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Beeld en verhaal
Als we het over beeld en verhaal willen 
hebben, moeten we eerst en vooral 
nadenken over de macht van het beeld, 
of beter, over de macht van diegene die 
zich van het beeld bedient. In de bij
dragen van Luc Tuymans en Dirk 
Lauwaert wordt deze vraag als uit
gangspunt naar voor geschoven. Wie 
heeft het overzicht, vraagt Luc 
Tuymans zich af, nu het beeld gewoon 
deel is gaan uitmaken van netwerken 
en volledig ten dienste staat van de 
kijker, nu het beeld niet meer vanzelf 
verdwijnt, maar ten prooi is gevallen 
aan de tool box van de consument? Als 
de honderdste verjaardag - niet van de. 
film, maar van de eerste publieke ver
toning van de film! - tot nadenken 
moet stemmen, dan toch over deze 
fundamentele vragen. Dat is niet al
leen de stelling van Tuymans, maar 
ook van Mare Holthof in zijn bespre
king van “Still/A Novel”, een van de 
hopelijk laatste ceremonies ten behoeve 
van de jarige.
“De geschiedenis van het beeld is een 
geschiedenis van haar macht,” stelt 
Dirk Lauwaert aan het begin van zijn 
bijdrage. Zonder verder onderzoek te 
doen naar de macht achter het beeld, 
analyseert Lauwaert de impact van 
het (statische) beeld op de toeschou
wer. Misschien biedt de vertelling een 
uitkómst uit deze wurggreep, maar 
hoe is het gesteld met onze narratieve 
potentie? En hoe zit het met de 
narratieve mogelijkheden van het 
beeld zelf? Met.deze vraag gaat Jan 
Baetens aan de slag in zijn bijdrage 
over fotoliteratuur, een genre dat niet 
alleen met grote interne problemen te 
kampen heeft, maar bovendien ook 
aan grote externe druk onderworpen 
is.
Wat vertelt ons een datum - niet een 
datum die we zelf ‘herinneren’, maar 
een datum die ons gegeven wordt, die 
ons geschilderd voorgeschoteld wordt? 
Over de door On Kawara geregis
treerde data (en andere ‘feiten’), over 
deze beelden zonder enig verhaal, 
schreef Dirk Pültau een monografische 
tekst. Tenslotte keren we de logica van 
deze aflevering om: voor een keer be
ginnen we niet met beelden, maar ein
digen we ermee. Eerst was er een ver
haal - de ontvoering van de boreling 
Nicolas Moureaux - en toen pas kwa
men er beelden - van de dader. Jan 
Verplaetse geeft een kort practicum 
over de totstandkoming van, en de 
omgang met deze beelden - robotfoto’s. 
Verder in dit nummer: een essay over 
‘het spreken over kunst’ van Bart 
Verschaffel, een tekst over de retro
spectieve. tentoonstelling van Mei 
Bochner, de discussienota over het 
museumbeleid in Vlaanderen die Koen 
Brams en Dirk Pültau presenteerden 
op 6 februari 1996 in het Nieuwpoort- 
teater en de tweede episode van het 
tweemaandelijkse feuilleton “KUNST’.
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Over kunst, ontroering en kritiek
Spreken over kunst is moeilijk omdat ie
dereen weet en voelt hoe overbodig en 
misplaatst het is. Goede kunst spreekt 
immers voor zichzelf, en behoeft geen 
commentaar. Bij kunst, zoals bij vele be
langrijke dingen in het leven, vinden we 
het zwijgen beter passen dan het spreken. 
En waarom is dat zo? Omdat woorden 
bijna leeg zijn, en omdat het spreken open
legt, uitplooit, breed maakt, aanlengt, ter
wijl in het omgaan-met kunst de ‘erva
ring’ telt. En een ervaring is vanzelf dicht, 
vol, geconcentreerd. Ze is onmiddellijk 
en valt samen met een moment. En erva
ring kan je nu eenmaal niet voor woorden 
ruilen. Als een beeld of een kunstwerk 
gezegd kan worden, waarom zou het dan 
nog gemaakt moeten worden? Men kàn 
natuurlijk wel zeggen waar een kunst
werk over gaat, of zeggen wat een kunst
werk betekent, maar in die vertaling (in de 
interpretatie van een beeld bijvoorbeeld, 
of in de parafrase en commentaar van een 
gedicht) gaat - zo lijkt althans - het wezen
lijke, gaat datgene wat kunst tot kunst of 
poëzie tot poëzie maakt precies verloren. 
De conclusie die hieruit volgt, is, brutaal 
geformuleerd, dat alle commentatoren, cri
tici, literatuurwetenschappers, kunsthis
torici en soortgelijken parasieten zijn en 
nergens toe dienen. Ze leven immers van 
iets wat ze niet verstaan en nooit kunnen 
verstaan, omdat het spreken zelf reeds 
getuigt van onbegrip en dwaze pretentie. 
In Vlaanderen lopen mensen rond ‘die 
graag altijd gelijk hebben, en van het 
venten van deze simpele waarheid een 
broodwinning lijken te maken. Laten we 
die gedachte eerst zoveel mogelijk gelijk 
geven.

Waar is het in kunst om te doen?

Kunst mag vroeger geweest zijn wat het 
was, nu gaat het in kunst allang niet (meer) 
om wat een kunstwerk leert of zegt. Kunst 
is geen didactisch instrument, het is geen 
geëigend middel om iets te weten te ko
men of om een boodschap mee te delen. 
Alles wat de kunst kan zéggen, alles wat 
we van een beeld, een gedicht, muziek, 
een theater- of dansvoorstelling kunnen 
overscheppen in ‘gewone woorden’, wis
ten we immers al. Het modernistische 
onderzoek naar abstracta als beweging, 
kleur of vorm heeft de wetenschap niet 
vooruitgeholpen, en ook wat de kunst die 
over ‘het leven’ gaat wezenlijk zou kun
nen zeggen is sedert lang bekend. Het is, 
alles bijeen genomen, ook niet zo veel. De 
Farao die zijn hele leven weinig gestu
deerd had en op zijn sterfbed de wijzen 
vroeg wat ze wisten, kreeg - vertelt Camus - 
een one-liner te horen. Les hommes 
naissent et meurent, et ils ne sont pas 
heureux. Uit deze samenvatting volgt de 
rest. Dat lichamen triest en hopeloos al
leen zijn, dat leven nooit echt went, dat we 
nooit precies kunnen zeggen wat we be
doelen en nooit echt weten wat we willen, 
dat iedereen tot zowat alles in staat is, dat 
woorden geen bodem hebben en elk le
vensverhaal niets meer is dan een verzin
sel, dat we niet weten wat mannen en 
vrouwen nu echt met elkaar te maken 
hebben, dat elkeen verstrikt zit in schul
den en oude bloedbanden die nooit los
sen, dat we verdwaald zijn in een koud 
universum zonder echo, dat mensen kin
deren willen, en macht, en roem, en geld. 
Dat over'enkele, miljarden jaren de zon 
ontploft, en niets heel zal laten van alles 
waar wij iets mee te maken hebben gehad 
of onze levens hebben gevuld. Men kan 
deze hoofdstellingen naar believen uit
werken, en terechtkomen bij aids, of in 
Sarajevo, of in Brussel, maar de hoofd
zaak hebben we hiermee gehad. De mens 
staat in de boeken en eigenlijk weten we 

dus alles al. Wat zou de kunst daar nu nog 
aan toe kunnen voegen?

Maar weten en weten zijn twee natuurlijk. 
Het schoolvoorbeeld van een syllogisme 
gaat als volgt: alle mensen zijn sterfelijk, 
Socrates is een mens, dus Socrates is ster
felijk. Ik ben een mens, dus ik weet goed 
dat ook ik sterfelijk ben. Alleen, dit weten 
is nog iets anders dan buiten komen bij de 
dokter die me zonet nog een half jaar te 
leven heeft gegeven. Dan ‘weet’ ik de 
sterfelijkheid plots op een andere manier. 
Wat ik al wist, komt op mij af en is plots 
onontkoombaar geworden. Ik besef in
eens dat wat ik wist inderdaad zo is. Op
eens, zo zegt men, wordt men met een 
waarheid geconfronteerd.

Maar het inzicht dat men in situaties, 
waarin het leven zelf lessen leert, kan 
verwerven, lijkt eigenaardig genoeg toch 
ook beperkt. Men wordt er namelijk ge
confronteerd met de waarheid 'ik ga dood’, 
maar helemaal niet met de waarheid ‘alle 
mensen zijn sterfelijk’. Want dat is, wan
neer ik met mijn kanker buitenkom bij de 
dokter net niet het geval: ik ga dood, maar 
de anderen, die langs mij heen fietsen of 
op het terras zitten, helemaal niet. Waarom 
ik? Of: waarom mijn kind of mijn ge
liefde, en al die anderen niets? Het eigen 
leed is altijd uitzonderlijk, en het ongeluk 
of het verdriet, de eenzaamheid of het 
verlies worden onmiddellijk ingepakt in 
zelfbeklag. Lijden maakt niet lucied. In 
het eigen leven en lijden wordt men ge
confronteerd met de eigen eindigheid als 
een uitzondering, en niet met de koele, 
algemene waarheid dat ‘de mensen gebo
ren worden, leven en sterven, en niet ge
lukkig zijn’. Deze confrontatie, dit wer
kelijk beseffen van wat algemeen over de 
mens gezegd kan worden is iets wat soms 
de religie, soms het denken, soms de his
toricus, soms de kunst lijkt te bieden.

Kunst ontdekt niet en zegt zelden iets 
nieuws, maar wekt een verhevigd, dwin
gend besef van wat iedereen doorgaans 
allang weet, maar, omdat weten en weten . 
twee zijn, en weten ook vergeten is, altijd 
ook niet weet. Confronteren met alge
mene waarheden. En het belang dat men
sen hebben bij het vrijwillig aanschou
wen van onplezierige waarheden en bij 
dat bijzondere ‘betrokken’ weten - zo zegt 
een traditie die bij Aristoteles begint - is 
de eigenaardige verzoening en troost die 
voortvloeien, niet uit het romantisch sen- 
timèntele zich herkennen of kunnen ‘in
voelen’ in een ander (‘ook ik...’), maar uit 
het zien dat het inderdaad, wérkelijk zo is 
dat dé mens een maat te klein is voor zijn 
lot. Wat telt in kunst is zo niet wàt ze zegt 
of leert, maar het doordrongen worden 
van wat men weet. Het gaat om intensi
teit, om verhevigd besef. En inderdaad, 
mevrouw, mijnheer, die intensiteit kan " 
slechts ervaren worden, en niemand kan 
ze ‘nazeggen’. ,

Dus: waar het in kunst om te doen is, kan 
niet gezegd worden. De vraag is nu wat uit 
dit ‘primaat van de ervaring’ volgt. Bij het 
kunstwerk kijken, luisteren en ‘ervaren’, 
maar vooral: zwijgen - niets zeggen? Neen. 
Dat een kunstwerk doet zwijgen, prima. 
Maar het zwijgen als voorwaarde, als ge
dragsregel, opdat het kunstwerk ‘zou kun
nen spreken’ ? Eerbiedige stiltes zijn nooit 
te vertrouwen. En de conclusie dat spre
ken overbodig is, volgt helemaal niet. Ik 
zal dit beargumenteren, vooreerst, door 
aannemelijk te maken dat de valse ge
volgtrekking gedicteerd wordt door de 
kleinburgerlijke levenslogica. Ten tweede, 
door te tonen dat de eerste functie van het 
spreken over kunst helemaal niet is te 

zeggen wat kunstwerken ‘betekenen’ 
- zodat de onmogelijkheid kunst te ‘zeg
gen’ helemaal niet kàn inhouden dat men 
beter zwijgt.

Kunst en vrije tijd

Wat kan men zoal van kunst verwachten? 
Voor wie zich heeft losgemaakt uit de 
sociale benedenlaag, en wil vooruitko
men in het leven, is enigszins ‘versierd’ 
leven, kennis van kunst en literatuur, 
kortom ‘cultuur’, een begerenswaardig 
goed: het is een statussymbool. (In Vlaan
deren, waar nauwelijks een hoog
burgerlijke cultuur aanwezig was, en een 
volk van ‘kleine mensen’ snel vooruit 
wou komen, werd deze cultuuropvatting 
niet slechts door een klasse gedragen maar 
was een tijdlang officiële politiek: cultuur 
is een instrument in de zelfverheffing van 
een volk.) Maar tegelijk is die ‘cultuur’ 
een onbekend, nieuw en wat gevaarlijk 
gebied, en nooit vanzelfsprekend. Er 
schijnt een logica werkzaam die men zich 
wel gedeeltelijk door studie en vorming 
kan eigen maken, maar die toch duister 
blijft, en beheerst wordt door zoiets 
ongrijpbaars als ‘(goede) smaak’. Op de 
bodem van de kleinburgerlijke verhou
ding tot kunst en cultuur ligt onzekerheid. 
Hoe weten wat te kopen, wat te zien, wat 
mooi te vinden? Gestuurd door het ang
stige verlangen ‘juist’ te zitten, maar ge
sterkt door de macht van het getal, worden 
de uitgangspunten van een poëtica en es
thetica ontwikkeld: kunst moet ‘duidelijk’ 
zijn en kunst moet ontroeren. Kunst moet 
- en wel onmiddellijk - duidelijk zijn: 
verstaanbaar, bekend en herkenbaar, 
klasseerbaar, voorwerp van consensus. En: 
kunst moet - en wel onmiddellijk - in 
verbinding staan met het ‘meer’ in het 
leven (dat is: het ‘andere’ dan gewin): het 
hogere, het diepe, het ‘echte’, of nu: ‘de 
begeerte’. De ‘ontroering’ bewijst de ei
gen gevoeligheid en levert de gevoelde 
zekerheid dat men aan de banaliteit en 
oppervlakkigheid is ontsnapt en wérke
lijk in het ‘subjectieve’ en het ‘echte’ is 
aangekomen. Paul De Grauwe heeft per
fect de economische logica van deze kunst- 
verwachting zogenaamd wetenschappe
lijk geformuleerd, en zo de sentimentali
teit een schijn van objectiviteit en 
onontkoombaarheid geschonken: kunst is 
het produkt dat tegemoet dient te komen 
aan de (ontijdelijk geachte) ‘behoefte naar 
ontroering’. Kunst moet doen ‘voelen’. 
Hoezo - ik zit hier al een kwartier te kijken 
of te luisteren, of ik heb dat gedicht al 
twee keer gelezen, en ik voel nog niets? 
Geen ontroering, geld terug.

Nieuwe verwachtingen ontstaan op het 
moment dat ‘cultuur’ onderdeel wordt van 
de vrijetijds- en amusementsindustrie. 
Naast - net onder - de middenklasse heeft 
zich immers een consumptiemodel ont
wikkeld voor mensen met vuil en hard 
werk, weinig geld en weinig tijd en dus 
weinig vorming. De marge naast het werk 
die, wanneer de traditionele samenlevings
verbanden losser worden, transformeert 
tot lege vrije tijd (het ‘weekend’), wordt 
gevuld met artificieel vervaardigde erva
ringen of intense belevenissen. Zeer veel 
ineens zien; ‘le tour du monde’ maken 
voor enkele franken, in een kwartier, op 
de kermis of later op de televisie; verloren 
gevoeligheid herstellen door kicks... De 
functie van ontspanning is te compense
ren voor de zware en eentonige arbeid 
door deze te doen vergeten. Geen ‘cul
tuur’ die wat moeilijk mag en zelfs een 
beetje hoort te zijn, en de verveling moet 
verdrijven - het probleem van de leisure 
class en de burgervrouw -, maar ontspan
ning of verstrooiing om de rationele,



inhoudsloze arbeid te doen vergeten. De 
amusementsindustrie heeft bij het ver
vaardigen van haar produkten als vanzelf 
de vormen van de ‘hoge cultuur’ gebruikt, 
maar maakt deze leeg om ze opnieuw te 
vullen met wat, vanuit het standpunt van 
de ‘hoge cultuur’, voornamelijk als een 
persiflage beschouwd (en ook als dusda
nig gerecupereerd) kan worden. Litera
tuur wordt pulp, theater wordt soap, opera 
wordt Hollywood, geschiedenis wordt 
‘Johan de Rode Ridder’, het museum wordt 
een themapark, discussie wordt spekta
kel.

Vandaag, door de veralgemeende ver
burgerlijking en belangrijke transforma
ties in de arbeidsverdeling, zijn de beide 
consumptiemodellenop dezelfde ‘sociale 
plaats’ terechtgekomen, en vormen daar 
een hybried geheel. Een zeer grote groep 
mensen delen nu de aspiratie om een beetje 
vooruit te komen in het leven, worden min 
of meer verplicht (hogere) studies te doen, 
en moeten zich dan wel ook enigszins 
verhouden tot ‘cultuur’. Ongeveer die
zelfde zeer grote groep mensen is, sedert 
het middenklasse-koppel hard moet wer
ken, ‘s avonds moe en aan televisie toe. 
Wanneer bovendien het vertragings- 
mechanisme van de zuilgebonden cultuur- 
produktie- en spreidingsmechanismen is 
wegvallen, en cultuur geen moreel goede 
zaak meer is waarvoor men wel wat moeite 
kan doen (‘s avonds nog een nogal saaie 
en moeilijke lezing van het Davids- of 
Willemsfonds bijvoorbeeld), krijgt de 
amusementslogica het cultuurbedrijf ge
heel in de greep. De kleinburgerlijke 
esthetiek wordt in dienst genomen - ver
sterkt en vervormd - door het verlangen 
naar verstrooiing en sterke prikkels. Cul- 
tuur en kunst moeten dan ontspannen én 
intense belevenissen produceren, ver
strooien én ontroeren, onderscheiden én 
voor iedereen (dus voor mij) gemaakt 
worden, verheffen én iets bewaren van de 
rancuneuze rebellie tegen de ‘goede 
smaak’... Ontspanning dus, maar niet plat 
- zodat men zich tegelijk als 'waarde- 
wezen’ bevestigd weet. Voor deze 
drakerige constructie is een term bedacht: 
hoogstaand amusement. En omdat men 
licht aanneemt dat, wanneer een woord 
bestaat, ook het ding te vinden moet zijn, 
zoekt het cultuurbeleid (bijvoorbeeld voor 
de BRTN) deze steen der wijzen. Hoog
staand, want we zijn toch mensen met 
cultuur, maar toch vooral: het hoogstaande 
(kunst bijvoorbeeld) moet ook compense
ren voor moeite en werk. Het leven is 
immers zo al lastig en moeilijk genoeg, 
waarom zou kunst niet én kunst én onder
houdend, diepgaand én geestig en afwis
selend kunnen zijn? Waarom zou kunst 
vervelend en lastig en moeilijk moeten 
zijn?

(Voor een beter begrip van de Vlaamse 
situatie en van de meningen over kunst en 
cultuur die hier de ronde doen, is het 
belangrijk te herinneren aan een ter ziele 
gegaan genre dat als prototype van gelukt 
‘hoogstaand amusement’ kan gelden, en 
de vijfenveertig-plussers met de moeder
melk is meegegeven: de kleinkunst. De 
kleinkunst en broertje het cursiefje zijn 
vergane voorbeelden van de onmogelijke 
synthese van kunst en amusement, en het 
model en ideaal par excellence van de 
kleinburgerlijke esthetiek. Nomen est 
omen. Kleine gedachten, een klein ge
voel, een kleine ontroering, kortverhaal- 
tjes. De kleinkunst blijft verdoken werk
zaam. In de tournees van dichters en schrij
vers in Vlaanderen die eventjes het circuit 
van weleer ontdekt hebben, met hetzelfde 
publiek en dezelfde thema’s en dezelfde 
gevoelens. De troubadours zijn in de stad, 
de troubadours zijn weer op pad, de trou
badours, de troubadou-ours. Of in de 
schuinschrijverij en de 'cultuur-columns' 
van de kwaliteitskranten alhier. De diep
ste verwachting en het hart van deze 
esthetiek: iets ‘herkennen’, of: kunnen 
meezingen.)

De eenvoudige waarheid van het ‘primaat 
van de ervaring’ wordt, wanneer ze klein
burgerlijk geformuleerd wordt, anti- 
intellectualisme. Spreken over kunst is 
overbodig, stoort de private tête-à-tête 
met het kunstwerk, maakt het ‘spontane’ 
(en dus ‘echte’) ohmiddellijke ‘voelen’ 
onmogelijk. Of tenminste.: een bepaald 
soort spreken is overbodig. Spreken over 
kunst kàn wel, maar dan onder zekere 
condities: zolang het ‘gewoon’ spreken 

blijft. En gewoon spreken is datgene wat 
de gewone mens over kunst zou zeggen, 
of tenminste wat die gewone mens onmid
dellijk kan verstaan of herkennen. En de 
verstaanbaarheid of de herkenbaarheid 
rusten precies hierop dat het ‘gewone’ 
spreken groeit uit of vertrekt van de erva
ring, en niets vooronderstelt, tenzij pre
cies het geraakt-zijn of het ontroerd-zijn 
door het kunstwerk. Het gewone spreken 
is een soort, van natuurlijk spreken, dat de 
onmiddellijkheid die de kunstervaring 
kenmerkt, verlengt of uitdrukt, en de ‘er
varing’ consacreert en afschermt. (Deze 
esthetica of leer van de kunstervaring 
wordt onmiddellijk ook een poëtica of een 
'leer over het kunstwerk: kunstwerken 
moeten herkenbaar en verstaanbaar zijn, 
en onmiddellijk ontroeren. Dus: geen in- 
tellectuelen over kunst, maar ook geen 
‘intellectuele kunst’. Het gaat er dm met? 
de kleinste moeite - en dus: zonder de 
omweg van het denken te hoeven maken - 
het hoogste ‘gevoelsrendement’ te halen.) 
Het spreken wat niet kan, en door de 
kunstervaring principieel in het ongelijk 
wordt gesteld, is de kritiek: dat onnatuur
lijke, kunstmatige, altijd ‘moeilijke’ spre
ken dat, zo lijkt het, niet de ervaring van 
het werk'als principe of als uitgangspunt 
neemt, maar steeds vertrekt bij àndere 
boeken of gedachten. Maar dat soort ont
roering, dat gevoel dat eerst vrijkomt na
dat of zelfs doordat men iets begrepen 
heeft, dat is toch kunstmatig, niet natuur
lijk, niet echt? Let op voor critici, com
mentatoren, filosofen! Geef ze sappige 
kunst, en ze draaien droge worstjes! Er 
lopen in Vlaanderen, zo blijkt, nog flink 
wat schrijvelaars rond die - met een zin 
van Roland Barthes - “deze oude reactio
naire mythe van het ‘hart’ tegenover het 
‘verstand’, van het ‘gevoel’ tegenover de 
‘gedachte’, van het ‘warme leven’ tegen
over de ‘koude abstractie’ ” werkelijk voor 
een gedachte of zelfs een poëtica aanzien.

Kunstkritiek

De denkfout waarvan de aansporing tot 
zwijgen zich bedient, is het nemen van 
een opeenvolging in de tijd voor een in
houdelijke relatie. De commentaar en de 
interpretatie volgen natuurlijk op het werk, 
maar dat houdt niet in dat het spreken 
werkelijk nà de kunst en de kunstervaring 
komt en de kunst zonder spreken kan. 
Bovendien wordt hierbij stilletjes voor
ondersteld dat spreken over kunst als be
doeling heeft of slechts kan hebben ‘te 
zeggen wat het kunstwerk betekent’, zo
dat men inderdaad maar beter zwijgt, 
wanneer dit onmogelijk blijkt.

Het argument van de zogenaamde 
‘onuitspreekbaarheid’ van het kunstwerk 
en van de niet te redden ‘dichtheid’ van de 
kunstervaring staat zwak. Want voor elke 
ervaring geldt dat ze niet ver-taald kan 
worden, en al wat concreet is of onder- 
maans bestaat, is onuitspreekbaar. Het is 
bekend sinds Aristoteles: het concreet in
dividuele kan wel ervaren en aangewe
zen, maar niet uitgezegd of gedacht wor
den. Wat deze stoel niet tot een stoel, 
maar tot déze stoel maakt, is werkelijk 
niet in woorden of begrippen te vatten. En 
hoe het voelt om Nietzsche te zijn en een 
paard te omhelzen of in pril lentelicht 
schepen te zien varen op de Schelde valt 
werkelijk niet te zeggen. Daaruit volgt 
evenwel niet dat we over Nietzsche of de 
Schelde dan maar bewonderend eerbiedig 
moeten zwijgen. Het bijzondere aan het 
kunstwerk is helemaal niet dat het ‘niet in 
woorden te vatten is’, maar dat we over 
kunst willen spreken, en over een hoop 
andere dingen niet. Bijzonder is niet dat 
het kunstwerk onuitspreekbaar is, maar 
dat het een verlangen om te spreken en te 
schrijven, om te analyseren en te interpre
teren, uitlokt.

Een kunstwerk vraagt om aandacht en 
verdient woorden. En aandacht is meer 
dan voelen, meer dan het ‘ondergaan’ en 
de woordeloze instemming van het dui
men, van lekker of niet, tranen of applaus. 
Het zuivere, woordeloze kijken en voelen 
vergeet het werk. Hoe lang kan je gedach
teloos kijken? Tien, vijftien seconden voor 
een schilderij is lang. Ah! een Rubens! 
Raveel! Twee stappen achteruit, nog tien 
seconden. Voilà, dertig seconden, gezien, 
de volgende. Zonder woorden in het hoofd 
is het lastig kijken. Beelden zijn glad, de 
aandacht schuift erop uit, en vergeet het 
beeld voor het volgende. De roman is uit, 

de voorstelling afgelopen, het ‘gevoel’ 
verdampt. En dan? Nieuwe roman, nieuwe 
voorstelling, koffie of een café, en de 
voorstelling of het werk zijn weg. De 
‘ervaring’ brengt niet bij maar altijd voor
bij het werk, en doet het vergeten. Wat 
echt telt, is niet de beroemde ‘eerste, on- 
middellijke ervaring’: wat echt telt, is de 
tweede keer, is het teruggaan naar een 
stad, het terugkeren naar een schilderij, 
het herlezen van een gedicht, gewapend 
met een vraag, een gedachte, een asso
ciatie, met het verlangen iets - de herinne
ring aan de ‘eerste keer’ bijvoorbeeld - te 
verifiëren. Om bij een werk te blijven 
moet men tegen de ‘ervaring’ in zwem
men. En het eerste middel om bij het werk 
te blijven en het écht aandacht te geven, is 
woorden te hebben. Om lang te kunnen 
kijken en geleidelijk iets te zien, moet 
men veel-lezen.

Spreken is bij een kunstwerk blijven, het 
willen meenemen, er een plaats voor zoe
ken, het redden, zódat het niet naar de 
bodem van de geschiedenis zinkt en blijft 
liggen op de plaats en tijd waarop het 
gemaakt is. De meeste kunst is vergeten 
en de meeste kunst die vandaag gemaakt 
wordt, zal vlug vergeten zijn. Misschien 
niet omdat het slechte kunst is, maar wel 
omdat niemand is stilgestaan. Datgene 
waarover niet gesproken wordt, blijft al
leen achter, doet niets en krijgt niet de 
kans om iets te betekenen. De poging om 
te verwoorden, te begrijpen en te beoor
delen - nog om het even wàt men zegt - 
stopt het flaneren langs de eindeloze reeks 
oude en nieuwe kunstwerken, films, voor
stellingen, boeken, om één werk onge
woon veel aandacht te geven, zodat het 
begint te leven. De (eerste) functie van het 
spreken over kunst is niet te zeggen wat 
een werk betekent of wat de kunstenaar 
‘bedoelt’, maar het in aandacht wikkelen, 
zodat het een beetje tijd krijgt, en-de kans 
om zich met een toeschouwer en met de 
wereld te verbinden. Een werk heeft geen 
betekenis, het krijgt betekenis, niet door
dat men het even ‘ervaart’, maar doordat 
men ervoor kiest, bereid is erbij te blijven, 
het in het gesprek te brengen, en het zo eén 
geschiedenis te geven. Spreken over kunst 
is aan een werk wereld toevoegen. De 
kunst, de grote kunst, die bij uitstek het 
spreken doet verstommen, is ook de kunst 
waarover gesproken wordt en veel ge
sproken is.

Kritiek redt het kunstwerk maar is tege
lijk, uiteraard, kritisch. Kritiek is niet be
slissen of iets ‘goed’ of ‘slecht’ is, en of 
men lekker gekeken heeft. Applaus is geen 
kritiek en succes is geen criterium. Het 
consumentenadvies wat hier ten lande 
soms voor kunstkritiek doorgaat, heeft 
met kritiek weinig te maken. Kritiek is de 
poging om over een werk iets interessants 
te zeggen. En dat is altijd ook een poging 
om het werk te analyseren en zo te demon
teren. Te weten komen hoe iets werkt, 
uitproberen of eén werk de nabijheid van 
àndere kunstwerken, van een traditie, van 
de geschiedenis kan verdragen is altijd 
ook het werk geweld aandoen. Terecht. 
Waarom? Omdat kunst vol trucs zit, en 
geen kunstwerk te vertrouwen valt. Kunst 
is geweld: een werk wil fascineren, ont
roeren, schokken, een leven en de herin
nering binnendringen. Tegen de verlok
kingen, de betovering of de verveling die 
van een werk uitgaan, moet men weer
werk bieden. Want schokken, verleiden 
en ontroeren is zo gemakkelijk. Bloot? 
Vulgariteit? Kleine en dode kinderen? 
Water en vuur, mist, donkere violen? 
Vader en zoon, moeder en dochter? Een
zaam voorwerp? Vriend, dier? Het myste
rie van het Getal? Ontroering wordt naar 
believen en stereotiep aangemaakt. Al
leen, wanneer men over een werk tracht te 
spreken, blijkt nogal eens dat het dé aan
dacht niet kan vasthouden en er werkelijk 
niets verstandigs of interessants over te 
zeggen valt - tenzij dat het kitsch is. Spre
ken of schrijven is testen. Over goede 
kunst zijn vele en veel verschillende en 
tegengestelde dingen te zeggen. Dat cri
tici elkaar tegenspreken, bewijst niet de 
overbodigheid van de kritiek, maar de 
sterkte van een werk. Maar over zeer veel 
kunst is de kritiek het roerend eens: ze 
zwijgt gewoon. Over zeer veel kunst is er 
geen dissensus, omdat niemand er iets 
verstandigs wil over zeggen, en datgene 
waar niemand iets interessants of verstan
digs kan of wil over zeggen en de moeite 
van het spreken niet waard blijkt, is slechte 

kunst. Zeer zeker, een dergelijk oordeel is 
nooit definitief. Het gebeurt steeds weer 
dat bekend werk vergeten raakt en verge
ten werk herontdekt wordt. Het nageslacht 
zal ons zeker ongelijk geven, best, maar 
wij leven nu. En zeer zeker, een en ander 
vooronderstelt dat het aanwezige ‘kri
tische potentieel’ niet onder een bepaalde 
drempel zakt - dat er wat mensen zijn met 
tijd en gelegenheden om te denken en te 
schrijven. -

Het kritische spreken kan misschien 
vreemd zijn aan het maken van kunst 
- sterk werk kan volstrekt ‘gedachteloos’ 
gemaakt worden. Maar het is niet vreemd 
aan het kunstwerk zelf. De kritiek of het 
oordeel verlengt en ontwikkelt eén ingre
diënt dat wezenlijk tot het kunstwerk zelf 
behoort. Kunst wórdt gemaakt - zelfs 
wanneer het maken niet meer is dan iets 
oprapen en elders neerleggen - en is 
daarom het resultaat van een beslissings
proces. De meeste kunst bestaat als een 
‘ werk’ : als noodzakelijk, gesloten, als een 
beeld of een voorwerp. Maar die geslo
tenheid is gezichtsbedrog: naast het werk 
bestaan vele mogelijke variaties, alles had 
licht ànders kunnen zijn, en dus is er 
gekozen voor deze woorden, dit beeld, 
deze opstelling. Een werk tonen is een 
beslissing, de belichting is een beslissing, 
het materiaal is een beslissing, zich vooraf 
ladderzat drinken en dan schilderen is een 
beslissing. En elke beslissing kiest uit 
alternatieven, kiest tenminste om iets al 
of niet te doen. Een werk ‘analyseren’ is 
de beslissingen inventariseren en ordenen 
die in het werk samenkomen. En dat heeft 
niets te maken met het raden wat de kun- 
stenaar-maker ‘bedoeld’ of niet bedoeld 
heeft of wat er al dan niet in zijn of haar 
hoofd is omgegaan bij het maken. Wat de 
kritiek hoort te doen, is niet de gedachten 
of gevoelens of impulsen of intuïties van 
een maker of van het maken reconstrue
ren, maar de vooronderstellingen en de 
implicaties formuleren van de beslissin
gen die het werk maken tot wat het is. De 
kritiek is hier geen vreemd spreken, maar 
ontwikkelt en actualiseert het kritische 
moment dat het werk zelf tot stand brengt.

Tenslotte, kort. Veel van wat over kunst 
gezegd wordt, is irritant gezwam, en is 
niet beter dan de meeste kunst die ge
maakt wordt. W aarom spreken over kunst? 
Niet alleen voor de kunst, ook omwille 
van het denken. Het analyseren en inter
preteren test niet enkel het werk, maar 
stelt ook het denken op de proef. Want dit 
heeft zo zijn gewoontes en voorkeuren en 
zijn beproefde strategieën. Het beschikt 
over een stock van gedachten en argu
menten die massaal verspreid zijn en zo
lang gebruikt worden tot ze helemaal 
afgesleten zijn en er geen scherpe kant 
meer op zit. Denken dat noodgedwongen 
binnen moet blijven - binnen de ‘weten
schappen’, binnen het onderwijs, binnen 
de media - verliest zijn lenigheid, krijgt 
eén verstopte neus, komt niets meer op het 
spoor. Natuurlijk zijn er belangrijker din
gen dan kunst. Maar omdat kunst zo con
creet en zo onoverzichtelijk is, omdat het 
Zo moeilijk is er iéts over te zeggen en 
men bij elk werk opnieuw moet beginnen, 
omdat er vanzelf dissensus heerst, is kunst 
belangrijk: het is een slijpsteen voor het 
denken.

Bart Verschaffel
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Over het beeld
I. Het statische beeld

Wat het statische beeld onderscheidt van 
het bewegende is zijn permanentie, zijn 
tegenwoordigheid, zijn bestendiging van 
een weergegeven werkelijkheid. Het is geen 
toeval dat grotschilderingen op onbereik
bare, vaak bijna verstopte plaatsen aange
bracht waren en dat ook de natuurlijke om
geving bij het beeld betrokken was. De 
toegang tot deze plaatsen was gereserveerd 
voor slechts een paar ingewijden in de ri
tuele betekenis van deze beelden: wie het 
overzicht had, had de macht.
Hoewel ik van mening ben dat de vraag naar 
het verschil tussen het statische en het be
wegende beeld in wezen irrelevant is - beide 
verhouden zich tenslotte slechts als beelden 
tegenover de werkelijkheid - geloof ik wel 
dat hun impact grondig verschilt. Het sta
tische beeld wordt minder door de ruimte 
gekaderd, het positioneert zich er meer in. 
De plaatsing van het statische beeld gene
reert op zich ook meer betekenissen. Hoe
wel beide, zowel het bewegende als het 
statische beeld, de toeschouwer uitnodigen 
om het te benaderen, is de materialiteit van 
het statische beeld, twee- of driedimensio
naal, steeds hoger. Het statische beeld is ook 
minder narratief. Slechts met wat in het 
statische beeld besloten ligt, kan een (verha
lend) parcours uitgestippeld worden. Twee 
opvattingen over het statische beeld botsen 
hier tegen elkaar aan: aan de ene kant, de 
pretentieuze mythe van het beeld als synopsis 
van de werkelijkheid; aan de andere kant, de 
tot het uiterste gecomprimeerde wereld van 
het ornament. Alleen een warm pleidooi 
voor de betekenis van het detail kan afreke- 
nen met de eerste misvatting. Wat de tweede 
opvatting betreft, moet gewezen worden op 
de zichtbare werkzaamheden van de tijd: 
craquelures, vergeling, afbrokkeling, enzo
voort. Door dit zich parallel met het werke
lijke leven voltrekkende verouderingsproces 
zit het verlies als het ware in het beeld 
ingebakken. Elk statisch beeld verbeeldt 
van bij zijn ontstaan zijn eigen verdwijn
punt: het is steeds eindig en precies daarom 
niet reproduceerbaar. Het beeld kan dus 
niets anders dan opslorpen, inzuigen en 
vervagen. Anders dan wanneer men over 
een beeldenreeks beschikt, is de vernieti
ging van het statische beeld totaler èh abso- 
luter. Op die manier, hoe paradoxaal het ook 
moge klinken, kan het statische beeld in 
herinnering, ontelbare malen krachtiger zijn 
dan het bewegende. Vermits het onmoge
lijk is om het oorspronkelijke beeld exact 
terug te halen, kunnen vele betekenissen, 
maar ook misverstanden geaccumuleerd 
worden. Alhoewel het beeld ‘vast’ is, is het 
mentale equivalent voortdurend en steeds 
meer in beweging. De picturale of sculpturale 
articulatie van bijvoorbeeld diepte, licht of 
ruimte zijn zo indrukwekkend omwille van 
hun statisch én eindig karakter. De enige 
bewegende beelden die dit vermogen even
eens bezitten, zijn doorgezonden beelden, 
zoals televisiebeelden. Deze signaal-beel- 
den worden niet geprojecteerd. Net zoals 
dat het geval is voor het schilderij komt het 
licht van binnen het apparaat. Kleuren of 
tonen zijn door het feit dat ze slechts zicht
baar worden bij de gratie van het licht dat 
erop valt, veel dieper en consistenter. Ze 
zijn dus moeilijker exact te herinneren, maar 
meer als een specifieke warmte- of koude- 
graad. Nog steeds, en dit veel meer dan een 
beeldenreeks, kan het statische beeld een 
stemming tot een idee, een patroon, een 
master doen uitkristalliseren.
Tot besluit: vermits het statische beeld zijn 
omgeving als een katalysator steeds op
nieuw capteert, kan ik stellen dat het, gelijk
tijdig met zijn ‘verval’, een enorme massa 
informatie opeenhoopt. Meer dan het bewe
gende beeld is het statische verdicht. Niet 
met associatie, eerder met combinatie en 
distorsie wordt een bepaalde. vorm van 
ondoordringbaarheid of zelfs onzichtbaar
heid bereikt.

II. Het bewegende beeld

De film is eén produkt van de industriële 
revolutie. Bertrand Russell zei ooit dat deze 
revolutie het instrumentarium leverde om 
ad infinitum steeds meer en andere instru
menten te ontwerpen. Edison modelleerde 
zijn kinetoscoop op de fonograaf. Niet on
belangrijk en haast paradoxaal is dat de 
opname en de weergave van het auditieve, 
hét woord, de klank, de registratie en de 
produktie van het bewegende beeld vooraf
gingen en zelfs genereerden.
In 1870 zag een nieuwe wetenschap het 
licht: dé experimentele psychologie. Een 

van de problemen die aan de basis van deze 
nieuwe discipline lag, was het fenomeen 
van het beeld dat als het ware op het netvlies 
gebrand bleef, lang nadat het fysisch ver
dwenen was. Het eerste intuïtieve begrip' 
eigenlijk van het nabeeld. Na empirisch 
onderzoek met behulp van spiegels en 
stroboscopische instrumenten kwam men 
tot de bevinding dat perceptie zich in de 
hersenen voltrekt. Vrijwel onmiddellijk 
daarna leidde men af dat het mogelijk moest 
zijn om de illusie van beweging op te wek
ken: door een bepaalde malfunctie in het 
menselijke brein, of door beelden lichtjes te 
vervormen. Naast de subjectieve weergave 
van de werkelijkheid: het schilderij, naast 
de losse moment-opname: de foto, ontstond 
er nu een derde vermogen tot ver-beelding: 
de projectie van een reeks beelden.
J.A.F. Plateau experimenteerde met en op 
zichzelf en werd op achtentwintigjarige leef
tijd blind als gevolg van het te lang naar de 
zon kijken. Hij bleef verder onderzoek ver
richten over het nabeeld tot z’n tweeën
tachtigste en ontwierp de phenacistoscope, 
een model dat beweging analyseert. Hij was 
de eerste die met foto’s werkte en een ma
nier bedacht om ze op een scherm te projec
teren.
Ironisch genoeg was Edison reeds doof toen 
hij de fonograaf ontwierp, Plateau blind 
wanneer hij de eerste rudimentaire vorm 
van cinema uitvond.
Samen met de explosieve groei van de bur
gerij op het einde van de 19de eeuw steeg de 
vraag naar het portret. Kunstenaars konden 
onmogelijk aan de zeer grote vraag vol
doen: de markt werd ingepalmd door ama
teurs uitgerust met een camera lucida. Maar 
de nieuwe techniek werd ervan verdacht het 
onderwerp tot een eerder levenloze of min
der bezielde verschijning te reduceren. En 
dit in tegenstelling tot de zogenaamd echte 
kunst waarvan verondersteld werd dat die, 
het subject als een motief zag dat herinne
ringen, gevoelens en verlangens kon oproe
pen. Niet de foto maar de kunst nodigde uit 
tot empathie waardoor zij tot leven kon 
komen. Een zienswijze die ons nu op zijn 
zachtst gezegd als vreemd voorkomt. Door
dat vooruitgang steeds meer onder de noe
mer van technische innovaties werd ge
bracht, smeulde die idee langzaam weg. 
Kunst werd steeds vaker geïdentificeerd 
met mechanische reproduktie. De camera 
leek de behavioristische visie op de mens 
als een mechanisch object te confirmeren. 
De film hielp verder het idee van het aan het 
kunstwerk toegeschreven éénmalige, magi
sche en fetisjistische karakter te ondermij
nen. Het beeld werd voor de eerste keer als 
massa waargenomen en als reproduktie ge
consumeerd. Cinema kon met de snelheid 
van het licht, de enige materie die waarlijk 

een geheugen bezit, trends en modes ver
spreiden, massa’s troosten, ongeletterden 
onderhouden en informeren. Film baande 
de weg voor nieuwe nostalgieën, moderne 
sentimenten en een gesofisticeerde vorm 
van fetisjisme.
Sommige films van de pioniers hadden door 
hun korte duur nog het meest weg van 
dromen. Is het toevallig dat Freud aan dé 
Weg van de psychoanalyse timmerde op het 
moment dat Lumière de film uitvond? In de 
psychoanalyse is het cruciale concept dt 
van de transfer waarbij een patient z’n fan
tasieën op een onpersoonlijk scherm proj ec- 
teert. Als we enerzijds het fenomeen van het 
nabeeld in acht nemen en anderzijds de 
manier waarop film de illusie van beweging 
en ruimte vormgeeft of de toeschouwer met 
een close-up als het ware tot een mentale 
sprong verplicht, dan moeten we conclude
ren dat film op een uiterst geraffineerde 
wijze inspeelt op de wetten van de psyche. 
De beste filmscripts zijn dan ook met asso
ciatieve ideeën opgebouwd. Ruimte, tijd en 
causaliteit gaan door de film moeiteloos op 
in de volstrekt verinnerlijkte wereld van het 
geheugen, de verbeelding en emoties. In 
film komen diepte en beweging niet tot ons 
als harde fysische feiten maar als een men
geling van feiten en symbolen.

III. De symbiose

De twee hierboven geformuleerde hypothe
ses betreffen twee separate ontwikkelingen. 
Nadat het televisietoestel de huiskamer is 
binnengedrongen, kunnen beide plots op 
elkaar worden betrokken: het statische beeld 
en de projectie van de beeldenreeks.
Opnieuw wordt de ervaring van het beeld en 
zijn materialiteit versmald. In plaats van te 
worden geprojecteerd, wordt het televisie
beeld doorgezonden. Het is alleen nog maar 
een signaal. En elk signaal is gelijk aan een 
ander, het seinen wist als het ware elk begrip 
van montage uit. Wat is dat noodgedwon
gen verkleinde, gestandaardiseerde beeld
vlak anders dan een roterende schijf?
Terwijl we nog nooit zo letterlijk onthecht 
tegenover het beeld stonden, is de niet an
ders dan lichamelijk te omschrijven impact 
van het beeld op de toeschouwer gemaxi
maliseerd. Het ervaringsmoment is geban
nen en vervreemd van elke wezenlijke tijds
duur, het moment is een code geworden, dat 
volledig langs de bestaande werkelijkheid 
kan scheren.
Tot de meest rudimentaire vorm terugge
bracht, namelijk impuls en reactie, is de 
informatie quasi totaal; wat erop volgt, is 
verslaving. Het beeld is als dusdanig on
zichtbaar, onkenbaar en anoniem gewor
den, zijn betekenis onachterhaalbaar, want 
versplinterd in duizendeneen mogelijke in

terpretaties. In tijd en ruimte is de aarde 
gekrompen tot een global village, in psy
chologische termen is de wereld ontelbare 
malen uitgedeind.
Samen met deze even grenzeloze en onmid
dellijke als ervaringsarme bereikbaarheid 
wordt gewerkt aan de mogelijkheden van de 
gebruiker. Het beeld wordt zelf producent. 
Het is niet alleen meer afhankelijk van de 
consument in termen van aan- bf uitzetten, 
maar de gebruiker kan nu ook zelf ingrijpen 
in de beeldinformatie. Een beeld kan uit een 
beeldenreeks geïsoleerd worden en opge
slagen. Nogmaals wordt het beeld geredu
ceerd, dit keer wordt het gedigitaliseerd, 
gedefinieerd binnen het binaire stelsel. The 
web brengt alle informatie, ongeacht 
betekenisverschillen, op een on-plaats 
samen. De mogelijkheden lijken onbe
grensd, maar de verwarring is dat eveneens. 
Internet wordt door sommigen (vooral in de 
Verenigde Staten) gezien als de uiteinde
lijke realisatie van de oude droom van ge
lijkheid door nieuwe technische verwor
venheden. Maar er zijn ook problemen. Is 
het inderdaad niet meer nodig, zoals al ge
suggereerd is, om het politieke bewustzijn 
te activeren als alle informatie toch voor
handen is? De vraag is: voor wie en door wie 
wordt de informatie gecentraliseerd? Wie 
heeft het overzicht?
Een onderzoek naar het gebruik van de 
media op een tactische basis is hoogst
noodzakelijk, waarbij het verschil tossen 
intimate media en mass media onvermin
derd aan de orde zal zijn. In plaats van 
tegenover het beeld bevinden wij er ons 
middenin. Wij zullen zelf moeten (leren) 
bepalen wanneer wij verschijnen of ver
dwijnen. In die zin is de oude aristocratische 
droom om zich onder te dompelen in een 
poel van zinnelijkheid, gemuteerd in de 
voorstelling van het volledig door techni
sche middelen bemeesterde ik. Ieder indi
vidu is zijn eigen pornograaf.

IV. Epiloog

Nu deze drie ontwikkelingen en hun weder
zijdse invloed geschetst zijn, moet het ex
pliciet over kunst gaan. Wat is kunst dan 
wel? Is kunst de vertaling van de hierboven 
aangehaalde aristocratische gedachte van 
de totale overgave aan het volmaakte genot 
en de ware luxe? Of is kunst noodgedwon
gen steeds datzelfde anachronistische meng
sel van tegengestelden. Ik weet het niet. Als 
kunstenaar, opererend in de alsmaar vertra
gende werkelijkheid van de wereld van de 
kunst, kan ik slechts constateren dat achter 
het masker van wat als ‘beeld’ gepresen
teerd wordt een aanzienlijk verlies van bete
kenis schuilgaat. De vraag of fotografie, 
film, televisie of zelfs internet, kunst is, 
weegt alleszins niet op tegen de vraag naar 
de kwaliteit van een bepaalde betekenis
overdracht.
Laat ons eerlijk zijn: het instituut dat kunst 
is of datgene tot wat het nu verworden is, is 
en blijft behoudsgezind. Het koestert op een 
hoogst onwaarschijnlijke manier een tot de 
verbeelding sprekend verleden en laat ons 
toe de eigen geschiedenis te kunnen dro
men. Ook was en is dit instituut steeds 
afhankelijk van machtsverhoudingen en 
nooit was en is ze een wezenlijke werkelijk
heid maar steeds een pure fictie of een soort 
bijgeloof. Om dan te beweren dat film - een 
technische innovatie die onder impuls van 
de Amerikaanse industrie is uitgegroeid tot 
de meest belangrijke vorm van entertain
ment - kunst is, is natuurlijk problematisch, 
want naast de kwestie. Laat staan dat dit nog 
relatief jonge medium aanleiding zou kun
nen of moeten geven tot zoiets waanzinnigs 
als het gesamtkunstwerk. Film heeft van
zelfsprekend beeldend iets bij te dragen, en 
natuurlijk heef cinema een overlevingskans, 
omdat het net zoals alle andere media, bete
kenis kan genereren. Het gevaar is alleen dat 
vandaag in kunstmiddens juist deze ver
schillende niveaus bijna niet meer worden 
onderscheiden en genoegen genomen wordt 
met een letterlijke, al te letterlijke lezing. 
Hierin, en dat is mijn angst, schuilt de ge
miste kans. Het is zonder meer duidelijk dat 
film, televisie en nieuwe media een duide
lijke invloed hebben op de huidige beeld
vorming. Een precieze omschrijving van 
deze impact blijft echter achterwege, men 
verwijlt aan de oppervlakte van ‘gebruik’ 
en ‘presentatie’. Betekenisarmoede en vol
ledige voorspelbaarheid zijn het onherroe
pelijke resultaat.

Luc Tuymans
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Still/A Novel
De blinde vlek van Muybridge

Het was half acht ‘s avonds en bijna donker 
toen op 18 oktober 1874 een man uit de trein 
van de California Pacific Railroad stapte in 
Calistoga, Noord-Californië. De man, de 
fotograaf Eadweard Muybridge, vroeg om 
een paard en een wagen. De wagen
verhuurder wou de reis uitstellen tot de 
volgende ochtend omdat het al donker was 
en de wegen erg modderig. Maar Muybridge 
zei dat hij geen tijd te verliezen had. Een 
jongen, George Wolfe, wou hem wel voe
ren naar de Yellow Jacket Mine, in de buurt 
van Knight’s Valley aan de voet van Mount 
St. Helena, zo’n zeven en een halve mijl 
buiten Calistoga. Muybridge beloofde de 
jongen 5 dollar als ze op tijd aankwamen. 
De passagier leek erg kalm tijdens de reis, 
keuvelde over het landschap en de geschie
denis van de streek. Op een bepaald ogen
blik sprak Muybridge over het feit dat ze 
weleens overvallen zouden kunnen wor
den. George zei dat hij nog nooit had ge
hoord over hold-ups in de streek. Muybridge 
toonde dat hij gewapend was en vroeg of de 
paarden niet zouden schrikken als hij zijn 
revolver even uitprobeerde. George dacht 
van niet en Muybridge vuurde een schot af 
om zijn wapen te testen.
Zij sloegen van de grote weg af voor de 
slotklim van driehonderd meter op de steile 
flank van Mount St. Helena. In de buurt van 
de top stond het adelaarsnest van de mijn
opzichter, William Stewart, dichtbij de 
Yellow Jacket Mine en de Ida Clayton Mine 
die in die jaren elk een staaf zilver per dag 
produceerden. Het houten huis van de op
zichter was fel verlicht. Er werd gefeest en 
je kon van ver de stemmen van mannen en 
vrouwen horen. Muybridge beval George 
om in de wagen te blijven, hij stapte naar de 
voordeur en klopte aan. Benjamin Prickett, 
de ploegbaas van de mijn opende de deur. 
Muybridge vroeg naar majoor Larkyns. 
Prickett nodigde hem uit om binnen te ko
men. Maar Muybridge vertelde dat hij 
Larkyns maar een minuutje hoefde te zien. 
Hij zou wel buiten wachten.
Harry Larkyns was net bezig een spelletje 
kaart te spelen. Hij excuseerde zich bij zijn 
medespelers en verscheen even later in de 
hel verlichte deuropening. “Wie is het?” 
vroeg hij, “het is zo donker dat ik u niet kan 
zien.” “Goede avond, majoor,” zei de be
zoeker, “mijn naam is Muybridge. En hier is 
het antwoord voor wat u mijn vrouw toe- 
zond.” Muybridge vuurde op Larkyns, die 
getroffen in de hartstreek neerviel. Getui
gen beweerden later dat Larkyns terug het 
huis invluchtte, door de keuken en de zitka
mer rende, om buiten neer te stuiken bij de 
grote eikeboom waar het huis tegenaan was 
gebouwd. Maar dokter Reid die later die 
nacht geroepen werd, verklaarde dat Larkyns 
op slag dood moet zijn geweest.
Na het fatale schot kwam Muybridge het 
huis binnen en gaf zich onmiddellijk over 
aan de aanwezigen. Dan keerde hij zich naar 
de dames in de kamer en zei: “Het spijt mij 
dat dit voorvalletje in uw aanwezigheid 
moestplaatsgrijpen.”EadweardMuybridge 
had net de minnaar van zijn vrouw en de 
vader van zijn bastaardkind omgebracht.

Het hoekje om

In het Rotterdamse centrum voor heden
daagse kunst Witte de With staan - een 
beetje verborgen - enkele toontafels met 
wat bijkomende documentatie bij de ten
toonstelling “Still/A Novel Met name tijd
schriften waarin hedendaagse kunstenaars 
hun belangstelling voor het werk van 
Eadweard Muybridge tonen. Zo Mei 
Bochner die de seriefotografie van Muy
bridge verbindt met werk van Donald Judd 
en Sol LeWitt. Of Dan Graham die relaties 
legt met werk van Godard en Warhol. Jam
mer genoeg worden die verbanden met 
Muybridges werk in de tentoonstelling al
leen maar aangeduid, en niet uitgewerkt. 
Eén van de tijdschriften in de toonkasten is 
een nummer van “Art Forum” uit maart 
1973 waarin Hollis Framptons artikel 
“Eadweard Muybridge - Fragments of 
Tesseract” verscheen. Dat artikel van 
Frampton begint met een citaat van Auguste 
Rodin. In 1911 schreef Rodin: “It is the 
artist who is truthfull and it is the photo 
which lies for in reality time does not stop.” 
De kunst is reëel, de foto, het stilstaande 
beeld liegt, zegt Rodin. Het leven is niet in 
1/25 seconde te vatten.
Op een paar meter ervandaan, net om het 
hoekje, hangen drie tekeningen van Marcel 
Broodthaers. In een soort kindertekeningen

stijl brengt hij zijn eigen persoonlijke, ironi
sche hommage aan Muybridge. Het werkje 
is getiteld: “Cheval au galop. Avant 
Muybridge. Après Muybridge" (1973-74). 
Het is heel wat meer dan “humoristische 
tekeningen van Marcel Broodthaers, die 
refereren aan de spotprenten die naar aan
leiding van Muybridges bewegingsstudies 
verschenen” zoals het informatieblad van 
Witte de With verklaart. Broodthaers’ teke
ningen verwijzen inderdaad naar de be
roemdste episode uit Muybridges carrière - 
de moord op de minnaar van zijn vrouw 
uitgezonderd: zijn serie-opnames van ga
lopperende paarden in opdracht van ex- 
gouverneur Leland Stanford van Californie. 
Dankzij Muybridges serie-opnames kon 
Stanford, althans dat beweert een populaire 
Califomische legende, de weddenschap 
winnen dat een paard tijdens een galop op 
een bepaald moment alle vier de hoeven van 
de grond heeft. Broodthaers’ eerste teke
ning toont een blad met een soort raster (een 
mozaïek, een verzameling 'tessera' of 
mozaïeksteentjes) met daarin kleine paard- 
jes, als filmstroken naast mekaar. Dan, erg 
‘slecht’ en snel geschetst als een kleuter- 
tekening, iets dat met enige verbeelding op 
een paard lijkt. Met erachter het raster dat 
ook Muybridge altijd weer als achtergrond 
gebruikte. Dat is het “Avant Muybridge”. 
Een paard is er een paard (op Broodthaers’ 
schetsje is overigens absoluut niet te zien of 
het nu zijn hoeven op de grond heeft, ja dan 
nee). Dit is de wereld van Rodin, of de 
paardenschilders voor Muybridge, waar de 
realiteit echter is dan de foto. En dan (bril
jant getypeerd door Broodthaers) is er het 
“Après Muybridge Broodthaers toont hier 
hoe volgens hem het afbeelden van paarden 
veranderd is na Muybridge. En wat zien 
wij? Niet een schets van de veel te dicht op 
mekaar geplakte foto’ s uit Muybridges “Ani
mal Locomotion". Nee: weer het raster op 
de achtergrond en rechts wat poten en links 
een staart. Maar het paard zelf, het paarde- 
lichaam is weg. Het heeft zichzelf voorbij
gehold. Er is alleen nog voor en na, voorkant 
en achterzijde, maar geen midden meer. Het 
paard is tussen de frames verdwenen.

Larger than life

Omdat de rest van de tentoonstelling “Still/ 
A Novel” ietwat teleurstellend is: klassieke 
Muybridge-beelden, een te weinig selec
tieve presentatie van contactafdrukken van 
Jan Dibbets (inclusief kitscherige zonson
dergangen), een visueel tikmachine-gedicht 
van Carl Andre oyer de moord op majoor 
Larkyns, de onuitgewerkte informatie in de 
toonkasten, en een verwarde videotape van 
Chris Dercon, ga ik mij op deze drie kleino
den concentreren: de uitspraak van Rodin, 
drie tekeningetjes van Broodthaers, en na
tuurlijk het ‘voorvalletje’ van de moord. 
Wat zeggen die drie over de relatie tussen 
kunst, fotografie, film en realiteit?
Voor Rodin is het duidelijk: fotografie is 
een vervalsing van de realiteit. Het legt de 
wereld stil. Maar het leven is niet stil te 
leggen. De kunst kan de tijd veel beter 
weergeven dan de fotografie. Rodin dacht 
natuurlijk aan zijn eigen werk, aan zijn 
eigen discipline: de beeldhouwkunst. De 
door Frampton geciteerde opmerking komt 
uit gesprekken die Rodin had met Paul Gsell. 
Daarin werd zijn “Johannes De Doper” uit 
1878 vergeleken met platen van Muybridge 
die een naakte, gebaarde, wandelende man 
tonen (mogelijk Muybridge zelf). Rodins 
beeld van een wandelende figuur heeft (zo
als de paarden avant Muybridge) beide be
nen op de grond. Gsell merkte op dat 
Muybridges figuren juister zijn, maar niet 
lijken vooruit te komen. Ze staan beweging
loos op één been of hinken op één voet. 
Rodin vond dat zijn, fotografisch onjuist 
weergegeven, “Johannes De Doper” veel 
dynamischer was. Want, stelde Rodin, het is 
de kunstenaar die waarachtig is en de foto
grafie die liegt. In werkelijkheid stopt de tijd 
niet. Als de kunstenaar erin slaagt om de 
indruk van een beweging te creëren die 
verschillende ogenblikken nodig heeft voor 
haar realisatie, is zijn werk veel minder 
conventioneel dan een wetenschappelijk 
beeld waarin de tijd abrupt wordt stilgelegd. 
En hij verdedigde de “Epsom Derby" van 
Géricault met de paarden met vreemde ventre 
à terre-posities op de volgende manier: “Ik 
geloof dat Géricault het juist voor heeft, en 
niet de camera, want zijn paarden lijken te 
lopen.”
Wat zegt Broodthaers? Dat is complexer.

De eerste tekening lijkt te suggereren dat 
alles al film is geworden, dat de realiteit 
verdwenen is. De tweede is een karikatuur 
van de pre-Muybridge afbeelding: een paard 
is een paard. De derde toont het falen van 
Muybridge en de film als mechanisch pro
cédé. Dankzij de seriefotografie van 
Muybridge en later de film wordt het paard 
niet getoond zoals het echt is, levend, bewe
gend, maar verdwijnt het. Je ziet de hoeven, 
en de staart. Maar de rest staat niet op het 
beeld, verdwijnt tussen de opnames van 
Muybridge, het komt in beeld net Wanneer 
de vlinder van het filmtoestel de lens blok
keert om het transport van het ene beeldje 
naar het andere toe te laten. De realiteit 
verschijnt en verdwijntin de blinde vlek van 
Muybridge, het moment dat hij en zijn ca
mera’s niet kijken.

De seriemoordenaar

De kracht van Muybridges werk is zijn 
obsessief, serie-matig bezig zijn. Hij is een 
seriemoordenaar, niet met de revolver (één 
moord was hem voldoende) maar met de 
camera. Die obsessie wordt weerspiegeld in 
de manier waarop de fotootjes op mekaar 
gestapeld worden. Drie rijen camera’s leg
gen bewegende figuren vanuit drie stand
punten vast. Die fotootjès worden door 
Muybridge dicht op mekaar geplakt. Alsof 
die opeenstapeling werkelijk de beweging 
zou kunnen reconstrueren.
Jammer genoeg hangt in Witte de With niet 
het vijf meter lange “Panorama of San 
Francisco from California Street” uit 1878 
(het wordt slechts op de cover van een 
catalogus getoond). In dertien foto’s, opge
nomen in de loop van één dag en met erg 
veel zorg voor de juiste belichting door de 
zon, toont Muybridge een rondzicht van 
360 graden van het toenmalige San 
Francisco. Helemaal in de stijl van de ge
schilderde panorama’s die in vorige eeuw 
zo populair waren. We zien onder meer de 
luxueuze residenties van de tycoons Colton 
en Crocker en de spite fence die Crocker 
rond het huisje van een arme buur liet bou
wen om die het uitzicht te benemen en hem 
te dwingen om zo vlug mogelijk zijn eigen
dom te verkopen! Op die afsluiting na is dit 
weer de perfecte, statische overzichtelijk
heid. Ook hier valt Muybridges quasi neu
rotische zucht naar overzicht op. Het pano
rama toont net als de frenetieke opeenstape
ling van de seriebeelden dat hij steeds meer 
geobsedeerd werd door dat idee van 
overzichtelijkheid, het vastleggen van de 
realiteit, de hele realiteit en niets dan de 
realiteit.
Maar zoals Rodin voorspelde, glipt de wer
kelijkheid in feite steeds weer door zijn 
vingers. Muybridges series uit “Animal 
Locomotion” (1896) of “TheHuman Figure 
in Motion” (1901) tonen de werkelijkheid 
helemaal niet, zij zijn er zelf een spite fence 
rond. Broodthaers heeft dat goed gezien. 
Het paard is uit beeld verdwenen, de hoeven 
raken niet alleen de grond maar zelfs de 
realiteit niet meer. Om het cru te stellen: 
Muybridge is eigenlijk krankzinnig. Dat 
blijkt uit de vele dwaasheden die hij langs 
zijncameralaat passeren. De paarden, naakte 
mannen, vrouwen en kinderen, en vooral de 
drillende militairen, naakt, op hun geweren 
(!) na. In Witte de With worden dan nog de 
meest bizarre van zijn platen niet getoond: 
een ezel in een schommelstoel of een jonge 
man waarvan de benen geamputeerd zijn 
die uit een stoel springt en op zijn handen 
begint te lopen. De wetenschappelijk objec
tieve weergave van beweging (zoals bij een 
collega serie-fotograaf als Marey) wordt 
hier tot ongewild surrealisme en absurdisme. 
Muybridge was gek, of is het geworden. De 
wetenschappelijke pretenties van zijn werk, 
het toezicht van deskundigen van de uni ver- 
siteitvan Pennsylvania op het gebied van 
kunst, fysiologie, geneeskunde, anatomie 
en techniek op zijn werk, is niet meer dan 
een rookgordijn. Het neurotisch realisme 
van eind 19de eeuw slaat bij Muybridge om 
in pure, onvervalste waanzin.
Wat Muybridge tenslotte altijd weer verbe
ten vastlegt/niet vastlegt, zijn niet bewe
gende paarden of mensen, het is de moord 
die hij pleegde op majoor Larkyns. Niet in, 
maar tussen de beelden. Daarom plakt hij 
die beelden ook zo.dicht op mekaar: om te 
maskeren dat er iets tussen zit, om de reali
teit te verbergen. Hij is een serieneuroticus. 
Later stopte Muybridge zijn serieopnames 
in een praxinoscoop en projecteerde ze als 
kleine, primitieve filmpjes. Muybridge is zo 

niet alleen de eerste cineast, hij is meteen de 
allereerste Hollywood-cineast. Hij projec
teert niet alleen bewegende beelden van de 
realiteit, hij verbergt meteen die realiteit 
door ze te tonen.

De moord op de cinema

Helaas is er weinig van dit spannende ver
haal terug te vinden in “Still/A Novel”. Ter 
gelegenheid van de slechtste van alle moge
lijke aanleidingen, 100 j aar film (Muybrid
ges opnamen werden al in 1878 als bewe
gende beelden getoond!), heeft Chris Der
con de problematiek film/schilderkunst wil
len aankaarten. Zoals het een kunsthistori
cus past, kijkt hij helaas naar en niet tussen 
de beelden. Maar bij Muybridge gebeurt er 
nu eenmaal niet veel in beeld, je moet er 
tussen kijken. Over de verkeerde problema
tiek wordt er eindeloos gekeuveld in de 
gelijknamige dubbele VPRO-uitzending 
“Still/A Novel”, die ook en niet zonder 
enige controverses getoond werd op het 
recente filmfestival van Rotterdam. Dercon 
stelt in de eerste aflevering de vraag: Kan de 
cinema nog beelden maken ten behoeve van 
onze beschaving? Het antwoord lijkt (in het 
spoor van vermoeide cinefiele tijdschriften 
met bruine kaftjes als “Traffic”) ‘nee’ te 
zijn. Hoewel aan dat ‘nee’ natuurlijk veel 
woorden, ja zelfs beelden, vuil gemaakt 
worden. In de tweede aflevering constateert 
Dercon dat film desalniettemin “het 
Gesammtkunstwerk van de 20ste eeuw” is. 
Hij belooft ons ook nog een derde afleve
ring over de vragen of cinema de kunst bij 
uitstek is van de 20ste eeuw en of wij de 
cinema nu wel écht nodig hebben.
Eigenlijk voeren de twee uitzendingen van 
Dercon precies het omgekeerde op van wat 
Muybridge doet. Dercon ensceneert een zeer 
voorbarige dood van/moord op de cinema, 
om beter te verbergen waar het hem werke
lijk om te doen is. De hele multimedia- 
strategie van “Still/A Novel” is er blijkbaar 
op gericht om te legitimeren dat film de 
galeries en de musea binnengehaald wordt, 
dat het medium bijgezet wordt in de 
botanique de la mort die de cultuur is (om 
een uitspraak uit een film van Chris Marker 
en Alain Resnais uit 1953 te citeren waar
mee de eerste aflevering begint). Typerend 
is volgend zinnetje uit de aankondiging voor 
aflevering III van “Still/A Novel”'. “In de 
film wordt filmfanate Catherine David on
der vuur genomen door drie van haar 
documenta-kunstenaars, want in “docu
menta 10” zal de haat-liefde verhouding 
tussen film en beeldende kunst een belang
rijke rol spelen.” Is dat nu écht een probleem 
om drie dure films aan te wijden: of film in 
galeries, musea of op de documenta thuis
hoort, of niet? Kan dat niet gewoon op een 
raad van beheer of bestuursvergadering be
sproken worden?
Ondertussen maken Rodin, Broodthaers en 
majoor Larkyns een problematiek duidelijk 
die Dercon (en al wie hij geïnterviewd heeft ! ) 
compleet gemist lijkt te hebben: het doet er 
helemaal niet toe of de cinema nog beelden 
kan maken voor deze beschaving. Beelden 
zijn onbelangrijk (zoals de recente produk- 
ten van de ideoloog van deze nieuwe beeld
religie Wim Wenders overduidelijk maken), 
waar het op aankomt, is wat er tussen de 
beelden gebeurt (helemaal niets dus bij 
Wenders). Niet de stills zijn belangrijk, maar 
de realiteit errond, ertussen. Rodin heeft 
gelijk: zelfs als men 6,18,24,25,30 of 1000 
stilstaande beelden per seconde opneemt, 
toont (zoals Muybridge) of projecteert (zo
als in film of televisie), vat je de realiteit nog 
niet. Die ligt altijd tussen de beelden.
Misschien zit van alle geïnterviewden Luc 
Tuymans er nog het dichtst bij als hij het 
over de irritante still heeft. Niet dat een 
stilstaand beeld (uit een film, of bij 
Muybridge) irriteert - verre van. Maar 
Tuymans heeft het natuurlijk over zijn ei
gen werken, die niet lètterlijk stills zijn, er 
enkel door geïnspireerd worden. En dan 
heeft hij wel degelijk gelijk: zijn beste beel
den irriteren, prikkelen de toeschouwer. 
Want wat hij tracht te schilderen, is de 
moord op majoor Larkyns. Alleen is die 
moord (de realiteit dus) ook bij hem niet in, 
maar tussen de beelden te vinden, buiten het 
kader, in wat zij suggereren. Beelden zijn 
onbelangrijk, het is wat aan de rand ervan, 
off screen, tussen de frames gebeurt dat 
belangrijk is. Wie de realiteit in keurig 
omkaderde beeldjes probeert te vatten, zit er 
altijd naast. Dat toont niet alleen Broodthaers 
in zijn “Après Muybridge”, dat wisten de
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Eadweard I Muybridge

; Animal Locomotion, 1887

Grieken reeds meer dan tweeduizend jaar 
geleden.

L’illusion cinématographique

Beweging is sinds de oude Grieken een 
uitdaging voor de menselijke geest en de 
filosofie. Het failliet, jawel, van het denken 
om iets zo primairs te begrijpen als de bewe
ging werd perfect geïllustreerd èn geparo
dieerd door Zenoon van Elea in zijn paradox 
van Achilles en de schildpad. Men kent het 
verhaaltje, verteld door Aristotelesin zijn 
“Fysica ” (239b5-240al 8); de trage schild
pad kan nooit ingehaald worden door de 
snelle Achilles. Want die moet eerst het 
punt bereiken vanwaar de schildpad ver
trok, maar daar is de schildpad dan al weg. 
En op alle volgende punten evenzo. Omdat 
de ruimte voorgesteld wordt als oneindig 
deelbaar kan Achilles de schildpad nooit 
inhalen, ze blijft de krijgsheld altijd een 
'breukje' vóór.
Op het einde van de vorige eeuw reageerde 
Henri Bergson op de crisis in de psycholo
gie, dieachterhinkte op de evolutie van de 
positieve wetenschappen. Hij constateerde 
in zijn “Matière et Mémoire ” (1896) dat de 
beweging als fysische realiteit in de buiten
wereld niet meer overeenkwam met het 
psychologische beeld dat wij ervan hebben. 
Beweging is in de realiteit iets absoluut 
ondeelbaars. Er was-voor Bergson dan ook 
een nieuwe manier nodig om beweging 
mentaal uit te beelden. Hij liep hier vooruit 
op de ontdekkingen van dé moderne fysica 
waarin ruimte en tijd als één geheel worden 
gezien en waarin het statisch, tijdloos beeld 
dat wij van de realiteit hebben doorbroken 
wordt.
Bergson vond de oorzaak voor het uit fase 
raken van denken en realiteit in de structuur

zelf van het klassieke denken) beweging 
wordt er niet als een entiteit óp zich gezien 
maar als een overgang van de ene staat in de 
andere. Wij stellen beweging (zoals in de 
fabel van Achilles en de schildpad) ‘altijd 
vóór als deelbaar, als bestaande uit verschil
lende fasen'. Wij denken dus essentieel sta
tisch: afstand wordt gezien ‘als een serie 
objecten achter elkaar (dé, stills van 
Muybridge zijn een perfect voorbeeld’van 
dat immobiel denken over beweging). De 
race tussen Achilles.en de schildpad loopt 
vast omdat ér geen beweging is maar een 
Verspringen naar- óen steeds kleiner blokje 
op de rozenkrans dié afgelopen wordt. Voor, 
Bergson is beweging iets heel anders: het is 
een open mogelijkheid. Het traditioneel 
Westerse denken staart zich dóód op de 
afgegrensde entiteiten, op ‘objecten’ die als 
kwantitatieve gegevens worden gezien. 
Beweging is in hét beste geval een kwanti
tatieve relatie tussen die objecten'. Daarte
genover stelt Bergson kwalitatieve verschil
len: het ‘allés’ is voor hem een open moge
lijkheid en niet de verzameling van alle 
kwantitatieve gegevens. , • ,
Bergson greep’ zo terug naar Zenoon en 
Parmenides. Onbewust in feite want in 
“Matière et Mémo i re”1ij kthij te denken dat 
de paradox van Zenoon letterlijk overeen- 
komt met diens bedoelingen. Hij meent met 
ândere woorden dat,Zenoon Wou aantonen 
dat beweging onmogelijk was. Zenoon was 
echter niét, even primitief als de moderne 
filosofen, hij was integendeel een goed ge
oefend retoricus. Zijn paradox is een bewijs 
uit het ongerijmde voor het tegenoverge- 
stelde van wat hij lijkt te beweren. Zenoon 
toont niet aan dat beweging onmogelijk is 
(hij was notabene uit Sicilië naar Athene 
gereisd om het aan Socrates te komen ver
tellen!), maar integendeel dat het opdelen

- van dé beweging in stilstaande fasen tot 
paradoxen leidt. Hij wist heel goed datje 
geen helmbos wuivende Achilles moet zijn 
óm een schildpad in te halen. De paradox 
van Zenoon bewijst dat de werkelijkheid 
niet opdeelbaar, maar één en ondeelbaar is 
- zoals zijn leermeester Parmenides reeds 
lang voor Bergson beweerde.
In “L’évolution créatrice”, een tekst uit 
1907 (de eerste filmvertoning vindt twaalf 
jaar eerder plaats) heeft Bergson het over de 
cinematografische illusie. De film blijkt niet 
die nieuwe manier te zijn om beweging 
mentaal uit te beelden waarover Bergson elf 
jaar tevoren droomde. Cinema is een opeen
volging van statische beelden die slechts de 
illusie geven van beweging. De film is geen 

. nieuwe manier, om beweging in beeld te 
. brengen, maar een zeer oude. Het is het 
. visueel equivalent van die andere paradox

van Zenoon: de vliegende pijl die stilhangt 
in de lucht als. een opeenvolging van stati- 

‘ sche momenten, van onbeweeglijke stills.
Hoeveel per seconde je er ook opneemt of 
afdraait, de echte beweging zal altijd als

■rook tussen jé vingers glippen: “Le 
’ mouvement glissera dans l’intervalle, parce 

■ que toute tentative pour reconstituer le 
changement avec des états implique cette 
proposition absurde que le mouvement est

• fait d’immobilités”. Beweging met onbe- 
; weeglijke beelden weergeven zoals Muy- 

bridge dóet, is absurd. Ook de film beweegt 
’ niet, het is tussen de frames dat de beweging 

, gebeurt (zelfs letterlijk in de camera en 
projector: terwijl de vlinder de lens bedekt, 
wórdt de film één beeldje verder gedraaid 
om dan weer een fractie van een seconde 
onbeweeglijk voor de lens gehouden te 
worden). Cinema is voor Bergson dan ook 
géén kind van de nieuwe tijd-ruimte opvat
tingen van de Einsteiniaanse fysica, maar 

een 19de-eeuwse kermistruc die beweging 
nabootst met stilstaande beelden. Als je 
naar een film kijkt, of naar de seriefotografie 
van Muybridge, zie je evenveel niét, als wel. 
Zenoon, Parmenides en Bergson komen zo 
in feite tot precies dezelfde conclusie als 
Broodthaers, Tuymans of Rodin: “It is the 
artist who is truthfull and it is the photo 
which lies for in reality time does not stop.” 
Procédés als fotografie of film kunnen de 
tijd niet stil- of vastleggen. Beelden zijn 
onbelangrijk. Belangrijk is de rook die tus
sen je vingers glipt: het-buiten-beeld, de 
suggestie, het gehéugen of na-beeld, de illu
sie en allusie. Kunst maken in wat voor 
medium ook (inclusief fotografie en film) is 
constant buitenspel, buiten beeld gaan staan. 
Niet wat op de collotypieën van Muybridge 
staat is relevant, maar wat er tussen gebeurt. 
De moord op majoor Larkyns dus.

Mare Holthof

“StilUA Novel”, met werk van Eadweard 
Muybridge, Jan Dibbets, Carl Andre en 
Marcel Broodthaers loopt nog tot 
10 maart in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam, 010/ 
411.01.44. Deel 3 van de film “Still/A 
Novel” wordt in de loop van oktober uit
gezonden door de VPRO. Zowel de ten
toonstelling als de film worden gedocu
menteerd in “"Witte de With - Cahier #5”,

De Witte Raaf 60 • maart-april 1996 • 5



45-

ï é

2- ka

(e
»YNe-

1

v

s

*

,8

SPITSBERGEN NOVA ZEMBLAYA

RONNY VAN DE VELDE 16 MAART - 25 ME11996
IJZERENPOORTKAAI 3 2000 ANTWERPEN TEL: 03/216 30 47 - 216 26 97 FAX: 03/237 25 16

Open van 10 tot 18 uur. Zondag en maandag gesloten



Over het vertellende beeld
Tonen

Beelden, we vergeten dat makkelijk, zijn 
instrumenten van de macht. In een demo
cratische organisatie van de macht wordt 
het beeldmassaal beschikbaar gesteld, waar
bij men niet meteen doorheeft dat iedereen 
even massaal aan het beeld onderworpen 
wordt. Het genot van het beeld is ook het 
plezier van de onderwerping eraan (hoe 
anders televisie, film, fotografie en publici
teit verklaren?). De geschiedenis van het 
beeld is een geschiedenis van haar macht: 
wie haar uitoefent, met welke middelen, 
met welk doel en hoe zichtbaar dat alles 
gebeurt.
Het beeld dat wij ontmoeten maakt ons 
immobiel. Ieder beeld fixeert haar be
schouwer. Ieder beeld vangt ons in haar 
kader' betovert ons met haar futiele opper
vlak. Wij kunnen er ons slechts uit bevrijden 
door er dieper op in te gaan: er is nooit een 
weg terug, slechts een weg vooruit, steeds 
dieper, steeds fataler in het beeld, Tot het 
beeld buiten ons en het beeld in ons 
onontwarbaar zijn samengesmolten.
Beelden vertellen het verhaal van die 
gevangenneming. Ieder beeld dat we zien is 
een metafoor voor de lamentabele toestand 
waarin we ons als haar beschouwer bevin
den: met handen en voeten gekneveld in het 
kader als kooi. Ieder beeld laat een jacht
trofee zien: wijzelf. Jacht op de kijker, via 
een jacht op het motief. Kijker en beeld 
galopperen als gekke, op hol geslagen we
zens naast elkaar. Zoals een hond happend 
en hijgend meeloopt met de jogger aan de 
andere kant van het hek. Wij zijn de hyste
rische hond. Ieder beeld maakt ons waan
zinnig. Ieder beeld verbeeldt onze waanzin.

Vertellen

Hoe dieper we ons in het beeld inboren, hoe 
meer ‘verhaal’ (als energie) daarbij vrij
komt. Via het verhaal kunnen we ons - 
misschien, misschien niet - uit de greep van 
het beeld losmaken. Via het verhaal vinden 
we een antwoord op het fatale want onom
keerbare ogenblik van het beeld. Als ogen
blik is het beeld steeds monochroon. Het 
verhaal zet daar een sequens tegenover, een 
diachronie. De posities worden er uitwissel
baar, waarden en richtingen kunnen worden 
omgekeerd. In het verhaal kunnen we - 
misschien, misschien niet - de greep die het 
beeld op ons heeft binnenstebuiten keren. 
Het beeld dat mij omklemd houdt, grijp ik 
nu zelf vast.

Tonen versus vertellen

Tussen ‘tonen’ en ‘vertellen’ is er op zijn 
minst een tegenstelling, op zijn sterkst een 
wederzijdse uitsluiting. Tussen show en 
storytelling is bijvoorbeeld ook de film ver
scheurd. Het één hindert het andere, al zijn 
beide toch componenten van de film. De 
logica van de show staat lijnrecht tegenover 
die van het vertellen. Het ‘tonen’ is een 
beschrijvende opsomming, een neven
schikking in een vlak zonder tijd. Het ver
traagt dus de film, heft het vertellen als het 
na-elkaar-in-de-tijd op. In het tonen wordt 
iets tot beeld gefixeerd. De ‘vertelling’ daar
entegen steunt op voortgang, namelijk op de 
aflossing van het ene (film)beeld door het 
volgende: die worden dan ook razendsnel 
door een machine gejaagd.
Wat zich toont, levert zich volledig over in 
het beeld om zo de kijkende vast te houden; 
wie vertelt, verdwijnt achter zijn verhaal en 
wij bewonderen hem om de virtuositeit van 
zijn verdwijntruc. Wat zich toont, stort zich 
steeds radicaler vooruit in het beeld om de 
kijker daar te raken; de verteller daarente- 
gen tuimelt steeds verder achteruit omruimte 
te geven aan de vertelling.
Zodra de toner terugtreedt, wordt hij vertel
ler. Hij verdwijnt in de sequens. Hij wordt 
een drager - een transporteur - van wat 
verschuift. De vertellende toner wijst niet 
naar zichzelf, maar naar andere beelden, 
impliciet eraan voorafgaand en erop vol
gend: hij wijst door.

Beweging versus fixatie

Het hart van het tonen is van de orde van de 
. verschijning - onaangekondigd, verrassend 

en immobiliserend. Wat ‘verschijnt’, put 
zich uit in dat verschijnen. Wat beweegt en 
praat, kan niet ‘verschijnen’. Verschijnen is 
juist er-zijn, maar zonder iets te zeggen, dus 
zonder de grammatica van het ‘ik’ en het 
‘jij’ te installeren. Van aangezicht tot aan
gezicht met een verschijning ben ik met 
verstomming geslagen. Het is ‘er’, maar ik 
weet niet waar, noch wat het is (men denke

Nicolas Poussin

Pan en Syrinx

aan de apostel Thomas).
De kern van het vertellen is de beweging - 
een vertelling ontvouwt zich in tijd en ruimte. 
Of wellicht ook: het is door de beweging 
van de vertelling dat tijd en ruimte zichtbaar 
worden en eigen kwaliteiten krijgen. Ver
tellen is een gerichte schikking: groei, 
gefaseerde ontplooiing, het aléatoire van 
iedere confrontatie met de andere. Wat ver
schijnt, heeft geen ‘andere’ tegenover zich: 
het monologeert, maar dialogeert niet; het is 
niet relatief, maar absoluut, een essentie, 
geen proces. Wat in het tonen een eenheid 
is, wordt door het vertellen herschikt in 
fases, momenten, ontwikkelingen. De luis
teraar wordt door die opeenvolgende ver
scheidenheid in beweging gebracht, terwijl 
de verschijning de kijker van iedere 
beweeglijkheid berooft.

Het vertellen na het tonen (1)

De mens is beide: tegelijk een wezen van de 
verschijning (de geboorte van het kind, de 
verschijning van de geliefde), maar ook van 
de vertelling (die aan de toevallige ontmoe
ting een orde geeft).
Iedere verschijning verdwijnt ook, lost op in 
de verscheidenheid van een leven, in tijd en 
in ruimte. Begint niet ieder vertellen na het 
weggaan van de moeder - toch dé verschij
ning van het kind? Alleen met een vertelling 
is het verschrikkelijke fort (‘zij is weg’) te 
vullen. Vertellen als antwoord op de ver
schijning die onherroepelijk moet verdwij
nen (het doek moet dichtgaan, de projectie 
eindigt, Christus verlaat tenslotte troostend, 
maar definitief de apostelen). Vertellen als 
herstel van de verdwenen verschijning. Ie
der vertellen is een Heilige Schrift in het 
kielzog van de Verschijning. En iedere kri
tiek is een B oek der Apostelen - nazinderend 
van de impact van de geliefde, van de ge
liefde meester. In de Verschijning kan het 
bewustzijn de eeuwigheid schaamteloos als 
een zinnelijk ‘nu’ en ‘hier’ beleven: dat is 
Openbaring. Ook het geliefde beeld (ieder 
beeld is van de geliefde) is een onnavolg
bare Verschijning.

Het vertellen na het tonen (2)

Geen enkel beeld vertelt. Het verschijnt 
slechts in een drukkende stilte. Zijn beelden 

gewoon te dom, of zijn ze verminkt? Zijn ze 
streng en daarom tot geen enkele uitspraak 
bereid, of zijn ze gewoon blind?
Toch gaat ieder beeld vertellen, want de 
schouwer knoopt schaamteloos met ieder 
beeld een gesprek aan -als een opdringerige 
toerist in de business class. Ik trek de vest 
uit, rol de mouwen op en vraag: “Where are 
you from?” Niet geneigd me met ‘geen 
antwoord’, maar evenmin met een antwoord 
tevreden te stellen: mijn ondervraging wordt 
een schaamteloze touch up. Mijn ongege
neerde overmoed doet me in het beeld ver
zanden.
Juist in dat verzanden ontstaat verhaal, want 
ik verander, mijn verhouding verandert. Ie
der beeld is als een spiegel waarin ik uitput- 
tend mezelf test, uitdaag en probeer te over
troeven. Het vertellen is het domein van de 
metamorfose. Het fixerende verschijnen 
wordt er gekanteld, er ontstaat een andere, 
een tweede gedaante van en tussen beide 
een vertellende spanning. Tussen beide ont
staan verhoudingen van tijd (vroeger/nu), 
ruimte (ginds/hier), maar ook van perspec
tief (vanuit). Vertellen is het bespelen van 
dat instrumentarium. Het vastleggen van 
een standpunt en het volgen van verschui- 
vingen vanuit dat standpunt. De onstabiliteit 
van het standpunt, de relativiteit ervan (in de 
betekenis van gerelateerd aan...) is de oor
sprong van de dynamiek, de bron van de 
rijkdom van een ‘geschiedenis’.
Daar dus tegenover staat het verschijnende 
beeld, de schokkende, want absolute open
baring, datgene wat zich als onbediscuteer- 
baar objectief kan aankondigen. Onwrik
baar eens en voor altijd gegeven.
De metamorfose - de metafoor, dus de beeld
spraak - is de vluchtige repliek op die dwin
gende verschijning. Geschiedenis is meta
morfose en beeldspraak. Spreken in beel
den om het beeld te verslaan.

Het beeld als oase

Beelden zijn halteplaatsen in het onophou
delijke beddproces.
Beelden schematiseren een gestalte, zetten 
een verhouding vast, kristalliseren het vluch
tige tot een idee. In de plaats van het onop
houdelijke wegschuiven van het vertellen - 
het vertellen is zonder einde en zonder doel 
- komt het vaste dat geen standpunt meer 

duldt, maar een absoluut (en dus geen) stand
punt is. De beweeglijkheid van het vertellen 
wordt vastgeknoopt: om vanuit die onbe
weeglijkheid het hele verbeeldingsproces 
opnieuw te lanceren.
V ertellende beelden houden het verhaal vast, 
bundelen de energié ervan, slaan die op, 
snoeren ze in, net zoals iedere verschijning 
(van het goddelijke, van de vampier of van 
de serial killer) het levensproces capteert en 
blokkeert. Van hieruit gaat geen weg ver
der. Alle energie van de gedaantewisselingen 
wordt in het schema opgesloten. Het vere
nigt het dynamische én het statische. Het 
verschijnt als des te imposantere stase om
dat het met geweld aan het dynamische is 
opgelegd.
Het beeld dat het vertellen blokkeert, is 
tegelijk het beeld dat zich aan het vertellen 
onderwerpt. Vertellende beelden hebben een 
ruimte, tonen een plaats, een plek, met spo
ren erin van tijd. Die plek is een standpunt 
van waaruit alles wordt ‘gecoördineerd’, 
namelijk van coördinaten wordt voorzien. 
Toch gebeurt dat alles tegen de achtergrond 
van die magie der verschijning. De gebaren 
duiden aan, maar krijgen geen oplossing. 
De versteende dynamiek (Lot, Medusa, 
Pompeï) is de hartverscheurendste vorm die 
we opgelegd kunnen krijgen. Het gevoel 
heeft geen stem meer, beweging geraakt 
niet meer vooruit, iedere dynamiek behoudt 
zijn stuwing, maar resulteert in geen enkel 
resultaat. Deze beelden zijn tegelijk stase en 
dynamiek - stase van het dynamische, het 
dodenmasker van de beweging zelf, niet 
van wat heeft opgehouden te bewegen. Ver
tellende beelden hebben de pathos van een 
paradox, ze laten zien hoe het bewegingloze 
aan de beweging zelf wordt opgelegd, in het 
ogenblik van haar beweging. De beweging 
die werd vastgelegd, is ook het luide/geluid- 
loze'protest van de beweging tegen haar 
obscene opheffing.

Het beeld als uitkijk

Tn vertellende beelden kunnen we zien dat 
in het vertellen open, polymorfe plaatsen 
worden gecreëerd, dat het dus meer is dan 
gestroomlijnde, éénduidige doorgangen. Om 
te vertellen heb je rustpauzes nodig - die 

- tegelijk heftige brandpunten zijn - waarin 
het verhaal geregeld overzien en herschakeld 
kan worden. Het is niet alleen een voorlo
pige tussenstand van de narratieve boek
houding, maar vooral een mogelijkheid om 
van daaruit de vele mogelijkheden van ver
haal en situatie te overzien en al dat virtuele 
even mee te laten spelen in het gebeuren. 
Het is de systole, essentieel voor het vertel
len. De éénduidige, dwingende, narratieve 
logica, slaat om in pure potentialiteit. We 
schuiven van ‘dit moet de situatie zijn’ over 
naar ‘dit alles kan de situatie zijn’. Vertellen 
is niet alleen doorgang (snelheid, functiona
liteit van het vertellen), maar ook wissel 
naar poëtische permutaties, naar beeld
spraak. Vertellen exploreert dan niet alleen 
meer de syntagmatische, maar ook de 
paradigmatische mogelijkheden van een 
beeld-situatie.
Vertellende beelden zijn plaatsen voor die 
cultuur. Het verhaal is de weg die we naar 
die plaatsen van vertellende beelden moe
ten afleggen, zoals men reist om een uitkijk- 
plaats te vinden waar een landschap zich in 
al zijn mogelijkheden ontvouwt. Het zijn 
contemplatieve plaatsen-die ons geen les, 
geen richting, geen vooruitgang in het voor
uitzicht stellen. Wegwandelen van zulk een 
plek is hartverscheurend. We beseffen dat 
zoveel mogelijkheden slechts in de verte en 
als verte kunnen aanschouwd worden.

Het moeilijke vandaag aan vertellende beel
den is dat wij samen met het geheugen een 
goeddeel van onze narratieve competentie 
zijn kwijtgeraakt. Men vertelt immers om te 
onthouden. Het is een mnemotechnisch 
middel. Vermits registraties het geheugen 
vervangen, vervalt de antropologische nood
zaak om te vertellen.
Vertellende beelden maken ons weerbar
stig. Wij laten ons steeds meer vertellen, 
maar vertellen onszelf steeds minder. Ver
tellende beelden dwingen ons om onszelf 
vertellend in beweging te zetten: van stase 
naar dynamiek, van verhaal naar metafoor, 
van het gepresenteerde, naar het virtuele. 
Maar die beweging is moeilijk vandaag: 
beelden en verhalen zijn goed gescheiden 
functionéle diensten. De innerlijke ruimte is 
klein geworden.

Dirk Lauwaert
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Fotoliteratuur, een onmogelijk genre?

Niets lijkt eenvoudiger dan het vertellen 
met behulp van (fotografische) beelden. Stelt 
immers de volkswijsheid niet: “Every pic
ture tells a story”? Toch ligt, althans in de 
praktijk, het genre van de fotoliteratuur of, 
ruimer, het narratieve gebruik van foto’s 
niet zo eenvoudig. Fotoliteratuur is, onder 
welke vorm dan ook, een moeilijk te beoe
fenen en vrij marginaal genre, en noch de 
terugkeer van het verhaal (met kleine let
ter), noch de explosie van talloze min of 
meer interactieve multimediale subgenres 
lijken daaraan veel te hebben veranderd. De 
film lijkt moeiteloos het monopolie te be
houden op het vlak van het visuele verha
lende discours.
In deze bijdrage zal ik trachten de factoren, 
die het succes van de fotoliteratuur in de 
weg staan, aan te wijzen en kritisch onder de 
loep te nemen: eerst en vooral de structurele 
problemen van de fotoliteratuur, vervol- 
gens ook de gestoorde receptie van het foto- 
literaire genre.

Vertellen met foto’s, een complexe 'taal'- 
handeling

Als uitgangspunt neem ik de volgende zin 
van Jacques Derrida, die de lezer aantreft bij 
het ‘begin’ van zijn ‘nawoord’ bij “Droit de 
regards ” van Marie-Françoise Plissait, één 
van de meest overtuigende fotoliteraire rea
lisaties: “Tu ne sauras jamais, vous non 
plus, toutes les histoires que j’ai pu encore 
me raconter en regardant ces images” (1). 
Als we deze commentaar van Derrida con
fronteren met het hierboven vermelde 
“Every picture tells a story”, komen we de 
problemen op het spoor die de discussie 
over fotoliteratuur in grote mate beheersen. 
De eerste twee houden verband met het 
fotoliteraire object zelf, dat enkelvoudig 
(“every picture”) of meervoudig (“ces ima
ges”) kan zijn en gekenmerkt wordt door de 
spanning tussen woord en beeld. Een derde 
probleem heeft betrekking op de receptie 
van dit object. Het betreft zowel de rol van 
de kijker als het culturele statuut van het 
fotoliteraire genre.
In het beeld van fotoliteratuur dat gesugge
reerd wordt door “Every picture tells a story”, 
vallen al deze elementen perfect samen: 
structureel gezien is het beeld zelf de vertel
ler van het verhaal en wordt de verbale 
informatie niet als verschillend gezien van 
de visuele gegevens. Wat betreft de receptie 
blijft de verwoording een loutere evidentie. 
Daartegenover beklemtoont Derrida zeer 
sterk de rol van de kijker, die quasi auto
noom van de beelden vertrekt om zijn of 
haar eigen verhalen te vertellen. Het onper
soonlijke visuele ‘récit’, om met Benveniste 
te spreken, wordt in zekere zin overgeno
men en geactualiseerd door een subjectief 
linguïstisch en seksueel gedetermineerd ‘dis
cours’. De flitsende wisselingen in de pro
nominale structuur van de tekst van Derrida, 
diè niet “voor zichzelf’ spreekt, maar dia- 
logeert met zowel een “tu” als een “vous” 
zijn hiervan een goede illustratie. Deze radi
cale polyvalentie vloeit bij Derrida duide
lijk voort uit de nog radicalere onbeslistheid 
van het object zelf, waarin een beeld steeds 
naar een ander verwijst en het visuele mate
riaal van het werk nooit œcumenisch over
vloeit in welk talig equivalent dan ook. 
Kijken en tonen, of luisteren aan de ene kant 
en vertellen aan de andere kant, vallen niet 
samen. Tegelijk ontkent Derrida dat tekst en 
beeld op eenvoudige wijze parallel zouden 
lopen, vandaar bijvoorbeeld de initiële wei
gering de kijkervaring effectief te verwoor
den: “Tu ne sauras jamais”. We worden 
integendeel geconfronteerd met een woeke
ring van verhalen die zo massief en over
rompelend is, dat ze niet anders kan dan 
botsen op de noodzakelijke lineariteit van 
de taal, die ons dwingt het ene verhaal pas ha 
het andere uit te spreken. Het is veelbeteke
nend dat Derrida’s analyse begint in de 
voorwaardelijke wijze, als het ware om dui
delijk te maken hoe moeilijk de relatie wel 
ligt tussen enerzijds de perceptie van het 
beeld, waarbij men tegelijkertijd aan meer 
dan één referent of verhaal kan denken, en 
anderzijds de verwoording van de visuele 
ervaring, die totaal anders is geconstrueerd 
en zich veel stringenter in de tijd uitstrekt 
(het gebruik van het kwantitatief temporele 
bijwoord “encore” is natuurlijk in hoge mate 
significant).

Tussen beeld en reeks

Het belangwekkende aan het citaat van 
Jacques Derrida is echter niet alleen wat het 

reeds zegt over de fotoliteratuur zelf, maar 
ook en vooral het feit dat de aanzet van zijn 
analyse een samenvatting biedt van de vem 
schillende problemen waarmee foto
literatuur als genre wordt geconfronteerd. 
Elk specifiek kenmerk van de fotoliteratuur 
fungeert immers terzelfder tijd als iets wat 
het genre an sich aan kritiek blootstelt, 
omdat elk van deze interne eigenschappen 
de bron is van talloze vooroordelen op het 
niveau van de receptie.
Eerst hebben we aandacht voor de articula
tie van narrativiteit in een enkelvoudig beeld 
of in een beeldreeks. Het geïsoleerde beeld 
kan een tijdsduur oproepen, maar het is 
bijzonder moeilijk om zo'n beeld te doen 
functioneren als een echt verhaal, dit wil 
zeggen als een structuur met een begin, een 
midden en een einde (2). Het monteren van 
beelden in een sequentie, waarbij elk van de 
beelden een bepaald segment van een tijds
verloop incarneert, kan het probleem van de 
ontbrekende verhaalstructuur ten dele op
lossen, maar het kan ook als gevolg hebben 
dat het individuele beeld door de reeks wordt 
platgedrukt, en in extreme gevallen oninte
ressant of zelfs onleesbaar wordt gemaakt. 
Dit laatste gebeurt bij voorbeeld in sommige 
experimenten van Etienne Jules Marey, sa
men met Eadweard Muybridge een van de 
meest vernoemde voorlopers van de foto
literatuur, wiens fotografische reconstruc
ties van de beweging het gefotografeerde 
object bij momenten totaal onherkenbaar 
maken. Meer algemeen kan men stellen dat 
het gebruik van een dergelijke analytische 
stijl de losse foto in een zeer strak keurslijf 
dwingt. Gelijk welk afzonderlijk beeld lijkt 
immers steeds een verhaal op zich te vertel
len, terwijl de narratieve structuur van.de 
beeldreeks de eigenheid of eigenzinnigheid 
van de losse beelden ontzegt.
Maar ook wanneer men uitgaat van een 
meer synthetische aanpak en het zwaarte
punt verlegt naar de losse beelden zelf waar
mee de lezer een verhaal moet (re)con- 
strueren, wordt de spanning tussen beeld en 
reeks snel zichtbaar. De losse beelden wor
den dan wel in hun eigenheid erkend, maar 
de overgang van het ene beeld naar het 
andere zal dikwijls nogal chaotisch gebeu
ren. Dit is typisch voor heel wat voorbeel
den uit de narratieve reportagefotografie, 
waar de concrete volgorde van de beelden 
die het verhaal resumeren, soms zeer wille
keurig wordt vastgelegd.
Zowel in de synthetische als in de analyti
sche aanpak is de relatie tussen het geïso
leerde beeld en dé beeldreeks unheimlich: 
het enkelvoudige beeld vervult slechts een 
tweederangsfunctie, maar treedt terzelfder 
tijd ook fel op de voorgrond. Het beeld is 
dus zowel figuratief (het trekt de aandacht
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op zijn eigen plasticiteit) als discursief (het 
illustreert vooral het verhaal dat boven de 
losse elementen staat) (3). De contradictie 
tussen deze logica’s vormt een van de 
zwakke punten van het grootste deel van de 
fotoliteratuur, heen en weer als het genre 
geslingerd wordt tussen synthese en ana
lyse, integratie en autonomie.

Zowel het illustratieve gebruik van weer
spannige beelden als de zeer lastige 
vervlechting van beeld en sequentie, wor
den dikwijls aangehaald om de statutaire 
onmogelijkheid van het genre te motiveren. 
Toch bewijzen sommige werken dat deze 
problemen, wanneer ze creatief worden aan
gepakt, juist de sterkte van de fotoliteratuur 
kunnen uitmaken.
Nemen we bijvoorbeeld “La Jetée” van 
Chris Marker, een recente fotoroman, geba
seerd op de cult-film van de auteur uit 1962 
(4). Het meest opvallende aan dit werk is het 
systematische gebruik van ‘stills’: “La 
Jetée ” is bijna uitsluitend gemaakt met ‘be
vroren’ beelden, die elkaar in wisselende 
ritmes opvolgen of in elkaar overvloeien, op 
één enkele passage na waarin een personage 
zacht met de ogen knippert (een structureel 
contrast dat, mutatis mutandis, vergeleken 
kan worden met de beroemde tijdsprong in 
Kubricks 2001). Het écht fascinerende aan 
“La Jetée” is nochtans vooral de organi
sche manier waarop dit vormelijke basis
gegeven dialogeert met de inhoud en de 
thema's van de film, een SF-achtig liefdes
verhaal.
De film wordt beheerst door een aantal tijd
en ruimtebreuken, eerst op het niveau van 
het vertelde verhaal zelf (waarin we een 
soort anticipatie vinden van wat we nu ken
nen als virtual reality) en nadien op het 
niveau van de verhaalstructuur zelf (waarin 
we zien hoe het einde van de film, via een 
Moebius-ring, overloopt in het begin en 
natuurlijk ook omgekeerd). Het samenspel 
van deze spatio-temporele multiplicaties en 
de emanatie van tijd en ruimte worden niet 
alleen ‘geïllustreerd’ door de ‘stills’. Het 
zijn juist deze bevroren beelden die de 
verhaallijn als het ware permanent onder
breken en zo de overstapjes en overlap
pingen voor de kijker zichtbaar maken. Te
gelijkertijd is het ook zo dat de autonomie 
van elk beeld tot op zekere hoogte wordt 
bewaard: elk fotogram blijft ‘ademen’ en 
wordt niet automatisch geannuleerd door de 
stuwkracht van de beeldenstroom zonder 
dat deze relatieve autonomie echter ten koste 
gaat van de coherentie van het geheel.
De transfer van film naar boek onderstreept 
nog deze kwaliteiten. Hoewel het contrast 
tussen bevroren en bewegende beelden in 
de fotoroman natuurlijk verdwijnt (het ge

bruik van ‘bewogen’ foto’s zou hiervan 
slechts een naïeve pendant gevormd heb
ben), heeft het boek andere belangrijke troe
ven, ten eerste de lay-out die zeer sobere 
maar ingenieuze en functionele varianten 
op het beeldkader omvat (het formaat van 
de foto’ s blijft zo niet onveranderlijk, plaats 
en aantal van de beelden kunnen wisselen, 
enzovoort), ten tweede de materiële ken
merken van het boek als drager, dat op zich 
reeds een reis in tijd en ruimte mogelijk 
maakt (de lezer kan immers terugbladeren, 
beelden naast en over elkaar leggen, enzo
voort).

Tussen woord en beeld

Een tweede basisprobleem dat telkens op
duikt in de discussie over fotoliteratuur be
treft de mogelijkheid om de wereld van het 
beeld en die van het woord zoniet harmo
nisch dan toch zinvol te laten samenvallen. 
Al naargelang het standpunt dat men in
neemt, wordt ofwel het tekstuele bekriti
seerd als een té rationeel en eng medium, 
ofwel het visuele, als een platte illustratie 
van woord en verhaal. In het eerste geval 
wordt in semiotische termen gesteld dat het 
symbolische karakter van de aparte taal
tekens alleen maar afbreuk kan doen aan de 
analoge densiteit van het iconische medium 
van het beeld. In het tweede geval wordt de 
semiotisché redenering omgedraaid en be
schouwt men het analoge en iconische beeld 
als een medium dat niet in staat is een 
imaginaire werkelijkheid daadwerkelijk te 
construeren op de manier die zo eigen is aan 
de abstractie van het taalteken (5).
Het streven naar een tekstloze fotoliteratuur 
- naar het model van de stomme film - is dan 
ook de horizon van heel wat experimenten. 
Een verbanning van het woord is echter een 
utopie. Zowel op het niveau van de produk- 
tie - scenario, storyboard en script - als op 
het niveau van de receptie kan het visuele 
onmogelijk van het verbale losgekoppeld 
worden. Zelfs wanneer het beeld niet wordt 
herkend als de afbeelding van een noem
bare referent, dan nog worden aan de visu
ele elementen steeds verbale equivalenten 
vastgeknoopt. Bovendien is de tekstloze 
fotoroman net zo tekstloos als de stomme 
film stom, dit wil zeggen woordloos was 
(6). Geen enkel fotoliterair werk is vrij yan 
verbale elementen: zo heeft elk werk een 
titel, een titelpagina, een commentaar op de 
achterflap,... Omzeggens elk werk bevat 
daarenboven foto’s waarin gefotografeerde 
letter-, woord- of tekstflarden voorkomen. 
De bijzondere voorliefde van de zogenaamd 
tekstloze fotowerken voor heimelijke 
tekstuele flarden en, meer nog, voor het 
bimediale woordspel waarbij de benaming
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wisselingen zijn in dit opzicht significant: 
men aanvaardt zowat alle etiketten behalve 
dat van de fotoroman).
Al deze disputen kunnen academisch lijken, 
maar de gevolgen ervan zijn verstrekkend 
voor een derde factor, namelijk die van de 
marktsegmentering die de verspreiding van 
een Werk in zeer grote mate determineert. 
Voor de ambitieuze fotoliteratuur is het zeer 
moeilijk het odium van de sentimentele 
fotoroman te ontlopen. Bovendien zorgt het 
ontbreken van een alternatieve genre-aan- 
duiding er dan nog eens voor dat de werken 
die toch het daglicht zien dikwijls niet eens 
met elkaar in verband worden gebracht.

Kritiek als bijdrage tot genrevernieuwing

Of er voor de fotoliteratuur een toekomst is 
weggelegd, hangt af van de mate waarin het 
genre zijn isolement kan doorbreken en zich 
kan openstellen voor een aantal vormen en 
thema’s die momenteel uit haar discours 
worden uitgesloten. Dat het ontstaan van 
een eigen kritiek hierbij een onvervangbare 
rol speelt, moet eveneens worden onder
streept. Het feit dat er zich sinds enkele 
jaren toch een vernieuwde belangstelling 
voor fotoliteratuur manifesteert, momen
teel weliswaar vooral op het niveau van de 
beeldtheorie en -kritiek, is een veelbeteke
nend signaal van de herdiscursivering die 
zich in stilte voorbereidt: het ‘zegbare’ bin
nen de fotoliteratuur wordt langzaam aan 
‘zichtbaarder’ en de fotoliteratuur zelf wordt 
meer en meer het voorwerp van ‘zegbare’ 
commentaar en analyse.

. Chris Marker

La Jetée, 1992
Jan Baetens

van een getoond object sylleptisch wordt 
'gebruikt om een visuele overgang te moti
veren (7), zijn belangrijke symptomen van 
een “retour du refoulé”, waarbij de taal tóch 
nog door het carcan van het ogenschijnlijke 
tekstvrije beeld breekt. “Droit de regards ” 
van Marie-Françoise Plissait en “Cover to 
Cover” van Michael Snow, de twee meest 
geciteerde voorbeelden van tekstloze foto
literatuur, zijn perfecte illustraties van de 
manier waarop de taal, wanneer ze zeer 
bewust buiten spel wordt gezet, des te na
drukkelijker op de voorgrond treedt. Zo 
weert Plissait wel alle bijschriften, maar 
fotografeert ze meermaals personages die 
aan het schrijven zijn, even intensief drome
rig als gebeurt in het nawoord van Derrida 
(waarvan de lengte trouwens oploopt tot 
één derde van de hele fotoroman ! ) (8). En zo 
schrapt Snow alle peritekstuele pagina’s 
voor en na het eigenlijke fotowerk, wat hem 
verplicht de editoriale gegevens van het 
boek zoals de naam van de uitgever en het 
jaar van publikatie, te laten verschijnen op 
gefotografeerde objecten binnen het werk 
zelf die dan gedurende verschillende tien
tallen bladzijden in close-up worden gefo
tografeerd (9) !
Zonder daarom afbreuk te willen doen aan 
de'verdiensten van de tekstloze foto
literatuur, mag men toch niet voorbijgaan 
aan die werken die de dialectische spanning 
tussen woord en beeld centraal stéllen, maar 
die tóch niet vervallen in het Barthesiaanse 
“relais” waarin woord en beeld omzeggens 
naadloos in elkaar overvloeien om een en
kelvoudige en eenduidige betekenis te con
strueren (10). Zoals in “La Jetée” kunnen 
woord en beeld aparte en toch conver
gerende verhaallijnen aanboren, waarvan 
het samenvallen eerder de horizon dan het 
effectieve eindpunt van de lectuur is. De 
imaginaire wereld die in de geest van het 
hoofdpersonage van “La Jetée’’ verschijnt, 
is een werkelijkheid die zich onmogelijk 
laat fixeren en gekenmerkt wordt door zijn 
vervliegend en efemeer karakter: de ver
schijningen achter zijn bedekte ogen zijn 
kortstondig en vluchtig; wat de beelden 
tonen is meer dan wat de tekst niet kan 
verwoorden, en omgekeerd.

Lezen is schrijven

Op het niveau van de receptie raken de 
structurele problemen van het fotoliteraire 
genre verstrengeld met allerlei externe pro
blemen, vooral de praktische weerstand te
gen het medium. Receptie is niet alleen 
reproduktie, maar ook en vooral produktie. 
Het produktieve karakter van de fotoliteraire 
lectuur wordt echter vaak onder de mat 
geveegd omdat in de meeste gevallen het 

omgaan met fotoromans nog altijd wordt 
beschouwd als het passief ondergaan van 
een opgedrongen of zelfgekozen wensdroom 
(en dus als het typevoorbeeld van cultuur- 
industriële manipulatie). De lectuur van een 
fotoroman wordt door critici of theoretici 
als een minderwaardige vorm van lezen 
afgedaan. Maar wanneer men preciezer 
poogt na te gaan hoe pulpliteratuur in het 
algemeen (en triviale fotoliteratuur in het 
bijzonder) wordt ervaren, constateert men 
al zeer snel dat ook deze lectuur even actief 
en subjectief is gekleurd als de lectuur van 
gecanoniseerde teksten. Ook hier is het zo 
dat de door de auteur geïntendeerde lectuur 
allerminst per definitie samenvalt met de 
effectief gerealiseerde lectuur. Elk lezen is 
onvermijdelijk distorsie, elk lezen is tot op 
zekere hoogte schrijven, of het nu gaat om 
Shakespeare of “Nous Deux" (11).
Betekent dit dat het creatief lezen van foto
literatuur enkel op deze manier kan worden 
verstaan, als het indirect en impliciet afwij
zen van het escapisme dat de lezer er in 
wordt voorgehouden? Hoewel het belang 
van dit aspect zeker niet mag worden onder
schat, kan toch ook niet worden ontkend dat 
deze vorm van lezen desondanks vrij pas
sief en vooral zeer repetitief verloopt. Om 
een echt creatieve lectuur mogelijk te ma
ken, moet het in de eerste en laatste plaats zo 
zijn dat de lezer de plaats van de auteur kan 
innemen : zolang dit niet gebeurt, blij ven we 
te maken hebben met het aliënerende een
richtingsverkeer tussen producent en con
sument.
In dit opzicht kan men alleen maar sterk de 
nadruk leggen op het begrip leesbaarheid 
(12), niet alleen in de zin van leesplezier 
(iets is leesbaar als het aangenaam is), maar 
ook in de zin van technische verstaanbaar
heid (iets is ook leesbaar als men kan zien 
hoe het in mekaar steekt). Slechts de lezer 
voor wie een werk leesbaar is, kan afstand 
nemen van het hem aangebodene. De ma
nier waarop in “La Jetée ” duidelijk wordt 
gemaakt hoe een imaginaire wereld wordt 
gemaakt - in plaats van gewoonweg ervaren 
of geobserveerd - verleent aan het werk een 
pedagogische dimensie die in teveel andere 
fotoliteraire produkties jammer genoeg naar 
de achtergrond verschuift.

Het statuut van de fotoliteratuur

Om verscheidene reden is het onmogelijk 
zich te beperken tot een louter formalistische 
of semiotische kijk op fotoliteratuur (zelfs 
de bovenstaande structurele analyse kon 
onmogelijk losgekoppeld worden van een 
aantal receptiefactoren). De obstakels die 
de ontplooiing van het genre in de weg 
staan, hebben niet alleen te maken met struc

turele kenmerken, maar ook met de histori
sche context waarin de narratieve fotografie 
ingang heeft gevonden. ,
In dit opzicht moeten drie belangrijke facto
ren worden vermeld die in onderlinge wis
selwerking tegen het genre van de foto
literatuur tot op de dag van vandaag als het 
ware een dam hebben opgeworpen.
Een eerste niet te onderschatten omstandig
heid is de plaats die de fotoliteratuur in
neemt binnen het veld van de Europese 
fotografie. In tegenstelling tot de Verenigde 
Staten, waar de fotografie vanaf haar begin
jaren in competitie stond met het genre van 
de historische, dit wil zeggen narratieve 
gravure (13), werd de fotografie in Europa 
vanaf haar oorsprong gepositioneerd tegen
over de schilderkunst en dan nog vooral 
tegen de niet-narratieve subgenres van de 
schilderkunst zoals het portret en het land- 
schap. Voor het ontstaan van de momenteel 
hegemonische visie op fotografie als de 
geprivilegieerde uitdrukking van het “mo
ment décisif’ (Cartier-Bresson) en dus voor 
het verwerpen van de narratieve fotografie 
als zijnde een onzuivere vorm, is deze con
text fundamenteel.
Op zich is een dergelijke visie natuurlijk 
onvoldoende om de doxologische versmal
ling van fotografie tot het losse, individuele 
beeld te verklaren. Tenslotte biedt de ge
schiedenis voorbeelden genoeg van genres 
en media die hun ‘oorspronkelijke’ functie 
en betekenis achter zich hebben kunnen 
laten. Wat de situatie van.de fotoliteratuur 
echter zo penibel maakt, is ook het merk
waardige wegvallen van de spanning tussen 
de verschijningsvormen van het genre bin
nen de verscheiden cultuurniveaus. Dit 
vormt een tweede aspect van de historische 
weerstand tegen fotoliteratuur. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond binnen de 
traditionele cultuurindustrie een bepaald 
soort fotoliteratuur, meer bepaald de senti
mentele fotoroman, die - in tegenstelling 
met zoveel andere genres uit de sfeer van de 
populaire cultuur - omzeggens geen aanzet 
heeft gegeven tot een interne stratificatie 
van het medium (14). Zelfs in de periode 
waarin de fotografie een culturele legitimi
teit begon te verwerven, kwam er in de 
fotoliteratuur weinig wisselwerking en dia
lectiek tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ vormen 
van het genre. De fotoliteratuur blijft zo 
geassocieerd met een inferieure vorm van 
cultuur en de diverse pogingen om het genre 
te vernieuwen liggen op geen enkele manier 
in het verlengde van de ‘lagere’ vormen van 
het medium. De experimentele fotoroman 
positioneert zich zo niet als de ‘betere’ foto
roman, wat bijvoorbeeld wel gebeurt in het 
stripverhaal, maar pretendeert een geheel 
nieuw genre te zijn (de terminologische

Noten

(1) Marie-Françoise Plissart, “Droit de 
regards”, Paris, Minuit, 1985.
(2) Zie hieromtrent: A. Kibédi Varga, “Dis
cours, récit, image”, Bruxelles-Liège, 
Mardaga, 1989.
(3) Ik ontleen deze terminologie aan Nor
man Bryson,’’Word and Image”, Oxford 
UP, 1982.
(4) Chris Marker, “La Jetée”, New York, 
Zone books (MIT), 1992 (tweetalige editie: 
Frans/Engels). —
(5) Voor een situering van deze problema
tiek: W.J.T. Mitchell, “Iconology ”, Chicago, 
Chicago UP, 1985.
(6) Zie hieromtrent het baanbrekend werk 
van Michel Chion, o.m. “La voix au 
cinéma”, Paris, éd. de l’Etoile, 1982.
(7) Voor een aantal voorbeelden verwijs ik 
graag naar het reeds geciteerde nawoord 
van Derrida bij “Droit de regards”.
(8) Marie-Françoise Plissart, “Aujourd ’hui ”, 
Zelhem, Arboris, 1993.
(9) Michael Snow, “Cover to Cover”, 
Halifax & New York, The Press of The 
Nova Scotia College of Art and Design & 
New York UP, 1975.
(10) Zie hieromtrent het bekende artikel van 
Roland Barthes “Rhétorique de l’image”, 
hemomen in de bundel “L’obvie et l'obtus ”, 
Paris, Seuil, 1982.
(11) Een mooi voorbeeld hiervan is de stu
die van Janice Radway (“Reading the Ro
mance”, Chapel Hill, Univ, of North 
Carolina Press, 1984) over de receptie van 
sentimentele snertromannetjes door Ameri
kaanse huisvrouwen, waarin duidelijk wordt 
aangetoond dat de lectuur van dit soort werk 
inderdaad een zekere evasie nastreeft (en 
dus rol- en maatschappijbevestigend is), 
maar dat de buitengewoon grote tijd die 
eraan wordt besteed in feite fungeert als een 
protest tegen het beslag dat op de lezeressen 
gelegd wordt door allerlei ondankbare huis
houdelijke taken.
( 12) Voor een aantal interessante discussies 
rond leesbaarheid, zie het nummer XIV-1/2, 
1986, van het Canadese tijdschrift “Protée 
(13) Zie hierover de bijdrage van Martha A. 
Sandweiss in de bundel “Photography in 
Nineteenth Century America”, ed. M. 
Sandweiss, New York & Fort Worth, Harry 
Abrams & Amon Carter Museum, 1991.
(14) Voor meer details rond deze problema
tiek, cf. Rudi Laermans, “The relative 
rightness of Pierre Bourdieu ”, in “Cultural 
Studies”, VI-2, 1992, p. 148-160.
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On Kawara, de blinde tijd
Op 4 januari 1966 schildert On Kawara zijn 
eerste “Today ’’-schilderij, en meteen ook 
het eerste werk van zijn “Today Series”. Op 
15 januari 1966 schildert hij het vierde werk 
van dezelfde serie. Het heeft als ondertitel 
“This painting itself is January 15,1966. 
Het is een klein, rechthoekig en monochroom 
blauw doek met, lateraal over het midden 
geplaatst, de datum van die dag, geschilderd 
in wit en genoteerd in de Engelse standaard
afkorting: JAN.15,1966. In een tekst van 
Anne Rorimer, gedateerd april 1991, meldt 
deze auteur dat de “Today Series” onder
tussen al uit “meer dan 1900 doeken” be
staat (1 ). Nu, een kleine vijfjaar later, zal dit 
aantal vermoedelijk een eind in de tweedui
zend bedragen.
De werken uit deze serie heten “Today ”- 
schilderijen, maar worden meestal date 
paintings genoemd. Ze hebben een aantal 
kenmerken gemeen. Ze tonen ons altijd een 
datum, in een zakelijk ogend lettertype, 
geschilderd in wit tegen een monochrome 
grond. Ze zijn rechthoekig van vorm. Maar 
er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld in de 
achtergrondkleur. In het merendeel van de 
gevallen is die geschilderd in variëteiten 
van bijna-zwart: zeer donker grij s, vaak met 
een bruine, blauwe of groene schijn. Af en 
toe wordt azuurblauw gebruikt, een enkele 
keer fel rood. Het lettertype van de datum 
kan eveneens lichtjes variëren, en verder 
kunnen de date paintings acht verschillende 
formaten hebben. Het gaat om standaard
formaten die elk worden aangeduid met een 
letter van A tot H, gaande van klein naar 
groot.
Wanneer On Kawara in 1966 start met het 
schilderen van deze date paintings, begint 
hij tevens met “1 READ”. Dit werk bestaat 
uit het aanleggen van een verzameling knip
sels, afkomstig uit kranten die verschenen 
op de plek en de dag (of de dag na de dag) 
waarop een date painting werd gemaakt. 
Het materiaal wordt geplakt op vellen schrijf
papier, per vel gedateerd en in ringmappen 
bewaard. In 1968 te Mexico-City start hij 
met de series “I WENT”, “I MET” en 
“I GOT UP”. In “I WENT” noteert On 
Kawara met een rodebalpen, op een fotoko
pie van een plaatselijke landkaart, de ver
plaatsingen die hij heeft gemaakt gedurende 
één dag. Elke dag correspondeert met een 
kopie, die voorzien wordt van een datum- 
stempel. In “IMET” noteert On Kawara per 
dag de namen van mensen die hij op die dag 
heeft ontmoet. Elke dag correspondeert met 
een blad, waarop weer de datum gestempeld 
wordt. Het materiaal van “I MET” en 
“1 WENT” wordt eveneens in ringmappen 
bewaard. “I GOT UP” bestaat uit de dage
lijkse verzending van twee postkaarten van
uit de plaats waar On Kawara verblijft. Op 
de postkaart lezen we de datum van verzen
ding, het tijdstip waarop de kunstenaar op- 
stond(bijvoorbeeldIGOTUPAT7.27 AM), 
zijn verblijfplaats en het adres van de ge
adresseerde. Al deze gegevens zijn ge
stempeld. De series “I MET”, “I READ”, 
“I WENT" en “I GOT UP” eindigen op 
17 september 1979. Aanleiding daartoe was 
de diefstal van de koffer van de kunstenaar, 
met daarin zijn speciale stempel en zijn 
‘dagboekaantekeningen’.
De serie “IAMSTILLALIVE” startin 1970, 
en bestaat uit telegrammen die op onregel
matige tijdstippen naar verschillende perso
nen worden gestuurd, vaak als reactie op 
vragen uit de kunstwereld.
Tenslotte nog twee werken. “One Million 
Years-Past”, dat bestaat uit tien mappen 
met vellen papier waarop de jaartallen ge
typt zijn van een miljoen jaar, afgeteld naar 
het verleden en te vertrekken in het jaar 
waarin de kunstenaar het werk maakt, 1969. 
“One Million Years-Future " heeft identiek 
dezelfde vorm, maar bevat de jaartallen van 
één miljoen jaar bij geteld naar de toekomst, 
te vertrekken in het jaar waarin de kunste
naar het werk maakt, 1981.

Keren we terug naar de date paintings. Wat 
vertellen deze schilderijen ons? Dit lijkt een 
paradoxale, absurde vraag, want de infor
matie die ze verstrekken, is vrijwel nihil. 
Toch kunnen we de vraag naar ‘wat ze 
vertellen’ niet zomaar naast ons neerleggen. 
Ze dragen een datum, dus verwijzen ze wel 
degelijk naar iets: een dag. Bovendien ma
ken ze deel uit van een serie werken, ze 
nemen dus plaats binnen een opeenvolging 
van chronologische indicaties van dagen. 
Precies omdat de date paintings ons een 
opeenvolging van feiten (van dagen) tonen, 
zou men ze als een verhalende structuur 
kunnen opvatten, al bestaat die structuur 

enkel uit de meest elementaire raam- 
eigenschappen: uit indices van tijd achter 
elkaar. Het best zou je dit raamwerk nog 
kunnen vergelijken met een agenda of een 
dagboek, want de dag overheerst hier, als 
een onbevraagde, conventionele eenheid, 
een objectieve metronoom van de tijd. Al
leen is het een agenda waarin niets gebeurt, 
of anders, waarin alles te gebeuren staat. Er 
staan geen afspraken in, er zijn geen particu
liere gegevens in te vinden. Er is enkel de 
dag, of beter er zijn alleen bepaalde dagen: 
dagen waarop een datumschilderij werd 
geschilderd.
Als het aan de date painting lag, dan is op die 
dag niets gebeurd buiten het feit dat hij heeft 
plaatsgevonden, en dit in de aanwezigheid 
van iemand die de onverwisselbare indice 
van de dag heeft geregistreerd. Immers, de 
schilderijen tonen niet zomaar een datum. 
Ze tonen hun datum, ze dateren zichzelf. 
Het zijn immers Todays, ‘vandaag-schilde- 
rijen’. Ze zijn gemaakt op de dag die erop te 
lezen is. Een schilderij dat om middernacht 
van die bewuste dag niet af is, wordt vernie
tigd. Het is niet meer geldig. We kunnen 
deze schilderijen dus lezen als gedateerde 
feiten. Ze zijn hun eigen gedateerde feite
lijkheid, hun eigen geschilderde datering. 
Ze zeggen ons dat zich in de loop van een 
bepaalde tijdspanne iets voltrokken heeft: 
zijzelf namelijk, hun geschilderd worden. 
Want het zijn schilderijen. Buiten het feit 
dat een dag heeft plaatsgevonden, in de 
aanwezigheid van iemand die hem heeft 
vastgelegd, valt dus nog een feit vast te 
stellen; Het schilderen namelijk. De datum 
van die dag is niet zomaar geregistreerd, hij 
is geschilderd. Er zijn dus twee feiten: 
1) een dag heeft plaatsgevonden in de aan
wezigheid van iemand die de dag regis
treerde; 2) er is geschilderd, het feit dus van 
het geschilderde zelf.

1. De dag werd geregistreerd

Genoteerd wordt, zoals gezegd, de datum 
van de dag, voluit of in een standaard- 
afkorting, en dit in de taal van de plaats waar 
de date painting vervaardigd werd. 
17.OKT.1974 in Bern, 20 OCT. 1974 in 
Genève, OCT.24,1974 in New York (op de 
tussenliggende dagen werd geen date 
painting vervaardigd). Deze activiteit wordt 
op zij n beurt gedocumenteerd. Per j aar wordt 
de gehele produktie van date paintings bij
gehouden in een jaarboek (een journal) dat 
de vorm heeft van een ringmap. Daarin 
vinden we: notities, gesteld in de taal van 
het land waar de eerste dag van het jaar werd

On Kawara

I met, 1968-1979

doorgebracht; data en afmetingen van de 
date paintings, aangegeven op een kalender 
die in ditzelfde land verworven werd; stalen 
van de originele kleur, gebruikt op de schil
derijen; foto’ s die de omgeving documente
ren waarin de date paintings tot stand kwa
men; een lijst van de date paintings per 
maand, met hun jaarnummer, de letter die 
naar hun formaat verwijst, een maand- 
nummer, de eigenlijke datum, zoals die op 
het schilderij te lezen is, en de ondertitel van 
het werk. Tot 1972 zijn de ondertitels geba
seerd op berichten uit de kranten van die 
dag. Een enkele keer worden ze gesteld in 
de vorm van een dagboeknotitie. Na 1972 
blijven ze steevast beperkt tot de dag van de 
week - de ondertitels van de drie hierboven 
aangehaalde date paintings luiden dus 
“Donnerstag”, “Dimanche” en “Thurs^ 
day”. Eveneens na 1972 treft men in de 
jaarboeken geen foto’s meer aan. Al deze 
inventariserende handelingen scheppen ech
ter geen narratieve context rond de date 
paintings. Ze geven de schilderijen geen 
zin. Men kan enkel zeggen dat het registre
ren zoals dat in de schilderijen plaatsvindt, 
op zijn beurt met registraties, gegevens, 
rubriceringen wordt omringd. De geschil
derde registraties worden door de kunste
naar ook letterlijk ‘verpakt’, in dozen waar
van de bodem bekleed is met een stuk uit een 
krant van de betrokken dag. De 'kranten'- 
dozen vullen de abstractie van de datum niet 
in, ze beantwoorden het ‘er is een dag’ van 
het schilderij enkel met ‘er zijn gebeurtenis
sen’. Hun selectie is niet gebeurd volgens 
een achterhaalbaar inhoudelijk criterium, 
het informatie-veld is ten andere afhanke
lijk van het formaat van het schilderij.
Onderzoeken we thans nader de relatie tus
sen dit noteren en datgene wat ons daarmee 
wordt verteld. De date paintings tonen een 
datum. Maar wat zegt deze datum ons? Op 
zich niets. De datum is een sprakeloos te
ken, cijfer, of bij uitbreiding een sprakeloze 
reeks. Wij beschouwen de datum op zich als 
een zinledig, objectief gegeven, omdat een
der welke betekenis er nog moet aan toege
kend worden. Anders gezegd, hij betekent 
in principe niets, omdat hij in principe met 
alles kan worden bezet. Deze ‘blanco’ indi
caties gebruikt On Kawara, als zodanig. 
Zijn date paintings nemen nota van een dag 
via een datum, en daarmee nemen ze uitein
delijk nota van niets, tenzij van het feit dat 
ergens nota van genomen kan worden. Er is 
een dag, een verstreken tijd, en in het bo
demloze vat van die tijdspanne gebeuren 
dingen. On Kawara legt dus enkel de 
mogelijkheidsvoorwaarde van ‘een vertel
ling’ vast, en verbindt die met zijn bestaan, 

die immers de objectieve voorwaarde is 
voor de mogelijkheid om überhaupt iets 
vast te leggen. Zijn date paintings zeggen 
‘er bestaat’ en koppelen dit aan het objec
tieve want op zich nietszeggende gegeven 
van een dag, ‘op deze dag bestaat’. Ze 
zeggen dat iets verteld kan worden, maar 
zelf vertellen ze niets. Niets wordt omkaderd 
of geselecteerd. Er is geen mechanisme dat 
‘wat gebeurt’ betekent tot een ‘dit gebeurt’ 
- wat immers de voorwaarde is opdat het 
vertellen een aanvang zou kunnen nemen. 
De date paintings schrappen het venster van 
de vertelling. Ze doen dat niet door zich aan 
de werkelijkheid te bedrinken, integendeel. 
Ze laten de feiten voor wat ze zijn. Ze 
annuleren elke aanspraak op de werkelijk
heid, en op die manier leggen ze het bestaan 
dat ze aanwijzen radicaal buiten zichzelf. 
Het datumschilderij als zodanig is blinde 
aanwezigheid, narratief nulpunt. Het is de 
afwezigheid van een uitspraak in een teken. 
Maar, juist in de totale blindheid van hun 
uitspraak, in het zinledige van hun aan wij
zen - en alleen daardoor - kan in deze data 
zoiets als ‘de realiteit’ verschijnen. Alleen 
toont deze realiteit zich niet meer als iets dat 
we op verhaal kunnen brengen. Ze ver
schijnt er in haar sprakeloze alles-en-niets, 
met andere woorden als iets waarvan enkel 
een blind besef mogelijk is: als ëen overwel
digende uitwendigheid. Het is de massale, 
ondoordringbare afwezigheid van de reali
teit die On Kawara blijft uitzetten langs de 
indices van dagen, van de tijd.

Precies in hun blindheid worden zijn data 
teken van wat buiten elke registratie valt en 
daarom niet verteld kan worden: wat enkel 
maar gebeurt. Door in het zinledige te refe
reren en aldus het opeisen van de feiten 
radicaal te staken, dragen deze werken een 
dodelijk besef van de feitelijkheid der feiten 
over. In die zin kan men zeggen dat de date 
paintings zich juist in hun nietszeggendheid 
openen op een totale, verblindende 
transparantie, ondoordringbaar omdat ze 
zwart is van de feiten. De data worden een 
teken voor de onoverzichtelijke helderheid 
van het zinloze alles, het totale exterieure 
alles, en dit omdat ze er niets over zeggen, 
omdat het blinde tekens zijn.
Daaraan danken deze datumtekens hun on
bestemde, hynotiserende kracht. We kun
nen geneigd zijn die kracht toe te schrijven 
aan het feit dat ze deel uitmaken van een 
chronologisch systeem, dat oneindig door
loopt. Maar wanneer we oog in oog staan 
met één schilderij, lijkt het alsof deze witte 
data-tekens "zelf ons hypnotiseren, door 
hun nietszeggende witheid. De witte data
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aanroepen de verblindende helderheid van 
het ‘alles’ door niets te tonen, en verschij
nen op dat moment meer dan ooit als louter 
chiffre, blind karakter. Het chiffre van de 
data van On Kawara verlamt, verblindt ons 
op het moment dat het zoveel zegt dat het 
niets meer zegt, en daardoor niets anders 
dan zijn teken-zijn toont. Dat on-beteke- 
nende, dat het aanwijzen is van een massale 
ondoordringbare afwezigheid, is de oor
zaak van de statische duizeling die het teken 
veroorzaakt.
Niet door iets zuigt het ons aan, neen, door 
niets. We worden aangezogen dooreen plaats 
waar de werkelijkheid ons aankijkt in zijn 
uitwendigheid, zijn huiveringwekkend bui
ten, doorheen het teken. Op dat moment 
breken deze tekens in op onze waarneming, 
in een blinde intrusie, als een vlijmscherp 
neutrum op de rand van een onbenaderbare, 
onuitgesproken wereld.

Als blind teken van een compact elders, 
worden deze data tekens van tijd. Ze worden 
dat, doordat ze aan elke poging om tijd op 
verhaal te brengen of substantie te geven, 
verzaken. Immers, vanaf het moment dat de 
tijd ergens in wordt belichaamd, behoort ze 
niet meer aan zichzelf toe. Ze wordt dan 
substantie van de vertelling. De werken van 
On Kawara gaan uit van het besef dat de tijd 
als zodanig alleen maar kan verschijnen in 
nietszeggende tekens, namelijk als het toeëi- 
genen van tijd - het inschrijven en dus con
sumeren van tijd in een verhaal - wordt 
opgeschort.
Al de handelingen die On Kawara in zijn 
overige werk documenteert, zijn daarom 
nietszeggend. Opstaan, ontmoeten, gaan, 
lezen: allemaal naakte, onbediscussieerbare, 
dus objectieve feiten waarmee, waarrond, 
waartussen iets verteld zou kunnen worden. 
Wat niet gebeurt. Er gebeurt niets van bete
kenis. Wat ‘I’ leest, is nauwelijks of niet van 
belang, het fragment uit de krant zegt enkel 
dat ‘gelezen werd’. Het vertelt niet het ver
haal van dat lezen, geeft het geen betekenis, 
maar fungeert enkel als nietszeggend be
wijs van het lezen als feit. Het drukt dus ook 
geen tijd uit, het meldt enkel dat tijd werd 
doorgebracht. Het is een nietszeggend te
ken van dit doorbrengen van tijd, en pas 
daardoor laat het zoiets als tijd verschijnen: 
tijd als iets dat aan elk verhaal, dus aan elk 
consumeren van tijd voorafgaat.

. On Kawara beperkt zijn kunst tot de blinde 
constatatie van een afgrondelijk, want lou
ter feitelijk leven. Zijn werken zijn dan ook 
niet zijn leven, ze zijn de tekens van een 
‘buiten’ dat bijgevolg ook buiten zijn leven 
staat. Wie is dan On Kawara? Dat weten we 
niet. We kunnen enkel veronderstellen dat 
deze auteur, net zoals wij, zij n verhaal heeft, 
zijn niet te verantwoorden, particulier bin
nen. We kunnen aannemen dat hij het 
narratieve web van zijn leven, de intieme 
leugen van zijn persoonlijke geschiedenis 
leeft, zoals iedereen.
Ons leven is een verhaal. Het leven is blind. 
De kunst van On Kawara erkent dat onder
scheid tussen het blinde leven dat ons leeft, 
en het leven dat geschreven wordt, in een 
binnen, dat uit de constructie van een ge
schiedenis bestaat. Naast de blindheid van 
het onzijdige leven - het ‘buiten’ - is er een 

■ verhaal. Dat wordt niet verteld. Het wordt, 
onvermijdelijk, geleefd.

2. De dag wordt geschilderd

De date paintings registreren niet enkel. Het 
zijn schilderijen. Ze noteren hun eigen dag, 
hun eigen datum als schilderij. Toen, op die 
dag schilderde een auteur de datum van die 
dag, dat bewijzen de date paintings. Overi
gens zijn deze schilderijen duidelijk geen 
handwerk. Ze zij n door iemand geschilderd, 
met de minieme afwijkingen vandien.
“I am painting this painting. ” luidt de on
dertitel bij het zesde datumschilderij dat On 
Kawara ooit produceerde, dat van JAN. 18, 
1966. Ik schilder, op dit moment, en ach
teraf getuigt het schilderij daarvan. Het schil
derij zegt ons: “Ik schilderde”, zoals de 
andere werken Ons zeggen: “Ik stond op”, 
“Ik ging”, “Ik las”.
Er is of was een auteur aan het werk, dat 
maken de werken van On Kawara ons elk 
moment duidelijk. Ze stellen ‘het auteur
schap’ aan de orde. Hoe? Als volgt: de 
auteur was er steeds, hij schilderde en werd 
vervolgens door het schilderij in de afwe
zigheid geplaatst. Op dezelfde manier kun
nen we zeggen: de auteur stempelde een 
datum op een postkaart en werd, eens die
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stempel een feit, door het gestempelde, het 
concrete spoor op de postkaart, in de afwe
zigheid geplaatst. Immers, eens het teken 
nagelaten is, op het moment dat het voor ons 
verschijnt, kunnen we enkel zeggen dat de. 
auteur stempelde . Op dat moment was de 
auteur. Hij was er bijvoorbeeld op Dec. 27 
1978 om 7.27 AM - hij stond toen immers 
op - maar er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat hij er nog is op het moment dat 
we dit lezen.
Het schilderen, het opstaan van een ‘Ik’, het 
lezen van een ‘Ik’: telkens gaat het om 
voorbije handelingen. Ze luiden T went’, T 
met’, in de verleden tijd. Het werk van On 
Kawara confronteert er ons voortdurend 
mee dat het slechts te laat van het bestaan 
van de auteur kan getuigen. Het maakt ons 
duidelijk dat de auteur nooit bij het verschij - 
nen van het werk aanwezig kan zijn. Im
mers, wanneer het schilderij verschijnt, is 
de auteur altijd al geweest, hij is altijd al van 
de scène verdwenen, om voor dit schilderij 
plaats te maken. De auteur is diegene die er 
niet is, maar wiens afwezige bestaan gema
nifesteerd wordt in het loutere feit van deze 
datumschilderijen. Hij is ook diegene die er 
niet is, maar die zich manifesteert in de 
getuigenis van een thans afwezig ‘Ik’ dat 
opstond, ging, las. Maar wat hier en nu voor 
ons verschijnt, is het schilderij zelf, of de 
postkaart met een melding, met tekens. Nu 
is er niet alleen de genadeloze aanwezig
heid van die datum, die ons wijst op het 
voorbij-zijn van een toenmalig ik. Het schil
derij of de mededeling op een kaart of tele
gram, is in alle opzichten de plaats waar het 
ik (de auteur) van zichzelf ontdaan wordt.

Als vormelijke realiteit is het schilderij even 
sprakeloos als de kalender waaruit het ci
teert, en even sprakeloos als de herhaalde, 
nietszeggende aanmelding van het T’ in de 
andere werken. Maar wat is dan precies het 
motief achter de keuze voor het schilderij, 
als vorm? En hoe verbinden we dit feit met 
het andere werk?
Het schilderij als loutere vorm, doet geen 
uitspraak. Het is de blinde onverschillig
heid van een artistieke conventie. Als zin
loze, geërfde vorm is het even blind als het 
teken ‘I’. Het is een dood punt. Het is doof 
voor de vertelling. Of niet? Want zoals de 
andere werken verschilt elk schilderij van 
het vorige, niet alleen door de datum maar 
ook door het formaat en door de (soms 
subtiele) variaties in kleur. Alleen, deze 
verschillen vertellen ons niets. Ze lijken er 
alleen maar te zijn omwille van zichzelf. Als 
naakte, zinloze feiten rijgen ze zich aaneen. 
Blauw, klein, donkergrijs, groter, donker
der, kleiner, rood. Een datum, weer een 
datum, verschillend op een even zinloze 
manier als de verschillen tussen een T’ dat 
opstaat op die dag dat uur, en een T’ dat 
opstaat op een andere dag en op een ander 
tijdstip. Het ‘I’ van “1 GOT UP ” bestaat uit 
tijdstippen achter elkaar, ik-tijdstippen die 
zich blijven opstapelen rond een ik dat zijn 
enige constante vindt in de grootst moge
lijke algemeenheid van zijn handelen, zijn 
bestaan: I.
In hun naamloosheid stemmen het schilde
rij en het T’ perfect overeen. Het T’ vertelt 
ons evenmin iets. Het is het naamloze, 
onspecifieke agens van de onbestrijdbare, 
en daarom nietszeggende feiten die het re
gistreert. Er is geen verhaal waarin het zich 

inschrijft, waarvan het een subject zou kun
nen zijn. Het is ik-loos, blind. Het is blind in 
die zin dat het uiteindelijk alleen ‘zichzelf 
is in zijn teken: T. Alleen in dit futiele 
insigne is het nog aan zichzelf gelijk. Het is 
een ik-teken geworden. Door de zinloze 
repetitie van zijn aanmelding, houdt T’ op te 
verwijzen naar een handelend subject, en 
zien we nog slechts het teken waarin het zijn 
blinde onbepaaldheid heeft opgetekend. Op 
dat moment schrapt het T’ als teken, het T’ 
als auteur - dat wil zeggen als onderwerp 
van de vertelling. Dat gebeurt ook door 
middel van het schilderij, en wel door het 
formele feit van zijn schilderij-zijn. Zowel 
in het monotone T’ als in de onverschillige 
realiteit ‘ schilderij ’ wordt het ik verblind tot 
een louter feit. Beide rapporteren een ik, 
maar dan een verfeitelijkt, gede-autoriseerd 
ik, dat zich in zinloze verschillen van tijd
stippen en schilderijen verstrooit.
Een ik als feit: wat moeten we ons daarbij 
voorstellen? Men lijkt het enkel te kunnen 
definiëren vanuit het negatieve. Het heeft 
geen substantie, geen plaats in een verhaal. 
Het ‘is’ gewoon. Het ik-feit is een ik als 
blinde plek. Het is de plek waar dit ik 
verhaalloos is. Naar dat onvertelbare ik wijst 
On Kawara, hij citeert het in zijn noodzake
lijkerwijze nietszeggende, blinde tekens. 
Immers, de onbestemde feitelijkheid van dit 
niet-verhalende ik valt als dusdanig niet aan 
te wijzen. Het is een dood punt, en dat ‘punt’ 
kan daarom enkel oplichten in het teken van 
een totale annulering van het verhaal, van de 
geschiedenis. Dus ook van het auteurschap. 
On Kawara leest het ik in het teken van de 
sprong waarmee het zich over zijn dode 
punt heen zet, om onderwerp van een ver
haal te worden. Hij leest het in het teken van 
de dood, die we met die sprong voor ons 
uitschuiven, ze vergetend als een buiten, 
afgesloten van het binnen van onze geschie
denis.

Het teken T’, het schilderij en de jaartallen: 
het zijn de blinde tekens van de werkelijk
heid zonder auteur, zonder verhaal, die prij s- 
gegeyen zijn aan de blinde tijd. Als teken 
van de tijd zijn de werken van On Kawara 
‘met blindheid geslagen’, en pas daardoor 
worden ze teken van de onverschillige, 
verhaalloze tijd van het buiten. Een tijd die 
nergens kan worden verhaald, precies om
dat ze dan al niet meer aan zichzelf zou 
toebehoren: vergeten, geconsumeerd in er
varingen, verhalen, ik-perspectieven die haar 
grondeloze verloop van begin- en eindpun
ten voorzien.
Door deze onverhaalbare, zinloze tijd op te 
zoeken in zijn blinde tekens, plaatst On 
Kawara de tijd (en daarmee zijn auteur- 
schap) in het teken van de dood. Immers, de 
tijd van het buiten waaraan zijn tekens ons 
herinneren, is de tijd die niet meer aan ons 
toebehoort. Het is de tijd die op zijn beurt 
ons consumeert. Waarin wij met andere 
woorden onvermijdelijk onze dood consu
meren.
Niet wij doden de tijd, wij vergeten de tijd in 
onze verhalen. En ondertussen, buiten, doodt 
de tijd ons. I am still alive. Still alive. In het 
teken van de blinde tijd, dus van de dood 
heeft dit leven zich nog niet voltrokken, is 
het nog niet opgebruikt, door de tijd waarin 
het geworpen is. In teken van dit grondeloze 
eindpunt van de dood, verschijnen de tekens 
van On Kawara als een even grondeloze 
anticipatie van het einde, waarvan ze in het 
teken staan. Daarom kunnen ze niet anders 
dan nietszeggend zijn, of beter, niets anders 
dan het nonsenSicale verraad aan het eind
punt dat hen nooit gegeven is. Want waar
aan zij gegeven zijn.

Dirk Pültau

Noot

(1) AnneRorimer, “De ‘date paintings’van 
On Kawara”, tekst in de catalogus van de 
tentoonstelling “Datepaintings in 89 cities ”, 
die plaatsvond in het Museum Boymans- 
van Beuningen Rotterdam, de Deichtor- 
hallen Hamburg, het Museum of Fine Arts 
van Boston, het Museum of Modem Art van 
San Francisco, tussen winter 1991 en 
lente 1993.
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Enkele beschouwingen 
bij de ontvoering van Nicolas Moureaux 

Kort practicum over de robotfoto

NICOLAS
ENLEVE AU PREMIER JOUR DE SA VIE 
à la maternité de Liège ce 14 janvier 1996
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Nous recherchons 
activement 
la personne suivante ;
SEXE ; Féminin
AGE : entre 35 et 40 ans
TAILLE :1,60m ' 
CORPULENCE : Forto 
CHEVEUX : châtain et gris 
YEUX : brun foncés 
TEINT : clair type europeen

TENUE VESTIMENTAIRE

Pantalon fuseau noir 
Chaussures vernies noires 
Sweat-shirt gris-souris 
Parka vert moutarde

LANGUE : Français
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( .

Wordt in het bijzonder 
verzocht de volgende 
persoon

GESLACHT : VROUWEUUJK

TUSSEN: 35 en 40
LENGTE: 1,60 m
HAAR : kastanje en grijs
OGEN : donker bruin
GELAATSKLEUR : europeaanse 
type
KLEDING

Zwarte lange broek
Gelakte zwarte schoenen
Sweatshirt lichtgrijs 
Parka : mosterd groen

TAAL:FRANS
De derde robotfoto
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contactez Ie 041 - 32 50 50 ( P.J. )
041 - 28 9211 ( GENDARMERIE )
041 - 52 73 97 ( a.s.b.l. MARC & CORINE)

Î De tweede robotfoto

De eerste robotfoto

1. De ontvoering

Op zaterdag 13 januari 1996 om 13 uur 
wordt in het Citadel-ziekenhuis van Luik 
Nicolas Moureaux geboren. De baby is het 
tweede kind van het echtpaar Moureaux- 
Schlit, hij heeft een broertje van 4 jaar, 
Jonathan. In de loop van diezelfde namid
dag krijgt Véronique Moureaux-Schlit, de 
vijfentwintigjarige moeder, bezoek van een 
vrouw die beweert dat ze eveneens 
Véronique heet en woonachtig is te Brussel. 
Ze vertelt dat haar man Léon metser is en dat 
haar gezin drie dochters telt, ‘s Avonds 
verschijnt de bezoekster opnieuw. Ze zegt 
dat de twee personen die haar zouden ko
men ophalen niet opgedaagd zijn. Véronique 
Moureaux biedt de vreemde vrouw een fau
teuil aan om de nacht door te brengen. Als 
de moeder om half zeven ‘s morgens wak
ker wordt, mérkt'zè'dat niet alleen de vrouw, 
maar ook Nicolas verdwenen is.
Vanaf dat moment begint een speurtocht, 
die een week zal duren. Politionele en ge
rechtelijke diensten slaan alarm, vrijwilli
gers worden massaal gemobiliseerd en de 
pers, ook de Vlaamse, toont meer dan ge
wone belangstelling. Van maandag tot maan
dag verschijnen grote artikels, met foto’s 
van de wenende moeder, de nerveuze vader, 
de gesticulerende ziekenhuisdirecteur en de 
ondernemende Jean-Pierre Malmendier van 
de vzw Marc en Corinne.
Experts gissen naar de motieven van de 
dader, “zo’n vrouw ziet het meenemen van 
die baby niet als een diefstal, maar als een 
recht dat ze zich toeëigent" (An Steppe in 
“De Morgen”, 16 januari 1996), en verkla
ren de gastvrijheid van de vrouw “in de 
toestand van overgevoeligheid bij elke pas 
bevallen vrouw. De veranderde hormonen
spiegel na de geboorte maakt jonge moe
ders zeer vatbaar voor suggestie en 
beïnvloedbaar”(Koen De Mittenaere in “Het 
Nieuwsblad”, 16 januari 1996). Bij het arti
kel over de Nicolas-zaak worden makkelijk 
associeerbare berichten geplaatst, met kop
pen als “Onrustwekkende verdwijningen: 
opnieuw twee kinderen vermist” ( “HetLaat- 
steNieuws”, 16 januari 1996), “Verslaafde 
moeder ruilt dochtertje voor drugs” {“Het 
Laatste Nieuws”, 17 januari 1996) en zelfs 
“Gekidnapte jongen teruggevonden in 
zigeunerkamp” ( “Het Nieuwsblad ”, 16 ja
nuari 1996). Ook worden verbanden met 
vroegere ontvoeringen gelegd. “De Mor
gen” en “Gazet van Antwerpen” verwijzen 
naar de Verdwijning van baby’s in Engelse 
ziekenhuizen {“De Morgen”, 16 januari 
1996; “Gazet van Antwerpen”, 16 januari 
1996). “Het Belang van Limburg” herin
nert zich dat zo’n tien jaar geleden een baby 
uit het Sint-Amandusziekenhuis van 
Doornik verdween (17 januari 1996). Ten
slotte worden andere ziekenhuizen door de 
dagbladredacties geïnterpelleerd. Sommige 
ziekenhuisdirecties laten weten dat ze de 
invoering overwegen van elektronische arm
bandjes met een streepjescode {“Het Laat
ste Nieuws”, 17 januari 1996).

2. De speurtocht

Naast de moeder van Nicolas hebben nog 
andere getuigen de vrouw opgemerkt. Zo 
zien twee verpleegsters die aan hun dagtaak 

beginnen een vrouw met een kindje onder 
de arm uit het ziekenhuis lopen: “Ze had een 
pakje onder haar arm op zo’n vreemde ma
nier vast dat niemand vermoed had dat er 
een baby inzat”, schrijft “Het Laatste 
Nieuws” (15 januari 1996). Dat die ver
pleegsters een verdachte, die een weliswaar 
ongewone, maar niet bedreigende hande
ling stelt, kunnen beschrijven of identifice
ren is onwaarschijnlijk. Amerikaanse psy
chologen lieten ooit een medewerker in 73 
kruidenierszaken een pakje sigaretten ko
pen. Tijdens die 3 à 4 minuten durende 
handeling liet hij zich opmerken door aller
hande maneuvers. Na 2 uur kon nog één 
derde van de kruideniers de ongewone klant 
op foto herkennen, terwijl een etmaal later 
slechts 7% daartoe in staat bleek (1).
Nader onderzoek leert dat de vrouw al en
kele dagen door de gangen en ruimten van 
de matemiteit van het ziekenhuis dwaalde. 
Hét Luikse gerecht gelooft dan ook niet dat 
het in de Nicolas-zaak om een georgani
seerde ontvoering gaat. Aan “Het Belang 
van Limburg” verklaart Luitenant Remeu, 
hoofd van de Cel Opsporingen van het Luikse 
gerecht dat “we eventuele buitenlandse 
adoptiefilières evenmin mogen vergeten, 
maar we hebben geen enkel concreet bewijs 
dat in die richting wijst” (16 januari 1996). 
Hét gerecht van Luik wil kost wat kost de 
identiteit te weten komen van de vrouw die 
op 13 januari 1996 een stuk van de nacht 
doorbracht in de kamer van mevrouw 
Moureaux. Ze bedient zich daarbij van twee 
technieken: de uitzending van oproepen en 
de verspreiding van robotfoto’s. Met het 
uitzenden van emotionele oproepen van de 
moeder, de vader en een kinderpsychiater 
wordt morele druk op de dader uitgeoefend. 
De eerste oproepen hebben geen effect. Om 
de druk te verhogen wordt gesuggereerd dat 
Nicolas ziek is (streptokokken B). Er wordt 
bovendien vermeld dat huisartsen hun be
roepsgeheim kunnen inroepen, indien de 
ontvoerster zich bij hen aanmeldt met het 
kind. Ook deze oproepen blijven zonder 
gevolg.
Parallel met deze oproepen worden in totaal 
maar liefst drie verschillende robotfoto’s 
gemaakt en verspreid. Waarom volstond 
één portret niet? Een vergelijking tussen de 
verschillende versies en hun ontstaansge
schiedenis geeft wat meer duidelijkheid. 
Hierbij maken we dankbaar gebruik van de 
paspoortfoto van de ontvoerster die in po
pulaire kranten werd afgedrukt.
De eerste robotfoto wordt nog op de dag van 
de ontvoering vervaardigd op basis van een 
gesprek met de belangrijkste ooggetuige,. 
Mevrouw Moureaux. Door de vzw Mare en 
Corinne wordt deze tekening op 45.000 
exemplaren gekopieerd en verspreid. De 
robotfoto, die een officiële stempel van de 
rijkswacht draagt, wordt aangevuld met een 
korte persoonsbeschrijving. Dat dit opspo
ringsmateriaal in allerijl gemaakt is, blijkt 
uit de vertaalfouten. Verzocht moet gezocht 
zijn, in plaats van Europees staat er 
Europeaans.
Op het moment dat de prent getekend wordt, 
verkeert de getuige in shocktoestand. 
Onderzoeksrechter Reynders bevestigt dit: 
“Het eerste fantoombeeld werd zondag ge
tekend op basis van gegevens die ons ver
strekt werden door zeer emotioneel geladen 

personen, in de eerste plaats de moeder van 
Nicolas” {“Gazet van Antwerpen”, 16 ja
nuari 1996). Het slachtoffer herinnert zich 
slechts details, een volledig bééld is er niet 
zodat de portrettekenaar ontbrekende ken
merken met erg lage waarschijnlijkheid moet 
toevoegen. Het ligt voor de hand dat men uit 
ethische en emotionele overwegingen reke
ning houdt met het beeld dat het slachtoffer 
van de dader heeft, maar zoals vrij snel 
blijkt, wijkt het resultaat af van de visie van 
een andere belangrijke getuige en, zoals nog 
later zal blijken, van de realiteit. De andere 
getuigen tonen respect voor de emotionele 
getuigenis van de moeder, de enige die deze 
stilzwijgende, ethische regel naast zich neer 
kan leggen is haar man, Patrick Moureaux. 
Hij heeft de verdachte gezien en gesproken 
en is over het eerste portret niet te spreken. 
Hij protesteert dat “die robotfoto niet deugt. 
Er is teveel aan bijgewerkt. Maar de politie 
wil mij niet horen.’ T erwijl ik toch een van de 
weinigen ben die met de ontvoerster heeft 
gepraat”.
Behalve de vader is er nog een tweede 
persoon die aan de getuigenis van de moe
der en de gefabriceerde prent voorbijgaat. 
Een tweede robotfoto wordt vervaardigd 
door “een patiënte uit het ziekenhuis die de 
vrouw verschillende keren door de gangen 
had zien lopen” {“Het Belang van Lim
burg”, 16januari 1996), terwijl andere bron
nen spreken over “un parent d’une patiente” 
{“La Libre Belgique”, 16 januari 1996). 
Haar portret, dat meer weg heeft van een 
kindertekening, is officieus, maar wordt toch 
“diffusé lundi soir par les autorités 
judiciaires” {“La Libre Belgique”, 16 ja
nuari 1996). Daarin wordt het halflang; krul
lend haar uit het eerste portret vervangen 
door een kort, sterk gefaseerd kapsel. De 
neus wordt bovendien opmerkelijk breder 
en de mond smaller. Wanneer men die teke
ning naast de paspoortfoto en de andere 
versies legt, merk je evenwel opvallende 
gelijkenissen met het portret op basis van de 
verklaring van de moeder van Nicolas. Het 
krullende en niet-zijwaarts gekamde haar 
zijn gewoon overgenomen.
Tenslotte wórdt op dinsdag eén derde robot
foto gemaakt. De moeder en de tekenares 
van de tweede versie stemmen ermee in dat 
een betere versie mogelijk is en dat hun 
beeld gecorrigeerd kan worden. Dit portret 
komt tot stand op basis van herinneringen 
van de vader en leden van het ziekenhuis
personeel die de rondzwervende ontvoer
ster hebben gezien. Volgens alle betrokke
nen sluit deze foto het dichtst aan bij de 
realiteit. Nogmaals wordt de haardos gewij
zigd. Het haar wordt opvallend dunner en er 
verschijnt een zijwaartse slag. Het sterk 
krullende kapsel is echter niet volledig uit 
de derde versie verdwenen. Het zijwaarts 
hangende haar blijft erg gekruld. De wan
gen worden voller en de mond opnieuw 
breder. Wat dit betreft convergeren de 
versies van beide ouders.
Het derde portret is het resultaat van een 
compromis tussen de vader en de perso
neelsleden enerzijds en de moeder en dé 
tekenares van de tweede versie anderzijds. 
Maar van zo’n compromis is alleen sprake 
vanaf het moment dat geen enkele partij 
bereid is om de volle verantwoordlijkheid te 
dragen voor de accuraatheid van zijn of haar 

beeld of indien een tegengestelde versie van 
een betrokkene gerespecteerd moet wor
den. Op die manier ontstaan tussen de ver
sies opmerkelijke verschillen, zonder dat de 
specifieke kenmerken van iedere versie ver
dwijnen.
De enige constanten in de drie foto’ s zijn de 
donkere ogen, de geëpileerde wenkbrau
wen, het mollige gelaat en de grove gelaats
trekken. Wat met die “grove gelaatstreken” 
bedoeld wordt, blijft echter erg onduidelijk. 
Wat ook opvalt, is dat de berichtgeving over 
deze verschillen tegenstrijdig is. “Het Be
lang vün Limburg” schrijft dat “de nieuwe 
versie nog weinig gelijkenissen vertoont 
met eerder verspreide foto’s” (16 januari 
1996), “Het Nieuwsblad” weet dat “in het 
ziekenhuis al drie robotfoto’s hangen van 
de verdachte. Veel verschillen ze niet. Tel
kens keren dezelfde grove gelaatstrekken 
terug” (19 januari 1996). Verdeeldheid over 
de verschillen tussen de drie versies en 
unanimiteit omtrent het succes van dé foto’ s 
in het opsporingsproces gaan echter hand in 
hand.

3. De ontknoping

Pas nadat de derde robotfoto in omloop is 
gebracht, contacteert Nathalie Willaume de 
vzw Marc en Corinne waarna de rijkswacht 
de woning van haar buurvrouw onderzoekt 
en baby Nicolas aantreft {“Het Laatste 
Nieuws”, 22 januari 1996). “De 36-jarige 
Christine Bats uit Flémalle is moeder van 
drie dochters tussen zeven en veertien jaar. 
Maar diep in haar hart had ze nog een zoon 
gewild. Daarom nam ze de baby weg bij zijn 
moeder” ( “Het Laatste Nieuws ”, 22 januari 
1996).
De kranten maken een onderscheid tussen 
de drie verschillende robotfoto’s die in cir
culatie waren. “Pas toen de derde robotfoto, 
gemaakt door een personeelslid van de 
kraamafdeling, is verspreid, zat Nathalie 
Willaume op het juiste spoor” {“De Stan
daard”, “Het Nieuwsblad” ,22.januari 1996) 
en “Buren van de ontvoerster benadrukten 
gisteren dat de eerste twee robotfoto’s van 
de dadëres helemaal niet overeenstemden 
met de persoon. De derde en laatste robot
foto gelijkt echter bijzonder goed op de 
vrouw” {“Het Volk”, 22 januari 1996). De 
buurvrouw bevestigde dit ook meermaals: 
“Ze leek zelfs geen beetje op de robotfoto, 
die de eerste dagen na de ontvoering is 
verspreid. De haardos van de ontvoerster is 
dunner, haar wangen zijn boller. Maar de 
grove gelaatstrekken kloppen wel” {“De 
Standaard”, 22 januari 1996).
Hoewel er ruime consensus bestaat over de 
rol die de derde robotfoto in het opsporings
proces heeft gespeeld, vermelden de meeste 
kranten dat wellicht ook andere elementen 
een rol hebben gespeeld in de oplossing van 
de zaak Nicolas. Zo legt Nathalie Willaumé 
een verklarend verband met de kinderroof. 
Zij verneemt dat haar buurvrouw een twee
ling verwacht. Hoewel zij dit aanvankelijk 
gelooft, wordt zij na enige tijd achterdoch
tig: “Nadat de ontvoerster me over haar 
zwangerschap had verteld, zag ik haar in
derdaad verdikken. Tot ergens begin de
cember. De ontvoerster zag er toen wel nog 
zwanger uit, maar ik kreeg de indruk dat er 
iets niet klopte. Liep “ze met een kussen
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onder haar jurk rond? Ik zou het niet weten. 
Alleen: het beeld klopte niet meer. Christine 
werd ook zwijgzaam. Als wilde ze mijn 
vragen over de tweeling ontwijken” ( “De 
Standaard”, 22 januari 1996). Aan een an
dere buurvrouw “vertelde ze dat ze bevallen 
was in Brussel maar dat een van de twee 
kindjes overleden was” {“Het Laatste 
Nieuws”, 22 januari 1996). Het wantrou
wen neemt nog toe wanneer Nathalie 
Willaume later de partner van de ontvoer
ster ziet en informeert naar de bevalling: 
“Hij heeft heel koeltjes geantwoord: we 
hebben een zoon. Zonder blijdschap, zon
der een naam te noemen. Het waren mijn 
zaken niet meer, dat las ik tussen de regels. 
Dat klopt ook al niet” ( “De Standaard”, 22 
januari 1996). Hoe moet die koelheid begre
pen worden? Als teken van rouw voor de 
dood van een van de twee kindjes, of als een 
signaal dat er iets loos is? Als duidelijk is 
geworden dat de zwangerschap en de beval
ling geënsceneerd zijn en niet een kindje 
gestorven maar ontvoerd is, worden de 
bewijsstukken aan de lopende band gepro
duceerd. Zo vertelt nog een andere buur
vrouw: “Als er iemand bij haar aanbelde, 
deed ze de deur open, keek schichtig naar 
buiten, liet'haar bezoeker binnen en deed 
dan razendsnel de deur weer dicht” {“Het 
Laatste Nieuws”, 22 januari 1996).

4. Valse aantijgingen

De drie fantoombeelden komen niet gelijk
tijdig tot stand en worden niet gelijktijdig 
verspreid. Deze getrapte presentatie zorgt 
in tegenstelling tot de verspreiding van 
slechts één foto voor een meer dynamische 
omgang met de geproduceerde beelden. Er 
wordt als het ware een filmische sequens 
van prenten gegenereerd. Het .is duidelijk 
dat elk afzonderlijk beeld geen aanspraak 
kan maken op een volmaakte overeenstem
ming. Bij de waarnemer maakt een uniek 
mentaal beeld plaats voor, een meer ab
stracte, mentale voorstelling waarin elk ele
ment met een wisselende waarschijnlijk
heid naar het gelaat van de dader verwijst. 
Hoe belangrijk de getrapte presentatie is, 
wordt pas duidelijk wanneer je na de ont
knoping aan een onwetende vraagt om de 
drie robotportretten met de foto op de iden
titeitskaart te vergelijken. Niets garandeert 
dat hij of zij het laatste portret er zomaar als 
beste uitpikt.
Deze dynamiek heeft zowel voor- als nade
len. Een nadeel is dat het verwerven van een 
coherent beeld van de dader erg moeilijk 
wordt. Zo wordt de derde robotfoto door de 
vzw Mare en Corinne niet meer op affiches 
gedrukt en verspreid, volgens Jean-Pierre 
Malmendier “om verwarring te vermijden” 
{“HetNieuwsblad”, 19 januari 1996). Voor
deel van die weliswaar onbedoelde presen
tatie is dat de waarnemer door confrontatie 
met de verschillende versies zou beseffen 
dat het portret slechts een benaderende en 
zeker geen accurate weergave is van de 
verdachte. Voor de waarnemer, die bij het 
zien van de eerste foto een vermoeden heeft, 
wordt het nieuwe mentale beeld rijker of 
armer, wint of verliest het aan overeenkom
sten. Door de getrapte presentatie wordt de 
waaier aan verdachten voor sommigen bre
der en voor anderen nauwer. De meele

vende burger wordt op die manier betrok
ken in de convergentiebeweging van getui
gen en tekenaars.
Dit brengt ons bij het probleem van de valse 
aantijgingen. De verspreiding van robot
foto’s levert altijd een serie verkeerde aan
wijzingen op. Hierop is de zaak Nicolas 
geen uitzondering. Hoeveel dat er in werke
lijkheid zijn geweest, kan men moeilijk 
achterhalen. Bekend is dat na de publikatie 
van de eerste foto circa 200 tips binnenkwa
men, waarvan geen enkele bruikbaar was 
{“Het Laatste Nieuws", 16 januari 1996). 
Wij beperken ons hier tot die gevallen waar
over de Vlaamse pers heeft bericht.
“De Morgen” schrijft dat een tipgever, 
Albert genaamd, de Vzw Marc en Corinne 
inlicht over een vrouw die sterk op de eerste 
robotfoto lijkt: “Toen ik de robotfoto zag, 
kreeg ik een schok. Ze lijkt als twee drup
pels water op de vrouw die in het apparte
ment onder mijn zoon woont” {“De Mor
gen”, 16 januari 1996). “Het Nieuwsblad” 
deelt mee dat “een personeelslid van het 
Citadelle-hospitaal nu een diadeem in het 
haar draagt. Want met loshangend haar lijkt 
de dame sterk op de [eerste] robotfoto van 
de ontvoerster van baby Nicolas. Al tien
maal is het personeelslid door bezoekers 
van het hospitaal als verdachte aan de poli
tie opgegeven” {“Het Nieuwsblad”', 19 ja
nuari 1996). Diezelfde krant weet eveneens 
dat “de rijkswacht van Sint-Genesius-Rode 
een vrouw uit Drógenbos verhoorde die 
volgens getuigen ‘erg veel’ leek op de [eer
ste] robotfoto van de ontvoerster van de 
pasgeboren Nicolas uit Luik”, evenwel “De 

• ouders van de vermiste boreling herkenden 
de vrouw niet als de dievegge” ( “Het 
Nieuwsblad", 17 januari 1996). “De Mor
gen” brengt twee dagen na de ontknoping 
dan weer het ronduit merkwaardige verhad 
over Mevrouw Stevens die een huis betrekt 
waarvan zowel het huisnummer als de straat
naam overeenstemmen met de coördinaten 
van de ontvoerster, slechts één detail ver
schilt, de naam van de gemeente. Mevrouw 
Stevens krijgt reeds op maandag, dus daags 
na de ontvoering, bezoek van de politie en 
wordt voor ondervraging meegenomen. Ie
mand zou haar op de eerste robotfoto her
kend hebben. Of die tipgever haar of de 
feitelijke ontvoerster op het oog had, en de 
gerechtelijke politie zich van gemeente ver
giste, weten we niét aangezien Mevrouw 
Stevens “toegegeven, bizarre gelijkenissen 
vertoont met de robotfoto’s en met de 
ontvoerster”: “Ik ben ongeveer een meter 
zestig, heb dezelfde haarsnit en gezicht- 
strekken. Ook mijn man is metselaar, ook ik 
heb drie kinderen. Alleen ben ik iéts dikker” 
{“De Morgen”, 23 januari 1996). De repor
ter houdt rekening met een mogelijke ver
gissing en concludeert wat spectaculair: “de 
ontvoerde baby had eigenlijk al daags na 
zijn verdwijning uit het Luikse Citadel- 
ziekenhuis opnieuw thuis kunnen zijn” ( “De 
Morgen”, 23 januari 1996). Een laatste, zij 
liet erg tekenend, maar daarom niet minder 
droevig geval van valse herkenning leest 
men in het reeds vermelde artikel over de 
zaak Jonathan Vicart in “Het Belang van 
Limburg”. Die baby verdween op vrijdag 
13 juni 1986 uit het Sint-Amandushospitaal 
van Doornik en werd nooit teruggevonden. 
In die zaak werd van twee verdachten een 

robotfoto gemaakt en een persoonsbeschrij - 
ving vrijgegeven. Over één verdachte die 
tot twee keer toe "inverdachte omstandig
heden werd gezien in de kinderafdeling van 
het Saint-Geörgesziekenhuis van Bergen” 
{“Het Belang van Limburg”, 17 januari 
1996), zegt de grootmoeder in het interview 
dat “Het merkwaardig is dat die robotfoto 
erg lijkt op de robottekening van de vrouw 
die nu gezocht wordt in verband met de 
ontvoering van Nicolas” {“Het Nieuws
blad”, 4 juli 1986). We hebben ook die 
robotfoto opgevraagd. U oordeelt zelf maar 
over de gelijkenis.
Hoewel valse aanwijzingen weliswaar min
der erge gevolgen hebben voor de betichten 
dan foutieve identificaties tijdens line-ups 
of zogenaamde Oslo-confrontaties (sessies 
waarbij slachtoffers uit een reeks echte per
sonen of foto’s de dader aanduiden), zijn de 
sociale en emotionele gevolgen ervan niet 
zo .gering. Maar al té vaak blijkt dat een 
vermoeden van schuld voldoende is om een 
negatieve houding tegenover een valselijk 
betichte persoon aan te nemen. Onderzoek 
over deze gevolgen is ons niet bekend, maar 
de algemene impact van valse vermoedens 
kunnen we wel illustreren met de volgende 
analogie. Uit een experiment van S .M. Kas
sin, L.N. Williams en C.L. Saunders uit 
1990 blijkt dat een totaal uit de lucht gegre
pen vermoeden van een advocaat voldoende 
is om de geloofwaardigheid van getuigen 
behoorlijk aan te tasten (2). Erger nog, wan
neer dat vermoeden door de rechter als 
irrelevant wordt bestempeld en door de ge
tuige onbeantwoord wordt gelaten, vindt 
meer dan één derde van de participanten dat 
dit vermoeden toch juist is!

5. Confirmation bias

De problematiek van valse aantijgingen 
werpt een licht op de wijze waarop we naar 
afbeeldingen kijken en objecten of perso
nen herkennen in afbeeldingen. Terwijl de 
getuige het beeld van de verdachte probeert 
te visualiseren en af te beelden, probeert de 
waarnemer iemand in dit portret te herken
nen. De getuige zoekt een beeld voor de 
persoon, de waarnemer zoekt een persoon 
voor het beeld. De getuige en de waarnemer 
hebben een tegengestelde opdracht.
De herkenning van afgebeelde personen 
verloopt niet volgens wetenschappelijke 
criteria. De waarnemer maakt geen gebruik 
van een matrix waarin alle zichtbare gelaats- 
kenmerken zijn opgenomen, van een balans 
tussen gelijkenissen en verschillen en ook 
niet van statistische steekproefinformatie 
over relatieve aantallen. Op basis van slechts 
enkele weergegeven gezichtskenmerken 
besluit de waarnemer tot een gelijkenis met 
de persoon die hij in gedachten heeft.
Een erg opvallend verschijnsel hierbij is dat 
een waarnemer vrijwel nooit rekening houdt 
met de zekerheidsgraad waarmee een ge
tuige een gelaatskenmerk beschrijft. Daar
over krijgt hij trouwens ook geen informa
tie. In theorie zou de portrettekenaar bij elk 
gelaatselement op de foto een zekerheids- 
percentage moeten geven. Maar portret
tekenaars, zeker in België, schuwen wis
kundige en statistische methodes. Vanuit 
een romantisch geloof in intuïtie en vak
manschap verwerpen ze softwarepro

gramma’s die dit soort informatie wel ge
ven (3). Er gaat, naar eigen zeggen, nog 
altij d niets boven pen en papier terwij 1 begin 
jaren ’80 werd aangetoond dat software het 
merkelijk beter doet dan ambachtelijk 
werk (4).
Dit gebrek aan nuancerende informatie geeft 
de waarnemer alle vrijheid om te beslissen 
over de zekerheidsgraad van een kenmerk. 
Alleen gebruikt hij die vrijheid op een een
zijdige en tendentieuze manier. De waarne
mer, die iemand in een beeld herkent, slaagt 
er immers buitengewoon goed in om een 
kenmerk dat niet overeenkomt met het men
tale beeld van die persoon als mogelijk 
foutief te beschouwen, als een foutief weer
gegeven herinnering van de getuige af te 
doen. Aan dit kenmerk kent hij een lage 
waarschijnlijkheid of zekerheid toe, maar 
alleen opdat zijn vermoeden juist zou blij
ven. Komt het kenmerk wel overeen met 
zijn mentale beeld, dan concludeert hij ten 
onrechte dat de getuige dit met maximale 
zekerheid heeft aangebracht. In de sociale 
psychologie staat dit effect om de waarde 
van bevestigende informatie te overschat
ten en die van ontkennende informatie te 
onderschatten bekend als confirmation bias. 
De kansen op vertekening nemen toe naar
mate het portret slechts een benadering is. 
Terwijl bij een foto het aantal identificeer
bare personen nog beperkt is, leidt een robot
foto tot een hausse van mogelijke verdach
ten. In een van de weinige beschouwende 
artikels dat tijdens de ontvoering van de 
kleine Nicolas verscheen, bevestigt robot- 
fototekenaar Ben Claeys:“Weproberen zelfs 
niet te fotografisch te tekenen. Anders gaan 
mensen één bepaald persoon in hun hoofd 
hebben en' niet meer op andere personen 
letten. Bij een tekening daarentegen zijn de 
mogelijkheden veel groter” ( “De Morgen ”, 
19 januari 1996). Zo gezien, beschikken 
niet alleen de media maar ook de opspo
ringsdiensten over uitstekende middelen om 
de bevolking zo massaal mogelijk bij de 
oplossing van een misdaad te betrekken.

Jan Verplaetse

(1) J.C. Brigham, A. Maass, L.D. Snyder, & 
K. Spaulding, “Accuracy of eyewitness 
identifications in afield setting”, “Journal 
of Personality and Social Psychology”, 
1982, 42, pp. 673-680. Voor een excellent 
en recent overzicht van fouten in identifica- 
tieprocedures, zie B.L. Cultler & S.D. 
Penrod, “Mistaken identification: the 
eyewitness, psychology and the law”, 
Cambridge University Press, 1995.
(2) S.M. Kassin, L.N. Williams & C.L. 
Saunders, “Dirty tricks of cross-eximina- 
tion: the influence of conjectural evidence 
on the jury”, “Law and Behaviour”, 1990, 
14, pp. 373-384.
(3) Steven Jacobs, “Kleine esthetica van de 
robotfoto”, “De Witte Raaf’, nr. 59.
(4) G.M. Davies, “Capturing likeness in. 
eyewitness composites: the police artist and 
his rivals”, “Medical Science Law”, 26, 
1986, pp. 283-290 en K.R. Laughery & R.F. 
Fowler, “Sketch artist and identi-kit proce
dures for recalling faces”, “Journal of 
AppliedPsychology”, 65,1980,pp. 307-316.
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Het museum als meetsysteem: Mel Bochner 1966-1973
“In 1972 verbleef ik bij vriénden in Bari in 
Italië. Ze vertelden me dat in een stad, 
Metaponte genaamd, een Pythagorische 
tempel staat. Pythagoras was een voorloper 
van Plato, mogelijk zijn leermeester. Hij 
geloofde dat de gehele werkelijkheid geba
seerd was op getallen en hun verhoudin
gen. .. Ik bezocht de ruïneuze Dorische tem
pel. Het was heet. Er was niemand te be
speuren. Het was middenin een veld. Het 
was werkelijk een spookachtige plek. Ik be
sloot er iets te maken, een kleine hommage 
aan Pythagoras. Aan zijn ‘geest’. Ik dacht 
dat het voor de hand liggend was de stelling 
van Pythagoras te doen... c^=a7+b^... 
52-42+32 of 25=9+16. Ik raapte dus 50 
stenen óp en legde ze neer en hield er 3 over. 
Plotseling drong het tot me door wat er 
gebeurde. Enerzijds heb je de theoretische 
ruimte waarin punten zijn gedefinieerd alsof 
ze geen dimensies bezitten. Anderzijds heb 
je de reële ruimte waarin de drie hoekstenen 
elkaar overlappen. Derhalvewarennatuur- 
lijk slechts 47 stenen nodig. Het was een 
soort openbaring voor me... Omdat ik me 
realiseerde dat sculptuur bestaat in de ruimte 
waarin het mentale en het fysieke elkaar 
overlappen. ” 
Mél Bochner

Nu de hedendaagse kunst in óns land wordt 
verbannen naar bedenkelijke verbouwin
gen van voormalige pakhuizen, groot
warenhuizen of casino’s, zal het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten straks de enige 
openbare plek zijn waar hedendaagse kunst 
in een kader wordt getoond dat door diverse 
tentoonstellingsmakers nog steeds als het 
meest geschikt wordt geacht. DedoorVictor 
Horta in de loop van de jaren ’20 ontworpen 
ruimten, die teruggrijpen op de museum- 
typologische wortels van de paleisgang, gaan 
evenwel zelf een onzekere toekomst tege
moet. Openbare Werken heeft immers si
nistere ‘plannen’ met het gebouw. Met een 
Horta-expositie, waarin het gebouw van
zelfsprekend als het belangrijkste tentoon- 
stellingsobject zal opgevoerd worden, lui
den de beleidsverantwoordelijken van het 
Paleis voor Schone Kunsten dit najaar de 
alarmbel. Deze auto-referentiële reflex lag 
eerder al aan de basis van de installatie 
“BREA-KD-OWN”, die de kunstenaar 
Fareed Armaly in de zömer van 1993 
creëerde. Ook in de huidige retrospectieve 
expositie gewijd aan het werk dat de Ame
rikaanse kunstenaar Mel Bochner tussen 
1966 en 1973 creëerde, worden de ruimte
lijke en institutionele factoren van het ten
toonstellen aan een analyse onderworpen. 
Precies dertig jaar geleden pakte Bochner in 
de School of Visual Arts te New York uit 
met zijn eerste tentoonstelling, die ooit ook 
werd omschreven als de eerste manifestatie 
van conceptuele kunst: “ Working Drawings 
And Other Visible Things on Paper Not 
Necessarily Meant To Be Viewed As Art”. 
Deze installatie, waarmee de kunstenaar 
zich terzelfder tijd ontpopte tot curator en 
vice versa, bestond uit een viertal sokkels 
waarop telkens een map was bevestigd met 
alfabetisch gerangschikte fotokopieën. Op 
deze bladzijden stonden notities, diagram
men en ontwerptekeningen van Bochner 
zelf, maar dok van andere kunstenaars als 
Donald Judd, Eva Hesse, Robert Smithson, 
Dan Graham en Sol LeWitt. Daarnaast wa
ren ook pagina’ s uit “Scientific American " 
overgenomen en teksten van diverse wis
kundigen, biologen, musici, choreografen, 
ingenieurs en architecten. Tenslotte stond 
op de frontispice een plattegrond van de 
tentoonstellingsruimte en was op de laatste 
pagina een diagram van de Xerox-fotokopie- 
machine afgebeeld. Kunst (hoewel not 
necessarily) bestond hierbij niet langer uit 
een ambachtelijk geschapen werk, zelfs niet 
uit een industrieel geproduceerd ding zoals 
de minimalistische sculpturen van Judd. 
Het kunstwerk in eigenlijke zin bestond niet 
eens, het viel met geen enkel materieel 
substraat samen, tenzij met alles en dus met 
de gehele tentoonstellingsomgeving waarin 
en waarvan de toeschouwer een gebruiker 
is. Voor diegenen, zoals uw dienaar, die in 
1966 nog niet eens geboren waren, heeft 
deze expositie, met voortbrengselen van het 
toenmalige technologische wonder, iets 
aandoenlijks.
Met hun transformatie van het minimalis
tische specific object naar de immaterialiteit 
van de linguïstiek, roepen Bochners map
pen onvermijdelijk Marcel Broodthaers’ 
debuut op, dat twee jaar eerder werd ge
creëerd en dat eveneens uit op een sokkel 
aangebracht leesvoer bestond: “Pense-Bête ” 

werd gevormd door een aantal onverkochte 
exemplaren van de gelijknamige dichtbun
del in een kwak gips als een onleesbaar 
kijkobject tentoon te stellen. Beide kunste
naars legden echter een omgekeerde weg af. 
Broodthaers ruilde het woord in voor het 
beeld en verving de reproduceerbaarheid 
van de tekst op cynische wijze door het 
concrete en verkoopbare unieke voorwerp. 
Bochner en andere vertegenwoordigers van, 
de Concept Art stapten daarentegen van het 
beeld over naar het woord en veegden het 
formalistische positivisme van de minimale 
kunst van tafel ten gunste van een 
nominalisme dat het onderscheid tussen 
(foto)kopie en origineel ontkrachtte. Toch 
bleef in Bochners visie, in tegenstelling tot 
de ‘orthodoxe’ Concept Art van bijvoor
beeld Lawrence Weiner, de materialiteit 
van het object en de ruimte belangrijk. De 
vertaling van de idee in een beeld bleef voor 
Bochner een noodzakelijke taak van de kun
stenaar. Niet voor niets wordt de bezoeker 
van de retrospectieve in het Paleis voor 
Schone Kunsten aan de ingang verwelkomd 
of gewaarschuwd door het opschrift 
“Language is not Transparent”. Tussen taal 
en wereld bestaat geen volmaakte corres
pondentie. Zelfs een primitieve mathema
tische taal, zo ondervond Bochner temidden 
van de ruïnes in Metaponte, leidt tot misver
standen, wanneer zij wordt toegepast op de 
wereld van de dingen. In die zin kan Bochner 
als deKurt Gödel van de conceptuele kunst 
worden beschouwd: een taal die volledig is, 
bevat contradicties; een taal die vrij is van 
contradicties is onvolledig. De spanning 
tussen concept en realisatie, tussen 
linguïstische constructie en vorm (of anti
form), blijft onvermijdelijk bestaan en zal 
door Bochner zelfs beklemtoond worden. 
Reeds “WorkingDrawings... ’’vormdeniet 
louter een tekst, maar een concrete ervaring 
in de ruimte en binnen een bepaald institu
tioneel apparaat. Als een Brechtiaans 
vervreemdingsprocédé bemoeilijkten de 
sokkelhoogten het raadplegen van de map
pen. Dertig jaar later is dit effect nog meer 
uitgesproken aangezien deze originele ko
pieënals kostbare relieken uit de heroïsche 
fase van de conceptuele kunst worden bij
gezet. In tegenstelling tot de oorspronke
lijke plaatsing in de galerij van de School of 
Visual Arts worden de sokkels met de map
pen bovendien ondergebracht in een 
museumzaal, samen met ander werk, dat 
een eigen, specifieke lezing vergt.

Measurements

Bij dit andere werk komt telkens de 
incompatibiliteit tussen mentale en fysieke 
ruimte aan bod. In “Actual Size (Face) ” en 
“Actual Size (Hand) ”, beide uit 1968, wordt 
deze problematiek verkend in het medium 
van de fotografie, waarmee Bochner enkele 
jaren eerder zijn artistieke loopbaan 
opstartte. Hoe slaagt de kijker erin de afme
tingen van een object op een foto te achter
halen, was de vraagstelling die aan beidé 
werken ten grondslag lag. De kunstenaar 
bracht een lijnstuk met een lengte van 12 inch 
(een Amerikaanse standaardmaat) aan op 
een muur en fotografeerde het lijnstuk sa
men met zijn hand en hoofd. De foto werd 
vervolgens op ‘ware grootte’ afgedrukt: de 
afmeting van het gefotografeerde lijnstuk is 
identiek aan de maat van het ‘werkelijke’ 
lijnstuk. Door zodoende de representatieve 
ruimte te betrekken op de concrete ruimte 
sloot Bochner zich aan bij een paradigma 
dat in de Amerikaanse kunsttheorie sinds 
Greenberg niet was weg te bannen, met 
name de dubbelzinnige relatie tussen het 
letterlijke - literalist (Michael Fried) - ob
ject en zijn representatie. De ruimtelijke 
illusie, die door de Minimal Art was inge
ruild voor een perceptuele accuraatheid, 
werd door Bochner evenwel niet zonder 
meer overboord gegooid. Integendeel, 
Bochnér tastte precies de grenzen van een 
fotografisch verkregen illusie af in een werk 
zoals “Surface Dis/Tension ”(1968), een op 
karton gemonteerde, afgelijnde foto van 
een verstoord minimalistisch raster. De door 
de Greenbergianen gecelebreerde onaantast
baarheid van het picturale oppervlak werd 
uitgespeeld tegen de schijnbaar fysieke, 
gebosseleerde aanwezigheid in de ruimte. 
“Actual Size” vormt ongetwijfeld een 
sleutelwerk in het oeuvre van Bochner. 
Enerzijds sluit het naadloos aan bij de pro
blematiek van “Surface Dis/Tension” en 
andere fotowerken. Anderzijds kondigt het 
reeds letterlijk de “Measurements” aan. 
Deze reeks van werken of acties gaat terug 

op Bochners beslissing om zijn eigen atelier 
als een artistiek object te manipuleren: “Het 
eerste measurement ‘piece’ maakte ik... op 
een moment dat ik niet in staat was om iets 
op papier te zetten... Er waren twee bladen 
papier op de muur waar ik naar keek. Plot- 
seling nam ik de ruimte ertussen waar. Ik 
zag dat het evenzeer onderwerp was als het 
papier. Ik mat de afstand en tekende ze op de 
muur... Wanneer ik de bladen papier weg
nam, hield ik alleen de afmeting over. Het 
intrigeerde me. Het intrigeert me nog steeds. 
Wat betekent het om 25 inches op de muur 
te hebben getekend?”
Met zijn “Measurements” rukte Bochner 
zich definitief los van het medium van dé 
fotografie en van elk medium in de traditio
nele zin van het woord. Elke minimalistische 
objecthood werd immers ontkracht. Bochner 
opteerde voor een kunst bestaande uit con
cepten, mentale acties of schemata. Maar in 
tegenstelling tot de taalkundige construc
ties van Kosuth of Weiner werd in het werk 
van Bochner de fysieke ruimte niet alleen 
geïncorporeerd, maar zelfs op bewuste wij ze 
geapproprieerd. Sinds hij in mei 1969 in de 
Heiner Friedrich-galerij in München de 
tentoonstellingsruimte opmat, vormen 
Bochners “Measurements ” objecten die de 
toeschouwer omvatten. De toeschouwer kan 
het kunstwerk enkel aanschouwen door er 
plaats in te nemen, door er zich in voort te 
bewegen. Hierdoor wordt de minimalistische 
belangstelling voor de relatie tussen het 
kunstobject en zijn tentoonstellingsruimte 
op zijn kop gezet - dé door Bochner aange
pakte museumzalen zijn als het ware de lege 
dozen van Donald Judd die binnenstebuiten 
zijn geplooid. Bovendien ondermijnen de 
“Measurements” de traditionele, contem
platieve houding van de toeschouwer, die 
door de minimalistische belangstelling voor 
de Gestalt van het kunstobject in ére was 
hersteld. Dé kijker wordt zich bewust van de 
afstand tussen zichzelf en het werk en gaat 
zich automatisch situeren in het aangegeven 
meetsysteem dat zich over het gehele mu
seum uitstrekt. Dit is zelfs het geval wan
neer de kunstenaar zich beperkt tot het me- 
ten van bepaalde architectonische details: 
een deur in het Paleis voor Schone Kunsten, 
de afstand tussen een schilderij en een deur
opening in de monumentale inkomhal van 
de Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten.
Bochners “Measurements ” staan op. het 
kruispunt van verschillende kunsthistorische 
tendensen. Zo grijpen ze onmiskenbaar te
rug op de voor de gehele conceptuele bewe
ging belangrijke stamvaders Duchamp en 
Magritte. Daarenboven refereren ze onmis
kenbaar aan de ruimtelijke experimenten 
van het constructivisme. Niet alleen werpt 
het coördinatensysteem van de tentoonstel- 
lingscontext de toeschouwer terug op zich
zelf, de actieve toeschouwer is zich ook, op 
een wijze die aan Lissitzky ’ s revolutionaire 
tentoonstellingsontwerpen-uit de jaren ’20 
herinnert, bewust van de artificialiteit van 
de tentoonstellingsomgeving. In tegenstel
ling tot Lissitzky’s materiële ingrepen, fun
geert de museumzaal in Bochners werken 
als een ready-made. Net zoals bij Marcel 
Duchamp, die zelf een ongewone belang
stelling voor meetsystemen aan de dag legde 
(cf. “Three Standard Stoppages ”) blijft het 
materiële substraat van het kunstwerk on
veranderd. De transformatie van het object 
tot kunstwerk is enkel afhankelijk van de 
mentale interventie van de kunstenaar. De 
activiteit van het meten is determinerend, 
maar echter niet zo expliciet als de handte
kening of het plaatsen op een sokkel. Zoals 
Magritte met zijn pijp de onverenigbaarheid 
van taal en beeld demonstreerde, trekt 
Böchner de mogelijkheid om mentale syste
men op de dingen toe te passen in twijfel. 
Het is immers nog maar de vraag óf het 
kunstwerk wordt gemeten, of de meting zelf 
het kunstwerk is. Het probleem betreffende 
de referentiële aard van het meten - bestaat 
een meting op zichzelf of staat ze altijd in 
relatie tot iets? - doorkruist hier de discussie 
omtrent de relatie tussen een ding en zijn 
representatie. Bochners “Measurements” 
transformeren de kamer tot een blauwdruk 
van zichzelf. Het kunstwerk wordt een re
presentatie van zichzelf. “Wanneer ik een 
ruimte opmeet, objectiveert het de leegheid 
van de ruimte. De metingen projecteren een 
mentale constructie van de ruimte op de 
ruimte zelf.”

De tactiek om de fysieke en mentale afstand 
tussen kunstwerk, ruimte en toeschouwer te 
overbruggen (of op zijn minst aanschouwe-
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Mel Bochner

Language is not transparent

lijk te maken) wordt binnen de context van 
een retrospectieve tentoonstelling natuur- 
lijk versterkt. De hierboven besproken wer
ken zoals “WorkingDrawings...”, “Actual 
Size”, "SurfaceDis/Tension"en “Measure
ment” zijn in één enkele ruimte onderge
bracht. Precies door hun juxtapositie gene
reren ze nieuwe betekenissen. Een ander 
werk, “No Vantage Point” (1969), bekrach
tigt tenslotte de positie van de toeschouwer 
in de gegeven ruimte. “No Vantage Point” 
bestaat uit een lijn die op Bochners oog
hoogte (71 inches boven het vloervlak) op 
de wand is aangebracht en in deze tentoon
stelling zelfs onder de twee “Actual Size”- 
foto’ s doorloopt. “Ik wil op de muur rondom 
de gehele ruimte een lijn aanbrengen op 
mijn ooghoogte. De horizon is in onze cul
tuur een krachtige metafoor voor vele ideeën 
en ervaringen. In elke kamer die men be
treedt (...) constitueert men zijn aanwezig
heid als een zichtlijn (line of sight). Allés 
boven en onder is dan onbewust verbonden 
met die denkbeeldige doorsnede. Mijn werk
stuk zal je dwingen om je van je eigen 
ooghoogte als eén fysieke grens bewust te 
worden, het letterlijke niveau van waaruit je 
de wereld bekijkt.” “No Vantage Point” is 
in de praktijk evenwel problematisch. Pre
cies omdat wij allen, reuzen en dwergen 
uitgezonderd, in grootte niet zoveel van 
elkaar verschillen, gaan we ons Bochners 
horizonlijn makkelijk toeëigenen. Op en- 
kéle meters afstand bekeken zou hét ieders 
ooghoogte kunnen zijn. Slechts via een 
omweg of een hersenkronkel heeft Bochner 
gelijk: het feit dat we wetefl dat we niet 
allemaal exact even groot zijn, bemoeilijkt 
de waarneming van een eenvoudig gegeven 
als een op een wand met behulp van tape 
aangebrachte lijn. Ook “No Vantage Point" 
kunnen we bijgevolg beschouwen als een 
poging om de naïeve en aanmatigende theo
rie van de Minimal Art omtrent de transpa
rante perceptie van het kunstwerk onderuit 
te halen.

Theories

In “Theory of Boundaries”, voor het eerst 
aangebracht in de tentoonstelling “Using 
Walls (Indoors)” in het Jewish Museum te 
Ne w York in 1969, werd de tentoonstellings
ruimte letterlijk als drager gebruikt. Als 
volbloed conceptueel maakte Bochner on
omwonden gebruik van het medium van de 
schilderkunst, dat toen in een bepaald kunst-
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milieu alle krediet had verloren. Niet toe
vallig opteerde Bochner zelfs voor de meest 
archaïsche, en in elk geval pre-modeme 
vorm van schilderkunst, met name de muur
schilderkunst. Hierdoor werd de gehele dis
cussie omtrent de verhouding tussen het 
beeld en de drager als onafhankelijk object 
omzeild. Het werk bestond uit een viertal 
vierkanten die met behulp van kalk en pig
ment op de wanden van de museumzaal 
waren aangebracht.
Het vierkant is in de geschiedenis van de 
moderne kunst natuurlijk een vorm die zwaar 
beladen is met betekenissen, die verband 
houden met Bochners onderzoekspro
gramma’s. Voor Kazimir Malevich symbo
liseerde het vierkant, als een ‘onnatuurlijke’ 
constructie van de menselijke ratio, de su
prematie van de geest over de stof. Of
schoon ontdaan van zijn mystieke connota
ties is voor Bochner het kwadraat eveneens 
de geschikte vorm om tot een verdergaande 
conceptualisering en dematerialisatie over 
te gaan. Voor Malevich’ materialistische 
opponent, Alexander Rodtchenko, die in 
1919 Malevich’ “Wit op beantwoordde
met “Zwart op Zwart”, vormde ook het 
vierkant de vertrekbasis van de transforma
tie van de ideële ruimte van de abstracte 
schilderkunst naar de constructivistische 
verovering van de materiële, fysische ruimte. 
Bochner werd, getuige zijn vroegere foto
werken, ook onmiskenbaar beïnvloed door 
de minimalistische voorkeur voor het vier
kant als modulaire eenheid. Omdat het vier
kant een vorm is die spreekwoordelijk naar 
binnen klapt en geen dynamische werking 
introjecteert in zijn twee- of driedimen
sionale omgeving, beantwoordt deze 
geometrische figuur perfect aan het zelf- 
verwijzende karakter van de minimalistische 
kunst. “Theory of Boundaries” schmfteven- 
wel niet zozeer de problematiek van het 
vierkant op zich naar voren, maar eerder 
deze van de grens. In de op diverse wijzen 
met behulp van kalk en pigment verkregen 
vierkanten zijn immers met de hand ge
schreven categorieën (at/out; in; over/in; 
at/in) aangebracht. De verschillen in de 
gepigmenteerde zones vestigen precies de 
aandacht op de grenzen van het kunstwerk. 
De dichotomie tussen voor- en achtergrond, 
die door de absolute flatness (Greenberg) 
was verbannen en door Stella’s “Shaped 
Canvases” werd geherdefinieerd, vormt de 
essentie van dit werk: Waar eindigt het 
vierkant, waar begint de restruimte? Kun
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Mel Bochner

Schets van de inrichting van een zaal in het Paleis voor Schone Kunsten

nen we de tentoonstellingsruimte als achter
grond van het gehele werk beschouwen?

Het schilderij als een plat vlak, waarin de 
categorieën drager en oppervlak, beeld en 
grond imploderen, werd door Bochner in 
1972 letterlijk aan de traditionele opvatting 
van het schilderij als een raam op de wereld 
(Alberti) getoetst, in een tentoonstelling in 
de Brusselse MTL-galerie. “To Count: 
Intransitive”, nu gereconstrueerd in “The 
box”, bestaat uit een ingezeepte venster 
waarin een reeks getallen is uitgespaard. 
Bochner greep hiermee terug op zijn vroe
gere fascinatie voor uitstalramen die hij 
reeds eerder botvierde in de film “New York 
Windows ”, die hij in 1966 samen met Robert 
Moskowitz had gemaakt. Bovendien tast dit 
werk, zoals zijn “Theory of Boundaries”, 
eveneens de grenzen van het kunstwerk en 
van de tentoonstellingsruimte af. Een ven
ster is iets dat zowel afgrenst als van elkaar 
gescheiden ruimten met elkaar verbindt. 
Glas bezit bovendien het oneigenlijke ken
merk een immaterieel materiaal te zijn. 
Bochner maakt optimaal gebruik van deze 
paradoxale eigenschap:, de zeep, die door
gaans wordt gebruikt om het doorkijken te 
vergemakkelijken en de niet-aanwezigheid 
van het glas te versterken, wordt door de 
kunstenaar zo op het glasvlak aangebracht 
dat het zijn transparante karakter verliest. 
De toeschouwer kijkt derhalve eerder naar 
het venster in plaats van erdoorheen. Het 
glas is opaak en aanwezig. De grens tussen 
binnen en buiten lost enkel op in de aange
brachte cijfers én in de mentale verplaatsing 
naar de andere zijde, die is vereist wanneer 
je van buitenaf de cijfers in spiegelbeeld 
leest. Net zoals de taal is ook het glas niet 
langer transparant. Bochner lijkt hiermee 
bijna letterlijk aan te tonen dat, als we aan
nemen dat taal niet transparant is, ook onze 
perceptie en onze lichamelijke verhouding 
tot de wereld niet eenduidig zijn, aangezien 
ze telkens door de opaakheid van de taal zijn 
doordrongen. Een minimale transparantie 
blijft echter behouden en is zelfs noodzake
lijk om de opaakheid van het geheel te 
registreren.
Een variant van het reeds eerder genoemde 
opschrift “Language is not Transparent” 
aan de ingang van de expositie, maakt het 
geheel ‘duidelijker’.In 1969brachtBochner 
op vier fiches respectievelijk één, twee, vier 
en zestien keer met behulp van een stempel 
deze uitspraak aan. Op het eerste kaartje is
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de zin duidelijk leesbaar, maar die vertelt 
ons precies dat taal niet transparant is en dus 
elke zin onbegrijpbaar is. Op het laatste 
kaartje is het geheel onleesbaar geworden 
omdat de uitspraak verschillende keren over 
elkàar is gestempeld: elke tautologie slaagt 
er immers niet in te verklaren of te verduide
lijken. Integendeel, wars van de esthetica 
van de Minimal Art, leiden serialiteit en 
repetitie tot ruis en tot de onmogelijkheid 
van elke waarneming. Het minimalistische 
jargon wordt door Bochner tegen zichzelf 
gekeerd op een wijze die herinnert aan het 
artistieke parcours dat in deze tijd werd 
afgelegd door kunstenaars als Robert Morris, 
Eva Hesse en Bochners kompaan Robert 
Smithson.

Net zoals in “Theory of Boundaries” duikt 
het vierkant ook terug op in één van Bochners 
andere theoretische onderzoekspro
gramma’s, “Theory of Painting”. Ook hier 
voltrekt een Wittgensteiniaans gekleurde 
theoretische analyse zich met behulp van 
beelden. Niettegenstaande in de Theories 
de conceptualisering en dematerialisering 
sterker is doorgevoerd dan in bepaalde vroe
gere werken - het betreft hier immers niet 
langer een taal handelend over objecten, 
maar een taal handelend over operaties - 
blijft het voor Bochner duidelijk dat in de 
beeldende kunst een taal zonder fysieke 
component onmogelijk is. Ofschoon de 
Wittgenstein II van de taalspelen een onge
ziene invloed uitoefende op het Amerikaanse 
artistieke klimaat van de jaren ’60 ën vroege 
jaren ’70, loopt de oude vaststelling uit de 
“Tractatus Logico-Philosophicus” als een 
rode draad door Bochners oeuvre: de relatie 
tussen de taal en de wereld, tussen de be
grippen en de dingen kan niet bewezen, 
maar enkel getoond (of tentoongesteld) 
worden.
“Theory of Painting " stapt af van de aan het 
medium schilderkunst inherente verticaliteit: 
de vloer is drager en oppervlak. Opnieuw 
worden enkele variaties in de verhoudingen 
tussen voor- en achtergrond, tussen figuur 
en kader, tussen wat beschilderd is en 
onbeschilderd geclassificeerd. Met behulp 
van een achtergrond van krantenpapier en 
een met de verfspuitbus verkregen vierkant 
worden de vier mogelijke combinaties 
gevisualiseerd tussen de twee parameters 
voor- en achtergrond enerzijds, en de be
grippen cohere en disperse anderzijds.
Ook in “Theory of Sculpture " wordt de 

problematiek van de spanning tussen figuur 
en restruimte uitgewerkt. Niettegenstaande 
de driedimensionaliteit van de sculptuur per 
definitie naar een grotere fysieke aanwezig
heid neigt, is de relatie tussen de conceptuele 
en materiële orde hier nog verder geabstra
heerd. Zo worden in de diverse variaties van 
“Five” telkens vijf stenen vergezeld van 
vier tot zes nummers die telkens als index 
van iets anders lijken te fungeren. Elk visu
eel fenomeen kan vanuit verschillende stand
punten bekeken worden waardoor positief 
en negatief verwisselbaar worden; het is als 
het rabbit-or-duck-raadseltje: je kan in het 
plaatje telkens één van beide diertjes be
speuren, maar nooit beide samen.
“Theory of Sculpture” maaktzoïâs “Theory 
of Painting”, conform de minimalistische 
reactie tegen elk antropomorf verticalisme 
(Andre, Morris), gebruik van het vloervlak. 
Bochners materiaal omvat steentjes, munt
stukjes, met krijt neergetekende cirkels of 
cijfers die vaak nauwelijks het vloervlak 
overstijgen. Deze schrale werkstukken roe
pen onvermijdelijk, zoals de ruwe materie 
van de anti-form, een oncontroleerbare na
tuur op, waar geen enkele mentale construc
tie volledig greep op krijgt. Bovendien be
zitten Bochners op de grond uitgespreide 
rekenkundige steencomposities een onver
holen archaïsch karakter. Ze lijken zelfs te 
dateren uit een tijdperk waarin keitjes fun
geerden als het didactische materiaal van 
een primitieve reken- en meetkunde. Een
voudige geometrische figuren behoren niet 
alleen tot de gestandaardiseerde taal van de 
Minimal Art, maar ook tot de antieke wis
kunde. Bochners ‘sculpturen’ lijken bijna 
restanten van pogingen van Pythagoras of 
Thales om een stelling te illusteren door met 
hun grote teen lijnen in het zand te trekken 
of door zorgvuldig steentjes op de grond te 
plaatsen - het Latijnse calculus betekent 
overigens steen. Telkens lijken ze getuige
nis af te leggen van een zowel naïeve als 
theologische verwondering en van het ple
zier in een mathematische ontdekking die 
ergens in een Ionische nederzetting langs de 
kusten van Klein-Azië plaatsvond. Verwon-

' dering en plezier die ook Bochner te beurt 
vielen toen hij in Metaponte moest consta
teren dat hij drie keitjes overhield. Niet 
toevallig beperkt de kunstenaar zich ook 
vaak tot vijf óf tien eenheden, met andere 
woorden een hoeveelheid die bepaald wordt 
door ons aantal vingers (het Latijnse digitus 
betekent vinger) en dus met ons vermogen 
om op eenvoudige wijze concepten aan
schouwelijk te maken. Deze poging tot 
aanschouwelijkheid ligt aan de basis van 
Bochners belangstelling voor didactiek. 
Kinderen leren we tellen en rekenen met 
behulp van appels en stukken van een taart. 
Bochners kunst is didactisch en spreken of 
schrijven over Bochners kunstwerken vol
trekt zich noodgedwongen in een didactisch 
discours. De kunst van Bochner is inder
daad uniek omdat ze kan uitgelegd worden. 
Elk kunstwerk houdt zijn eigen kunsttheorie 
in zich. Maar in tegenstelling tot didactische 
kitsch of propaganda problematiseert ze de 
vermeende eenduidigheid. De waarneming 
van het kunstwerk is zoals de taal immers 
nooit vrij van contradicties. Ook ons kijken 
naar kunst is niet transparant.

Steven Jacobs

“Thought made visible”, de retrospectieve 
tentoonstelling van Mel Bochner loopt 
nog tot 12 mei in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brus
sel, 02/507.84.66. Tegelijkertijd presen-' 
teert het Paleis foto’s van August Sander, 
de modernistische fototentoonstelling “Le 
Pont Transbordeur” en schilderijen van 
Patrick Vanden Eynde.
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Verzamel- en museumbeleid in Vlaanderen: 
enkele conclusies en aanbevelingen

In het kader van “La Grande Revue”, een 
reeks presentaties van tijdschriften in het 
Gentse Nieuwpoortteater, vond op 6 fe
bruari 1996 een debat plaats' over het 
Vlaamse collectie- en museumbeleid. Hier
onder vindt u de tekst, met daarin de be
langrijkste conclusies en aanbevelingen 
van de auteurs.

I. Het verzamelbeleid

“De moderne werken van alle Belgische 
musea samen vormen nog geen representa
tieve eerste rang verzameling van interna
tionale moderne kunst,” dat schreef Karei 
Geirlandt in 1967 in “De Vlaamse Gids”. 
Hij had het over “de toestand der musea van 
Schone Kunsten in België”. In dé afgelopen 
afleveringen van “De Witte Raaf’ bespra
ken we de Vlaamse en Brusselse openbare 
verzamelingen van hedendaagse kunst. We 
resumeren hier zeer kort onze vaststellingen 
omtrent hun verzamelbeleid en koppelen 
daaraan een aantal voorstellen. Vervolgens 
gaan we in op het museumbeleid in Vlaan
deren. Ook daar worden onze vaststellingen 
door suggesties gevolgd.

We hébben ons beperkt tot de vijf instellin
gen die zich het nadrukkelijkst bezighouden 
met moderne en hedendaagse kunst. Op een 
latere datum zullen we ook de verzameling 
en het beleid van het Brugse Groeninge- 
museum en van het Antwerpse Museum 
voor Schone Kunsten aan een onderzoek 
Onderwerpen.
Overlopen we nog even het lijstje van de 
reeds bezochte musea:
• de Brusselse Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België (KMSKB): 
verzamelt sedert 1802, werd opgericht naar 
het voorbeeld van het Franse Louvre. Het 
terrein van de KMSKB strekt zich uit van de 
middeleeuwen tot nu (meer bepaald tot de 
zogenaamde hedendaagse strekkingen);
• het Antwerpse Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst Middelheim: verzamelt 
sinds 1950, en entte haar collectiebeleid 
grotendeels op de tweejaarlijkse open
luchttentoonstellingen. De Middelheim-col- 
lectie omvat beeldhouwkunst van het einde 
van de 19de eeuw tot nu;
• het Oostendse PMMK - Museum voor 
Moderne Kunst: verzamelt sedert circa I960. 
De verzameling kreeg een belangrijke im
puls in 1962, na de verwerving van 41 wer
ken uit de collectie van de in dat jaar over
leden verzamelaar Gustaaf Van Geluwe. 
Het PMMK richt zich exclusief op de 
Belgische kunst van de 20ste eeuw;
• het Gentse. Museum van Hedendaagse 
Kunst (MHK): verzamelt sedert 1975, maar 
kon bij zijn oprichting al rekenen op een 
collectie naoorlogse of hedendaagse wér
ken, verworven door het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten en de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst. De 
collectie bestrijkt hoofdzakelijk de periode 
van na de Tweede Wereldoorlog tot nu;
• het Antwerpse Museum van Hedendaagse 
Kunst (MUHKA): verzamelt hedendaagse 
kunst sedert 1986, met de collectie van de 
Stichting Gordon Matta-Clark als erg smalle 
basis voor de jaren ’70. Het MUHKA legt 
zich toe op kunst van de jaren ’70 tot nu.

1.1. De problemen

De verzamelprogramma's van deze musea 
bleken voor een groot deel ronduit arbitrair, 
en dit zowel door de chronologische en geo
grafische afbakening van hét actieterrein als 
door de keuze vooreen bepaald ‘soort kunst’. 
Met het laatste punt doelen we vooral op 
Middelheim, dat een problematische artis
tieke categorie hanteert: openluchtbeeld
houwkunst. Een zinloze geografische be
perking wordt gehanteerd door het PMMK, 
dat haar belangstelling voor kunst laat op
houden bij de Belgische grens. Wat de afba
kening in de tijd betreft, wordt veelal een 
simpele kalendermethode gehanteerd. Het 
PMMK begint eenvoudigweg in 1900. Het 
MUHKA verzamelt kunst van de jaren ’70, 
’80 en ’90. De splitsing oud-hedendaags in 
de KMSKB ligt in 1802, datum van de 
oprichting van deze instelling. In plaats van 
te zoeken naar een inhoudelijk gereflec
teerd uitgangspunt, pint men zich vast op 
een jaartal. Enkel voor het Middelheim en 
het MHK kan men een zeker voorbehoud 
maken: Middelheim begint bij de voorlo
pers van de moderne kunst (einde 19de 
eeuw), het MHK verzamelt kunst van na de 
Tweede Wereldoorlog, een niet betekenis
loze cesuur.

Wat is de relatie van deze arbitraire pro
gramma’s met de omgang met kunstge
schiedenis en -actualiteit in deze instellin
gen? Ten eerste merken we een statische en 
ongereflecteerde omgang metkunstgeschie- 
denis en/of -actualiteit: het PMMK toont 
een ‘staal’ van wat vroeger en nu gemaakt 
wordt, binnen onze grenzen, het MUHKA 
verzamelt actuele kunst en begrijpt actueel 
als ‘wat nu door de generatie van nu ge
maakt wordt’. De KMSKB en het MHK 
kiezen wel positie in deze kwestie, maar op 
een eenzijdige manier. In de KMSKB wordt 
de kunstactualiteit sterk gehistoriseerd, ter
wijl voor het MHK precies het omgekeerde 
geldt: de kunstgeschiedenis valt ten prooi 
aan een ware drift tot actualiseren.
Wat nu deze verzamelingen zelf betreft: op 
het vlak van de moderne en de hedendaagse 
kunst bieden ze, op de collectié van het 
MHK na, veel te weinig kwaliteit. Stel dat 
we de verschillende collecties samen zou
den leggen, dan zou enkel de collectie van 
hét KMSKB inhoudelijk afwijkende én re
levante accenten aanbrengen (door bijvoor
beeld de klemtoon op Minimal Art). Voor 
de rest zou een structurele en inhoudelijke 
redundantie blijken van de andere verzame
lingen, ten opzichte van de Gentse. Het 
MUHKA en het PMMK zouden ten hoogste 
enkele ensembles verstevigen, of enkele 
lacunes ongedaan maken.

1.2. Voorstellen

Als algemeen museaal uitgangspunt kun
nen we enkel een keuze bepleiten voor kunst 
‘in het algeméén’. Geen ‘soorten’ kunst 
dus. Men moet zich confronteren met het 
gehele veld. We willen ook een pleidooi 
houden voor een keuze voor kunst zonder 
paspoort, vanuit een gereflecteerd westers 
perspectief (een perspectief dat zich met 
andere woorden van zijn eigen ‘ westersheid’ 
bewust is). Voor wat de historische afbake
ning betreft, lijken ons de volgende twee 
(zeer) ambitieuze beginpunten voor een 
verzameling van moderne of hedendaagse 
kunst (zeer) relevant: ten eerste, het begin 
Van de burgerlijke kunst, met de opkomst 
van het ‘museum’ als instituut en de ‘kunst
geschiedenis’ als discipline (de generatie 
van David, Delacroix, Friedrich) ; ten tweede, 
de wortels van het modernisme (Courbet, 
zijn ‘reële allegorie’ van 1854-55). Beide 
momenten zijn van het grootste belang voor 
een goed begrip van de ‘hedendaagse’ kunst. 
De kunst van de romantici wordt geken
merkt door de problematische conditie van 
de kunst binnen een burgerlijke maatschap
pij. Precies deze fundamentele vraag naar 
de condities en de plaats van de kunst wordt 
door Courbet expliciet aan de orde gesteld. 
We pleiten voor verzamelingen met een 
duidelijk inhoudelijk profiel. Het uitbou
wen van ensembles kan inhoudelijke kracht
lijnen radicaal en diepgaand articuleren. 
Een brede belangstelling voor de kunst
actualiteit (ook buiten het centrale keuze- 
veld) én een luciede omgang met de ge
schiedenis van de kunst - inclusief de moge- 
lijkheid om over te gaan tot het ongedaan 
maken van ‘historische’ lacunes - vormen 
de pilaren van een zinvol verzamelbeleid. 
We noteren daarbij, dat elke aankoop het 
resultaat moet zijn van een standpunt ten 
opzichte van de kunstgeschiedenis en de 
kunstactualiteit.
Vanuit inhoudelijk én strategisch oogpunt 
is het wenselijk om verzamel- en tentoon- 
stellingsbeleid op elkaar te betrekken. Te
vens is het absoluut noodzakelijk dat de 
verzameling in directe relatie staat tot de 
respectievelijke functies van het museum: 
de wetenschappelijke, de informerende en 
de pedagogische.

H. Museumbeleid

“Wij willen de artistieke vrijheid waarbor
gen door het vermenigvuldigen van (...) 
musea. Zodoende vervangt men het mono
polie door pluralisme en diversiteit. Daarbij 
blijft het noodzakelijk dat de musea onder
ling overeenkomen om niet allemaal de
zelfde verzameling aan te leggen en de
zelfde tentoonstellingspolitiek te voeren. 
Artistieke vrijheid veronderstelt pluralisme 
van instellingen en circuits. Met vijf musea 
(één per provincie) bereiken we nog niet de 
Nederlandse museumdichtheid. Ik wil even
wel niet overdrijven. Vijf musea garande
ren voldoende pluralisme en laten naar ik 
hoop de nodige gelden onaangeroerd om de 
andere musea en cultuurcentra op een be

hoorlijke wijze te laten functioneren.” Dat 
was nogmaals Karei Geirlandt, ditmaal in 
1986 in “ Kunst & Cultuur”, naar aanleiding 
van zijn afscheid als directeur-generaal van 
het Paleis voor Schone Kunsten. In het 
verdere betoog willen we een aantal argu
menten geven die flagrant indruisen tegen 
Geirlandts visie. We komen daarbij niet 
meer terug op de particuliere situatie van de 
KMSKB, omdat deze instelling onder de 
federale overheid ressorteert. De beleids
problemen van de Koninklijke gaan ons wel 
degelijk ter harte, maar ze zijn van te speci
fieke aard om ze samen met de Vlaamse 
instellingen te bespreken.

H.l. De rol van de centrale overheid

De vier Vlaamse musea die we bezochten 
ressorteren telkens onder een andere voog- 
dij-overheid: de stad Gent (MHK), de stad 
Antwerpen (Middelheim), de provincie 
West-Vlaanderen (PMMK) en de Vlaamse 
Gemeenschap (MUHKA). Het beleidsveld 
is in hoge mate gedecentraliseerd. Het biedt 
een fragmentaire, onoverzichtelijke aanblik. 
De centrale, Vlaamse overheid heeft dan 
ook te weinig greep op de kwaliteit van het 
museale beleid. Ze stelt zich veel te recep
tief op (dat bleek overigens nog uit andere, 
recente dossiers, denken we aan het Felix 
De Boeck-museum en het Rogeer Raveel- 
museum).

Vandaar een eerste advies, meteen het fun
damenteelste: het is absoluut noodzakelijk 
dat de Vlaamse overheid het initiatief met 
betrekking tot de museale activiteit op haar 
grondgebied in eigen handen neemt. Het is 
aan haar om een team van specialisten aan 
het werk zetten, dat vervolgens kan bepalen 
aan welke kwaliteiten en doelstellingen een 
zinvol verzamel- en tentoönstellingsbeleid 
moet beantwoorden, en dat richtlijnen kan 
geven met het oog op de realisatie van deze 
kwalitatieve doelstellingen. Met de daaruit 
resulterende nota in de hand kan de Vlaamse 
overheid een gesprek op gang brengen tus
sen de verschillende voogdij-overheden, met 
als inzet: de verdeling van de taken en de 
middelen. Volgens ons moét de Vlaamse 
overheid zich in dit gesprek laten leiden 
door de volgende drie overwegingen:
• ten eerste, de geografische en infrastruc
turele realiteit van de kleine lap grond die 
Vlaanderen heet.. Is het nodig dat elke pro
vincie over een museum beschikt? Is het 
niet eerder noodzakelijk om de financiële 
middelen en de intellectuele capaciteit van 
onze gemeenschap te bundelen? We willen 
daarbij opmerken dat de locale of regionale 
besturen in het verleden te weinig middelen 
hebben vrijgemaakt om een solied museum
beleid mogelijk te maken;
• ten tweede, een specifiek engagement voor 
beeldende kunst via het museumdecreet. 
Het voorliggende decreet levert enkel een 
zeer algemeen kader voor de meest uiteen
lopende museale activiteiten in Vlaande
ren, van het Fruitmuseum van Borgloon, 
over het Nationaal Visserijmuseum in 
Oostduinkerke tot het Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen. Daartegenover 
staat dat er nood is aan een specifiek be
leidsmatig instrument voor musea voor beel
dende kunst, waarbij een duidelijk onder
scheid wordt gemaakt tussen instellingen 
met internationale, en instellingen met locale 
uitstraling;.
• ten derde, aandacht voor de specificiteit 
van het verzamelen en het tentoonstellen 
van kunst. Moet elke instelling die zich voor 
kimst engageert zowel tentoonstellingen 
organiseren als een verzameling aanleg
gen? We geloven dat het noodzakelijk is om 
een duidelijk onderscheid te maken tussen 
een instelling die zich toelegt op het maken 
van tentoonstellingen - een kunsthal - en een 
instelling die, naast het organiseren van 
tentoonstellingen, ook kunst verzamelt.

IIDe rol van de voogdij-overheden

Een tweedè belangrijk probleem betreft de 
rol van de voogdij-overheden, Voor elk van 
de vier Vlaamse musea die we bezochten, 
geldt dat de voogdij-overheid een verkeerde 
greep heeftop de werking van hun instellin
gen. Ofwel behoudt de overheid het laatste 
woord (MHK, Middelheim), ofwel is de 
overheid een vertragende factor (MUHKA), 
ofwel neemt de overheid geen enkele ver
antwoordelijkheid (PMMK).

Er moet een einde komen aan de politisering 
die nog steeds aan grote delen knaagt van 

het beleid in het veld. De recente farce in de 
Antwerpse gemeenteraad omtrent de aan
koop van een werk van Lawrence Weiner 
door het Middelheim, maakt duidelijk dat er 
in wezen nog niets veranderd is. Wij pleiten 
voor een duidelijke taakverdeling tussen de 
musea enerzijds en de voogdij-overheden 
anderzijds. We vinden het vanzelfsprekend 
dat men de musea een verregaande vorm 
van bestuursautonomie toekent. We doelen 
hier op een echte autonomie van de musea, 
niet op een autonomie à la MUHKA. Daar is 
het beleid weliswaar in handen van een 
vereniging zonder winstoogmerk, maar toch 
zijn alle beheerszetels op politieke basis 
toegekend.
Onder bestuursautonomie verstaan we ver
der het volgende:
• ten eerste is het van groot belang dat het 
eigenlijke beleid in al zijn facetten wordt 
toevertrouwd aan een conservator of direc
teur. Hij of zij wordt bijgestaan door een 
raad van bestuur, samengesteld uit specia
listen, en door een personeelsploeg die hij of 
zij zelf kan samenstellen;
• ten tweede moet de instelling kunnen 
beschikken over financiële middelen op 
lange termijn;
• ten derde wordt de conservator of directeur 
een mandaat verleend dat beperkt is in tijd. 
De eventuele verlenging kan gebeuren na 
evaluatie van het geleverde werk, waarbij 
men bijvoorbeeld een beroep zou kunnen 
doen op buitenlandse specialisten.

H.3. Ondermaatse architectuur en on
toereikende budgetten

Museaal Vlaanderen beschikt over onder 
meer een silo (MUHKA), een shopping
center (PMMK), en een on-park (Middel
heim). In Gent is men een casino tot een 
museum aan het verbouwen (MHK). Dat 
het ooit anders kon, en niet eens zolang 
geleden, bewijzen de volgende voorbeel
den uit de 19de eeuw: het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten van Antwerpen, 
gerealiseerd door Jean-Jacques Winders en 
Frans Van Dijk en voltooid in 1890; het 
Museum voor Schone Kunsten van Gent, 
een ontwerp van Karei Van Rysselberghe 
waarvan de bouwwerken in 1900 startten; 
het ‘eerste’ Paleis voor Schone Kunsten, nu 
de Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten van België, ontworpen door Alphonse 
Balat en geopend in 1880. (Tussen 1922 en 
1929 bouwde Victor Horta in de Konings- 
straat een nieuw Paleis voor Schone Kun
sten.) In onze buurlanden loopt het ook 
anders: in Groningen en Maastricht werden 
musea gebouwd naar de plannen van 
Alessandro Mendini en Aldo Rossi. Alleen 
al in Rotterdam werden recent een Kunsthal 
en een Architectuurinstituut in gebruik ge
nomen (Ontwerpen van Rem Koolhaas en Jo 
Coenen). In dezelfde stad plant men een 
verbouwing van het Museum Boymans-van 
Beuningen.
De Vlaamse architecturale oplossingen van 
vandaag zeggen alles over het lauwe finan
ciële engagement van de overheid. Maar 
ook de geringe aankoopbudgetten van de 
musea spreken boekdelen: ± 1 miljoen Bfr. 
(MHK), ±2 miljoen Bfr. (Middelheim), 
± 3 miljoen Bfr. (PMMK) en± 6 miljoen Bfr. 
(MUHKA). Ter vergelijking enkele som
men uit het buitenland: ± 36 miljoen Bfr. 
(Stedelijk Museum, Amsterdam in 1995), 
82 miljoen Bfr. (Tate Gallery, Londen in 
1992)en 145 miljoen Bfr. (Centre Pompidou, 
Parijs in 1989). Voor de beeldende kunst en 
dé musea heeft de Vlaamse Gemeenschap 
jaarlijks ongeveer250 miljoen Bfr. veil, een 
beschamend laag bedrag waarover dan nog 
eens verschillende commissies hun zeg 
moeten doen.

Het is de hoogste tijd om het budget voor de 
beeldende kunst spectaculair te verhogen. 
De middelen die men in het buitenland aan 
de musea toestopt, kunnen daarbij als lei
draad dienen. Daarnaastis het al even nood- 
zakelijk om de versplintering van het bud
get ongedaan te maken.
Parallel daaraan zijn radicale oplossingen 
gewenst voor de architecturale problemen. 
Er is nood aan serieuze investeringen in een 
betere opleiding van het personeel voor 
onze musea. En tenslotte moet men in de 
musea hoognodig denken aan het bouwen 
van bruggen naar de talrijke private verza
melaars van beeldende kunst.

Koen Brams & Dirk Pültau
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KUNST 
een feuilleton in afleveringen 
Aflevering 2: De kunstenaar is de lever van de maatschappij

Feuilleton: Oorzaak van zedelijk vervaL Erover discussiëren 
hoe het afloopt. De auteur aanschrijven om hem ideeën aan de 
hand te doen. Woedend worden alsje er een naam in tegenkomt 
die op de jouwe lijkt.
Gustave Flaubert, in: “Woordenboek van pasklare ideeën”

Wat voorafging

De ochtend na een erg levendige party in het SumMum ontdekt 
de Grote Chef het lichaam van de kunstenaar Henry Morton. 
Inspecteur Hamer en zijn assistent Nagel verschijnen nauwelijks 
later op de plaats van het onheil, maar het lijk en de Grote Chef 
zijn verdwenen. Van de diverse contacten die de inspecteur heeft 
om deze onverkwikkelijke zaak op te helderen, onthouden we 
vooral de verdachte getuigenis van Betty, de bevallige serveer
ster van het SumMum. Elders, op een ander moment en met 
betrekking tot een totaal andere zaak weet Bert het vertrouwen 
te winnen van niemand minder dan Jean Prefab...

1. Een rustige maandagmiddag

Maandag rustdag, in het kunstcircuit Er werd dan ook alleen 
maar over koetjes en kalfjes gepraat ten huize van galerie 
Apostrophe. Flip Van de Waeter en François De Puydt zalen er 
ontspannen bij.
De Puydt: ‘En nen De Keyser van... nehenuntjeventuh?”
Van de Waeter: “Van ’79? Bwoh... zeshonderdvijftig, zeven
honderd. Ik geloof dat Iglo van het SILHO er toch zoveel voor 
gekregen heeft.”
De Puydt: ‘En ene van... tjevenuntahtuh?"
Van de Waeter: “Van ’87 kan al vanaf vierhonderd.”
De Puydt: “En ienentwa van... van... Morton...?”
Van de Waeter spitste zij n rechteroor. De geveinsde nonchalance 
waarmee De Puydt het aas uitwierp, verraadde dat de vis die hij 
aan de haak hoopte te slaan bepaald vet was. Voor Flip geen enkel 
probleem, zolang er ook voor hem iets in de fuik bleef zitten. Zo 
dacht Van de Waeter: in centen en procenten.
“Van welk jaar?” probeerde hij voorzichtig.
De Puydt: “Nehenentjestuh, tjeventuh, k’e uëk noh iet ligge van 
enuntjeventuh...”
Van de Waeter: “’69, ’70, ’71, dat waren niet zijn slechtste jaren. 
Maar zeg liever watje voor die dingen zou willen. We moeten 
natuurlijk niet te hard van stapel lopen. Om nu opeens te doen 
alsof we met een genie te maken hebben, gewoon omdat de arme 
man dood is, dat gaat uiteraard te ver. Maar het mag er zijn, het 
heeft zijn plaats, dat werk. Zeg eens, wat is jouw prijs François?” 
De Puydt haalde diep adem, krabde aan zijn buik en pufte de 
verbruikte lucht weer naar buiten, “‘k Wee noh nie. ‘k Moe noh 
‘s goe peinze...”
Loos alarm. Hij hapte niet toe. Maar ja, ‘t was dan ook maandag. 
Van de Waeter geeuwde verveeld. “Nog een wijntje, François?” 
“Joak joak! En hè je miskiens uëk ‘n stuk koaze?"
Flip slofte naar de keuken en verscheen even later met een 
kaasplank waarop De Puydt al aanviel nog voor die op tafel 
stond.
“Mor de Fabrice,... ‘t es uëk ne gruëte. Nen... hiele gruëte.” 
“Mmmm.” Van de Waeter viel bijna in slaap.
“Want de Fabrice... passie mentoal ghenerere...,” ging De Puydt 
verder, maar zijn waardering smoorde in een vredig geronk. Ook 
hij soesde weg. Ach, hoe liefelijk scheen het zonnetje naar 
binnen. De heren lagen erbij als rijpe perziken in een fruitmand, 
doodstil en donzig. Tot een hels telefoongerinkel hen wekte uit 
hun prille lenteslaapje.
“‘k Hè niets gedoan, ‘k hè niets gedoan!” piepte De Puydt, die 
droomde dat er een alarm afging.
“Flip? Met Pim hier!” hoorde Van de Waeter. “Sony jongen, ik 
zat helemaal in Krefeld en alles liep verschrikkelijk tegen. Waar 
ik nu ben? Dat weet ik niet precies, in de buurt van Geel ergens, 
geloof ik. Ik kom zo snel als ik kan naar je toe. Wat zegje, eten? 
Nou, heel graag, want eerlijk gezegd rammel ik van de honger! 
Tot straks dan.”
Flip hing op en wreef zich eens flink door de stoppelbaard. Pim 
Laurijsse, een collega, kwam met hem spreken over een moge
lijke samenwerking bij de verkoop van Luc Tuymans in het 
Verre Oosten: daar konden ze geen pottekijkers bij gebruiken, en 
zeker geen keukenpiet als De Puydt! Maar als hij zijn vriend de 
deur uit wilde werken, dan kon hij er maar beter meteen aan 
beginnen. Hij moest de koe meteen bij de horens vatten.
“Zeg François, Patrick komt straks langs. Hij wou eens weten 
waar j ij met dat werk van hem gebleven bent. Als hij het maar niet 
verkocht heeft, zei hij nog.”
De Puydt verslikte zich in een kaasblokje, en maakte aanstalten 
om heftig te protesteren.
“Wachteven,” sneed Flip hem de pas af,“ikheb met diezaakhiks 
te maken. Oei, half vier al. Hij kan elk moment voor de deur 
staan.”
Dat werkte, want De Puydt greep naar zijn jas en snelde, zo goed 
en zo kwaad hij kon, naar de deur.

2. Op hetzelfde moment, en toch zeven uur later

“Mooi, mooi, mooi,” mompelde de Grote Chef toen hij zijn 
hotelkamer binnenstapte. Nog geen elf uur, 22 uur 56 pas, zo 
vroeg had hij zijn bed hier nog niet één keer gezien. Allemachtig 
wat was zijn programma overladen, en toch had hij helemaal 
niets gezien waar hij zijn aandacht bij kon houden. En dan die 
onverdragelijke hitte! Gelukkig had hij zijn twee allerlichtste 
kostuums bij zich, van het meest verfijnde en luchtige Italiaanse 
linnen. Terwijl hij zijn ronde brilletje wat hoger op zijn neus 
schoof, dwaalden zijn gedachten af naar die dag in Milaan, toen 
hij samen met Jannis Kounellis die herenmodezaak binnen- 
ging...
De Grote Chef stond voor de spiegel en ontdeed zich van zijn 
jasje, daarna van zijn broek en tenslotte van zijn vest. Ja, zijn vest 
ging altijd het laatst uit, want zij n vest was zij n heiligdom, om niet 

te zeggen zijn vesting! Al was het vijftig graden in de schaduw, 
als zijn welgestelde buik niet was omspannen door een vest, dan 
voelde de Grote chef zichcompleet verloren. “Jaja,”zeihij tegen 
zijn spiegelbeeld, “zoals van Gogh zijn Oor heeft, en Sonja 
Barend haar Morgen Gezond Weer Op, zo heb ik mijn Driedelig. 
Alle goeie dingen in drieën, zelfs mijn pyjama!”
Hij schudde zijn kussens op, vlijde zich tussen de lakens en legde 
zijn horloge op het nachtkastje, vlak naast een folder die hij nog 
niet eerder had gezien. LADIES stond er in grote letters op. Hij 
vouwde het drukwerkje open, en terwijl hij met zijn ogenlangs 
de afgebeelde Taiwanese meisjes liep, zei hij: “Zo, eens even 
kijken wie wij zullen bellen. Maar dan alleen om hier op de rand 
van mijn bed een klein naaktdansje uit te voeren! Sorry dames, 
hoewel mijn imposant lichaam misschien anders doet vermoe
den, zijn eigenlijk alleen mijn ogen tot volle wasdom gekomen.” 
Juist toen hij zijn hand naar de telefoon wilde uitstrekken, zette 
het toestel het op een hevig rinkelen. Als door een hond gebeten 
trok hij zijn hand terug, maar al gauw ging de scbfikóvërin een- 
glimlach. “Kijk, zo moet het !” lachte hij. “Niet de Grote Chef belt 
de dames, maar de dames bellen de Grote Chef!” Hij wachtte nóg 
een paar seconden met opnemen en zei toen, zo omfloerst 
mogelijk: “Hello!”
“Hallo, spreek ik met de Grote Chef?”
“Spreekt u mee!”
“Met Hamer, inspecteur van politie. Ik onderzoek het incident 
met het lijk dat heeft plaatsgevonden in uw museum. U schijnt 
degene te zijn die het stoffelijk overschot van Henry Morton 
heeft gevonden, klopt dat?”
“Goeie genade, u overvalt me wel enigszins, moet ik zeggen. 
Maar op zichzelf kan ik niet ontkennen dat ik een lijk heb 
gevonden, j azeker. Ik ben ook degene geweest die de politie heeft 
gebeld, trouwens. Dat is het laatste wat ik heb kunnen doen voor 
die arme Henry Morton.”
“U heeft in het verleden wel meer voor hem gedaan, begrijp ik.” 
De Grote Chef concludeerde uit deze reactie, die een vraag en een 
antwoord in één was, dat hij met een slimme rechercheur te doen 
had. “Laat ik er geen doekjes om winden,” zei hij, “hetlaatste wat 
ik voor Morton heb kunnen doen, wastevens het eerste, want ik 
heb hem pas de avond voor de moord persoonlijk leren kennen.” 
“Aha,” reageerde Hamer, “u heeft op dat feest pas kennis met 
hem gemaakt?”
“Op mijn kamer. Toen het feest begon zat ik nog achter mijn 
bureau om mijn reisprogramma door te nemen. Ineens stond hij 
daar.”
“Wat kwam hij doen?”
“Nou weet ik eigenlijk niet. Hübschmidsk had hem gestuurd, en 
zelfzeihij geenboeofbah. Ikheb hemmaar gezegd dat ik na mijn 
reis een keer persoonlijk op zijn atelier zou komen, ik, persoon
lijk, maar dat hij nu weg moest gaan omdat ik absoluut geen tijd 
had. Hij leek erg ingenomen met mijn voorstel, en is er weer 
vandoor gegaan.”
“Tja, hij gaat er wel eens vaker vandoor. Drie kwartier na uw 
telefoontje naar het politiebureau was zijn lijk al verdwenen,” 
merkte Hamer droog op.
De Grote Chef schrok zich een hoedje. Het lijk was de pist in! 
“Is u iets bijzonders opgevallen die morgen?”
“Behalve het lijk, dat in mijn aanwezigheid doodstil is blijven 
liggen, is mij helemaal niks bijzonders opgevallen, echthelemaal 
niks.”
“Come on!” zei Hamer. “U bent de baas van een groot kunst
museum, en u wilt mij nu gaan wijsmaken dat u helemaal niks 
gezien heeft? U heeft toch wel ogenin uw hoofd, mag ik hopen!” 
“Alleen maar!” reageerde de Grote Chef, “maar met de hand op 
mijnhart, echt niet, behalvehetlijkheb ik helemaal niets gezien!” 
“Dan laten we het hierbij, voor dit moment. Als ik u weer nodig 
heb, weet ik u te vinden.” Een kille kiestoon maakte een eind aan 
het gesprek.
“Sodemieter,” gromde de Grote Chef, die er een punt van eer van 
maakte om zelf altijd als eerste de telefoon dicht te gooien. De 
dames met en zonder badpak konden hem nu gestolen worden, 
een beetje zieletroost was meer van doen. Hij haalde een fraaie 
poëziebundel te voorschijn, en sloeg hem open op zijn favoriete 
pagina: “De man van Tollund”. Een paar strofen later al had de 
Chef de nodige vrede gevonden in het land der dromen. Er 
verscheen hem een grote pot met vijf ton erin, die hij samen 
mocht delen met een paar Kleine Chefs. Het grootste deel was 
uiteraard voor hem...

3. De schoen en het bloed

Toen Hamer zijn telefoontje met Taiwan had beëindigd, stak hij 
het potlood met de opdruk summmmMummmmm in de elektri
sche slijper en draaide er een nieuwe punt aan. Hij was licht 
bijgelovig, en had zich voorgenomen om zolang dit onderzoek 
duurde alleen nog maar met dit potlood te schrijven. En met 
Nagel had hij gewed dat de zaak zou worden opgelost vóór het 
potlood een zo klein stompje was geworden dat je het niet meer 
kon vasthouden. Voorlopig zag Hamer nog geen licht aan het 
einde van de tunnel. Er lag al een vierhonderddrieëndertig 
pagina’ s tellend dossier en eigenlijk was hij nog geen jota wijzer. 
De ellendigste getuigenverhoren zaten er tussen. Wat had die Fik 
Buyck ook alweer verklaard? Hamers vingers ritselden in de 
stapel papieren en las hardop: “Weten dat de ander daar is, men 
is er altijd van afgescheiden en men probeert relaties te leggen, 
maar men blijft...”
“...autistisch,” sneerde Hamer. Ook de getuigenis yanMonsieur 
Chapeau was een regelrechte ramp geworden. Zevenentwintig 
uur lang had Chapeau aan een stuk door gerateld, Hamer had drie 
rechercheurs aan hem versleten, en hoe was het ook alweer 
geëindigd? Hamer pakte het honderddrieëntwintig pagina’s 
tellende verslag erbij; “...het lege vierkant, het lege vierkant, dat 
zou weleens de afwezigheid kunnen zijn, dat is de antipode van 
het leven dat gevuld is met van alles en nog wat, en dat is hier de 
leegte, het onbekende, dat is de plaats waar plots de vraag wordt 
gesteld: wat is kunst, wat is de functie van kunst, wie ben ik en 

waar kijk ik naar...?”
“Dat is dan directeur van een museum,” sprak Hamer luidop, 
“godallemachtig, zo iemand is als circusbaas nog misplaatst.” 
Het werd de inspecteur nu echt te machtig, en met veel misbaar 
gooide hij de getuigenverslagen op tafel.
Straks had hij een afspraak met Betty, mogelijk leverde dat 
verhoor de sleutel tot de oplossing, want van die serveerster wist 
Hamer tenminste zeker dat ze informatie achterhield...
Na een geroutineerde klop op de deur leidde een collega een 
hoogblonde dame van middelbare leeftijd binnen. In haar ene 
hand had zij een plastic boodschappentas van Albert Heijn, in 
haar andere handde lijn van een honddieachter haar aandribbelde 
als een worst op pootj es. In goed Amsterdams gaf zij de reden van 
haar komst.
“Ben u meneer Hamer? Mevrouw Schakel, aangenaam. Het is 
namelijk zo, ik maak schoon in het museum. Gossiemijne, wat 
hebben wij ‘n werk gehad na dat feesie. Ik zeg tegen me man, ‘t 
is-dat’tnietzo vaak gebeurt, anders kon ik beter plees gaan 
boenen. Wat een vuilnisbelt! Maar eigenlijk was het dus een 
kerkhof hè, met die dooie die is gevonden. Wel erg hè, voor zo’n 
jongen...”
“Waar komt u precies voor, mevrouw?” Hamer begon zijn 
geduld al te verhezen.
“Nou, ik ga dus de tuin in om een paar kleedjes uit te kloppen en 
toen sie ik daar vlak bij de nooduitgang dit legge.” Ze zette de 
plastic tas op tafel.
Hamer keek erin en zag een mannenschoen.
“Toen zegt Henk van de bewaking: breng die maar naar de 
politie, want ze weten niet wie ‘t hep gedaan en misschien is die 
klerelijer wel gevlucht en heppie ze schoen verloren."
“Heel attent van u, mevrouw. We zullen het zeker laten uitzoe
ken. Ik roep even een agent, dan kan die proces verbaal opma
ken.” Hij stond op en de aangelijnde worst begon te blaffen. 
Hamer gaf de hond een aai, bedankte de vrouw en hield de deur 
voor hen open.
Toen hij weer achter zijn bureau zat, stak de vrouw alsnog haar 
hoofd even om de deur en riep: “Zeg, als die messetrekker nou 
gevonden wordt, dan blijft er toch zeker ook wel wat voor mij aan 
de strijkstok hangen, niet dan? Ik ga van de zomer mijn keuken 
opknappen en een paar ruggen bejje zo kwijt.” 
“We zullen zien,” riep de inspecteur terug.
Zonder de deur te sluiten liep de vrouw weg, en net toen Hamer 
wilde gaan vloeken, stond Nagel in de kamer.
De inspecteur slikte zijn godswoord in. “Ik zat met smacht op je 
te wachten, Nagel. Heb je de uitslagen van het lab? Ik hoop op iets 
schokkends, het onderzoek heeft dringend een nieuwe impuls 
nodig.”
“Watje schokkend noemt,” zei Nagel. “Het bloed dat is gevon
den blijkt afkomstig te zijn van twee personen!”
“Kon slechter. Een gevecht misschien, met bloedverlies bij 
zowel dader als slachtoffer. Mooi! En kijk ook eens wat ik hier 
heb. Wie is de eigenaar van dit hoogst merkwaardige schoeisel? 
Morton, of zijn moordenaar? In beide gevallen komen we met het 
antwoord een stapje dichter bij de oplossing. Maar hoe komen we 
daar achter?”
“Als we eens naar Hélène Hübschmidsk stapten met die schoen, 
mogelijk weet zij of hij Morton paste,” probeerde Nagel voor
zichtig.
“Weten galeristen dan welke schoenen al dat kunstvolk draagt? 
Ik weet het niet eens van jou, en jij loopt mij hier dagelijks voor 
de voeten! Laatje voet eens zien... O ja, jij had dat voor een man 
veel te kleine maatje.”
“Morton is een heel ander geval,” zei Nagel kalm. De assistent 
voelde dat hij zijn chef terug kon pakken met een lesje in 
hedendaagse strekkingen. “Morton was namelijk een voet- 
kunstenaar, hij maakte zijn kunstwerken al stappend. Van iedere 
wandeling hield hij nauwkeurig een verslag bij, en dat verslag, 
dat... euhm...”
“Hing hij dan thuis aan de muur,” vervolgde Hamer cynisch. 
“Nou ja, de precieze details ken ik ook niet. Maar ik weet wel dat 
hij twintig jaar behoorlijk zijn brood verdiende met zijn voeten.” 
“Goed, jij zult het wel weten.” Het ergerde Hamer dat hij in deze 
zaak voortdurend met idiote praktijken geconfronteerd werd. 
Straks kwam er nog iemand vertellen dat die hele moord een 
kunstwerk was.

4. Een verlaat bezoekje

Pim Laurijsse parkeerde zijn wagen, vlak voor de geblindeerde 
ramen van Galerie Apostrophe. Bij Van de Waeter was de tafel 
al gedekt, Pim kon meteen aanschuiven. Flip schonk de wijn in 
en een meisje van een jaar of achttien zette een dampende 
soepterrine op tafel.
“Gezondheid, Pim, op Kyoto!”
“Ja, op Kyoto! Is je vrouw er niet?” vroeg Pim.
“Die is naar yoga.”
“O, zit die op yoga! Ik ken een verzamelaar wiens vrouw ook op 
yoga zit. Hij zegt altijd: ‘Mijn vrouw heeft haar yoga en ik heb 
mijn Goya.’ Hij heeft namelijk een paar etsen van Goya in zijn 
verzameling.”
“Hoe gaat het verder?” vroeg Flip terwijl hij de soep opschepte. 
“Bwah, zoals de zaken tien jaar geleden gingen, zullen ze nooit 
meer gaan, maar ik mag niet klagen. Volgende week opent een 
tentoonstelling met Piet Mol. DaamakomtCorPoulijn, maar het 
vreemde is dat ik van hem nog geen bevestiging heb gekregen, 
ik heb al een paar vergeefse pogingen gedaan om met hem in 
contact te komen. Nou heb ik genoeg werk van hem in huis, daar 
niet van, maar ik kan toch geen tentoonstelling maken zonder dat 
Cor even een kijkje komt nemen?”
Het meisje haalde de soepborden weg en bracht vervolgens in 
een snelle dribbelpas een nieuw gerecht binnen. Nadat ze de 
ovenschaal had neergezet, sloeg ze de hitte van haar lange 
vingers.
“Cor Poulijn," zei Flip, “dat is toch de man van het exotische 
schoon?”
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“Ja, heel mooi,” lachte Laurijsse, “maar hij is natuurlijk ook heel 
vaak en heel lang in exotische landen om materialen te zoeken. 
Uit Kenia bracht hij bijvoorbeeld de zuiverste pigmenten van 
secundaire kleuren mee die er op aarde te vinden zijn, van paars, 
groen en oranje.”
“Is hij al in Japan geweest?” Van de Waeter probeerde ten tweede 
male de vlag op het juiste continent te planten.
“Nee,hij zou vorige week bij mij langs komennaeenreis van drie 
maanden door Guatemala, maar ik heb niks gezien of gehoord. 
Helemaal zijn stijl niet!”
“Je weet toch hoe zoiets loopt,” zei Flip, “er kunnen op zo’n reis 
duizend en één onverwachte dingen op je pad komen. Ik heb 
vandaag ook drie uur op jou zitten wachten zonder van iets te 
weten,dat is ookhelemaaljouwstijlnietïKom,laten we nog eens 
inschenken!”
Flip zette het volume van de achtergrondmuziek een beetje 
harder en prompt kwam het meisje de kamer binnen om af te 
ruimen.
“Wat heb jij lekker gekookt,” zei Pim.
Het meisje incasseerde lachend het compliment, maar toen zij de 
kamer had verlaten zei Flip van achter zijn hand: “Niets zeggen, 
maar mijn vrouw heeft gekookt! Ik geloof dat ik haar net hoor 
binnenkomen!”
“Helemaal ontspannen?” vroeg Flip, toen zijn vrouw verscheen. 
“Helemaal ontspannen!” straalde mevrouw Van de Waeter. 
Ennadatzij PimeenhandhadgegevenzeiFlip: “Zo Pim, dan stel 
ik voor dat wij de koffie meenemen naar beneden en in de galerie 
verder praten over onze plannen met Luc Tuymans.”

5. Prefabs woede

‘t Was nacht in de havenstad. Fritz Loburg schoof als een 
schaduw langs de gevels van de uitgaansbuurt.. Goeie grutten, 
daar kletterde hij met veel aplomb tegen de kasseien! 
“Und die Hanny ist die Schönste wenn sie nackt ist!” 
Wat een geluk, de onfortuinlijke bleek nog in staat om met luide 
stemde schoonheid van zijn echtgenote te bezingen, de schade 
viel dus wel mee. Maar hij had eigenlijk ook alle reden tot die 
lofzang, want zijn lieve vrouw zetelde in een jury die hem net een 
prijs had toegekend voor zijn gehele artistieke oeuvre. In de 
Hacienda was Fritz een deel van het prijzengeld stante pede gaan 
inwisselen tegen een paar liter gerstenat. Daar stelde men zijn 
gezelschap in principe erg op prijs, maar na het bereiken van een 
zeker promillage werkte men hem toch liever de deur uit.
De Hacienda moest zowat de goorste nachtclub van de havenstad 
zijn. Alles was er in overvloed aanwezig, seks, drugs, Iggy Pop, 
alles wat een mannenhart kon begeren. Aan de tapkast stond 
iemand waarvan je zou zweren dat hij zich had klaargezet voor 
een stevige fouilleerbeurt. Jean Prefab - want hij was het - stond 
met gestrekte armen tegen de tap geleund, kont naar achteren, 
benen gespreid en het hoofd gebogen. Alleen de omstaanders, 
voor het merendeel intellectuelen die Prefabs werk schrijvender- 
wijs op de voet volgden, wisten dat hij gewoon in gedachten 
verzonken was. Ze stonden er quasi nonchalant bij, maar hielden 
allemaal de adem in en de oren gespitst. In omstandigheden als 
deze liet De Vader, zoals ze hem in zijn afwezigheid noemden, 
weleens zinnen los die als sleutels golden voor zijn enigmatische 
universum.
*Weet ge... ,”begonPrefab, entoenzweeghij weer een poos. Zijn 
toehoorders knikten voor alle zekerheid.
‘Weet ge. Die gasten. Op ‘t straat. Allez, die bruin mannen...” 
“Migranten,” verduidelijkte Ronny Looymans, een jongen die 
nog het meest leek op een doorgeschoten stronk prei. Hij keek 
snel even rond, ja ja, iedereen was er.
“Migranten. Die bedoel ik. Godverdomme, taal is toch een 

■complex fenomeen, het is gewoon een...” Het volgende woord 
werd gesmoord in een diep gerochel en een stevige teug whisky. 
“Die gasten op straat zijn O.K. ! Mannen met ballen. Het volk is 
O.K Maar het is ziek, het volk. En als het volk ziek is, gaat de 
kunstenaar dood. Hij moet sterven.”
De toehoorders wisselden snel een blik met elkaar. Ze wisten het: 
hun idool zat dicht tegen het delirium aan, wat in het verleden 
momenten van onwaarschijnlijke schoonheid had opgeleverd. 
“Jean, bedoel je dat de kunstenaar, zoals bij Bataille, de lever van 
de maatschappij is? De plek waar het gif ligt opgeslagen?” Dat 
was Danny Van Kampen, part-time leraar op een slagersschool 
en bijzonder thuis op het terrein van de vleesfilosofie. Hij had 
zichzelf de laatste maanden als een komeet naar het firmament 
van de Prefab-exegese geschoten.
‘Wie? O ja,... Batailleuh-k." Prefab boerde vreselijk luid. Even 
vreesden de jongens dat erwatmee naar boven gingkomen, maar 
gelukkig bleef alles binnen.
“Ja, Bataille. Hem bedoel ik. Niemand zegt het beter. De 
kunstenaar is dood. Het lijk is spoorloos.”
“Zoals deze hier,” vervolgde Van Kampen, die soms ontzettend 
concreet kon zijn, en hij haalde er een exemplaar bij van “De 
Scheldegazet”, met op de cover een vette kop: “Lijk Morton 
verdwenen. Prijzen bereiken nieuw record.” Iggy Pop was net 
uitgezongen en er viel een onheilspellende stilte.
“Onnozele dikke darm! Haal die strontkrant onder mijn ogen 
uit!”
Alle blikken richtten zich vernietigend op Van Kampen. Als 
Prefab het A.B.N. bezigde, was het uitkijken geblazen, dat 
wisten ze allemaal. De krant werd Van Kampen uit handen 
getrokken en in stukken gescheurd. Flor De Wolf van uitgeverij 
Van Inpalmzwicht siste dat Danny nu de Jan Bart Klasterprijs 
voor de Kunstkritiek wel kon vergeten. De jongen zelf begreep 
niet wat hem overkwam.
“Maar Jean,” probeerde hij, “uw werk staat toch ook'niet slecht 
gequoteerd. Naar verluidt, gaat het in New York momenteel als 
verse vis de deur uit”
Tja, dat was wel het laatste wat hij had moeten zeggen, want 
Prefabs woede bereikte nu pas een hoogtepunt. Zijn beide 
handen klauwden om de hals van Van Kampen en duwden het 
logge lichaam in het meubilair. De kunstenaar tierde hem 
bovendien allerlei heel lelijke woorden in het gezicht.
“Dat zo’n afgesneden kloot op de eerste bladzijde van de krant 
staat! En dat jij, blaaskaak, het waagt om dat aan mij te laten zien, 
en dan ook nog durft te denken dat ik in geld geïnteresseerd ben ! 
Man, ik ben allang binnen!”
Van Kampen wist dat hij zich in een benarde situatie bevond, 
maar toch kwam er ook rust over hem. Prefab mocht zich dan als 
een beest gedragen, Danny was een inzicht rijker. Hij Begreep. 
Uiteindelijk loste Prefab zijn wurggreep en hij stond op:

“Het wordt tijd dat de wereld weer weet dat er maar één is ! Heeft 
iedereen dat in zijn hersens geknoopt! Eén! En die Ene gaat de 
wereld binnenkort duidelijk maken dat hij het is!” Voor iemand 
hem nog om een woord uitleg kon vragen Over deze raadselach
tige uitspraak, had Prefab de deurknop al in handen.
De hele club daverde toen hij de deur dichtsmeet. Verweesd 
bleven zijn discipelen achter. De rek was uit de sfeer, zoveel was 
zeker.

6. Cooreman geeft zich bloot

Het rode potlood van Hamer was al met twee centimeter 
ingekort, maar de inspecteur was onverminderd optimistisch. In 
de ochtendhadhijde bevallige serveerster Betty voor een tweede 
keer op het matje gehad, en tot zijn genoegen kostte het hem 
nauwelijks moeite om haar het ware verhaal te ontlokken. Op een 
goed moment had hij haar opnieuw de vraag gesteld: “Dus hoe 
laat ongeveer hebt u de zaak gesloten, mevrouw?”
En precies zoals de eerste keer had zij gezegd: “Zegt u maar 
Betty, hoor, dat doen...” 
“HOE LAAT!!!” Deze hartekreet van de inspecteur was vol
doende geweest. Betty was compleet leeggelopen en had alles 
verteld wat ze verzwegen had. Ook dat Andy Cooreman als 
laatste was gebleven en de nacht met haar had doorgebracht, en 
zelfs had zij hem het telefoonnummer in New York gegeven. 
Maar ze had er in één ruk aan toegevoegd dat hij onschuldig was, 
dat hij thuis zo weinig aan zijn trekken kwam, en dathet omprivé- 
redenen was dat ze over hem gezwegen had.
“ ‘t Is zo’n schat, inspecteur, als ie zijn koppie op m’ n schoot legt, 
is ie net een poedeltje. Maar over me heen rijden doet ie als een 
Deense dog!”
“Ja, dank u wel, mevrouw, zo is het wel goed.” Rechercheur of 
niet, voor onsmakelijke details had Hamer zich nooit geïnteres
seerd.
In een ijltempo trok hij de gegevens na, en het nummer bleek van 
de Paula Cooper Galery.De telefoontjes metNew York leverden 
weinig informatie op. Hij kwam alleen te weten darCooreman 
kunstwerken van een zekere Jean Prefab had verkocht in de 
States, onbelangrijk voor het onderzoek. Maar inmiddels was 
Cooreman weer vertrokken richting Europa. Als alles goed 
gegaan was, zou het vliegtuig met de verdachte een half uur 
geleden op Schiphol...
Er werd op de deur geklopt.
“Ja?’
“We hebben hem, inspecteur,” meldde een trotse politieman.
“Mooi zo. Ik kom eraan.”

“Kijk eens wie we daar hebben, onze handelsreiziger, net terug 
van zijn missie,” grapte Hamer toen hij de verhoorkamer binnen
kwam.
“Excuseer, ik ben kunstadviseur,” blafte Cooreman, daarbij 
driftig een paar haren uit zijn ogen spugend. “En mag ik 
misschien weten wat ik hier kom doen?’ Stilzitten deed hij ook 
al niet, nis een joch van twaalf schopte hij tegen de tafelpoten. 
“Rustig, mijnheer Cooreman, de wetsdokter komt zo dadelijk,” 
deed Hamer geheimzinnig.
“De wetsdokter? Maar ik ben helemaal clean!”
“Laten we alles eens op een rijtje zetten, meneer Cooreman. U 
vertrekt als laatste gast uit het SumMum, de nacht dat Henry 
Morton wordt vermoord. U verdwijnt de volgende ochtend naar 
New York en u wordt een hand boven het hoofd gehouden door 
de serveerster van de SumMumbar. Dat alles maakt u uitermate 
verdacht in deze zaak. Gebleken is dat zowel dader als slachtoffer 
bloed hebben verloren tijdens wat waarschijnlijk een vechtpartij 
geweest is. De wetsdokter zal daarom zo dadelijk uw lichaam 
controleren op recente verwondingen.” •
Met stijgende verbazing hoorde Cooreman het verhaal aan, om 
vervolgens in een bulderende lachbui uit te barsten.
“Ik zit hier dus omdat u denkt dat ik Henry Morton koud heb 
gemaakt?” Cooreman kwam niet meer bij van het lachen.
De deur ging zonder kloppen open en een dikke man met een 
uilebril en een zwarte tas kwam binnen.
“Dit is ‘m, dokter,” sprak Hamer, “ga uw gang maar.”
De dokter keek verveeld op zijn horloge terwijl de volgende 
vraag langs zijn neus ontsnapte: “Wilt u zich even helemaal 
uitkledenja?’
Nou, dat hoefde hij geen twee keer te vragen, de kledingstukken 
vlogen in het rond! In een mum van tijd stond Cooreman 
poedelnaakt voorde dokter, en zeimet een fiere glimlach: “Ikben 
helemaal onschuldig!”
“Negatief,” mompelde de dokter, die inderdaad geen schramme
tje kon vinden. “Nog een bloedproef, Hamer?’
“Laat maar,” zuchtte de inspecteur. “U kunt gaan, mijnheer 
Cooreman.”'
De dokter verdween weer.
“En, mijnheer Cooreman, hebt u iets van die Jean Fabriek kunnen 
slijten in New York?” vroeg Hamer.
“Prefab,” corrigeerde Cooreman, die alweer in zijn onderbroek 
was gestapt. “Nou en of, inspecteur! Ze lusten er wel pap van, 
ginder! Maar mag ik u iets vragen? Zou u dat niet aan de grote 
klok willen hangen? Top secret, weet u wel!”
“Top secret!” knipoogde Hamer terug. In tegenstelling tot de 
vele hufters die hij al was tegengekomen in het kunstmilieu, 
mocht hij dit nijvere baasje wel.

7. Crocket & Jones

Éénrichtingsverkeer! Nagel sakkerde. Voor de vijfendertigstige 
maal verbood een verkeersbord hem een straat in te slaan. En dat 
terwijl het al kwart voor twee was! Binnen een kwartiertje moest 
hij bij Galerie Hübschmidsk zijn, maar het middeleeuwse pesterf 
dat zich Vlaanderens échte culturele hoofdstad noemde, leek dat 
met alle middelen te willen verhinderen. Vreemde bouwsels 
zorgden ondertussen voor verstrooiing. Zoals deze ruïne hier, 
klaar voor renovatie, die in afgebleekte verfletters liet weten dat 
ze vroeger een ‘casino’ was geweest Met de linker zijgevel was 
men alvast begonnen. “Hier restaureert de NV Roger Raveel”, 
stond er op een bord, met daaronder, in optimistische kleuren, 
een ontwerp dat die gevel later ging sieren. Verveeld duwde 
Nagel op het gaspedaal.
Tentoonstellingslaan. Eindelijk, hier was het Voor hij aanbelde 
stak hij nog vlug een ademverfrissende pastille in zijn mond. 
"Goeiemiddag, mevrouw Hübschmidsk, mijn naam is Nagel, 
Herman Na-”

“Madame n’ est pas encore là, elle vient toute-de-suite. Est-ce que 
vous venez pour l’expo ou pour les oeuvres en stock?’ 
“Euh... euh... regarder, seulemant, madame, “stotterde de arme 
politieman. Vol goede bedoelingen bewoog hij zich in de 
richting van de tentoonstellingsruimte. Hm, dit kende hij nog 
niet. Afgestroopte varkenshuiden die kundig waren opgespannen 
en hier en daarvan tatoeages waren voorzien. Wie was de maker? 
Luc Denoyelle. Nooit van gehoord. Even van dichtbij bekijken. 
Nagel zat met zijn neus tegen het derde vel, toen een schelle stem 
hem deed opschrikken.
“Monsieur Nakel, I presume.”
“Wie madame,” probeerde Nagel zo kordaat mogelijk. God, wat 
zag die Hélène Hübschmidsk er betoverend uit! Een zwart 
kanten jasje over een wondermooie bloemenjurk van stijve 
kafzij, combinaties van lila, parma en goudoranje. Onderaan 
werd het ensemble afgepunt met zwarte panties en gelakte 
naaldhakken.
“En wat denkt u van de Ausstellung, monsieur Nakel?” 
“Euh...brandendactueel,”gokteNagel,als op een examenvraag. 
De galeriste kirde het uit van de pret.
“Sehr richtig, monsieur Nakel, vous êtes un vrai connaisseur!” 
Nagel kleurde zowat tot achter zijn oren. Maar hij herstelde zich. 
“Mevrouw Hübschmidsk, ik kom ook nog voor iets anders. 
Herkent u dit voorwerp?” Uit een plastic zak haalde hij de rare 
schoen tevoorschijn,
“Maar dat is Henry Mortons Crocket & Jones ! Hen-ry Mor-tons 
Crock-et & Jones!”
“Bent u daar echt helemaal zeker van?”
“Maar of course, Herr Nakel!” kraaide Hübschmidsk. “Dit is de 
schoen van de arme Henry! Gott mag weten waar zijn ziel nu 
vertoeft, maar dit is zijn Crocket & Jönes. U ziet toch dat dit een 
bijzonder lange, smalle shoe ist, wel, ze pasten Mortons voeten 
als gegoten. Maar als u mij nicht gelooft, dan zal een werk uit 
1973 in mijn depot u overtuigen.”
Ze trokNagelbij de mouw naar een kille, metkunst volgestouwde 
ruimte, en diepte een ‘wandelverslag’ van Henry Morton op, een 
ingelijst papier met daarop een paar meetkundige gegevens en 
een foto. Die toonde een haarscherpe weergave van een eigenaar
dige schoen. Een lange, smalle Crocket & Jones, precies zoals 
Nagel er een in zijn handen hield.

8. Peter en Carla, echt samenwerken

Er heerste een drukte van jewelste op het kabinet van cultuur- 
schepen Peter Bastiaens, en toch was er buiten hemzelf en zijn 
secretaresse Carla niemand aanwezig. De nijverheid zat ‘m in het 
tempo waarmee telefoontjes en faxen binnenkwamen en naar 
buiten gingen. Het leek hier wel een centrale.
“Hallo... ja... hoe zegt u? Een voorstel om in de maand juni alle 
parkeermeters in de stad van een artistiek lintje te voorzien? Om 
automobilisten erop te wijzen dat de parkeermeterinkomsten ten 
dele ook ten goede komen aan de gemeentelijke cultuurpolitiek? 
En van wie is dat voorstel? Van enkele kunsthandelaren uit het 
centrum? Goed, dat noteer ik.” Wat een geluk dat Carla de 
stenografie beheerste.
“Waf denk je, Peter?”
“Dat kan wel, dat kan wel, dat kan wel, dat kan wel.” 
“Zal ik...?’
“Ja, stuur maar een fax naar het persagentschap.”
“Naar Belga of naar Flandria?"
“Doe maar Flandria. Zeg dat het voorstel wordt aangekaart op de 
volgende gemeenteraad, maar dat er nog geen zekerheden zijn.” 
Hup, daar ging de telefoon al weer.
“Hallo... ja, spreekt u mee. Ja, klopt inderdaad, in de zomer 
organiseert de stad een groots kunstenfestival op de Konijnen- 
wei. Hoofdanimator wordt niemand minder dan Monsieur 
Chapeau. Wat zegt u...? Konijnen uit een hoed toveren? Had ik 
zelf nog niet aan gedacht. Hahaha.”
“Zeg dat er ook allochtone kunstenaars bij zijn,” riep Bastiaens, 
die altijd een oortje meeluisterde. “Allochtone kunstenaars, die 
zijn er zeker bij. Want allochtone kunstenaars moeten er zeker bij 
zijn. Absoluut.”
Dat ging zo in een flitsende vaart door, en zonder dat Peter en 
Carla zich het verglijden van de tijd bewust waren geweest, brak 
de lunch aan. Maar als het geen telefoons, telexen of faxen waren 
die van Bastiaens’ kabinet een knooppunt van locale artistieke 
actie maakten, dan liep er wel een collega van een van de 
tientallen politieke fracties langs. Op het moment dat Peter en 
Carla hun broodjes met kip Hawaï en tonijn wilden verorberen, 
kwamen de collega’s Maaike Vissers, van het departement 
Ruimtelijke Aangelegenheden en Voetpaden, en Cindy Zeuren- 
sen, van Echtelijke en Buitenechtelijke Zaken, even binnen
zwaaien. Iedereen sloeg uitgebreid aan het knuffelen. Ja, het was 
een gezellige boel daar in het kabinet! Alle politieke partijen 
drukten Bastiaens immers aan de borst. Uitgezonderd de zijne 
dan, Antwerpen Vierendelig. Als neofiet in de politiek durfde hij, 
blind voor het partijbelang en uitsluitend bekommerd om de 
goede zaak, weleens stevig uit de pas te lopen. Ach wat, hij had 
nog zoveel tijd om te leren, het duurde nog zeker vier volle jaren 
voor hij met pensioen ging! .
Daar ratelde alweer een fax binnen. Carla trok zich los uit een 
omhelzing en liep op een drafje naar het apparaat.
“Van Jean Prefab !” kirde ze opgewonden. Zijn naam uitspreken 
stond gelijk aan een hevige opvlieger.
“En wat heeft hij te melden?’ vroeg Bastiaens met een nieuws
gierige neus.
“Zijn woordvoerster schrijft dat hij... morgen... om vier uur...” 
Oei, wat gebeurde daar? Carla begon opeens zwaar te hijgen. 
Haar ogen draaiden weg! Ze wankelde op haar dunne benen. 
“Carla, meisje, wat scheelt er?”
“Oeh!.. Oeh!.. Oeh!.. Prefab!... Morgen!... Vier uur!...” Dat was 
alles wat erbij Carla nog uitkwam voor ze in zwijm viel. In paniek 
spurtten Cindy en Maaike op de getroffene toe. Peter raapte de 
fax voorzichtig op en las hem. Ook hij moest zich aan de leuning 
van een stoel vastklampen.
“Als dit geen wereldnieuws is,” prevelde hij voor zich uit. “Dit 
is gewoon wereldnieuws. Volgens mij is dit wereldnieuws. 
Absoluut”

Linda Warmoes

wordt vervolgd
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
------------------------

nr 'Nieuws

KANAL 20. Is een nieuwe plek in de kanaalzone van Brussel 
waar op 16 maart drie onafhankelijke initiatieven samen de 
deuren openen. Een drie verdiepingen tellend burgershuis 
met een industriële achterbouw moet Galerie Albert Baronian, 
GalerieDrantmann en “Encore...Bruxelles” gezamenlijke 
voordelen bieden. Baronian neemt zijn intrek op de eerste 
verdieping waar hij opent met recent werk van Patrick 
Corillon: "Les illusions retrouvées”. Een nieuwe episode in 
een door tijd en ruimte rondreizend theater waar Corillon aan 
de bezoekers de kans geeft een fictieve ervaring te laten 
opleven. Op de tweede verdieping huist Galerie Drantmann, 
die voor de gelegenheid alvast twee recente videoprodukties 
van Paul McCarthy presenteert. Een ervan, “The painter’" 
thematiseert satirisch het leven en lijden van een kunstenaar, 
in casu - en abstractie gemaakt van zijn burleske neus en 
handen - Willem de Kooning.
Joël Benzakin stapt af van de galerie-formule (One Five) om 
samen met Michèle Lachowsky de vzw “Encore... Bruxelles, 
Unité de Production et Création Contemporaine” op te 
starten. “Encore.. .Bruxelles” beschikt over een klein voor
malig depot met een centraal gelegen vide onder een glazen 
zadeldak en aan weerskanten galerijen als tentoonstelling- 
ruimte. Op de verdieping rondom worden een kleinere 
tentoonstellingsruimte, een documentatiezaal, kantoren en 
een projectieruimte voor video en film gehuisvest. Doel is 
om naast tentoonstellingen, ook gesprekken en vertoningen 
te programmeren. In co-produktie met andere instellingen of 
particulieren streeft men ernaar binnens- en buitenshuis 
projecten te realiseren over alle disciplines heen. Werkings
middelen wil deze vzw vergaren door verkoop van produk- 
ties en ondersteuning van particulieren en overheid. Van 
16 maart tot 18 mei presenteert “Encore.. .Bruxelles” werk 
van Manfred Jade en Véronique Decoster. Tot de zomer 
werkt Kaatje Cusse als gastcurator in de documentatieruimte 
een driedelig programma uit over kunstenaarsboeken vanaf 
1960. Een eerste luik presenteert edities van gespeciali
seerde uitgevers zoals Yves Gevaert en Imschoot, na Pasen 
volgen produkties van musea en vanaf mei occassionele 
resultaten ontstaan middels private financiering. Lezingen 
hieromtrent zijn in voorbereiding en alle boeken zullen ter 
inzage liggen. Precieze data en meer informatie is vanaf 
16 maart te vinden in de Barthélémy laan 20,1000 Brussel.

ROOMADE. Dit initiatief onder leiding van Barbara Van
derlinden wil artistieke projecten die moeilijk via de be
staande kunstinfrastructuur gerealiseerd raken zelf in han
den nemen. Roomade zorgt voor de nodige financiering, de 
locaties en de media waarin het project het best tot zijn recht 
komt, zowel voor het slopende lobbywerk als voor de pre
sentatie van de resultaten. In januari werd een eerste video- 
realisatie getoond van Gert Verhoeven. Een ander project is 
een al tien jaar aanslepend filmdossier van Jan Vercruysse, 
dat bij de Vlaamse filmcommissie maar geen subsidietje 
weet los te weken. Binnen eenzelfde context situeert zich de 
dringende restauratie van het videowerk van Lili Dujourie 
uit de jaren ’70. Geen enkel museum heeft het officieel in 
bezit en behoedt het dus voor verrotting. Fareed Armaly 
tenslotte zou graag met dé' openbare omroep aan de slag 
willen...
Begin mei organiseert Roomade een reeks hypnose- 
performances van Matt Mullican. Hoe kan de wereld begre
pen en inzichtelijk gemaakt worden? Dat is zowat de centrale 

vraagstelling in het oeuvre van Mullican waarbij hij vooral 
bekendheid geniet met de elaboratie van pictogrammen en 
plattegronden. Welke conreet lichamelijke ervaring dit on
derzoek van uiteenlopende realiteiten oplevert, kan men nu 
(opnieuw) beleven. Onder begeleiding van hypnotherapeuten 
kan men zijn lichaam doorheen tijd en ruimte aan verschil
lende scenario’s aanpassen. Op 3 mei om 20u30 vindt een 
hypnoseperformance plaats in het Arenberginstituut, Naamse- 
straat 96, 3000 Leuven en voor en na deze datum op nog 
nader te bepalen locaties in Brussel. Voor reservaties en 
inlichtingen kan men terecht bij Roomade, Brialmontstraat 
11,1210 Brussel,02/223.26.73.

HAL ANTWERPEN. Op initiatief van een aantal curato
ren, kunstenaars en architecten wordt deze projectruimte 
opgestart met de bedoeling per jaar een viertal kunstenaars 
de gelegenheid te geven,een werk in sim te realiseren. Dé 
ruimte in de omgeving van het Centraal Station is een groot 
voormalig atelier, zenitaal belicht en gebouwd achter de 
gevel van een woonhuis. De eerste tentoonstelling op uitno
diging van Moritz Küng van APP.BXL wordt ingevuld met 
werk van de Nederlandse schilder Berend Hoekstra. Vorig 
jaar toonde hij in het Stedelijk te Amsterdam een eerste 
installatie: “Nez-Nez”. Een dwars door de zaal opgesteld 
groot houten raam ondersteunde vreemdgevormde grote 
platte neuzen van papier-maché: een eigenwijs obsessioneel 
ding. In Hal Antwerpen realiseert hij “String figures”, 
genaamd naar het handenspel waarbij men met draad figuren 
vormt (maar dan veel groter). Tot 27 april geopend op 
zaterdag of na afspraak in Hal Antwerpen, Bleekhofstraat 22, 
2018 Antwerpen (03/233.96.63). Vanaf 18 mei volgt werk 
van Yves Vanpevenaege op uitnodiging van Ronald 
Van de Sompel en in september is er werk van Thomas 
Hirschhom te zien.

OMISSION. Advertenties zijn een belangrijke bron van 
inkomsten voor tijdschriften en een verzekerde communica
tiemogelijkheid voor de adverteerder. Vergeleken met an
dere media valt op dat in kunsttijdschriften deze plaatsen van 
uitwisseling een relatief grote uniformiteit vertonen. De 
vormgeving beperkt zich tot een bepaald lettertype en schik
king, eventueel een illustratie die verwijst naar een origineel 
en tenslotte, wat rasters. Namen en titels worden als aas 
uitgeworpen. Wat er precies te beleven valt, kan enkel een 
bezoek leren. Toch opvallend dat een andere beeldaanpak 
net in een wereld van beelden zo op zich laat wachten.
Omission ging in de twee voorbije edities van “Metro
polis M”, “HTVde Ijsberg”, “Kunst & Museumjournaal”, 
“Ruimte” en deze krant systematisch paginavol en dus 
loeiend hard net averechts te werk. Hun hele programma 
werd er breeduit en met subtiele variaties geëtaleerd naar 
maatstaven die in de commerciële pers vanzelfsprekend zijn. 
Meer. Vanuit de overtuiging dat in de kunst ideeën ontwik
keld worden die in de samenleving van groot nut kunnen zijn, 
willen ze die in de toekomst mobiliseren. Een derde cam
pagne met als koptekst “De niéuwe mens (1996-2096)” 
wordt buiten het kunstcircuit in omloop gebracht. Omission, 
Ideëel Communicatie Instituut Hedendaagse Beeldende 
Kunst, PB 21073, 3001 AB Rotterdam (010/411.44.01).

JAN VAN EYCK AKADEMIE. Op 29 en 30 maart gaat in 
het kader van het publieke lezingenprogramma van deze 
postgraduele opleiding voor kunst, vormgeving en theorie 
een symposium door over de betekenis van elektronische 
communicatiemiddelen voor de visuele cultuur in onze ste
den. Wat is de actuele status van de stad als centrum van de 
visuele cultuur? Welke tegenstrategieën kan men ontwikke
len om het verval van het modernistische onderscheid tussen 

hoge en lage cultuur van repliek te dienen? Voor “The 
politics of the visual culture of contemporary cities” moet 
men op voorhand boeken en ontvangt men na betaling van 
150 fl. (50 fl. voor studenten) een reader ter voorbereiding. 
Op 10 en 11 mei onderzoekt het seminarie “Intercultural 
attitudes” de vooronderstellingen, de sociale relevantie en 
de culturele betekenis van ‘interculturele’ attitudes.
Voor meer details over deze internationaal ingevulde ontmoe
tingen kan men terecht bij Karin Vlietstra, Jan van Eyck 
Akademie, Academieplein 1, 6211 KM Maastricht (043/ 
325.42.85).
(E.W.)

PHOTOWORK(S). “Photowork(s) in Progress” is voluit 
de naam van een recent fotografie-initiatief van het Neder
lands Foto Instituut én de Mondriaan Stichting. Over een 
periode van driejaar krijgen jaarlijks twee of drie internatio
nale fotografen een opdracht, die te maken heeft met “alge
meen maatschappelijke ontwikkelingen met een zekere ac
tualiteit”. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat de foto- 
opdrachten een internationaal en experimenteel karakter 
hebben, dat laatste zowel in fotografische benaderingen als 
in presentatievormen. Een eerste commissie schoof het thema 
Constructing Identity naar voor, vanuit volgende motieven: 
de traditionele, vaste structuren (afkomst, familie, overtui
ging) waarin een individu geworteld is, veranderen. Een 
identiteit wordt niet meer ‘vanzelf bepaald en mensen raken 
meer en meer teruggeworpen op zichzelf. Identiteit wordt 
dan een kwestie van eigen, vaak veranderende keuzes op 
uiteenlopende gebieden (wisselen van baan, consumptie
patronen, interieur of partner). Het construeren van eigen 
identiteiten is bijna een levensdoel op zich geworden, waar 
mensen constant mee bezig zijn. Een andere commissie, met 
Chris Dercon (Boymans-van Beuningen), Ute Eskildsen 
(Folkwang, Essen), Frits Gierstberg (NFI), Hripsimé Visser 
■(Stedelijk, Amsterdam), Paul W ombell (The Photographers ’ 
Gallery, London) en Willem van Zoetendaal (docent foto
grafie), zal in april haar selectie van de betrokken fotografen 
bekend maken.

SYMPOSIUM FOTOGESCHIEDENIS. De Association 
européenne pour l’Histoire de la Photographie (AEHPh) 
stelt ‘de wereld in vraag’ tijdens een symposium. Thema is 
de relatie tussen fotografie en sociale, politieke en filosofi
sche werkelijkheid. Hebben foto’s eigenlijk iets veranderd 
aan de wereld? Het symposium “Le monde en question” 
vindtplaatsvan25tot28 aprilinhetMuséedelaPhotographie 
te Charleroi, info op het nummer 071/43.58.10.

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE. In Parijs opende op 
21 februari het Maison Européenne de la Photographie. 
Directeur is Jean-Luc Monterosso, die ondertussen al 17 jaar 
leiding geeft aan Paris Audiovisuel, de instantie die zowel 
instaat voor de organisatie van de maalstroom “Mois de la 
Photo” als voor de uitgave van het interessante tijdschrift 
“La Recherche Photographique”. Het Maison wil volgens 
Monterosso fungeren als een ‘cultureel instituut van een 
nieuw type' : museum, bibliotheek, videotheek en studiecen
trum in één. Om niet te overlappen met de collecties van het 
Musée d’ Orsay of het Centre Pompidou, wordt het verzamel
gebied afgebakend van de jaren ’60 tot vandaag. Meer 
specifiek wordt zelfs, als fotohistorisch breekpunt en als 
aanzet voor de collectie, uitgegaan van “The Americans” 
van Robert Frank en van diens eigenzinnige latere carrière 
als cineast en fotograaf.
Verzamelen doet Paris Audiovisuel al een tijdje en sinds 
1988 op advies van een internationale commissie, waarbij 
een drietal principes voorop werden gezet: 1. het besef dat
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enkel het verwerven van omvangrijke ensembles van het 
werk van een fotograaf steek hield, 2. het aanschaffen van 
originele drukken prioritair was, en 3. niet enkel grote namen 
in huis dienden gehaald, maar ook jonge onbekende fotogra
fen. De ambitie van deze verzameling is om samen met de 
overige activiteiten van het Maison een zo gediversifieerd 
mogelijk beeld van de fotografie na te laten, zonder daarbij 
‘de museale kwaliteit’ en een ‘wetenschappelijke diepgang’ 
opzij te schuiven. Zegt Monterosso.Tot 31 maart zijn er al 
een aantal openingspresentaties te zien: onder andere een 
Polaroid- en een Irving Penn-zaal, een schenking van Harry 
Calahan en een tijdelijke, incongruente expo over de Grand 
Prix de la Photograpie de la Ville de Paris met werk van 
bijvoorbeeld Maurice Tabard, Helmut Newton, Bettina 
Rheims en Keiichi Tahara. Voor de periode 18 april tot 
16 juni staat “Une Aventure Contemporaine, laphotographie 
1955-1995” op stapel. Het Maison Européenne de la 
Photographie vindt u in de rue de Fourcy 5/7, 75004 Paris, 
het postadres is rue François Miron 82 en het telefoonnum
mer 1/44.78.75.00. (E.E.)

Wissels

BEGIJNHOF HASSELT. Een vacature werd uitgeschre
ven voor de functie van instellingsverantwoordelijke van het 
Centrum voor Kunsten bevoegd voor de programmatie in het 
Provinciaal Museum, de galerie en een ondersteuning op het 
vlak van de toegepaste kunsten. Urbain Mulkers verlaat zijn 
functie als directeur van het Provinciaal Museum voor een 
adviserende rol betreffende vormgeving bij het provincie
bestuur. Mogelijk volgt een beslissing reeds in april.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. Henk van Os zal per 
1 december 1996 de functie die hij sinds 1989 bekleedt als 
algemeen directeur neerleggen. Nu de-verzelfstandiging van 
het museum en de renovatie van de Zuidvleugel door archi
tect Wim Quist hun voltooiing naderen, beschouwt hij zijn 
taak als volbracht. Van Os wordt benoemd tot hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam. (E.W.)

ROBERT DELPIRE. Het is niet niks als je de allereerste 
uitgave van “The Americans/Les Américains” van Robert 
Frank hebt mogelijk gemaakt. Of de handzame-"Photo 
Poches” hebt gelanceerd of het Centre National de la 
Photographie in Parijs mee uit de grond hebt gestampt In 
januari legde Robert Delpire (70) zijn functie neer als direc
teur van het CNP. Wie hem opvolgt, is vooralsnog niet 

bekend. Kandidaten zijn naar verluidt fotografiecriticus Régis 
Durand, Michel Frizot, ex-wetenschappelijk medewerker 
van het CNP en André Rouillé, hoofdredacteur van het 
tijdschrift “La Recherche Photographique”. Jean-Claude 
Lemagny, verantwoordelijk voor de fotoverzameling 
20ste eeuw van de Bibliothèque Nationale in Parijs bereikte 
dit jaar eveneens de pensioenleeftijd. (E.E.)

Plastische kunsten

ULRICH MEISTER. In een zeldzaam handig en ongekun
steld evenwicht heeft Ulrich Meister zijn tentoonstelling in 
het MUHKA ingepast. Zonder ironie: de ruimte lijkt dit keer 
bijna als gegoten voor het werk. Op de eerste verdieping 
wandelt men als door een achterpoort willekeurig voorbij 
enige vitrinetafels waarin Meisters opengeslagen dagboeken 
slechts een paar bladzijden prijsgeven. Een provisoire gang 
en twee disproportionele ruimten bieden vervolgens onder
dak aan een aantal objecten, zomaar uit de dagdagelijkse 
wereld geplukt: een halssnoer, een koffiefilter, een ronde 
kaasplank... Met enkele woorden blaast Ulrich Meister ze 
een onvermoed plastisch leven in, terwijl deze ‘vertaling’ 
tegelijk paradoxaal de spanning opdrijft tussen tekst en 
object. Na het lezen van de haast charmerende woorden 
projecteert de kijker zoveel in het nederig object dat het ding 
wankelt. Deze ruimten, de op de muur aangebrachte en op de 
vloer liggende trivialiteiten en de teksten sluiten een vanzelf
sprekende, eenduidige benadering uit. Voor het eerst duizelt 
en tintelt het MUHKA-wit hier betekenisvol voor de ogen. 
Elk werk geeft zich om beurt ten volle, terwijl een zaal- 
overzicht het geheel minimaliseert tot louter schilderkunstige 
tekens - de door Meister gerecupereerde technische museum- 
apparatuur incluis. Heel verschillend is dan weer de aanslui
tende rotonde waar naar mijn mening voor het eerst iets op 
een echt geslaagde wijze aan de muren hangt. Op witte 
piepschuimplaten openbaart Meister hier zijn dagboek- 
schrijfsels en -tekeningen. Manshoog staan ze er als uit
vergrote. A4-bladen bijna schouder aan schouder opgesteld. 
Naast de poëtische intimiteit van de kleine werken provo
ceert deze exhibitionistische uitvergroting, waarin de kun
stenaar allerlei gedachten ontwikkelt. Terecht schenkt men 
aandacht aan de vertragendespatiëring tussen de met de hand 
geschreven drukletters. Een vluchtige lectuur leert ons 
Meisters dagelijkse beslommeringen, zijn artistieke proble
men en allerlei wensdromen; dit alles wordt voor het honge
rige oog lekker breed en groot geëtaleerd. In weerwil van de 
tentoonstellingstitel heeft dit dagboek een artistieke intentie.

De door Meister meermaals in zijn teksten vernoemde drager 
is piepschuim: hyper ontvlambaar, licht, artificieel, composiet 
en bros. Een materiaal, even (of nog minder) geloofwaardig 
dan gips. Herwerkingen, invoeging van en becommentariëring 
van illustraties, arceringen en dergelijke expliciteren op den 
duur keihard wat Meister motiveert: “Mir Zeit lassen, 
Vertrauen haben, dass künstlerisch etwas daraus wird!" 
De projectruimte De Praktijk presenteert dit keer 
”GA(Donkere Kamer) - GA(MUH)” van Maria Blondeel, 
een geluids- en projectie-installatie die middels software en 
verwante vertalers op een of andere wijze beïnvloed wordt 
door jouw aanwezigheid en - naar verluidt - het weer... Leuk 
landschap om zintuiglijk inzicht te testen. Beide tentoonstel
lingen blijven nog tot 24 maart in het MUHKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/216.24.86).

ART AT WORK. Na vorig jaar in haar hoofdzetel een 
imposant aantal werken van Michelangelo Pistoletto ge
toond te hebben, viert de BBL-bank nu haar 125 ste verjaar- 
dag met een tentoonstelling rond het thema bedrijfscollecties. 
Naast haar eigen niet te versmaden collectie worden kenmer
kende gehelen gelicht uit uiteenlopende bedrijfscollecties 
als deze van het Gemeentekrediet, de Fundacio La Caixa, de 
Fondation Cartier, Max Mara, de Deutsche Bank en de Peter 
Stuyvesant Stichting.
Er wordt uiteraard slechts een glimp op deze verzamelingen 
geboden, maar boeiend is dat hier een activiteit bevraagd 
wordt. Een catalogusartikel van Aline Pujo windt geen 
doekjes rond de identiteit en randvoorwaarden van deze 
nevenactiviteit van een onderneming. Fiscale overwegingen 
alleen legitimeren deze onvoldoende. Aard en duurzaamheid 
van de collectie worden bepaald door wie, binnen de hiërar
chie van het bedrijf, en met welke definitie het project 
omschreven wordt. Nabootsing van een model, zeker van 
een museum of een particuliere verzameling, acht Pujo uit 
den boze. Een bedrijf bestaat dankzij de samenwerking van 
verschillende afdelingen met een welomschreven doel of 
methode. De vorming van een bedrijfscollectie zou dus best 
hierop geënt worden, maar dit gebeurt volgens Pujo zelden. 
De evolutie en het beheer van een collectie is tevens illustra
tief voor de maatschappelijke opstelling van het bedrijf. 
Voorts bepaalt het kader waarbinnen men de kunst zowel 
fysisch als symbolisch in het bedrijf laatdoordringen de ernst 
van het engagement. Het maatschappelijke doel van het 
bedrijf bepaalt de keuze van de werken, maar is er tevens 
geen wisselwerking mogelijk? Hoe wordt het personeel met 
het werk gerelateerd? Tenslotte stelt de auteur de prangende 
vraag of een collectie los van de afzonderlijke werken tot 
stand komt, of juist opgebouwd wordt vanuit de werken zelf. 
De catalogus licht voorts beknopt de opties van de uitgeno
digde bedrijven toe en zal naar verluidt tevens een bibliogra
fie van dit nauwelijks enige decennia jonge fenomeen bevat
ten. Van 14 maart tot 12 mei zijn werken van ondèr meer
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Matt Mullican, Matthew Barney, Gerhard Richter en Patrick 
Tosani gratis te bezichtigen in de inkomsthal van de Maat
schappelijke Zetel van de BBL, Marnixlaan 24,1050 Brus
sel (02/547.22.92).

Sarah Lucas

vork uitlopende stevige eikeboom levert - op zijn kop ge
keerd - een prachtig naakt torso, een zelfportret. Aansluitend 
bij Lucas’ “Couples” treft men in de aanpalende zalen 
“Double steel cage” en de viervoudige filmprojectie 
“Rotating glass walls” van Bruce Nauman aan. Dit sinds de 
aankoop door Wim Beeren in 1980 niet meer vertoond werk 
zou men een blanco-scherm voor pure illusie kunnen noe
men. In een vierkante ruimte projecteren vier filmloops op 
elke wand roterende glasplaten. Enkel de titel en een verkla
rende tekening helpen om dit te herkennen in de vier gepro
jecteerde witte ramen in deze open ruimte. “Double steel 
cage " kan niet concreter en onverbiddelijker de geestelijke 
activiteit afsnijden. Grafiek en een gesprek tussen Nauman 
en Chris Dercon sluiten dit ensemble af.
Sarah Lucas: tot 31 maart, Nauman: tot 18 augustus. Een 
herziening van het parcours in dit museum werd alvast 
aangevat met zeefdrukken van Willem Oorebeek aange
bracht in de passages. Op een wandvullende onstabiele 
rasterachtergrond verschijnen als een wit nabeeld gerepro
duceerde topwerken uit de verschillende museumafdelingen. 
Vermelden we als toemaatje nog een presentatie uit de 
twintigjarige bedrijfscollectie van het Bouwfonds Neder
landse Gemeenten met inclusief de portretten van koningin 
Beatrix en prins Clausdoor Mariene Dumas, dit tot 14 april 
in Museum Boymans-van Beuningen, Museumpark 18-20 
in Rotterdam (010/441.94.00).

Supersensible, 1994-95 ANN HAMILTON. Aan de installaties van de Amerikaanse 
Ann Hamilton worden multisensitieve capaciteiten toege- 

SARAH LUCAS. Haar beelden zijn zo rauw dat men de 
neiging moet onderdrukken om ze op de straatstenen te 
keilen. Al zouden ze daarbij weinig aan expressie inboeten. 
In Boymans-van Beuningen heeft Lucas twee zalen losjes 
bevolkt met gore assemblages. In een eerste zaal wordt met 
vier "Couples ” gevarieerd op het “Johnny en Marina”-thema 
door de jaren heen. Afgeleefd meubilair (een tweepersoons
matras, twee stoelen, een toilet met stoel...) wordt met
spaarzame, edoch suggestieve attributen geantropomorfiseerd 
(met twee gróte meloenen + emmer of één komkommer + 
twee appelsienen bijvoorbeeld) tot sprekende l.a.t.-relaties 
waarin seks, eigenwijsheid en gemeenheid raak bevroren 
worden. Men kan deze werken geen banaliteit verwijten, in 
hun dynamische gebaldheid weerstaan ze elke onmiddellijke 
invulling. In een andere zaal voert Sarah Lucas eerder een 
attitude op, een strategie om vanuit haar spiegelbeeld seksu
ele vooroordelen tegëmoet te gaan. In “Supersensible ” kijkt 
ze zelfbewust en arrogant, met opgestroopte mouwen, stevig 
schoeisel en jeans, vanuit haar zetel de wereld in. De alom
tegenwoordige rioolpers raakt haar nauwelijks, stimuleert 
eerder haar vastberadenheid. De catalogus biedt een goed 
inzicht in haar overig werk en de cover ervan verdient de prij s 
voor het beste ontwerp van het j aar: een foto van een in een

dicht, ook een huiver voor onmiddellijke eenduidige inter
pretatie en een voorliefde voor het intuïtieve errhet collec
tieve geheugen. In de grote projectruimte van het 
Van Abbemuseum installeerde ze “reserve”. Dwars op de 
lengte-as van het tijdelijke museum staan langgerekte stalen 
tafels opgesteld. Ze torsen stapels populierstammen, elk 
langs een kant met pagina’ s literatuur omzwachteld. Aan het 
andere eind zit een met velum toegedekt beeldschermpje 
verwerkt in het tafelblad. De beeldschermen focussen op 
primaire schrijfactiviteiten zoals een stift die krast op glas, 
tonen textiel dat in een cirkelvormige beweging genaaid 
wordt of een vinger die een opening pulkt in een gaasweefsel. 
Water druppelt stil van de zoldering en de geur van het 
populierehout is indringend. Diezelfde verlatenheid ziet 
men ook elders in “Tropos ”, boeken waarvan de regels tekst 
systematisch en ruikbaar werden doorgebrand. Een reeks 
videowerken - alweer klein formaat - toont een waterstraal 
die in een vrouwenmond of -oor klatert en - met nadrukkelijk 
trage bewegingen en dito geknars - een mond volgepropt met 
kleine ronde stenen knikkers. Het vertoog over natuur (als 
oerstaat) en (overwoekerende) cultuur vind ik eigenlijk in 
hun nadrukkelijk polaire verhoudingen problematisch gesi
tueerd. Het fijne videowerk redt deze presentatie. Een keuze 
schilderijen uit de Van Abbe-collectie en de recente grafiek-

Plastische kunsten kort

■ Le Channel, Galerie de l’ancienne poste, Boulevard 
Gambetta 13,62100 Calais (21.46.77.10): Jimmie Durham: 
van 9 maart tot 28 april.
■ Frac Champagne-Ardenne, Place Museux 1,51100 Reims 
(26.05.78.32): Jimmie Durham: van 5 april tot 25 mei.
• Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1, 59650 
Villeneuve d'Ascq (20.05.42.46): “L’envolée, l’enfouisse- 
ment, histoire et imaginaire aux temps précaires du XXème 
siècle” met werk uit de collectie modernen: tot 28 april.
■ Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): Miquel Barcelo. Philippe Favier: tot 28 april. 
■ Musée d’Art Moderne de la Ville deParis, Avenue du 
Président Wilson 11, 75116 Paris (01/47.23.61.27): 
“ Passions privées", privé-collecties in Frankrijk: tot 24 maait. 
■ Musée du Petit Palais, Avenue Winston-Churchill. 75008 
Paris (01/42.65.12.73): “Albrecht Durer, œuvre gravé”', van 
4 april tôt 21 juli.
■ Kunst- und Asstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert Alle 4, 53113 Bonn (0228/ 
91.71.202): Claes Oldenburg retrospectieve: tot 12 mei; 
Gary Hill: tot 12 mei.
■ Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 
Frankfurt (069/75.75.66.64): kunstbeurs Art Frankfurt: van 
14 tot 18 maart.
■ Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, 
8005 Zurich (01/446.22.11): “Ich & Du, Kommunikation 
und Neue Medien”: tot 28 april.
■ Museum für Gegenwartskunst, St. Albans-Rheinweg 60, 
4052 Basel (061/272.81.83): Robert Gober: tot 28 april.
■ KunsthalleWien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/586.97.76- 
11): Alberto Giacometti retrospectieve: tot 5 mei.
■ Oriel Mostyn, Vaughan Street 12, Llandudno (01492/ 
87.08.75): “Selected sculpture and new works” van Lili 
Dujourie: tot 6 april.

reeks “Labyrinth & pleasure gardens” van Jan Vercruysse 
stelen verder probleemloos de show.
Inmiddels heeft het proces, aangespannen door de stichting 
“Behoud het Van Abbemuseum” een slopend effect op de 
uitbreidingsplannen naar het ontwerp van architect Abel 
Cahen. Vast staat dat dit museum in afwachting van de 
gerechtelijke procedures zeker de komende drie jaar in de 
tijdelijke behuizing gekneld blijft. Naast de voorkeur van de 
directie en het gemeentebestuur voor de uitvoering van het 
voorziene plan, onderzoekt men mogelijkheden om een 
andere locatie voor het hele museum te vinden of om alsnog 
een mogelijkheid tot alternatieve verbouwing van Krophollers 
museum doorgang te laten vinden. Ondanks het stapsgewijze

DIRK BRAECKMAN
KRIS FIERENS
17 februari tot 25 maart

LISA MILROY

30 maart tot 29 april

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. (050)62.13.09 - Fax. (050)62.76.57

SUPPORTED BY BUNDESAMT FÜR KULTUR, BERN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, VLAAMSE GEMEENSCHAPS COMMISSIE

CHRISTIAN DENZLERl
23/03/1996 05/05/1996

(MORITZ KÜNG)

Galerie JAMAR
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen

Tel. 03/238.68.75
Fax 03/216.97.59

Open Wo Do VrZa van 14 tot 18 uur

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

ONLY BY APPOINTMENT

KUNSTENAARS VAN DE GALERIE
Marcel Broodthaers • William Copley • Jef Gey s • Henk Visch
van 2 maart tot 6 april

GUILLAUME BUL
van 13 april tot eind juni
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en openbaar gevoerde debat over dit dossier belandt men nu 
in deze pijnlijke impasse.
Ann Hamilton, schilderijen van René Jolink, en “Panic 
wagon” van A.P. Komen en Karen Murphy: tot 8 april in het 
Van Abbemuseum, Vonderweg 1 te Eindhoven (040/ 
275.52.75).

CARL ANDRE. Met dit overzicht van liefst 70 sculpturen 
hebben Haus Lange en Haus Esters in Krefeld en het Kunst
museum Wolfsburg hun krachten gebundeld. “Krefeld - at 
home” omvat werken die een meer besloten omgeving 
vragen met gevarieerde relaties tot de ruimte van deze 
modernistische huizen. “Wolfsburg - at large” onthaalt 
monumentale werken die de lichamelijke ervaring van 
Andre’s werken in de ruimte toetsen. De tentoonstelling is 
geen chronologisch overzicht, wel een poging om het brede 
landschap van dit klassiek sculpturaal werk zonder beschrij
vende intenties of onderlinge hiërarchie tussen de samenstel
lende delen te realiseren. Een eerste catalogue raisonné 
onder leiding van curator Eva Meyer-Hermann wordt hierbij 
gepubliceerd.
Tot 21 april in het Kunstmuseum, Porschestrasse 53,38440 
Wolfsburg (05361/266.90) en het tweelingmuseum Haus 
Lange en Haus Esters, Wilhelmshofalee 91-97,47798 Krefeld 
(02151/77.00.44).
(E.W.)

Architectuur

BURKHALTER & SUMI. Sinds enkele jaren vormt Zwit
serland op architecturaal vlak één van de belangrijkste Euro
pese centra. Werk van gerenommeerde Zwitserse architec
ten als Herzog en De Meuron, Diener & Diener en Zumthor 
wordt in. internationale architectuurtijdschriften vaak be
sproken. In deSingel vormt momenteel het werk van Marianne 
Burkhalter en Christian Sumi het onderwerp van een ten
toonstelling. Het Zürichse duo, dat sinds 1984 samenwerkt, 
hield zich vooral bezig met architectuurtheorie en meer 
bepaald met het historisch en theoretisch onderzoek naar de 
traditionele houtbouw, die in Zwitserland vooral tijdens de 
jaren ’30 en ’40 in de vormentaal van het modernisme werd 
opgenomen. Burkhalter & Sumi worden wat hun eigen 
ontwerpen betreft zelfs met houtbouw geïdentificeerd. Voor 
hen is houtbouw op de eerste plaats geschikt om de gelijk
waardigheid van ontwerp en constructie te legitimeren. Daar
naast treedt deze fascinatie voor een louter constructieve 
opbouw in spanning met een vorm van Heimatlichkeit, die 
zich vertaalt in een anonieme wijze van omgaan met de 

traditie. De subtiele afwisseling tussen verschillende ver
houdingen tussen constructie en minimale vormen hangt 
tenslotte ook nauw samen met de waarneming van het 
gebouw. Geïnspireerd door analoge vormen en structuren in 
het werk van Richard Serra, Carl Andre of Joel Shapiro, 
experimenteren Burkhalter & Sumi vaak met kleine ver
schillen die de schijnbare gelijkenis tussen de volumes 
doorbreekt en de waarneming van het gebouw als een 
monolithisch object ondermijnt. Van 15 maart tot 21 april in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.28.00).

DIENER & DIENER. Een andere ster aan het Zwitserse 
architecturale firmament is het bureau van Diener & Diener, 
dat doorgaans een low profile aanneemt in de hedendaagse 
architectuurscene. Wars van elke, hoogdravendheid wisten 
Diener & Diener met enkele sterke realisaties en studie
projecten een gerespecteerde plaats in te nemen in het 
huidige architectuurlandschap. Ter gelegenheid van het feit 
dat de Amsterdamse gemeenteraad onlangs heeft besloten 
hun ontwerp voor het overgangsblok op het KNSM/Java- 
eiland te laten uitvoeren, organiseert de Amsterdamse 
architectuurstichting een overzichtstentoonstelling van dit 
bureau. Getoond worden maquettes van prij s vraag- en studie- 
projecten die de laatste vijf jaar zijn gemaakt voor onder 
andere de Potsdamer Platz in Berlijn, de Hypo-Bank in 
München en het genoemde overgangsblok. Tot en met 23 
maart in de Stichting Architectuur Centrum Amsterdam 
(ARCAM), Waterlooplein 211-213, 1011 PG'Amsterdam 
(020/620.48.78).

MOUSSA VI/STOOP. Binnen het kader van het Gynaika- 
project wordt een tentoonstelling gewijd aan het werk van 
twee vrouwelijke architecten. Farshid Moussavi neemt, sinds 
ze samen met haar partners de internationale prijsvraag voor 
de Yokohama-terminal in de wacht sleepte, een belangrijke 
plaats in het hedendaagse internationale architectuur
landschap in. Moussavi’s werk wordt op de tentoonstelling 
geconfronteerd met het oeuvre van de Vlaamse architecte 
Monique Stoop. In de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten, Houtmarkt 5, 8500 Kortrijk (056/22.55.38).

ARCHITECTURAAL ERFGOED. Eind j anuari werd door 
redacteur Mil De Kooning in deSingel de publikatie “Hom
mage Home Emile Vandervelde II” voorgesteld. Deze uit
gave bevat behalve foto’s van het meesterwerk van Lucien 
Engels ook een artikel van Steven Jacobs en tientallen 
brieven met steunbetuigingen aan de actie van Prof. Charles 
Vermeersch (Universiteit Gent) om het vakantiehuis van de 
teloorgang te redden. Deze actie, noch de tentoonstelling in 
deSingel hebben de eigenaar er echter van weerhouden om 
dit bouwwerk uit 1954 te slopen. De door aa50 gepubli
ceerde “Hommage ” maakt onderdeel van de reeks “Vlees & 
Beton ”, waarin enkele jaren geleden reeds een hommage aan 
de Antwerpse Koninklijke Stapelhuizen verscheen. Ook een 

hommage aan de Martini-toren te Brussel en aan het Nautilus
hotel te Antwerpen zijn in voorbereiding. Naar aanleiding 
van de voorstelling van het boek over het gebouw van Lucien 
Engels lanceerde Katrien Vandemarliere van deSingel de 
oproep om een inventaris aan te leggen van alle waardevolle 
modernistische bouwwerken in Vlaanderen. Deze inventa
ris, die nog voor de eeuwwisseling klaar zou moeten zijn, zou 
dan als basis kunnen dienen voor wetenschappelijk onder
zoek. “De grondige kennis van het terrein houdt in dat er 
duidelijke criteria worden opgesteld die als leidraad kunnen 
dienen voor eventuele bescherming”, aldus Vandemarliere. 
“Bovendien kunnen hieruit richtlijnen volgen voor latere 
aanpassingen of verbouwingen. Zelfs als bepaalde gebou
wen aangepast worden aan nieuwe functies en een andere 
invulling krijgen, kan het nageslacht de documentatie, die 
gearchiveerd moet worden, raadplegen”.

BEKAERT. Terwijl de “Hommage ’’-publikaties aantonen 
dat op het terrein zonder scrupules het bouwkundig erfgoed 
van deze eeuw mag worden verkwanseld, wordt het Belgische 
modernisme met een luxueus geïllustreerd boek geëerd. 
Architectuurhistoricus en -criticus Geert Bekaert, publi
ceerde 25 jaar na “Bouwen in België 1945-1970” het nieuwe 
overzichtswerk “Hedendaagse architectuur in België”. Al
leen al omdat de jongste generatie architecten voor het eerst 
op systematische wijze werd samengebracht, kan het boek 
nu reeds als een standaardwerk worden beschouwd. Daar
naast worden, wat de architectuur van vóór 1970 betreft, 
duidelijk enkele andere accenten gelegd dan in het oudere 
overzichtswerk. Aan de auteur kan in elk geval de verdienste 
worden toegedicht dat hij een poging heeft ondernomen om 
de lezer in het onoverzichtelijke landschap van de Belgische 
modernistische architectuur wegwijs te maken - een op
dracht waarvoor velen wellicht zouden huiveren. Het 
Belgische modernisme kan immers niet alleen onmogelijk 
optomen tegen bepaalde buitenlandse tradities, het bestaat 
ook uit een bijzonder gefragmenteerd beeld dat vrijwel 
uitsluitend wordt gedragen door aparte individuen en door 
private woningen. Om hier voldoende een zicht op te krijgen 
en ook om de typische Belgische condities van de verkave
lingen en de lintbebouwing te doorgronden, blijft het door 
Lannoo uitgegeven boek misschien iets te oppervlakkig. 
Bekaert, toch het best op dreef in zijn architectuurtheoretische 
en historische beschouwingen, breekt meermaals de tekst af 
wanneer het juist interessant wordt. Het blijft wachten op een 
Hedendaagse architectuur in België, waarin tekst en rele
vant visueel materiaal primeren op glossy foto’s.

VLAAMSE ARCHITECTUUR. Op één van de laatste 
pagina’s van zijn nieuwe overzichtswerk over Belgische 
moderne architectuur merkt Geert Bekaert op dat de huidige 
interessante realisaties vooral in Vlaanderen moeten gesi
tueerd worden. Een opmerkelijke vaststelling omdat vroeger 
het modernisme in België vooral een Franstalige aangele-

ë
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van 
voorgelegd werk.
Aanname gedurende het gehele studiejaar.
Voor elke student staat een atelier ter beschikking.

Informatie: HKA/Ateliers Arnhem, 
Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem, 
026-3535628 (week) 026-3535679 (woensdag).
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en Arnhem.

Vaste docenten 1995/1996:
Paul Donker Duyvis , Willem Sanders.

Gastdocenten 1995/1996:
Wim Beeren, Maarten Bertheux, Cornel Bierens, Antonio Dias, 

Hein Jacobs, Gerald van der Kaap, John Körmeling, 
Marcos Llora Read, Dick Verdult, Alex de Vries, Ruby van de Wint.
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GALERIE MARIA CHAILLOUX
Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

GIJS FRIELING
schilderijen

7 maart t/m 13 april 1996

telefoon: 31(0)20 6388211 / 31(0)20 6393408 fax: 31(0)206392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur 
eerste zondag van de maand 14-17 uur

Galerie Maurits van de Laar
GALERIE BASTIAANS BOXMEER

verhuisd naar: Herderstraat 6, 2512 CV Den Haag 

tel. 0031.70.3640151 fax 0031.70.3644383

03-03 t/m 17-03-1996: 
EQUIPE II - kunstenaars van de galerie 

24-03 t/m 28-04-1996:
Marcel van Eeden - tekeningen

t o t 3 1 . / 3 : HerbertEg1 (D)

13 / 3-18 / 3 : ART FRANKFURT 
Herbert E g 1 - Reinoud van V u g h t

vanaf 7 april
Mathieu Knippenbergh

Galerie Bastiaans Boxmeer T 31485572291 F 578421
Steenstraat 54 Open: do t/m za 11-5 'zon 2-5
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genheid is geweest, die werd geschraagd door La Cambre. 
De Brusselse Fondation pour 1’ architecture sluit zich hierbij 
aan en presenteert onder het motto “De rijkdom van de 
eenvoud - Hedendaagse architectuur uit Vlaanderen ” een 
keuze van jonge architecten waarvan de werken getuigen 
van eenvoud wat vormen, materialen en stedelijke integratie 
betreft. Van 2 april tot 2 juni 1996 in de Fondation pour 
l'architecture, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/649.02.59).

DOCOMOMO-B. In 1990 werd DO.CO.MO.MO opge
richt, de International working party for Documentation and 
Conservation of building, sites and neighbourhoods of the 
Modem Movement, een internationale werkgroep van spe
cialisten inzake de monumentenzorg van de moderne archi
tectuur. Een Belgische afdeling van deze werkgroep hoopt 
via het internationale netwerk over een internationale exper
tise ter zake te kunnen beschikken en tevens de eigen 
expertise via dezelfde weg in het buitenland bekend te 
kunnen maken. Instellingen of individuele personen die lid 
willen worden of meer informatie wensen, kunnen contact 
opnemen metLuc Verpoest/Docomomo-België, R. Lemaire 
Centre for Conservation, Arenbergkasteel, 3001 Leuven 
(016/32.17.48).

JAREN VIJFTIG EN ZESTIG. Ook in Nederland, dat 
nochtans een rijke traditie van monumentenzorg bezit en dat 
door zijn prominente rol in het internationale modernisme 
zijn moderne meesters koestert, valt een zekere miskenning 
en misprijzen ten aanzien van de architectuur uit de jaren ’50 
en ’60 te bespeuren. Veel gebouwen uit de wederopbouw
periode worden momenteel bedreigd door sloop en vermin
king terwijl er ondanks een groeiende waardering nog wei
nig kennis over is vergaard. Het Nederlandse Architectuur
instituut wil aan dit euvel verhelpen door vanaf april de 
tentoonstelling “De moderne jaren vijftig en zestig” in de 
grote zaal op touw te zetten. Naast hoogtepunten van archi
tecten als Oud, Rietveld, Maaskant en Van den Broek & 
Bakema, bevat de tentoonstelling een ruime selectie van 
werk van vaak minder bekende architecten die duidelijk 
laten zien hoe wijdverspreid het modernisme in Nederland 
raakte. Van 6 april tot 21 juli in het Nederlands Architectuur
instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
436.69.75).

DUDOK. Reeds in 1994 werd de Stichting Dudok-manifes- 
tatie opgericht met als doelstelling het organiseren van een 
manifestatie in de loop van 1996 om het werk van de 
architect en stedebouwkundige Dudok in de belangstelling 
te plaatsen. Geïnteresseerden kunnen hieromtrent een nieuws
brief ontvangen. Hiervoor dient men contact op te nemen 
met mevrouw F. Docter (035.6292012) of mevrouw A. De 
Jonge (035.6292847).
(S.J.)

Cindy Sherman

Untitled, #316, 1995

1

■

Fotografie
____________________ ;

CINDY SHERMAN. Ze is aan de gang vanaf het eind van 
de jaren ’70 en realiseerde sindsdien over de driehonderd 
fotobeelden, die recent het onderwerp vormen voor een 
aantal Europese overzichtstentoonstellingen. Na Hamburg, 
Malmö, Luzem, loopt momenteel een retrospectief in Bor
deaux en maakte Sherman voor Rotterdam nog een andere 
selectie.
In de recente kunst(geschiedenis) is Cindy Sherman een 
fenomeen. Zelf zette ze over haar motieven nauwelijks iets 
op papier, maar haar werk én haar ‘zwijgen’ erover, leverde

tot nu een ware stortvloed zonder weerga aan teksten en 
interpretaties. Vooral mannelijke auteurs, stelde Nadine 
Lemmon vast, zijn pleitbezorgers, vrouwen stellen zich 
meestal kritischer op tegenover haar werk. Cindy Sherman 
zelf houdt er naar verluidt een stevige weerstand op na tegen 
elke vorm van theorie: “Waarom kunnen ze er niet gewoon 
naar kijken? Waarom moeten ze erover nadenken?" 
Tegelijk signaleert Lemmon (in “Perspektief’ nr. 46) ook de 
rake vaststelling dat onze respons op Shermans werk ‘me
chanisch’ is geworden. De tekens in haar werk - die tot de 
clichés van de postmoderne theorie zijn geworden (identiteits- 
afbakening, maskerade, de blik, massacultuur, gender ben
der, etcetera) - hebben zo’n vage basis, dat ze zwevende 
betekenisdragers zijn geworden, die naar de wens van de 
toeschouwer kunnen worden gemodelleerd en geen uitda
ging voor het ideologische of politieke standpunt van de 
toeschouwer hoeven te impliceren.
Sherman: “Ik vond het gewoon eng dat het niet uitmaakte wat 
ik deed, ik kreeg toch wel een goede pers. Ik vertrouwde het 
niet (...). Soms denk ik wel eens dat mensen kunst verzame
len omdat iemand ze gezegd heeft dat ze dat moeten doen. Ik 
wilde verzamelaars en musea uitdagen: ze moeten echt heel 
goed nadenken voordat ze een puistekont aan de muur 
hangen.” Töt 19 mei brengt Museum Boymans-van 
Beuningen, Museumpark 18-20,3015 CX Rotterdam (010/ 
441.94.0Ö) zowat 65 werken, geselecteerd uit de magistrale 
“Untitled Film Stills” (1977-80) en uit de “Disgust” (1986- 
89), “Sex” (1992) en “HorrorPictures” (1995). Catalogus 
met bijdragen van Margrit Brehm, Hal Foster, Betty van 
Garell, Verena Lueken en Peter Schjeldahl.

e
■

Larry Clark

■ Teenage Lust, 1983

■

.BLACK & BLUE. Mark Wilson is een ex-galeriehouder uit 
New York met een stevige smaak voor fotografie. In “Black 
& Blue” bracht hij een aantal van zijn vroegere exposanten 
samen, in wat een ‘tedere en provocerende’ kijk wordt 
genoemd op de Amerikaanse samenleving. Van Larry Clark 
is ongecomplexeerd werk te zien uit “Teenage Lust”, een 
participerende inkijk op het seksleven van jongeren in de 
jaren ’70, werk dat in zijn recht-voor-de-raapsheid ver af
staat van Clarks tegenwoordige obsessies aan de lopende 
meter of de vervelendehype rond zijn film “Kids”. Andres 
Serrano toont zijn vervolg op de sterfhuisreeks, “Budapest ”, 
terwijl Catherine Opie nogmaals putte uit haar liefdevolle 
portrettengalerij van dykes . Zoe Leonard maakte een foto
archief voor “The Watermelon Woman ” van Cheryl Dunye, 
een film over een jonge zwarte lesbienne die een video- 
documentaire maakt over een actrice uit de jaren ’30 en van 
Gus Van Sant worden foto’s getoond die de inspiratiebron

■ vormden voor zijn film “My Own Private Idaho Naast een 
aantal beelden uit een van de laatste series die Diane Arbus 
in ’71, hetjaar van haar zelfmoord, maakte: “Untitled”, met 
onder meer de koude rillingen-foto van Halloween in een 
instelling voor geestelijk gehandicapten, bevat “Black & 
Blue” nog de merkwaardige subway-foto’s in kleur van 
Bruce Davidson - de metro als een 'diepzeepanorama' - en de 
dubbelzinnige mooie-mensenfoto’s van Jack Pierson. Tot 
8 april in het Groninger Museum, Museumeiland 1, 9700 
ME Groningen (050/366.65.55).

EEN NIEUWE KUNST. Anders dan België, dat met zijn 
twee fotografiemusea sowieso een merkwaardige positie 
inneemt, maakte Nederland al vrij vroeg in een paar be
staande Musea voor Schone Kunsten enige plaats vrij voor 
fotografie. Het Stedelijk bezit al geruime tijd een indrukwek
kende collectie 20ste-eeuwse fotografie en de 19de-eeuwse 
fotografie kreeg recent een aanzienlijke plaats in het Rijks- 
museum. Drukken van 19de-eeuwse grootheden als Fox 
Talbot, Fenton, Cameron of Breitner worden er nu bewaard, 
samen met de prent- en tekenkunst. De foto’s zijn afkomstig 
uit de in 1994 samengevoegde verzamelingen van de Rijks- 
dienst Beeldende Kunst en het Rijksmuseum. Een overzicht 
van deze omvangrijke collectie foto’s en fotoboeken is nog 
tot 5 mei te zien in het Rijksmuseum, tegelijkertijd biedt het 
Van Gogh Museum tot 28 april een thematische keuze uit 
deze verzameling, ingaand op de ‘toenemende musealisering 
van de wéreld’, van het begin van de fotografie tot 1900. 
Doel van het Rijksmuseum is om na deze eerste tentoonstel
ling uit de Nationale Fotocollectie, samen met het Van Gogh, 
éen actief beleid voor de 19de-eeu wse fotografie op te zetten 
en uit te voeren, een voornemen dat hoge verwachtingen
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wekt. Meer over de tentoonstelling “Een Nieuwe Kunst. 
Fotografie in de 19de eeuw” komt u aan de weet via het 
Rijksmuseum, Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam (020/ 
673.21.21) en bij het Van Gogh Museum, Postbus 75366, 
1070 AJ Amsterdam (020/570.52.00).

Willy Kessels

Misère au Borinage, 1933

MUSEA VOOR FOTOGRAFIE. België heeft er dus twee; 
het ene al ingrijpender Verbouwd als het andere en geen van 
beide hebben ze een echt helder profiel, voorzover dat 
mogelijk is in defotögrafie. Beide houden ze er een verzamel
beleid op na en beschikken over ruime en behoorlijk inne
mende vaste collecties, waarin echter afgezien van het beeld
materiaal pur sang, de grenzen tussen fotografiemuseum en 
bijvoorbeeld museum voor industriële archeologie en afge
leiden, op zijn minst erg vaag blijven. Beide moeten ze het 
voor hun uitstraling en publiekswerving hoe dan ook hebben 
van tijdelijke tentoonstellingen en alle twee proberen (of 
móeten) ze in uiteenlopende nuances meer volk in huis (zien) 
te halen.
Het Musée de la Photographie in Charleroi presenteert 
momenteel een aanzienlijke lading reportagewerk. Van het 
George Eastman House in New York werd de knappe ten
toonstelling “Americans at Work” van oerreporterLewis 
W.Hine (1874-1940) overgenomen en die wordt zonder veel

omhaal getoond naast de fameuze, âl te fameuze mij nwerkers- 
foto’s die superestheet Sebastiâo Salgado in 1986 maakte in 
de goudmijnen van Serra Pelada. Voorts is er nog recent 
journalistiek werk te zien van Samer Mohdad (over Gaza), 
Bastienne Schmidt (over dood in Latijns-Amerika), van 
Alain Kazinierakis (de Touaregs) en van Steve Hrat (over 
leven en lijden van een familie in de Bronx). De Duitse 
fotograaf Kurt Buchwald, die in Charleroi een hele zaal ter 
beschikking kreeg, houdt er een minder eenduidige relatie 
met de werkelijkheid en de fotografie op na, hij belemmert 
zelf met schermen het zicht door zijn zoeker.
Dat er dezer dagen ook letterlijk met oogkleppen wordt 
rondgelopen in Charleroi en omstreken blijkt uit een straf 
staaltje kortzichtigheid. Gebaseerd op het ruime fonds Kessels 
in de eigen collectie was door het Musée ook een retrospec
tieve tentoonstelling - vergezeld van een monografie door 
Christine De Naeyer - gepland over de betekenisvolle 
Belgische fotograaf Willy Kessels (1898-1974). Dat deze 
studie en de tentoonstelling ook notie geeft van het onfrisse 
oorlogsverleden van deze fotograaf - Kessels werd effectief 
veroordeeld wegens collaboratie - was voor een aantal PS- 
lieden, aangespoord door hoofdredacteur Jean Guy van “Le 
Peuple”, aanleiding om tegen deze tentoonstelling en de 
inrichters ervan een heuse haatcampagne uit te braken onder 
het bloedstollende motto “Les montreurs de nazis, sont des 
nazis aussi”. Onder druk van zoveel radicaal onbegrip - en de 
onmogelijkheid om tot een enigszins serene discussie te 
komen - werd besloten om de Kessels-tentoonstelling met te 
openen. Op de vraag wanneer het boek over Kessels open-, 
baar zou worden verbrand, gaf de onthutste conservator 
Georges Vercheval liever geen antwoord.
Tot 28 april kan u alvast de overige tentoonstellingen gaan 
bekijken in het Musée de la Photographie, Avenue Paul 
Pastur 11, 6032 Charleroi (071/43.58.10).
Antwerpen nam dit voorjaar eveneens een intrigerende bui
tenlandse tentoonstelling over. “FrankEugene 1865-1936” 
is een realisatie van het Fotomuseum in Münchner 
Stadtmuseum en schetst, dankzij een spectaculaire vondst op 
een Münchense rommelmarkt van 350 originele foto’s, het 
meest volledige beeld tot nu toe van deze belangrijke Ame- 
rikaans-Duitse excentrieke picturalist. Van opleiding was hij 
schilder en zijn foto’ s noemde hij lichtetsen, hij schrok er niet 
voor terug om zijn negatieven met etsnaald of penseel te 
bewerken. Als mede-oprichter van de legendarische Photo 
Secession in New York, gevormd rond Alfred Stieglitz, 
behoorde Frank Eugene tusen 1900 en 1914 tot de elite van 
de internationale kunstfotografie. Op enkele schoonheids- 
fouten na (als de ellenlange slecht gefotokopieerde bind- 
teksten en een joekel van een verloren geplaatste röntgen- 
machine of zoiets m de tentoonstelling): een aanrader. Ook 
de selectie foto’ s die de Antwerpse Franstalige schrijver Guy 
Vaes laat zien in de nu drankautomaatvrije agora op het 
eerste, zijn mooi meegenomen. Tot 7 april in het Provinciaal 
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen 
(03/216.22.11)

AUGUST SANDER. Lisette Model en Diane Arbus raakten 
nooit uitgepraat over zijn foto’s. Bemd en Hilla Becher (en 
hun leerlingen) staan zonder complexen bij hem in het krijt 
en er is, zeker sinds de jaren ’70 geen handboek voor 
fotografie - zelfs van het suffe fundamentalistische soort - dat 
niet een paar bladzijden aan hem voorbehoudt. August 
Sander (1876-1964) is inmiddels een van de vuurtorens in de
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August Sander

Circusmensen, 1929-30

fotogeschiedenis, ankerpunt en uitvalsbasis tegelijk. Een 
projectmatige, en met de nodige nuances, een conceptuele 
omgang met fotografie is in essentie al aanwezig in Sanders’ 
onvoltooid gebleven levenswerk “Menschen des 20. 
Jahrhunderts”. Doel van Sander, schrijft Dirk LaUwaert, 
was het fotograferen van een maatschappij: “een inventaris 
van rollen die in de nadagen van het Keizerrijk en onder de 
Weimarrepubliek beschikbaar waren. Zijn modellen zoekt 

hij niet voor fotografische psychodrama’s, maar als voor
beelden, exemplaren van een soort, vertegenwoordigers van 
een type. Paradox dus in dit oeuvre tussen het begripsmatige 
(onzichtbare) kader en het absoluut particuliere van het 
individuele model. We zien hoe iemand een rol speelt.” 
Merkwaardig is zeker ook - meer nog dan de in onze ogen 
onnoemelijke naïviteit van dit streven - de aparte plaats die 
zijn beeldtaal inneemt binnen de toenmalige fotohistorische 
context. Het is 1922 als hij zijn project aanvangt, hij is 46. 
Sander werkt in de dagen van het Bauhaus en de Nieuwe 
Zakelijkheid, maar bij hem geen abstracte experimenten, 
vervormingen, montages, geen reportages. Jamais. Al kent 
hij ze wel. Hij maakt portretten met een oude statiefcamera, 
met lange belichtingstijden, wil geen ‘kunstfoto’s’ meer 
maken, maar ‘juiste foto’s’. In samenwerking met het Ar
chief August Sander in Keulen worden in Brussel 200 
originele afdrukken samengebracht, aangevuld met histo
rische documenten en enkele volledige portfolio’ s uit “Men
sen van de 20ste eeuw”.
Zonder tegenbericht brengt Sylvain Maresca, medewerker 
van “La Recherche Photographique”, op 11 april om 
20.00 uur in het Paleis een sociologische analyse van Sanders 
oeuvre.
Een juweel van een modernistisch document - en een uitge
lezen pendant van het Sanderretrospectief - is het kleine 
ensemble, samengesteld met de foto’s die Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer, Germaine Krull, Florence Henry, Man Ray,... 
op, onder of vanuit wijlen de imposante metaalconstructie le 
pont transbordeur in Marseille realiseerden. Tot 12 mei in

Roomade presenteert

MATT MULLICAN UNDER HYPNOSIS

Een reeks performances doorheen hypnose

Van 27 april tot 5 mei 1996 op verschillende locaties in de stad Brussel, 
en op vrijdag 3 mei om 20u30 in het Arenberginstituut, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Moor meer informatie omtrent de performances te Brussel 
Roomade, Brialmontstraat 11, 1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2-223.26.73 of Fax: +32 (0)2-219.12.79

In samenwerking met het STUC, Leuyen

Roomade wordt gesteund door Filliers Graanstokerij B Bank
I Roomade wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kunst, de VT{aamse Gemeenschapscommissi van wet Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Chrystèle Lerisse & Alain Janssens 21 mars — 28 avril 96 Propositions d’artistes” 4 mai —19 mai 96

Hôtel Hannon
Avenue de la Jonction 1 Verbindingslaan - Bruxelles B-1060 Brussel 
Mardi - dimanche 13.00 à 18.00 h. Dinsdag - Zondag 13.00 tot 18.00 u. 
Tel 32-2-538 42 20 - Fax 32-2-538 99 19
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Fotografie kort

■ Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13,1071CX Am
sterdam: “The Naked Shit Pictures” van Gilbert & George: 
tot 31 maart.
• Musée des Monuments Français, Palais de Chaillot, 
Place de Trocadero 1, 75116 Paris: Edouard Baldus: tôt 
15 april.
■ Maison Doisneau, rue de la Division Leclerc, Gentilly 
(94): “Est-ce ainsi que les hommes vivent?”: tôt 25 mei.
• Galerie du Jour, rue du Jour6, Paris 1°: “Photogrammes” 
van Jonas Mekas: tôt 9 maart.
■ Goethe-Institut, avenue d’Iéna 17, 75116 Paris 
(44.43.92.30): “Regard sur ITntellectuel. Photographies 
1933-1940" van-Gisèle Freund: tot 20 maart.
■ Galerie Colbert, rue Vivienne 2, Paris, 2°: “Des fruits, 
des feuilles et des branches... ”, Charles Aubry (1811-1878): 
van 7 april tot 14 mei.
■ Musée Matissè, rue des Arènes 164, 06000 Nice 
(93.53.40.53): Karl Blossfeldt: tôt 2 april.
• Fotogalerie Wien, Wâhringer Strasse 59, 1090 Wien 
(408.54.62): “Anderswo I" met Christian Schorr, Sylvia 
Wagner-Weger: tot 30 maart. Jerald Frampton en Michelle 
Luke: van 3 april tot 4 mei.

het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 
Brussel (02/507.84.68).
Als u inmiddels enigszins nieuw zakelijk gestemd bent 
geraakt, kan u bij wijze van aperitief op een latere tentoon
stelling in het Paleis met vintage-prints van Karl Blossfeldt 
(1865-1932), in Galerie Rodolphe Janssen terecht voor een 
confrontatie tussen een twintigtal beelden uit Blossfeldts 
“Urformen der Kunst” met twee sculpturen van Michel 
François. Tot 27 april in de Livornostraat 35, 1050 Brussel 
(02/538.08.18).

BECHERSCHULE. Door in hun eindeloze reeksen van 
industriële gebouwen en relikten terug te grijpen naar de 
analytische en documentaire aspecten van de modernistische 
fotografie uit de jaren ’20 en ’30 - Blossfeldt, Renger- 
Patzsch, Sander - boden Bemd en Hilla Becher weerwerk aan 
twee vigerende stromingen uit de jaren ’50: de Duitse 
Subjektive Fotografie én het Amerikaanse abstract expres
sionisme, die beide een ‘psychologische geladenheid’ en 
zelfs een zekere ‘romantiek’ terug centraal stelden in de 
kunst. De doorbraak kwam er voor dè Bechers in de late jaren 
’60, toen ze binnen de context van Minimal en Concept 
werden tentoongesteld en geïnterpreteerd. Sinds 1976 doce
ren ze aan de Akademie van Düsseldorf en inmiddels kwa
men onder meer Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel 
Hütte, Petra Wunderlich, Thomas Ruff en Thomas Struth 

daar voorbij. Met als bindmiddel de notie ‘afstand’ worden 
“Bemd und Hilla Becher und Schüler" (nog eens) naast 
elkaar geplaatst tot 28 maart in die Vertretung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Michelangelolaan 10, 1040 Brussel 
(02/739.17.75).

PROSPECT 96. Deze lente staat de “Prospect ’’-manifesta
tie van hedendaagse kunst die om de drie jaar in Frankfurt 
plaatsvindt, volledig in het teken van de fotografie. Curator 
is Peter Weiermair, directeur van het Frankfurter Kunstverein, 
en zijn ambitie voor deze “Prospect ’’-aflevering is niets 
minder dan een wereldwijde positiebepaling van de fotogra
fie binnen de actuele kunst. Dapper. Er wordt begonnen bij 
het voor de hand liggende ‘begin’ : bij John Baldessari, Lewis 
Baltz, Gilbert & George, John Hilliard, Cindy Sherman of 
Jeff Wall. Maar Weiermair neemt zich voor om toch vooral 
minder bekende, jongere fotokunstenaars in “Prospect 96” 
aan bod te brengen, en gelijk een klemtoon te leggen op de 
actuele fotografische produktie in Azië, Latijns-Amerika en 
Australië. Globaal wordt het overzicht verteerbaar gemaakt 
middels een uitvoerige thematische indeling. Als daar (wee
ral) zijn: mens en wereld, technologie en beschaving, 
enscenering, fotografie zonder camera, herenscenering van 
de historische fotografie, fotografie als fictie, tekst en/of 
fotografie en uiteraard digitalisering en ‘het lichaam’. Werk 
van 85 kunstenaars uit 22 landen wordt over deze thema- 
hokjes verdeeld en de voorlopige lijst die ons bezorgd werd, 
laat alvast weinig merken van het voornemen om een klem
toon op niet-westerse fotografie (vreemde combinatie) te 
leggen. De notie ‘jong en onbekend’ blijft evenzo licht 
relatief: naast de hierboven opgesomde grootheden, staan 
bijvoorbeeld ook Dieter Appelt, Araki, Heinz Cibulka, 
Hannah Collins, Rineke Dijkstra, Michel François, Jean- 
Louis Garnell, Paul Graham, Angela Grauerholz, Andreas 
Gursky, Ann Mandelbaum, Hiroshi Sugimoto, Wolfgang 
Tillmans, Annelies Strba, Aglaia Konrad, Sharon Lockhart 
of Beat Streuli op de checklist. Voor wie er de neveneffecten 
van een dergelijk groots opgezet initiatief wil bijnemen, valt 
er tussen 9 maart en 12 mei ongetwijfeld wat te rapen op 
“Prospect 96. Photographie in der Gegenwartskunst”. Info 
vraagt u best op via het Frankfurter Kunstverein, Steinemes 
Haus am Römerberg, Markt 44, 60311 Frankfurt am Main 
(069/28.80.06).

MOHOLY-NAGY. Omdat fotografie dezer dagen onbe
taalbaar is geworden, ook voor toonaangevende Franse en 
Duitse instellingen, sloegen het Musée National d’Art Mo
derne-Centre de Création Industrielle van het Centre 
Pompidou en het Museum Folkwang in Essen de handen in 
elkaar voor de aankoop van zo’n 183 fotogrammen van 
Lazslo Moholy-Nagy. Het overgrote deel van dit erg 
betekenisvolle ensemble - er bleven wereldwijd in totaal 
zo’n 430 fotogrammen van de Hongaarse kunstenaar be
waard - kwam tot stand in Berlijn, Dessau en Weimar, 

waarbij Berlijn staat voor het prille begin van zijn artistieke 
en theoretische discours over fotografie als Lichtgestaltung, 
vorm geven met licht, het “vervaardigen van cameraloze 
opnamen: fotogrammen”. Deze gezamenlijke aanschaf gaf 
ook aanleiding tot een tentoonstelling, die na Parijs nu Essen 
aandoet, en een interessante studie, waarin een aantal basis
teksten van Moholy-Nagy uit de jaren ’20 en ’30 worden 
heruitgebracht, naast een tweetal actuele interpretaties. In 
“Lichtjahre eines Lebens” plaatst Herbert Molderings het 
fotogram binnen de esthetiek van Moholy en relativeert voor 
een stuk diens utopische ambities. Moholy-Nagy heeft het 
fotogram tot het hoogste niveau gebracht, waartoe de 20ste- 
eeuwse kunst in staat was. Zijn opvatting echter dat het 
fotogram slechts een brug vormde naar een nieuwe en rijkere 
“vormgeving met licht” is niet (echt) uitgekomen. Historisch 
beschouwd, besluit Molderings, bouwde het fotogram in het 
interbellum geen bruggen, maar ontwikkelde een grandioos 
zijlootje aan de wildvertakte stam van de kunst in deze eeuw. 
Floris Neusüss en Renate Heyne sluiten de publikatie af met 
een aantal relevante historische en technische beschou
wingen. "Fotogramme 7922-7943"vanMoholy-Nagy loopt 
tof 31 maart in het Museum Folkwang, Goethestrasse 41, 
45128 Essen (0201/88.45.314).
(E.E.)

Beeld/Scherm

VERDIN. “Ice ” is de titel van een dubbeltentoonstelling en 
een beeldboek over het videowerk van Walter Verdin. De 
Kunstbank, het Cultureel Centrum van Leuven, het Instituut 
voor Culturele Studies van de KUL en Uitgeverij P wilden dit 
jaar het werk van Walter Verdin in de kijker plaatsen. Géén 
retrospectief, dat wilde Verdin niet. De videast ging op zoek 
in zijn eigen video-oeuvre en bevroor een aantal beelden die 
door “het vlietende van het efemere medium video” aan onze 
aandacht zijn ontsnapt. Verdin behandelde de herontdekte 
beelden, kleurde ze computergewijs in en maakte er prints en 
dia’s van. “Ice” is zowel te zien in de hal van de Universi
teitsbibliotheek en de kapel van het Cultureel Centrum, en 
wordt vergezeld van een beeldboek met een essay van Dirk 
Lauwaert. Wie terugwil grijpen naar Verdins vroegere werk, 
kan terecht in de videotheek in het Cultureel Centrum. Tot 4 
april. Voor verdere info: De Kunstbank, Vaartstraat 30, 
3000 Leuven (016/233.31.23).

THE WOOSTER GROUP.De Newyorkse Wooster Group 
is tijdens de maand april opnieuw te gast in het Brusselse 
Kaaitheater met drie produkties. Vertrekkend van een

VERSCHIJNT IN MAART BIJ YVES GEVAERT UITGEVER:
Yves Gevaert bvba Vinkstraat 160, B-1170 Brussel. Tel. en fax: 32-2-660 23 72

HARALD KLINGELHÖLLER: Sculptures.
Engelse tekst van David Moos. 48 biz., 14 afb., 29,6 x 23,3 (oblong).
Vormgeving: Leopold en Zonen met Harald Klingelhöller. Prijs: 800 Bef
In-coëditie met Art Gallery of York University, Toronto

RODNEY GRAHAM : Œuvres freudiennes. Œuvres wagnériennes.
Aile Freud- en Wagnerteksten van Rodney Graham in franse vertaling + heruitgave 
van zijn Parsifal CD. 64 blz., 22 afb., linnen band met stofomslag, 24 x 18,5 cm.
Vormgeving: Leopold en Zonen met Rodney Graham. Prijs: 1.600 Bef
In coëditie met Musée départemental de Rochechouart.

JEFF WALL: Dans la furet: deux ébauches d’étude sur l’œuvre de 
Rodney Graham. Suivi de «Lenz» par Rodney Graham
32 blz., 2 afb., 24 x 16 cm. Vormgeving: Leopold en Zonen. Prijs: 320 Bef 
In coëditie met Émile Van Balberghe, Brussel.
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Imschoot, uitgevers
artists9 books

(450m2 voor één werk van één kunstenaar) eerste tentoonstelling, curator Moritz Küng

Berend Hoekstra 
02.03/27.04.1996
Bleekhofstraat 22 /2000 Antwerpen / open elke zaterdag 14 -18 uur / toegang gratis / tel 03-233.96.63 
met de steun van de Mondriaan Stichting / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kunst

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop

Burggravenlaan 20 - B-9000 Gent België - Telephone 32(9)222 55 08 fax 32(9)222 55 07

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)
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V entr'acte
VanAbbeMUSEUM

DE PONT

Guido 
Geelen 
9 maart tm 30 juni 1996

de Tuin 

van Pjotr Müller 
tm augustus 1996

(Entr'Acte 5)
3 februari t/m 21 april

Ann Hamilton

[Signaturen]

Linda Vinck
van 29 februari tot 29 maart 1996

Isabelle Stienon
van 15 april tot 3 mei 1996

s.m. GYNAIKA

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

videowerken en installaties, waaronder het speciaal 
voor de grote projectzaal gemaakte ‘reserve’

A.P. Komen/Karen Murphy
‘Panic Wagon’ (video-sculptuur)

René Jolink
‘Vertraagde beelden’ (recente schilderijen)

Uit de collectie
schilderijen van

Francis Bacon, Georg Baselitz, Georges Braque, 
Alan Charlton, Asger Jorn, On Kawara, Anselm Kiefer, 
Per Kirkeby, Eugène Leroy, Otto Piene, Robert Ryman, 
Jan Schoonhoven, J.C.J. Vanderheyden en Rémy Zaugg

DE PONT 
Wilhelminapark Tilburg 
dagelijks open 11 - 17 uur 

maandag gesloten

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

tijdelijk adres: 
Vonderweg i Eindhoven 

(t.o. PSV-stadion) 
telefoon 040.2755275, fax 040.2460680 

dagelijks open 11-17 uur 
maandag gesloten

DE CILINDER
Marinus Boezem 

1 maart t/m 30 maart 1996 
bij het MUHKA ' 

Leuvenstraat Antwerpen

stroom
spui 1 93-1 95, 4e etage 
beeldende kunst in relatie tot stad en openbaarheid 
di tm za 12-17 uur

30 maart tm 8 juni
Silicon Rally, stroom op internet 
presentatie en werkplaats voor verkenningen in 
de digitale openbare ruimte 
http://www.stroom.nl/

café schlemmer. 1 e etage
Lange Houtstraat 17 
de bovenkamer 
‘gesprekken’ met jonge kunstenaars

donderdag 20 uur

14 maart Lara Schnitger sculpturen

28 maart J UStin Bennett beeld, geluid

1 8 april Viktor en Rolf modevormgeving

2 mei Joost Rekveld film

reserveren noodzakelijk

MONIQUE THOMAES

3 maart - 31 maart 1996

V-IVRE

MARIO DE BRABANDER

14 april -15 mei 1996

ERE AAN DE VADER

Programma De Cilinder 1996
in het kader van de culturele Vlaams-Zuidnederlandse samenwerking

Antwerpen 
Brussel 
Hasselt 
Maastricht 
Tilburg 
Middelburg

Marinus Boezem 
H.W. Werther 
Désirée Palmen 
Jan Carlier 
Filip Francis 
Ria Pacquée

1 maart t/m 30 maart
6 april t/m 4 mei
11 mei t/m 8 Juni
15 Juni t/m 13 juli
20 Juli t/m 17 augustus
24 augustus t/m/ 22 september

toussaintkade 55
haagse kunstenaars krijgen de ruimte 
di tm za 1 2-1 7 uur

tm 30 maart

Sander Doerbecker
‘Domino’, installatie

A L E R . ç }
CLO BOSTOEN

Organisatie: Trechter 5 Oude Rijksweg 4 
4472 AG 's-Heer-Hendrikskinderen (NL) 
tel'. (31)(0)113 212227

haags centrum voor beeldende kunst 

spui 193-1-95, 2511 bn den haag

tel 070 3658985, fax 3617962

Pieter Breugheistraat 3 
8 5 1 0 Ko r tr I J k - M a r k e 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/21 01 45

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

Concept en uitvoering: Wim Bakker en Ronald van Dokkum
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Nieuwe publikaties

• Ban Verschaffel, 'lFi^urên/E^avi''. Van Halewyck - 
De Balie, Leuven-Amsterdam, 1995.
■ “Inside rhe visible, an elliptical traverse of 20th century 
art, in, of and from the feminine", tent. cat. o 1a. Cathy De 
Zegher, ICA Boston, Kanaal Kortrijk, 1996.
■ Rem Koolhaas, Bruce Mau. “Small. Medium, I ar et 
Extra-Large”, 010 Publishers, 1995.
■ Carl De Keyzer, “East of Eden”, Ludion, Gent, 1996.
■ Theo san Doesburg, Kurt Schwitters. “Holhmd's bank- 
rm i dour Duda dot un enten van 11 n dadulsnst he triomf 
tocht dooi \ederland".u:d. Hubert van den Berg. Uitgeverij 
Ravijn, Amsterdam. 1995
■ "L'Invention Collective” (14940, met bijdragen van 
Magritte, Marien, Scutenaire, Raoul Ubac, e.a.), Collection 
Fac-Similé, 1995, Didier Devillez Editeur, Brussel, 1996. 
■ “The intellectual conscience of art’\ rod. Annette W. 
Balkema en Henk Slager, in de reeks “Lier en boog, series 
of philosophy of art and art theory ”,vo]. 11, Editions Rodopi, 
Amsterdam, 1996.
■ Rémy Zaugg, “Herzog & De Meuron, une exposition”, 
Les Presses du Réel, Dijon, 1995.
■ “Marlene Dumas, models”, tent. cat.,Porticus, Frankfurt, 
1996.
■ ^’Strategies for survival - now! A global perspective on 
ethnicity, body and breakdown of artistic systems”, red, 
Christian Chambert, The Swedish Art Critics Association 
Press, Lund, 1995.
• “Biennale de Lyon 7995”, tent, cat.. Musée d’Art 
Contemporain, Lyon, 1995.
• Carl Aigner e,a., “Portrait ”,Eotobuch nr. 15, Wien, 1995. 
■ “Sigmar Polke, photoworks, when pictures vanish”, 
tent, cat., Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1995. 
■ Ulrich Pohlmann, “FrankEugene. The Dream ofBeauty”, 
Nazraeli Press, Munich, 1995.
■ Stephan Berg, “Sinje Dillenkof er”, Kerber Verlag, 
Bielefeld, 1996.
■ Hervé Chandès e.a., "By Night”, tent, cat., Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, Paris, 1996.
■ Jacqueline Salmon e.a., “Antagonismes. 30 ans de 
photographie autrichienne”, in de reeks “Photo Copies", 
CNP, 1996. Paris.. .

repertoiretekst, groeien hun theaterstukken meestal uit tot 
een montage van dans, muziek, film, video en televisie. Het 
Stuc programmeert op 29 april vier videotapes: “Rhyme ’Em 
to Death”, “White Homeland Commando”, “Flaubert 
Dreams of Travel But The Illness of His Mother Prevents It”, 

en het prachtige “Strange Space” van Leslie Thornton met 
de aan Aids overleden Wooster-acteur Ron Vawter in de 
hoofdrol.
De Aids-thematiek komt ook aan bod in twee documenten 
dieopl8enl9 maart te zien zijn: “La Pudeur ou VImpudeur” 
van Hervé Guibert en “I ’ll be your Mirror” van Nan Goldin. 
De Franse schrijver/fotograaf Guibert beschreef reeds in zijn 
boek “L ’ami qui ne m ’as pas sauvé la vie " en via een aantal 
indrukwekkende foto’s het verloop van zijn aftakelings
proces. In de film “La Pudeur ou l’Impudeur” registreerde 
hij zelf de laatste maanden vóór zijn overlijden. Het docu
ment werd na zijn dood door de Franse televisie uitgezonden 
en zorgde voor de nodige ophef. “I’ll be your mirror” is een 
autobiografisch portret van de fotografe Nan Goldin. Het is 
een bij momenten boeiend tijdsdocument waar aan de hand 
van diverse getuigenissen herinneringen opgehaald worden 
aan door Aids gestorven vrienden. De uitleiding’’When I was 
young I never needed anyone. Making love was just for fun, 
those days are gone “, gezongen (nu ja) door Eartha Kitt 
blijft het langst nazinderen. Voor meer info: Stuc, E.Van 
Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23.67 73).

JAPAN AND THE POST-INDUSTRIAL BODY, In de 
Antwerpse Monty is een programma te zien, samengesteld 
door kaligrafe, fotografe en filmmaakster Yumi Machiguchi. 
Er worden een zestal films vertoond waarin het lichaam 
centraal staat. Kunnen embryo’s dromen? Prikkelt de maan 
de menselijke agressie?. Als virussen mensen Waren, wat 
zouden we dan doen? Een mogelijk antwoord op al deze 
vragen: 26 maart in Monty, Montignystraat 3,2018 Antwer
pen (03/238 64 97).

KINE(KUNST). Na de flop in mei ’95 (geen volk, weinig 
sfeer, flets programma) heeft vzw “Art Faces Art” toch 
besloten dit festival verder te zetten. Het tweede Internatio
naal Festival van de Kunstfilm wordt een tweejaarlijkse 
gebeurtenis en zal in het vooq aar 1997 opnieuw in het Casino 
van Knokke-Heist georganiseerd worden. Gezien het im
mense aanbod van internationaal en nationaal hoogstaande 
produkties besloot de vzw om op 12 en 13 april van dit jaar, 
al twee avondvullende voorstellingen te brengen. Ook hier 
zorgt de alomtegenwoordige Gynaika voor het accent: films 
van vrouwelijke regisseurs en/of films over vrouwelijke 
kunstenaars. Met onder meer een portet van Sophie Tauber, 
de echtgenote (sorry gynaikas) van de beeldhouwer Jean Arp 
en twee dansfilms waaronder “Martha Graham: the dancer 
revealed ” van Catherine Tatge en “Mothers and daughters " 
van Margeret Wiliams. Meer info: Casino Knokke, Zeedijk, 
8300 Knokke-Heist (050/63.05.05).

IMPAKTFESTIVAL. Van 15 tot en met 19 mei vindt in 
Utrecht het zevende Impakt festival plaats, een internatio
naal festival voor experimentele kunst dat aandacht besteedt 

aan' avant-gardefilm, videokunst, muziek, installaties, 
performances en multi-media events. Lezingen en tentoon
stellingen vullen dit programma aan. Zoals meerdere kunsten
centra reeds doen zal ook hier de nadruk gelegd worden op 
multi-disciplinariteit. In thematisch samengestelde program
ma’s zullen verschillende kunstvormen naar elkaar verwij
zen. Het-inzendingenprogramma “Panorama” biedt een 
overzicht van recent audiovisueel werk van kunstenaars uit 
Nederland en de rest van de wereld. Het programma “Land
art” concentreert zich op de verhouding tussen kunst en 
natuurlijke elementen met onder meer een film-retrospectief 
gewijd aan de Nederlandse kunstenaar Jan Dibbets. Ook de 
volledig interactieve digitale installatie “The Twelve Loveliest 
Things I Know” van Christopher Hales zal er te gebruiken 
zijn. Door een beeldscherm aan te raken waarop een film 
geprojecteerd wordt, bepaalt de toeschouwer zelf het ver
loop van de film. In het “Collage ’’-programma wordt aan
dacht besteed aan het hergebruik van reeds bestaand materi
aal in muziek, film en video met onder meer een overzicht 
van het werk van Jay Rosenblatt. Rosenblatt maakte recent 
het schitterende “The Smell of Burning Ants " onlangs nog te 
zien in het videoprogramma “Groeipijnen” in het Stuc te 
Leuven. De titel slaat op de wreedaardige spelletjes van 
stoere jongens die met behulp van een vergrootglas mieren 
verbranden. Voorts zal een onderdeel worden gewijd aan 
herhaling in de muziek. Chalemagne Palestine, Minimal 
Music-componist van het eerste uur zal er een carillon 
concert geven. Joost Rekveld stelde het onderdeel “Film en 
perspectief” samen, het traditionele cameraperspectief wordt 
hier gebruikt, becommentarieerd en bestreden. Alsof dat 
alles nog niet voldoende was stelde Ernie Tee een pro
gramma samen over het “Verdwijnend Auteurschap” (met 
kapitalen) en groepeerde Camiel van Winkel drie kunstwer
ken onder de titel “Disappearer”'. “Exchange”, een video
tape van Robert Morris, “Cheval” een grote multi-media 
installatie in de vorm van een scatter piece van Frederico 
d’Orazio en fotowerk van Liza May. “Disappearer” heeft 
als thema de relaties tussen reproduktie, beeldconsumptie, 
herinnering en dood. Van een dynamisch festival gesproken. 
Voor meer info: Impakt, Postbus 735,3500 AS Utrecht (030/ 
29.444.93).
(F.D.K.)

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

Della Calberson
Nina Haveman

7 maart tot en met 30 maart 1996
18 april tot en met 27 april 1996

Galerie Declercq

Rosa Carvalho
Galerie CD
Christine De Ketelaere
Kortrijkstraat 44, 8700 Tielt
tel. 051 40 77 81 fax. 051 40 60 57
Open van donderdag t/m zaterdag van 14u30 tot 18u zondag van llu tot 13u

30 maart tot 12 mei

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

R IJ K S A K A D E M I E 
van beeldende kunsten 
sarphatistraat 470 1018 amsterdam nederland 
telefoon 31 (0)20 5270300 fax 31 (0)20 5270301

6 T/M 30 MAART

Jonge kunstenaars met enige jaren zelf
standige werkervaring kunnen zich tot I mei 1996 aanmelden voor 
de werkperiode 1997

Begeleiders Hans Aarsman Marie José 
Burki Michel François Judith Goddard John Hilliard Klaas Hoek 
Anne-mie van Kerckhoven Rob van Koningsbruggen Bruce McLean 
Avis Newman Hermann Pitz Berend Strik P.Struycken Manfred 
Stumpf Moniek Toebosch Narcisse Tordoir Jan Vercruysse Emo 
Verkerk Technische werkplaatsen metaal steen keramiek 
glas hout was/gips kunststoffen verf diepdruk hoogdruk offset 
zeefdruk vlakdruk computer electronica video/film fotografie

Begeleiders theorie BartCassiman Hou 
Hanru Gerardo Mosquera Els van Odijk Jan Ritsema Anna Tilroe 
Bart Verschaffel Faciliteiten bibliotheek diatheek collecties

Informatiebrochure en aanmeldings
formulieren per briefkaart/fax op te vragen op bovengenoemd 
adres/faxnummer

Gabriel Kousbroek 
Pamela Marttin

Q

LA 
o 
M

IA 
(D 
00 
N 
s 
m 
N
o

ç X

- 2 o
Open Wo. t/m Za. 13.00-17.00 uur. 

Iedere tweede Zo.v.d. maand 13.00-17.00 uur.

VRAAG ONZE ADVERTENTIETARIEVEN
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal perjaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl), Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 3138 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 tentoonstellingen), 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.

Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst <£>053/71.06.46 - vr-zp 14u30-18u
Silvia Langhoff, Regine Schumann - rubbersculpturen, textielinstallaties [2/3 
tot 28/4]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst © 053777.22.97 - vr 15u-18u za-w 14u-18u :
Basil Beattie - schilderijen, tekeningen [tot 31/3]
Ingrid Castelein [20/4 tot 2/6]
■ Galerÿ C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst © 053/78.86.80 - do-w 14u-18u zo 10u30- 
13u30
Shanglie Zhou [tot 10/3]
Ria Bosman, Ignatius De Vos [17/3 tot 21/4]
Carl Jacobs, Bruno Deere [28/4 tot 26/5 ]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst <£>053/76.13.11 - di-vr 10u-12u za-w 14u-17u 
"Gynaika ’96: de stilte van het oog” - Desirée Dolron - fotografie/”Van badhuis tot 
eroscentrum" [3/3 tot 14/4]

Antwerpen 

■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat22 - 2000Antwerpen <£03/232.55.80 - di-za 10u-17u
“Paul van Ostaijen” [tot 1/6]
• deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen £03/244.19.20 - di-zo 14u-18u
Marianne Burkhalter, Christian Sumi - architectuur [15/3 tot 21/4]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen <£03/231.90.56 - wo-za 14u-18u
Frank Mandersloot [tot 14/4]
Eddy De Vos - schilderijen [18/4 tot 26/5]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen £03/248.72.95 - wo-za 14u-18u
Kaat Van Doren [tot 28/4]
■ Galerie HET heeft geen naam
Cobdenstraat34 - 2018Antwerpen £03/239.35.29 - vr-zp 13u30-17u30
“5 realisten” - Maarten Boffe, Eric De Vree, Walter Dolphyn, Adolf Geudens... [7/
3 tot 7/4]
Accrochage [12/4 tot 5/5]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen £03/238.68.75- wo-za 14u-l8u
Kunstenaars van de galerie - Marcel Broodthaers, Henk Visch, Jef Geys [tot 6/4]
Guillaume Bijl [13/4 tot 20/6]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen £03/237.11.27- di-vr 10u-18uza 12u-18u
Marthe Wéry, Bernard Frize [1/3 tot 14/4]
■ Gallery Ronny Van de Velde
Uzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen £03/216.30.47- di-za 10u-18u
“rtAHÂMA Spitsbergen NovaZemblaya, Duikboot, 1996” - Panamarenko [19/3 tot 
25/5]
■ HAL Antwerpen
Bleekhofstraat 22 - 2000Antwerpen £03/233.96.63 - za 14-18u
Berend Hoekstra [tot 27/4]

■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen £03/232.84.28 - di-zp 10u-16u45
“Het kabinet van de tsaar, Russische profane schilderkunst van barok tot realisme” 
[tot 26/5]
■ LCC
Meir50-2000Antwerpen £03/226.03.06 - di-zp 10u-17u
Gorik Lindemans, PikiVerschueren [tot 7/4]
■ Kapelgalerie van Sint-Maria-Instituut
Lovelingstraat8 - 2060Antwerpen £03/235.37.35 - ma-vr 10u-16u
“Grafici uit Zuid-Afrika op uitnodiging” [tot 29/3]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen £03/542.49.40 - ma-za 10u-17u
Lydie Nesvadba - fotografie [8/3 tot 2/4]
Sandra Driljeux - fotografie [5/4 tot 7/5]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
IsabellaBrantstraat71 -2018Antwerpen £03/238.40.34-ma-vrllu-13u 14u-18u
Peter Meyers - schilderijen, collages [ 1 tot 25/3]
Georgette Dick - schilderijen, pastels [5 tot 26/4]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen £03/238.81.66 - do-zp 13u-17u
V. Alscher,C. Ebemer, P. Dombrove,M. Kroboth-uitgenodigddoorGuillaumeBijl 
[tot 31/3]' 
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen £03/238.59.60 - di-zp 10u-17u
“Beweging in het museum” - Eric Raeves [tot 10/3]
“Dagboek” - Ulrich Meister/”GA(Donkere Kamer) - GA(MUH)” - Maria Blondeel/
"De verzameling’ [tot 24/3]
“De cilinder: the absence of the artisf ’ - Marinus Boezem [1 tot 30/3]
Guillaume Bijl/ De verzameling’ [12/4 tot 2/6]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 -2000Antwerpen £03/233.02.94 - di-zp 10u-16u45
‘Paul van Ostaijen in beeld, grafiek en tekeningen van tijdgenoten” [tot 2/6]
■ Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat38-40 - 2000Antwerpen £03/233.64.04 - di-zo 10-16u45 
“Egypte onomwonden, Egyptiche oudheden van het Museum Vleeshuis” [tot 29/3] 
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen £03/231.22.86-ma-vr9u-16u30
Linda Vinck [tot 29/3]
Isabelle Stienon [15/4 tot 3/5]
■ Turkoase
OudeKoommarkt58-2000Antwerpen £03/663.76.09
“Door vrees bevangen” - Els Dietvorst, Veronika Pot - installatie [tot 15/3]
■ Zeno X Gallery
LeopoldDe Waelplein 16 - 2000Antwerpen £03/216.16.26 - wo-za 14u-18u
Kunstenaars van de galerie [tot 14/4]
■ Campo & Campo
Grotesteenweg 19/21 - 2600Berchem £03/218.47.77- ma-za 10u-12u3014u-18u
Openbare veiling schone en toegepaste kunst [16 tot 17/3]
Openbare veiling 20ste eeuwse kunst [29 tot 30/4]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem £03/239.59.08 - di-zo 10u-17u
“In CCitu” [tot 21/4]
■ Kultureel Centrum Deume
De Gryspeerstraat86- 2100Deume £03/32566.00-ma-vr 14u-17uza-ZO 14u-18u
"In CCitu” - oJ.v. Liliane Vertessen [tot 28/4]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160- 2100Deume £03/360.52.52 - di-zo 10u-17u30
"Art-deco zilver in België: Antwerpen, Brussel en Genf ’ [tot 27/5]

Bellegem

■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem £056/21.65.65 - vr-ma 15u-19u
Walter Brems, Riek Bosch, Veerle Van Wilder, Veronique Wiame [tot 25/3]
Michel Delaere, Michael Dümholz - sculpturen, reliëfs, juwelen [14/4 tot 13/5]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
St-Amandsesteenweg41-43- 2880Bornem £03/889.75.63 -ma-za 12u-24uzo 
12u-18u
‘In CCitu” - oJ.v. Yves De Smet [tot 31/3]
Carine Steelandt - fotografie [6/3 tot 1/4]
Xavier Rombouts - fotografie [3/4 tot 6/5]

Bredene

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat22 - 8450Bredene £059/33.91.91 - wo-zp 15u-19u 
“Provinciale Wedstrijd voor Schilderkunst” [30/3 tot 14/4]

Brugge 

■ Galerie van het Biekorfpand
St-Jacobsstraat22-26 - 8000Brugge
"Verhaeghe ontmoet Rossano Bacchin ontmoet Ignace Bemolet” - objecten [tot 6/4]

•Halletoren
Grote Markt - 8000 Brugge - ma-zp 14u-20u
“Europese Biënnale voor Grafische Kunsten” [tot 24/3]
■ Stadshallen van het belfort
£050/44.30.40- 13-18u
“Girls ! Bad girls?'- Marina Abramovic, Cindy Sherman, Nan Goldin, Joe Gantz... 
[30/3 tot 28/4]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7- 8200Brugge St.-Andries £050/31.14.05 - za-zp 15u-18u 
Albert Daniëls - grafiek/Pia Burrick, Patrick Storms, Hans Van Heirseele - kunstglas, 
sculpturen, schilderijen [tot 21/4]

Brussel 

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000Brussel £02/502.87.93 - enkel op afspraak
"Brussels, second movement, first part” - Christoph Fink [tot 10/3]
Christian Denzler - muurschildering [23/3 tot 5/5]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel £02/534.66.11 - vr-za 10u-18u30 zp 10u-13u 
“Thomas Cook and Son in Egypf ’ [tot 21/5]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190Brussel £02/347.16.86 - ma-vr 12u-19uza llu-18u
Michel Seuphor - grafiek, tekeningen [8/3 tot 12/4]
Eric Leon - schilderijen [24/4 tot 22/5]
• De Pianofabriek
Fortstraat35a -1060Brussel £02/538.09.01 ■ ma-zp llu-18u
Lucia Penninckx, Yoshimasa Matsumoto [7/3 tot 28/4]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel £02/538.42.20 - di-zp 13u-18u
Raoul Ubac [tôt 17/3]
Alain Janssens, Chrystèle Lerisse [21/3 tôt 28/4]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat55 - 7050 Brussel £02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-ZP 11 u-19u
‘Plezieren en schaduwen - de vrije hand aan Raoul Vaneigem" [tot 17/3]
“De rijkdom van eenvoud - hedendaagse architectuur uit Vlaanderen” [2/4 tot 2/6]
B Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel £02/735.52.12 - di-vr 14u-19u
“3 jonge Russische kunstenaars uit Moskou” - Maria Serebriakova, Alexey Shulgin,
Anatoli Shuravljev [tot 29/3]
■ Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9 -1050Brussel £02/647.30.15 - di-za 10u-12u3014u-19u
Malgorzata Paszko - schilderijen [tot 6/4]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel £02/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Michael Venezia [tot 6/4]
John Baldessari [25/4 tot -/5]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel £02/538.08.18 - di-za 14u-19u
Karl Blossfeldt, Michel François [tot 27/4]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allaidstraat24-1000Brussel £02/514.40.55- wtr-vr 14u30-18u za llu-18u
Roger Bertemes, Jacques Cassiman, Philippe Charpentir, Indro Ivaldo... - schilde
rijen [tot 23/3]
■ Galerie Xavier Hufkens *
St.-Jorisstraat8 -1050Brussel £02/646.63.30 - di-za 12u-18u
Judith Barry [7/3 tot 14/4]
■ Gallery VUB
Pleinlaan2 -1050Brussel £02/641.30.87 - ma-vr llu30-17u
‘Fragmenten” - Dany Lobe - fotografie [tot 23/3]
■ Gemeentelijk Museum van ELsene
Jean Van Volsemstraat71 -1050Brussel £02/511.90.84 - di-vr 13u-19u za-zo 
10u-17u
Pierre Klossowski/’Kathedralen" - Ralph Cleeremans - gouaches [tot 28/4]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1040Brussel £02/741.72.11 - di-zp 10u-17u
“Fluwelen rijkdom, fluweel van de renaissance tot heden” [tot 9/6]
“Netsuke, Japan in een notedop" [tot 15/6]
“Divertimento, muziek in de beeldende kunst” [tot 17/3]
“In de kantlijn van het boek” [26/3 tot 26/5]
■ Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 -1000Brussel £02/508.32.11 - di-zo 10u-13u 14u-17u
“De cilinder” - H.W. Werther [6/4 tot 4/5]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10-1000Brussel £02/507.84.66 - di-zp 10u-19ü30
“Le Pont Transbordeur”/August Sander - fotografie/Patrick Vanden Eynde - schil
derijen, tekeningen/‘Thought made visible” - Mel Bochner - retrospectieve [1Z3 tot 
12/5]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel £02/512.34.25 - di-za 12u-18u
Albert Pepermans, Hugo Claus/”In CCitu” [tot 23/3]
■ Velge & Noirhomme
Regentschapsstraat 17 -1000 Brussel £ 02/512.50.10 - di-vr 12u-18u30 za llu- 
18u30
“Landscape” - Stephen Sack [6/3 tot 20/4]
Richmond Burton [24/4 tot 18/5]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michelangelolaan 10-1040Brussel £(72/739.17.75 - ma-do 13u-18uvr 13u-16u30
"Becherschule" - fotografie [tot 28/3]

Tentoonstelling
"Sint-Martens-Latem - Worpswede 1880-1914 
Twee kunstenaarskolonies"

16 maart -19 mei 1996

Openingsuren

Tel .
Fax
Adres

Toegangsprijs

weekdagen: van 14 u tot 17.30 u
zat., zon.- en feestdagen: van 10 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u
dinsdag gesloten
09/386 00 11
09/386 09 75
Lucien Matthyslaan 3-5 
9800 Deinze
100, -/persoon 
75,-/persoon 
voor groepen vanaf 15 personen

17/02/96 - 10/03/96
johan daniels

caseïne_ ___
—:—— 90 - 95 
mixed

23/03/96 - 14/04/96
steff driesen

schilderijen en grafiek

"5 
£ 
L 
o. 
□ 
j 
œ 
o 
û

Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014-58 27 51

MUSEUM VAN DEINZE EN LEIESTREEK

TE KOOP

- Schilderij van de Zaïrese schilder MOKE
GEDATEERD '91

- Afmetingen: 1.70x1.24m.
- Zie boek : Africà Now - Groninger Museum.

Novib.
- z.w.N. : Manuel Scheldeman

Lange Steenstraat 37, 8500 KORTRIJK
Tel : 056/22.54.28 (liefst na 19u)
Fax : 056/25.70.53

diart
Vriheidsplein 1,9160 Lokeren 
Tel. en fax 09/348.06.42

Open : dinsdag, woendag, donderdag : 14 -19 uur 
vrijdag : 10-12 en 14-18 uur, zaterdag : 10-18 uur

van 7/3 tot 27/4/96 
schilderijen van

Stefan ANNEREL 

Brigitte CLAEYS 

Alex MICHELS
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■ VUB Centrale Bibliotheek Gebouw B&C
Pleinlaan2-1050Brussel ©02/629.23.25-ma-vr 10-20u
"Publius Ovidius Naso" - C van der Heyden, E. Frog, C Pütz; M. Mulders... [tot 14/4]
■ Begijnhof Anderlecht
Kapelaimstraat 8 -1070Anderlecht <1)02/521.13.83 - wo-do w-ma 10-12u 14-17u
“Kant in Anderlecht” [tot 2/6]

Kasterlee Oostduinkerke

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee <D014/85.22.52 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Stanislaw Wejman - grafiek [tot 5/4]

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <S058/51.47.57- vr-zo 14u-18u
Jas, Nucha - schilderijen, sculpturen [17/3 tot 5/5]

Charleroi Knokke Oosteeklo

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 - 
di-zp 10u18u
“Des photographes questionnent le monde” - Sebastiano Salgado, Samer Mohdad, 
Alain Kazinierakis, Willy Kessels... [2/3 tot 28/4]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan3-5- 9800Deinze <009/386.00.11 - ma wo-vr 14u-17u30za-zo 
10u-12u 14u-17u
“St.-Martens-Latem Worpswede 1880-1914,2kunstenaarkolonies” [16/3 tot 19/5]

Edegem 

■ Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem <003/457.78.40 - wo 14u-17u vr 14u-16u za-zo 
10u-12u30
Karel Meersman, Gregie De Mayer - cartoons [16/3 tot 7/4]
Claire Vanden Abbeele - schilderijen [13/4 tot 5/5]

■ De Slijperij
Doelenstraat41 -2440Geel <0014/5827.51 -do 19u-22uzal4u-18uzol4u-17u 
“Caseïne mixed 90-95” - Johan Daniels [tot 10/3]
Steff Driesen - schilderijen, grafiek [23/3 tot 14/4]

•Croxhapox
Aannemersstraat54 - 9040 Gent <009/228.38.65 - vr-zo 14u-19u30
Ruth Mertens - tekeningen [tot 17/3]
Thomas Broadbent - installatie, objecten [30/3 tot 28/4]
■ Croxhapox Instalraam-Project
Onderstraat26en 51 - 9000 Gent <009/22838.65
Sjoerd Paridaen, Erik Lagrain, Peter Voorn [tot 17Z3]
Thomas Broadbent, Harald Kubiczak [30/3 tot 28/4]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <009/225.42.90 - ma-vr 8u30-18u30
“De poten van de kameleon, poolborduurwerk uit Centraal-Zaüre" [tot 23/3]
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent <009/355.77.28- do-zp 14u-18u
Use Petillon - schilderijen [tot 24/3]
Wim Vaes - grafiek [29/3 tot 21/4]
Natacha Pimay - schilderijen [26/4 tot -/5]
■ Gele Zaal
Nonnemeersstraat26 - 9000 Gent <009/235.37.00 - ma-vr 9u-17u
Rik Lemaitre [tot 26/4]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent <009/221.17.03 - di-zp 9u30-17u
"Videosculpturen in Duitsland 1963-1993” [tot 17/3]
“East of Eden” - Carl De Keyzer - fotografie [30/3 tot 12/5]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan5 - 3500Hasselt <0011/22.99.31 - ma-vr 10u-18uza-zp 10u-19u
Corinne Mercadier - fotografie/”Lucebert, een overzicht" [tot 31/3]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <0011/21.02.66- di-zp 10u-17u zp 14u-17u
“Melancholie, de haan van Asclépios” - Thierry de confier, Jan Vercruysse, Hans
Vandekerckhove, Jan Cox... [tot 17/3]

Cel Crabeels, Van den Dorpe, Paul De Vylder [23/3 tot 21/4]
“Van Mistaen tot Ibsen” [29/3 tot 27/5]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <0011/21.13.17 - di-za 10u-17u zp 14u-17u
“Het leven zelf, deel I, deel lien deel III. Een voorlopige samenvatting”-Patrick Van
Caeckenbergh [tot 31/3]

“We hebben het geweten” [20/4 tot 2/6]

Heist-op-den-Berg

• Galerie Patrick De Rrock

Strandstraat 11 - 8300Knokke <0050/62.13.09 - vr-ma 14u-18u
Dirk Braeckman, Chris Fierens [tot 25/3]
Lisa Milroÿ [30/3 tot 29/4]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist <0050/61.37.61 - ma-zp 12u-22u
Inge Sterckx - fotografie [7/3 tot 4/4]
Jo Voets - fotografie [6/4 tot 9/5]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk <0 056/22.41.87 - ma wo-zp 10u-12u 
14u-19u
Brigitte Claeys, Linda Molleman - schilderijen, ruimtelijk werk [3/3 tot 25/4]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 - 8500 Kortrijk <0 056/25.88.57 - ma do-vr 14u30- 
19uza 14u30-18u
"Gynaika 96” - Nadine Van Lierde, Hanneke Beaumont, Lea Decaestecker, Laure
Frankinet [tot 6/4]
Jeannot Bewing, Carl Goethals - sculpturen, schilderijen [11/4 tot 10/6]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk 0056/22.07.68 - di-zp 14u-18u
Priscilla Bostoen - fotografie/”Van harem tot Hollywood” [tot 17/3]
“In CCrrU” [23/3 tot 14/4]
“Et voila, le travail..- Albert Pepermans, Hugo Claus [27/4 tot 26/5]
•Groeningeabdij

Houtmarkt - 8500Kortrijk <0056/25.78.92 - vr-zp Uul2u3014u-16u30 
“Geschiedenis van Kortrijk”/”Vrouw in het museum” [tot 14/4] 
■ Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Houtmarkt5 - 8500Kortrijk <0056/20.38.44 - ma-wo vr 14-20u
“Architectuur, op de rand van regelmaat en chaos” - Farshid Moussavi. Monique
Stoop [16 tot 25/3]
■ Kultureel Centrum Oude Dekenij
St.-Maartenskerkhof8 - 8500Kortrijk <0056/20.02.96 - ma-vr 14u-18u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [6/4 tot 9/5]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <0056/21.48.56- zp-wo 14u-18u
"V-IVRE" - Monique Thomaes - fotografie [3 tot 31/3]
“Ere aan de vader” - Mario De Brabander - schilderijen, tekeningen [14/4 tot 15/5]

Lanaken Oud-Rekem

■ Galerie Van Laethem, Residentie Oud-Rekem
Kanaalstraat 9 bus 2 - 3621 Lanaken Oud-Rekem <0089/71.18.05 - do-zp 14u- 
18u
"Tentoonstellingsproject Melancholia” - Suzanne Berkers [tot 24/3 ]

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <0011/34.65.48- ma-vr 10u-12u 14u-18u za 
10u-12u zp 14u-18u
Kunstkring Tessenderlo [9 tot 26/3]
"A/T-J/R-S/Z’ - Wout Vercammen [tot 27/3]
“Beelden na de sluiting” - Johny Vekemans - fotografie [28/3 tot 24/4]
“Negatieve en positieve denkbeelden” - textiel [5/4 tot 5/5]

•ABB-Galerij
Hoekgebouw Diestsestraat Diestsevest - 3000Leuven <0016/24.37.72 - ma-vr 9u- 
16uzal4u-17u
Jan Cox [tot 16/3]
■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000Leuven <0016/22.2893 - ma 10u-18u wo-zp10u-18u
Frieda Lambregs - schilderijen [tot 7/4]
“Dubbeltalent Jan Muës" - Pol Leemans - fotografie [13/4 tot 5/5]
■ Romaanse Poort
Brusselsestraat63-3000Leuven <0016/23.84.27- di-vr 10u-16uza-zP 13u-18u
"Ice" - Walter Verdin - video [tot 4/4]
■ Universiteitsbibliotheek KUL
Mgr. Ladeuzeplein 21 - 3000Leuven - ma-vr 9-19u za 9-12u30
"Ice" - Walter Verdin - video [tot 4/4]

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo <009/373.70.06 - do-zp 14u-18u
Theo Kuijpers [tot 31/3]
Yvan Theys [6/4 tot 5/5]

Oostende 

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende <0059/51.50.76 - vr-za 15u-19uzP llu-13u
Thomas Bechinger, Rainer Kleinschmidt - schilderijen [tot 31/3]
“Easter in Ostend IV, Norman Endville's perfect world” - Philippe Tonnard [4/4 tot 
5/5] ;
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - ma wo-zp 10u-12u 14u-17u
Léon Spilliaert [3/3 tot 27/5]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10u-18u
Paul Van Hoeydonck - retrospectieve/Astrid [tot 17/3]
“Gynaika”-LiliDujourie,Marie-Jo Lafontaine, Liliane Vertessen,Trees Van Ravels 
[9/3 tot 21/4]
“40 schilderijen 1992-1994” - Raoul De Keyser/”Beeldprojecten 1980-1994" - Paul 
De Vylder/Raylond minne/’ De kunst van Herr Seele” [6/4 tot 12/6]

Otegan

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zp 14u-18u
Hans Vandekerckhove - schilderijen [tot 10/3]
“Het eeuwige nu 1426-1996”-Thomas Lange-schilderijen, tekeningen/’Sculpturen
uit de permanentie” [16/3 tot 28/4]

Overijse

■ Gemeentelijke School voor Beeldende Kunsten 
Brusselsesteenweg 145 - 3090 Overijse <002/687.57.37 
Lucas Pellens, Stefan Custers [tot 4/5]

Ranst

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520 Ranst <003/383.46.80 - di-zp 10u-17u
“Onsterfelijke stoffen, hergebruik en recyclage van kleding en textiel” 
[tot 30/11]

Sint-Niklaas

■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas <003/766.04.25 - vr-zp 14u-18u
Pawel Czarnecki, Wilfried Jacobs, Stefaan Loncke, Maria Mendes, Frank Pies- 
sens... [tot 11/3]
Jacques Vandamme - schilderijen [12/4 tot 5/5]
■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat 61-63 - 9KX) Sint-Niklaas <003/777.29.42
"Vrouwelijke grafici uit verwante taalculturen” [tot 31/3]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum ‘De Bogaard”
Minderbroedersstraat29-3800Sint-Truiden <0011/6879.59- ma-zp 10u-12u 13u- 
18u
Jo Voets - fotografie [8/3 tot 3/4]
Erik Schelstraete - fotografie [5/4 tot 8/5]

Strombeek-Bever
--_ —
■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/267.41.56- ma-zp 10u-22u
“In CCitu” [tot 31/3]
Sandra Driljeux - fotografie [6/3 tot 1/4]
Carine Steelandt - fotografie [3/4 tot 6/5]

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg <0015/25.07.70 - ma-di do-za 10u-12u 14u- 
17uwol0u-12ul4u-20uzol4u-17u
Mar Gomme - fotografie [8/3 tot 2/4]
Lydie Nesvadba - fotografie [5/4 tot 7/5]

Lokeren
Temse

Heusden-Zolder

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren <009/348.06.42 - di-do 14-19uvr 10-12u 14-18uza 
10-18u
Stefan Annerel, Brigitte Claeys, Alex Michels [7/3 tot 27/4]

■ Kultureel Centrum
Antwerpsesteenweg 7 - 9140 Temse <003/771.00.03 
"In CCitu” - o! v. Yves De Smet [tot 31/3]

Tielt

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder <0011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u za-zp 
14u-18u
Bart W.K. Leye - fotografie [8/3 tot 3/4]
"InCCitu"[tot8/4]
Marc Gomme - fotografie [5/4 tot 8/5]

Mechelen

■ Musea & Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbmedersgang5- 2800Mechelen <0015/20.16.32 - ma wo-zp 10u-12u 13u- 
17u di 10u-I2u 13u-21u
“In CCitu” - o.Lv. Jean-Paul Laenen [30/3 tot 14/4]

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Tielt <0051/40.77.81 - do-za 14u30u-18u zp llu-13u
Della Calberson, Nina Haveman [7 tot 30/3 en 18 tot 27/4] .
■ Kultureel Centrum Gildhof
St-Michielstraat 9 - 8700 Tielt <0051/40.29.35 - ma-vr 9u-12u 14u-l 7u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [7/3 tot 4/4]
Inge Sterckx - fotografie [6/4 tot 9/5]

Hoeselt Morlanwelz
Tienen

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Eumpalaan 2 - 3730Hoeselt <0011/41.49.97 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Erik Schelstraete - fotografie [8/3 tot 3/4]
BartW.K. Leye - fotografie [5/4 tot 8/5]

■ Musée Royal de Mariemont
7140 Morlanwelz <0064/21.21.93 -di-zp 10u-18u
“D’une œuvre l’autre, het kunstenaarsboek in de hedendaagse kunst’ - Christian 
Boltanski, Daniel Buren, James Lee Byars, Bernard Villers... [22/3 tot 16/6]

•HetToreke
Grote Markt6 -3300 Henen <0016/81.73.19 - ma-vr 9u-12u3013u30-17u za-zp 
14u-18u
Diik Wauters [23/3 tot 28/4]

Houtave Neerpelt
Tongeren

H De Roeschaert, Arts &
Kerkhofstmat12 - 8377Houtave <0050/31.95.63- ma-wo 13u30-19u30za 13u30- 
17uzo 16u30-19u30
Pieere Declerck - glas pâte de verre kristal [tot 30/3]
Karel Panzer, Hana Purkrabkova - grafiek, keramiek [1 tot 30/4]

•PICSDommelhof
Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt <0011/64.27.05 - ma-vr 10u-12u 14u-17u zp 
14u-17u
Koen Vanmechelen - sculpturen [tot 4/4]
"Tbsen" [tot 27/5]

■ Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren <0012/23.39.14 - di-zp 10-18u
Hugo Moens - schilderijen [tot 14/4]
“Belgische medailles in 1995” [20/4 tot 9/6]

SALLE DE BAINS 
9 maart t / m 13 april 

Geerten Ten Bosch, Harry Lobeek 
18 april t / m 11 mei 
Rob van der Hoeven 

Mauritsstraat 167 3012 CH Rotterdam 
t / f 31 / 0 / 104 139 139 do-za 13-17 

4 april: Hard Core Lounge 2

in en i.s.m. Galerie 13 HAMBURG 
Taubenstrasse 13 info: 49/0/40 3171 888

PJ ROGGEBAND 
GEERT VAN DE CAMP 

JOOST KUYPERS
presentatie: 29 maart 20.00 uur 

30 maart t/m 21 april 
(do. vr. za. zpi 13.00 - 17.00 uur)

LOKAAL
Kloosterlaan 138

(NL) 4811 EE Breda 

Tel: 31 (0)76 5141928 

Fax: 31 (0)76 5207124 BREDA

GUILLAME BIJL stelt voor in 
Lokaal 01 ANTWERPEN

1
14 T/M 31 MAART (00. VR. ZA. ZO. 13.00 -17.00 UUR) 

PRESENTATIE 14 MAART 19.00 UUR

VALENTIN ALSCHER / PETER D0MBR0VE / 
CHRITOPH EBENER/MANFRED KR0B0TH

2
4 T/M 21 APRIL (00. VR. ZA. ZO. 13.00 -17.00 UUR) 

PRESENTATIE 4 APRIL 19.00 UUR

MARIA BJURESTAM/ JOHN BOCK/ 
CHRISTIAN JANKOWSKI / JONATHAN MEESE

Verbrande Entrepotstraat 9

(B) 2000 Antwerpen

ANTWERPEN Tel/Fax: 32 (0)3 2388166
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Turnhout Assen

■ Cultureel Centrum De Warande
Vhrandestraat 42 - 2300 Turnhout © 014/41.94.94 - di-za 14u-18u w 10u-12u 
14u-18u
“I am you, kunstenaars tegen geweld” - Les Levine, Katharina Sievrding, Felix 
Droese, Jochen Gerz... [tot 31/]
Xavier Rombouts - fotografie [6/3 tot 1/4]
Pierre Kempeneer - fotografie [3/4 tot 6/5]

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstenerlaan 98-9402 KG Assen <£0592/34.07.41 -ma-vr 9u-16u30
Agim en Zhaneta Kadi Hari - schilderijen [tot 22/4]
Max Glasatelier [15/4 tot 23/5]

Bergen

Waregem

■ Art Box
Westerlaan 17 - 8790 Waregem <£>056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo llu- 
19u '
GertVanWeyenberg,SantoCinalli,TedNoten-schilderijen,sculpturen,juwelen[tot 
1/4] •

■ Museum Kranenbuirgh
Hqflaan26-1861 CRBergen <£072/589.89.27-di-zo 13u-17u 
"Gerrit W. van Blaaderen (1876-1935), retrospectieve” [tot 5/5] 
"90 jaar Bergen aan Zee 1906-1996” [tot 29/9]

Bergen op Zoom

Wevelgem
■ (Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611TE Bergen op Zoom <D0164/24.29.30 - di-zo 11 u-17u
Gerrit Sol - schilderijen [tot 21/4]
Jan Mighorst - schilderijen [27/4 tot 19/5]

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <£>056/40.12.40 - ma-vr9u-12u 14u-17u
“Intimiteiten” - Danny Breyne - fotografie [tot 4/4]
"Fotoboudoir" - Hilde Braet [6/4 tot 9/5]
■ Ontmoetingscentrum Wevelgem
Mtnackerestraat 18 - 8560 Wevelgem - ma-vr 9-12u 14-20u
“Vrouwen in de kijker" [tot 29/3]

Breda

Zonnebeke

■ Cuitureel Centrum De Poort
leperstmat 7- 8980Zonnebeke <£051/77.04.41 - wo+za 14u-18uzo 10u-12u 14u- 
18u
Joël De Rote [29/3 tot 5/5]

E Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda <£076/530.31.00- ma-za 13u-18u
Gerard Polhuis [tot 5/5]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda <£073/22.50.25 - di-vr 10u-17u za-zfr 13u-17u 
“Het gegeven beeld, een cadavre exquis project” - Florette Dijkstra, Otto Egberts, 
Lock Grootjans.. ./Jacomijn den Engelsen - grafiek [ 17/3 tot 28/4]
■Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EEBreda <£076/514.19.28 - do-zo 13u-17u
M. Bjurestam, C. Jankowski, J. Bock, J. Meese - uitgenodigd door Guillaume Bijl [4 
tot 21/4]

Nederland Delft

Almere

■ Cultureel Centrum Abtswoude
Aart van der Leeuwenlaan 332 - 2624 LJ Delft £015/256.92.06- ma-zo 9u-21u30
Beatrice Neetens [tot 31/3]
Leo Pors - schilderijen [3 tot 28/4]

■ De Pavijjoens
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere <£036/537.79.77- di-zo 12u-17u
Bastienne Kramer - sculpturen, installaties [8/3 tot 14/4]
“Slapen in Almere” - Jos van Doom, Frank E van der Weide, Gijs Verschoor [26/ 
4tot2/6]

Den Haag

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kah>erstraat92 -1012 Amsterdam £020/523.18.22 - ma-vr 10u-17uza-zp llu-17u 
“Dubbelportretten, 2 visies in brons” - Jaap Hartman, Wim Korink [ 15/3 tot 2/6] 
"Amsterdam’daki Anadolu, Anatolië in Amsterdam, manifestatie rond een foto
tentoonstelling van Leo Divendal” [4/4 tot 23/6]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam £020/620.48.78-di-za 13u-17u
“Das Haus und die Stadt, stedebouwkundig werk van Diener & Diener” [tot 23/3] 
“Bewegwijzering in Schiphol” - Paul Mijksenaar [29/3 tot 18/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozrenstraat 59-1016 NNAmsterdam £020/422.04.71 - di-zp llu-17u
“Gedraag je!” - Vito Acconci, Marina Abramovic, Mike Stubbs... [tot 24/3]
“11 werken” - Frank Mandersloot [30/3 tot 12/5]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £020/625.56.51 -di-zo 12u-17u
Renée Green, Rirkrit Tiravanija [tot 24/3]
"Crap shoo" - Henge Jacobsen, Jes Brinch & Henrik, Maurizio Cattelan... [ 12/4 tot 
9/6]
■ De Veem vloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam £020/675.93.06- ma-zio 12u-18u 
“Endurance” - Marina Abramovic, Bas Jan Ader, Vito Acconci, Chris Burden... [8/ 
3 tot 7/4]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam £020/622.71.93 - di-za 13u-18u
“N.T.K.” - Joep van Lieshout [tot 23/3]
“Jeuk” - Maria Roosen [30/3 tot 5/5]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam £020/63882.11 - do-za 13u-18u
Gijs Frieling - schilderijen [7/3 tot 13/4]
I Loerakker Galerie. * -

Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam £020/622.17.32 - wo-za 13u-17u30 
Anita Drachman - beelden/”Rue des amis, Brégégère France” - Pjotr Müller [tot 16/3] 
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam £020/673.21.21 - rna-zo 10u-17u 
“De lelijke tijd, pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895” [tot 31/3] 
“Een nieuwe kunst, fotografie in de 19de eeuw” [tot 5/5] 
“De hersenpop van Asmus” [tot 12/5] 
“Aanwinsten kunstnijverheid" [tot 9/6]
“Het mooiste gekozen, hoogtepunten uit de kostuum- en textielverzameling" [29/4 
tot 22/9]
“Rondom Rubens en Teniers” [30/3 tot 22/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-zo llu-17u 
“Sublieme vormen met zicht vanaf 5m” [tot 24/3]
Leon Kossoff - schilderijen [tot 31/3]
“Gedichten in het Stedelijk” - Gerrit Kouwenaar, Kees Nieuwenhuijzen [tot 
31/3]
‘The naked shit pictures” - Gilbert & Georges [tot 31/3]
Wijnanda Deroo - fotografie [tot 14/4]
Günther Förg - fotografie [16/3 tot 28/4]
“Peiling” [6/4 tot 26/5]
“Readers Digest, 10 jaar schenkingen aan grafiek” [27/4 tot 9/6]
“Edvard Munch en verwante kunstenaars” - Jannis Kounellis, Joseph Beuys, Georg 
Baselitz... - schilderij en aquarellen [13/4 tot 9/6] 
■ Stichting Ultima Thule
Pieter Nieuwlandstraat 23c ■ 1093 XJ Amsterdam £020/693.95.58 - wo-vr 14u- 
18u30
Magdalena Peltzer [tot 17/3]
■Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam £020/56882.00 - ma-vr 10u-17u za-zo 
12u-17u
“Verre vrienden van Jan Klaassen; poppenspel in Afrika en Azië” [tot 1/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CXAmsterdam £020/570.52.00- ma-zo 10u-17u 
"19de eeuwse fotografie, een selectie uit de nationale foto-collectie" [tot 28/4] 
“Caspar David Friedrich en Philipp Otto Runge, Dag- en jaargetijden” [29/3 tot 
23/6] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes45 -1012 KDAmsterdam £020/622.90.14 - di-za 10u-20u30zo 13u-17u 
“Grenzeloosgetekend! Cartoons vanNederlandseen Vlaamsetekenaars”-Emiel De 
Bolle, Brasser, GAL... [tot 11/4]
“Vlaamse sier, tussen beeld en functie” [19/4 tot 2/6]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JBAmsterdam £020/622.94.34 - wo-za 12u-18u 
‘Tafel I van voorstellen voor tafels” - Jeroen Hoogstraten [15 tot 31/3]
“Werk van afgestudeerden”-Lise Haler Baggessen, Elles Jeurink,Arjende Leeuw... 
[tot 31/3]
‘Transit-Zone” - Mike Nelson, Ania Rachmat, Erland Williamsson [12/4 tot 12/5]

■ Galerie Maurits van de Laar
Westeinde 203 - 2572 GZDenHaag £070/364.01.51 -do-zp 12u-18u
“Equipa H” - kunstenaars van de galerie [tot 17/3]
Marcel van Beden - tekeningen [24/3 tot 28/4]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517HVDen Haag £070/338.11.11 - di-za 9u-21u zo-ma 
9u-18u
“Nieuwe presentatie Oude Kunstnijverheid" [tot 31/3]
“Meesters van de moderne kunst” [tot 14/4]
Gary Lang [tot 26/5]
Frank van Hemert [tot 2/6]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag £ 070/364.69.40 - di-vr llu-17u za-zo 
12u-17u
“De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer” [tot 2/6]
“Erich Salomon in Holland, foto’s 1933-1940" [16/3 tot 23/6]
•HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag £070/365.89.85 -ma-za 12u-17u
“Silicon Rally” - internet en World Wide Web [22/3 tot 30/5]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade55-DenHaag £070/365.89.85-di-za 12u-17u
Sander Doerbecker [1 tot 30/3]
•Mauritshuis

Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag £070/34692.44- di-za 10u-17u zp llu-17u
Retrospectieve Johannes Vermeer [tot 2/6]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag £070/338.11.11 - di-zo llu-17u 
“Secrets d’initiés, maskers uit het Musée de l’Homme in Parijs”/Iba N’Diaye - 
schilderijen, tekeningen [tot 31/3]
Kupka [27/4 tot 30/6]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 - 2514AP Den Haag £070/346.27.00 - ma-za 13u-17u 
“The world of learning around Vermeer” [tot 2/6]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751WN Deurne £0493/38.75.0/7 - di-zo 12u-l 7u
“De krachtvanherfialing”-Jan Schoonhoven,Guido Kippens,Piet Dieleman, Carina
Diepen... [tot 24/3]

Deventer

■ Museum De Waag
Brink56- 7411 BV Deventer £0570/69.37.83 - di-za 10u-17u zp 14u-17u 
“Wij hebben thuis ook kunst” - Evelien Verkerk, Jan ter Heide [tot 5/5]

Dordrecht

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40-3311 XP Dordrecht £078/513.41.00 - di-za 10u-17uzo 13u-I7u 
“Ary Scheffer (1795-1858), gevierd romanticus” [tot 10/3]

Eindhoven

■ Atelier Margot
Hoefkestraat20 - 5611 RM Eindhoven £040/211.75.43 - do-zo 14u-18u
Bruno Sluydts [tot 31/3]
Accrochage [21/4 tot 26/5]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat5-7- 5616 RTEindhoven £040/252.90.93 - di-zo 13u-17u
Piet Smissaert-schilderijen, tekeningen [tot 17/3]
Nelleke de T aat - tekeningen/”Retrospectieve Jan van Eyk (1927-1988)” [23/3 tot 5/5]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-zp llu-17u
“Entr’Acte 5" - Ann Hamilton/”Vertraagde beelden” - René Jolink/”Panic Wagon” 
- A.P. Komen, Karen Mürphy/”Uit de collectie” - Francis Bacon, Georg Baselitz, 
Alan Charlton, Rémy Zaugg... - schilderijen [tot 21/4]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen £050/366.65.55- di-za 10u-17uzp 13u-17u 
“Black & Blue” - Larry Clark, Diane Arbus, Catherine Opie, Gus van Sant... - 
fotografie [tot 8/4]

Haarlem

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem £ 026/443.24.31 - di-za 10u-17u zp 
llu-17u
“Het land dat in mij woont; beeldende kunst en literatuur over migratie”-TiongAng,
Michal Shabtay, Tom Zandwijken... [18/2 tot 14/4]
“Helden op herhaling” - Karen Lancel [25/3 tot 19/5]
Ria Pacquée [28/4 tot 7/7]

■ De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem £023/532.6856 - ma-za llu-17u zo 13u-17u 
"Startel" - Mark Schotel, Jan Starken [2 tot 25/3]
Geertje Briels, Peter Vandenberg, Renate Vendrig, Ruth van Veenen - schilderijen 
[30/3 tot 22/4]
“Bouwen op de zon” - Marijke Don/Geertje Briels, Taeke Henstra [27/4 tot 20/5]
■ Teylers Museum
Spaame 16-2011 CH Haarlem £023/531.90.10 - di-za 10u-17u zp 13u-17u ■
Giorgio Morandi [tot 12/5]
“De vissen van Solnhofen” - boeken, fossielen [tot 26/5]
“Italiaanse tekeningen 1400-1700” [tot 2/6]

galerij c. de vos

S
RIA BOSMAN 
IGNATIUS DE VOS

tentoonstelling
17 maart - 21 april 1996

CARL JACOBS
BRUNO DECRE

tentoonstelling
28 april - 26 mei 1996

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

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

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

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

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

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

■ Stadsgalerÿ
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen <1)045/576.44.49 - di-vr llu-17u m-rp 14u-17u 
“Collectie Aad de Haas” [tot 30/6]

Helmond

ON-GALLERY

■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond <t)0492/52.65.78 - do-ro 13u-17u
Luc Gobijn, Paul Van Rafelghem, Peter Voorn [23/3 tot 28/4]
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond <7)0492/54.74.75 - di-vr 1 Ou-17u ra-w 14u-l 7u
Merijn Bolink - beelden [16/3 tot 19/5]
“Het gezicht van de ING-collectie: van Willink tot Bierenbroodspot” [30/3 tot 16/6]

DUINDISTELSTRAAT 9/11 - 8300 KNOKKE-ZOUTE - TEL 050/60.77.86 ‘s-Hertogenbosch

Intermezzo
03/03/96 - 31/03/96

Fred Bervoets
06/04/96 - 16/05/96

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadellaan 7 - 5211 XA 's-Hertogenbosch 0 073/612.21.88 - di-ra llu-17u zo 
13u-17u
“Een nieuw museum voor ‘s-Hertogenbosch” - Borek Sipek [tot 17/3]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch <£>073/687.78.00 - di-vr lOu-l 7u zo
zo 12u-17u
“Uit Koninklijk Bezit, de verzamelingen van Oranje” [tot 30/4] 
“The gardener" - Irene Fortuyn [25/4 tot 9/6]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laten <£>035/531.56.56 - di-za llu-17u zo 12u-17u
Kees De Waal - grafiek, gouaches [tot 17/3]
Hans Bayens - schilderijen, tekeningen, sculpturen [tot 17/3] 
“Jan Eisenloffel (1876-1957), pionier in metaal-design" [24/3 tot 2/6]

Leerdam

■ Nationaal Glasmuseum
Lingedijk 28 - 4142 LD Leerdam <£>0345/61.27.14 - di-vr 10u-13u 14u-17u za-zo 
13u-17u
"Gekocht, gekregen en geleend: recente aanwinsten” [tot 28/4]

Leiden

■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 - 2300AE Leiden <£>071/516.88.00 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u
“Asmat houtsnijwerk” [tot 15/3]
“Vergeten eilanden, het mysterie van de Zuidoost-Molukken” [tot 25/8]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden <£>071/516.53.60 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u
“Leiden Centraal” [-/3]
“Oriëntatie, 5 Indonesische en 5 Nederlandse kunstenaars” - Cock Sjardijn, Andar
Manik, Heri Dono, Gijs Frieling... [tot 27/5]

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

11.00 - 13.00 H I 15.00 - 19.00 H

FAX 050 / 61.41.34 - TEL ANTWERP 03 / 321.34.71

Maastricht

•Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <£>043/329.01.90 - di-zo llu-17u
Louise Bourgeois - grafiek/’Reliëfs en tekeningen 1955-1991"-Jan J. Schoonhoven 
[tot 14/4]
Paul Drissen - schilderijen, tekeningen [tot 6/5]
Willem de Kooning - sculpturen [tot 2/6]
“Collectie Neutelings, Middeleeuwse beeldhouwkunst” [tot 9/6]
Sol LeWitt- koepelzaal [tot 1/9]

■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam <£>010/412.40.48 ■ wo-zo 14u-17u
“Rotterdam on line: lijnzaad” - Michaël Winkel [tot 20/4]
G. Spuybroek, Olaf Stevens - schilderijen, glaswerk [21/4 tot 10/5]
■ Galerie RAM
Hoombrekersstraat 8a - 3011 CL Rotterdam <£>010/412.31.33 ■ wo-zo 13u-18u 
“Rotterdam on line: different people” - Ben Vautier, Co Westerik, Peter Kogler. Jim 
Shaw... [tot 14/4] 
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AA Rotterdam <£>010/440.03.01 -di-za 10u-17uzo llu-17u
“Leonardo da Vinei, uitvinder, wetenschapper, kunstenaar” [tot 17/3]
“Studio Dumbar, behind the seen” - vormgeving [23/3 tot 12/5]
"Bruekel & Kooiker” - fotografie [23/3 tot 25/5]
“The Reel World. Honderd jaar filmaffiches 1895-1995.” [23/3 tot 26/5]
“Han vanMeegeren(1889-1947), van miskendkunstenaartotmeestervervalser’Ttot 
2/6]
“Lust voor het oog, 400jaar erotische kunst” [3OZ3 tot 23/6]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 ■ 3011EA Rotterdam <£>010/413.26.80 - di-za 10u-17uzo llu-17u 
‘Toen zijuit Rotterdam vertrokken, 4 eeuwen landverhuizers en emigranten” [tot 10/3] 
■ M K Expositieruimte
Witte de mthstraat 53 ■ 3012 BMRotterdam <£>010/213.09.91 • wo-zo 13u-18u 
“Rotterdam on line: getekend, Amerika!" - Sean Landers, Gary Simmons, Gig 
Wailgun, Sue Williams [tot 14/4]
■ Museum Boy mans - van Beuningen
Museumpark18-20-3015 CX Rotterdam <£>010/441.94.00- di-za 10-17u zo ll-17u
Sarah Lucas [tot 31/3]
“Bouwfonds kunstcollectie: 20 jaar verzamelen” [tot 14/4]
“Lijn, Rotterdamse manifestatie over de tekenkunst anno 1996” [10/3 tot 28/4]
Cindy Sherman [ 10/3 tot 19/5]
Klaar van der Lippe [ 14/4 tot 2/6]
“Maniëristische grafiek: een selectie uit de collectie Baselitz” [28/4 tot 4/8] 
“Rotating glass walls, 1970” - Bruce Nauman [tot 18/8]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015 CB Rotterdam <£>010/440.12.00-di-za 10u-17uzollu-17u 
“Europese architectuur 1984-1994,10jaar Mies van der Rohe Pavillion Award” [tot 
10/3] 
“De architectuur- en onderwijsbeurs” [16 tot 17/3]
“De schepping van de architect, 200jaar bouwkunstonderwijs in Nederland” [9/3 tot 
2/6]
“De moderne jaren ‘50 en ‘60, de verspreiding van een eigentijdse architectuur over 
Nederland” [4/4 tot 7/7]
“Het Nederlandse interieur 1870-1990” [27/4 tot 14/7]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 • 3012 BNRotterdam <£>010/213.20.11 - di-zo llu-17u
"Bill Brandt, photographs 1928-1983” [tot 31/3]

‘ ‘Parcours Rotterdam” - Lamia Naj i/Touhami Ennadre, Daoud Aoulad-Syad [6/4 tot 
12/5]
•Phoebus
Eendrachtsweg 61 ■ 3012 LG Rotterdam <£>010/414.51.51 - wo-zo 13u-17u 
“Rotterdam on line: Punkt und Linie zur Flche" - Erik de Lyon, Joachim Bandau, 
Charl van Ark, Bram Zwartjens [tot 14/4] 
■ Salle de Bains -
Mauritsstraat 167 ■ 3012 CH Rotterdam <£>010/413.91.39 ■ do-za 12u-18u
“Rotterdam on line” - Geerten Ten Bosch, Harry Lobeek [9/3 tot 13/4]
Rob van der Hoeven [18/4 tot 11/5]
■ Wittcde With .
Witte de Withstraat 50 • 3012 BR Rotterdam <£>010/411.01.44 ■ di-zo llu-18u
"Still/a novel” - Edward Muybridge, Cari Andre, Marcel Broodthaers, Jan Dibbets 
[tot 10/3]
“Voorwerk 5” - Christoph Fink, Yvonne Dröge- Wendel, Sigalit Landau, Ana Prada, 
Zeger Reyers [23/3 tot 19/5]
■ XX Multiple Galerie
Witte de Withstraat 55 - 3012 BM Rotterdam <£>010/414.00.08- wo-zo 12u-18u 
“Rotterdam on line” - Glenn Baxter, Adrei Roiter, Hans van der Ham [tot 14/4]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <£>046/451.34.60- di-vr llu-17u za-zo 14u-17u 
“Voyages images” - Norbert Buchsbaum, Theo Derksen - fotografie [tot 17/3]

T
GALERIJ DE WITTE BEER
Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge Sint-Andries

GASTKUNSTENAAR

ALBERT DANIELS
grafiek

2 maart - 21 april 1996

Middelburg

■ Ik' Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg <£>0118/67.54.23 - di-zo 13u-17u
ManfreduSchu [8/3 tot -/4]

Ann Veronica Janssens [26/4 tot 1/6]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg <£> 0118/62.66.55 ■ di-vr 10u-17u za-ma 13u30- 
17u
‘In schoonheid verstild. Jan Heyse 1882-1954” [7/4 tot 18/8]

Nijmegen

■ Paraplufabriek
Mm Olde Bameveldstraat 63A ■ 6512 AT Nijmegen <£>024/322.75.90
“La vie en rose” - Ernie Bossmann, Ada Dispa, Judith Giesberts, Lieke Göbbels... 
[9/3 tot 7/4]

Oost-Souburg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat 239 - Oost-Souburg <£>0118/47.06.58 ■ wo-zo 12u-17u
‘Galerie In Situ te gas" - Les Levine, Zsigmond Karolyi, Marcel Berlanger, Joseph
Semah... [tot 14/4]
“Dialoog Nederland - Italië” - Ronald Mullié, Roberto Remi, Peter Terhorst [28/4 tot 
23/6]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss <£>0412/62.93,28 - di-zo 12u30-16u30
“De kracht van herhaling” - Guido Lippens, Leo Vroegindeweij, Etienne Bossut, Ine
Larners... [tot24/3]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017CS Tilburg <£>013/544.42.40 - do-zo 13u-17u
“Speech” - Gianni Plescia - installatie [tot 24/3]
“Gebundeld beeld; onder water weg” - BoetjePattirane, Johan Voorhans, Felix Bulks 
[29/3 tot 21/4]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96 - 5046 GN Tilburg <£>013/536.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u
“Pakkende patronen, weven volgens het principe van Jacquard” [tot 24/3]
Hil Driessen [tot 14/4]
•Scryption
Spoorlaan434A-5038CHTilburg<£>013/535.37.77-di-vrl0u-17uza-zol3u-17u 
“De liefste machine ooit uitgevonden, Willem Frederik Hermans en de typemachine” 
[tot 1/9]
■ Stichting De Pont
Wilhelminmrark 1 ■ 5041 EA Tilburg <£>013/543.83.00 ■ di-zo llu-17u
Guido Geelen - beelden [tot 30/6] 
“De Tuin van Pjotr Müller" [tot 31/8]

Utrecht_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Casco
Oudegracht366 ■ 3511 PP Utrecht <£>030/231.99.95 ■ wo-zo 13u-l 7u30
“Mucca” - Federico d’Orazio [tot 17/3]
“Texaco Love” - Anna Best [24/3 tot 28/4]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht <£>030/236.23.62 - di-za 10u-17u zo 12u-17u
“JanKnap, schilderijen en tekeningen 1984-1996” [tot 21/4]
“Take one” - Immendorff, Polhuis, Frank Mandersloot... [tot 23/4]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht <£>030/231.38.35 - di-vr 10u-17u za-zo llu-17u 
“Het katholieke gezin 1900-1950” [23/3 tot 30/6]

Venlo

Rhenen 

■ Gemeentemuseum Het Rondeel
Kerkstraat 1 ■ 3911 LD Rhenen <£>0317/61.20.77 ■ di-vr 12u-17u za 13u-17u
“Oases van licht en kleur” - Marcel Schellekens - grafiek [tot 23/3]

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <£077/351.34.57- di-vr 10u-16u30 za- 
zo 14u-17u
“De hand van Lataster" - werken op papier [tot 9/4]

werk ih PERMANENTIE van

Pia BURRICK (kunstglas) 
Patrick STORMS (skulpturen) 

Hans VAN HEIRSEELE (schilderijen)

Roosendaal

•
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <£>0165/56.64.85 - di-zo 14u-17u
Nicolas Dings - sculpturen, werken op papier [tot 14/4]
Zomerexpositie-Barbara de Clercq, Dick Fluitsma, Henk deJong, Kas Stuart... [21/ 
4 tot 28/7]

Rotterdam

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat99- 8899AD Vlieland <£>0562/45.16.00 - wo-za 14u-17u
“Gasten schilderen Vlieland” [tot 13/4]

Zutphen

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
op zaterdag 2, 9, 16 maart & 6, 13, 20 april 
op zondag 3, 10, 17 maart & 7, 14, 21 april 

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

■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75 - 3014 GE Rotterdam <£>010/436.02.88 - di-do zo 12u-17u 
vr 12u-21u za 1 Ou-17u
“Rotterdam on line: tekeningen uit de collectie” - Age Klink, Kees Spermon,
Christina de Vos, Ab Knupfer... [tot 14/4]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011 KZRotterdam <£>010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
“Rotterdam on line” - Leo de Jong, Peter Bastiaanssen [tot 14/4]
• Galerie Fotomania

Hoombrekersstnaat 22 • 3011 CL Rotterdam <£>010/413.50.55 • wo-zo 12u-17u
“Rotterdam on line” - Fons Brasser [tot 14/4]
Candida Höfer/Nico Bick [17/4 tot 2/6]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotterdam <£>010/436.00.15 - vr-zo 12u-17u
“Rotterdam on line” - Armando [tot 14/4]

■ M luseum Henriette Polak
Zaadmarkt88-7216 DE Zutphen <£>0575/51.68.78■ di-vr llu-17u za-zo 13u30-17u
“Kind en kunst IT’ - Sjoerd Buisman, Jan Wolkers, Peter Jordaan... [9/3 tot 5/5]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 - 7201JL Zutphen <£>0575/51.6878■ di-vr llu-17u za-zo 13u30-17u
Zhou Jun - schilderijen [2/3 tot 21/4]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 mei 1996. Gegevens voorde agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april 1996 op het postbusadres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
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Brieven
Ten geleide...

Met deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan de ver- 
bolgen, verbaasde of tevreden lezer om te reageren op artikels 
in de vorige editie(s) van “De Witte Raaf. Voor deze bijdragen 
zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. De redactie houdt zich 
het recht voor ingezonden reacties te weigeren of in te korten. 
Gelieve uw brieven te sturen naar het volgende adres: De Witte 
Raaf, Postbus 1428,1000 Brussel 1.
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DE PLAATS VAN HET ZWIJGEN (naar aanleiding van het 
debat over het collectie- en museumbeleid in België op dinsdag 
6 februari 1996 in het Nieuwpoortteater te Gent) Ontmoedi
gend. AJs dat de mensen zijn die de (hedendaagse) kunst (cultuur) 
officieel mee moeten helpen schragen. Verbijsterend hoe ze daar 
allemaal als geslagen hondjes rond de tafel zaten. Geen enkel def
tig tegenargument, geen verweer, geen reactie, niets konden ze in
brengen of zelfs maar bedenken om de witte raafjes uit balans te 
brengen. Na hun uiteenzetting was het woord aan de verzamelde 
en toch geviseerde heren en dames van de hedendaagse kunst. Enkel 
een algemeen stilzwijgen dat net iets te lang duurde.
Er volgde een ontgoochelend debat waarbij de absolute politieke 
desinteresse voor (hedendaagse) kunst vooral heel treffend werd 
verpersoonlijkt door één van die kruiperige melkmuiltjes uit het 
kabinet van de Minister van Cultuur. Duidelijk aangenaam verrast 
door het suffige vertoon en vertoog van de dames en heren van de 
hedendaagse kunst, kon hij bijna ongehinderd en triomfantelijk 
zijn holle frasen voorkwezelen.
Toch ook enkele strohalmen. De jeugdige overmoed van de witte 
raven, de nog altijd bereidwillige durf van die ene conservator uit 
Gent en de openlijke tussenkomsten van een kunstenaar.
Bemoedigend. Hopelijk voldoende om de nu wel duidelijk gewor
den noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.

I i

. Hans Verhaegen
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• Stefan Hertmans over "Con.lsl. NY-1994" van DIRK BRAECKMAN uit de collectie van het Provinciaal Museum voor Fotografie op zondag 24 maart om 
15.00 uur in het Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, Antwerpen In samenwerking met de Vrienden van de Provinciale Musea Antwerpen, Provinciaal 
Museum voor Fotografie Antwerpen • Sylvain Maresca over AUGUST SANDER, een sociologische analyse op donderdag 11 april om 20.00 uur (o.v.) in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, Brussel Sylvain Maresca is docent aan het Département Image Photographique, Université Paris VIIIen redactielid van het 
tijdschrift La Recherche photographique. Hij bereidt een boek voor over de.relaties tussen fotografie en sociale wetenschappen. In samenwerking met de Vereniging voor 
Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten • Lezingencyclus JOHANNES VERMEER Bernard Descheemaeker over "Niets ledighs in de dinghen...", 
emblematiek, symbolen en allegorie bij Vermeer • Michel Peeters over "Een vroege Vermeer uit 1937" • Pool Andries over "Afstand, het werk van Vermeer in relatie tot de 
fotografie" • Marc Holthof over "Vermeer en de Tijd. Waar wachten al die personages in het werk van Vermeer op?" «in het Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47, Antwerpen zaterdagnamiddagen 20/04 - 27/04 - 04/05 - 11/05, om 14.00 uur «in de cursusruimte van AMARANT, Hoogpoort 50, Gent zondagochtenden 21/04 - 28/ 
04 - 05/05 - 12/05, om 11.00 uur In samenwerking met de Vrienden van de Provinciale Mpsea Antwerpen, Provinciaal Museum voor Fotografie Antwerpen • Thought 
Made Visible. MEL BOCHNER en de Amerikaanse Kunsttheorie Aansluitend bij de Mei Bochner-tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel neemt Steven Jacobs de Amerikaanse kunsttheorie uit de jaren zestig onder de loepe. «in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, Brussel donderdag
avonden 18/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05, om 17.00 uur «in de Witte Zaal - Sint-Lucas, Zwarte Zustersstraat 34, Gent dinsdagavonden 16/04 - 07/05 en woensdagavonden 17/ 
04 - 08/05, om 20.00 uur «in het Muhka, Leuvenstraat 32, Antwerpen zaterdagnamiddagen 27/04 - 04/05 - 11/05, Om 13.30 uur In samenwerking met de Vereniging voor 
Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten • Oude en Nieuwe Filosofie "Parmenides+Baudrillard", door Mare Holthof, 
"Aristoteles+Heidegger", door Peter De Graeve en "Socrates+Wittgenstein"' door Jan Verplaetse• in Gent en Antwerpen • Filosofie van de Moderne Tijd met 
Steven Jacobs, Jan Verplaetse, Peter De Graeve, Philippe Juliam,.Ronald Commers, Wim De Temmerman, Paul Gimeno* in Gent

Meer info over deze lezingen of een overzicht van alle cursussen‘en lezingen over Beeldende Kunst, Theater en Filosofiehaalt u bij

A M A R A N
AMARANT vzw • Hoogpoort 50 • 9000 Gent • tel 09/233.03.24 • fax 09/233.42.36
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 54 - MAART-APR1L1995 VOORAF UITGEVERIJ

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

NUMMER 55 - ME1-JVNI1995

■ Mare Dé 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 TOE
GELATEN ■ Jorinde Seijdel Time-out: Redesign - Remuseum 
- Rereality ■ Marc Dubois Van Casino tot Museum ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Het warenhuis (deel 1). Over het 
PMMKU Marc Holthof De ongewenste wasmachine. Over 
het televisiewerk van Jef Cornelis.

NUMMER 56- JUIJ-AUGUSTUS199^ 

■ 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 hetzelfde 

geld ■ Mare 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 Mulder "Het is beeldende 
kunst, wantje kijkt ernaar." Kunstenaars op televisie ■ Dirk 
Pültau De schimmelende processies van Paul Thek • Koen 
Brains & 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 46^ Biënnale van Venetië • Koen 
Brams & Dirk Pültau Middelheim, nu ■ Koen Brams 
Vragen aan Jacq Vogelaar. Over het tijdschrift in het algemeen 
en "Raster" in het bijzonder.

NUMMER 58 - NOVEMBER-DECEMBER 1995 

■ Rudi Laermans 'Ik verzamel, dus ik ben?' Kleine postume 
dialoog met Walter Benjamin ■ Een bezoeker van 
tentoonstellingen die anoniem wenst te blijven Mevrouw Z 
■ Koen Brams & Dirk Pültau De collectie van Annick en 
Anton Herbert ■ Renée Steenbergen De echte en de ideale 
verzamelaar - een speurtocht ■ Filip Geerardyn Ongezeglijk 
verzamelen en hetonzeglijk reële Over "Collecting, An Unruly 
Passion, PsychologicalPerspectives"UStevenJacobsVerval 
Het "Zwarte Vierkant"als ruïne • Koen Brams, Ilse Kuijken 
& Dirk Pültau De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht 
■ Middelheim, 1995+... ■ Sven Lütticken De bodem en de 
blik Jean-Marc Bustamante en het landschap ■ Marc Holthof 
De metamorfosen van deze tijd

NUMMER 59 - JANUARI-FEBRÙARI1996 

■ Lawrence Weiner A translation from one language to 
another • Paul De Vylder De plaats van het zwijgen ■ Henri 
Maldiney Over vertaling Taal Spraak Poëzie ■ Elke de 
Rijcke De vreemde taal in de taal vertalen ■ Steven Jacobs 
Kleine esthetica van de robotfoto ■ Dirk Pültau GüntherFörg, 
"Zwillinge", 1986 ■ Koen Brams & Dirk Pültau Een plaats 
voor de levende kunst Over de collectie van het Museunï van 
Hedendaagse Kunst Gent ■ Hans Abbing Verhuld vertoon 
De Nederlandse overheid en de Mondriaan Stichting ■ Linda 
Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Afle vering 1: 
Energie verdwijnt niet, energie verdampt

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de 
auteurs. Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden 
maar de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
brieven in te korten.

met DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
AUTEURS

Jan Baetens Docent Frans aan de Handelshogeschool 
Antwerpen en coördinator van het woord- en beeldprogramma 
van het Instituut Culturele Studies van de K.U.L. Hij is 
auteur van een tiental boeken, allen in het Frans, en publiceerde 
onlangs een studie over moderne poëzie, “L’éthique de la 
contrainte” (1995, éd. Peeters).

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

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerdë in1994 het boek 
“Hetgebroken venster” (Vlees en Beton 25). In de loop van 
het voorjaar wordt van hem een boek over Henri van de 
Velde verwacht.

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist.

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

Luc Tuymans Beeldend kunstenaar. Over zijn werk 
verschijnt in het najaar een monografie (met teksten van 
Ulrich Loock, Nancy Spector, Juan Vincente Aliaga en 
hemzelf) bij Phaidon Press (Londen).

Jan Verplaetse Assistent bij de Vakgroep Wijsbegeerte én 
Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent. Verricht 
onderzoek naar de maatschappelijke dimensies van kennis 
en argumentatie.

Bart Verschaffel Filosoof. Is als hoogleraar verbonden aan 
de E.H.S.A.L. Samen met Jef Comelis realiseerde hij de 
produkties “The Music Box”, “Lés Vacances de Monsieur 
Mag", en onlangs “C’est moy que je peins” voor de BRTN. 
In de reeks “Vlees en Beton” verscheen onlangs het boek 
“Figuren ”, een bundeling van teksten die hij tussen 1990 en 
1995 publiceerde.

Linda Warmoes Studeerde rechten en sociologie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. Debuteerde in de vorige 
aflevering van “De Witte Raaf’.
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Kunst/Geschiedenis

Een onderzoek van de ‘einden’ van de kunstgeschiedenis, en 
wat betekenen de talloze filosofische en theoretische 
problemen die aan het licht gebracht zijn voor de praktijk? 
Daarnaast bijdragen over Raoul De Keyser en de derde 
episode van “KUNST - een feuilleton in afleveringen”.
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Café - Grill 
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Bekend om zijn
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irt tot en met 1 a april
^azan^nlijkfr opening zaterdag 9 maart van 12.00 tot ïZöyuur-am

Academie van Beeldende Kunsten**
galerie Aelbrecht

Alliance Française
museum Boymans-van Beuningen

galerie de Brieder
Brutto Gusto*
CBK Artoteek Rijnmond
CBK Tentoonstellingen, Villa Alckmaer
Chabot Museum

galerie Cieremans & cie 
Cokkie Snoei

galerie 
galerie 
galerie

Delta* 
Duo Duo 
Ecce 
Fotomania

galerie Goethe-Institut Rotterdam**
galerie lo
galerie Kralingen*

Kunsthal Rotterdam
Liesbeth Lips

galerie Maas
MK Expositieruimte
Nederlands Foto Instituut
Oranjerie
PHCEBUS.Rotterdam
RAM galerie
Salle de Bains*
Station Rotterdam Blaak 
Het Wilde Weten
XX Multiple galerie

** zaterdag en zondag gesloten
* zondag gesloten
voor adressen en openingstijden zie folder

De manifestatie wordt begeleid door een catalogus die te koop is bij de deelnemende instanties, voor informatie tel 010 411 50 78 / fax 010 213 23 18

ROTTERDAM ON LINE, tekenen/drawing '96 is een initiatief van de Stichting Rotterdamse Galeries


