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Transport

Er gaat geen dag voorbij of er doen zich 
schermutselingen voor tussen Belgische 
excellenties en bestuurders van hogere 
en lagere niveaus - de EG, de Gemeen
schappen, de Gewesten, de Provincies en 
de Steden en Gemeenten. Wie organi
seert de strijd tegen de drugshandel? De 
federale overheid. Voor wie is de drugs- 
preventie? Voor degemeenschappen.Het 
zijn niet meer dan symbolische territo
riale conflicten, die aan het wezen van de 
zaak - de overeengekomen machts
verdeling - niets veranderen. Om de hui
dige status-quo omver te halen, is er 
zwaarder geschut nodig. Enkele decen
nia geleden zou de bouw van een muur 
overwogen zijn; honderden jaren gele
den, het uitgraven van een slotgracht In 
het Vlaanderen van Luc Van den Brande 
wordt met koortsachtige haast Telenet 
Vlaanderen uit de grond gestampt De 
idee is verrassend simpel, en het succes is 
gegarandeerd: we sluiten alle regionale 
kabelmaatschappijen op elkaar aan, en 
we beschikken over een strikt nationaal, 
Vlaams netwerk. Wie ervan kan genie
ten, en vooral, wie ervoor zal betalen, 
maar misschien ook, wat we op het net
werk doorsturen, het zal allemaal Vlaams 
zijn. Met de transferts naar het zuiden, 
maar ook naar de andere windstr eken, is 
het dan definitief afgelopen.
In deze aflevering gaan we nader in op 
deze driehoek: (nieuwe, maar ook oude) 
media / autoriteit / natie. Welke rol kan 
de ervaring spelen in de omgang (met 
kunst) en waarom wordt deze modaliteit 
- “dit heftig materialistisch ideaal” - be
laagd? Dirk Lauwaert concentreert zich 
op de produktiviteit van de ervaring en 
op de talloze krachten - niet in het minst 
de “fameuze nieuwe media” - die het op 
haar gemunt hebben.
Het probleem van de autoriteit - van de 
meester - wordt in Slavoj ieks bij
drage benaderd vanuit de invalshoek 
van de virtuele realiteit Voor Zizek is 
het virtuele niets nieuws, wat wel nieuw 
is, is dat de potentie van de virtuele 
realiteit alsmaar groeit Wat zijn de con
sequenties voor de functie van de meester? 
Jan Struelens schrijft aan een geschiede
nis van 500 jaar Web, waaruit we hier 
enkele hoofdlijnen presenteren, van 
Jacob Cats tot het World Wide Web. 
“Zit er in het feeërieke rag der glasvezels 
hier en daar een zwartbehaarde acht- 
poot verscholen?” Neen, natuurlijk niet, 
maar zit het kwaad niet verborgen in de 
volgehouden illusie dat wij de (centrale) 
positie van de spin op het web (kunnen) 
innemen?
Dirk Piiltau, tenslotte, analyseert twee 
Duitse televisieprogramma’s, “Strafien- 
feger” (ZDF) en “Die schönsten Bahn- 
strecken Deutschlands” (ARD). Lijken 
beide programma’s op het eerste ge
zicht, het ene al betuttelender dan het 
andere, de toeschouwer in een toestand 
van halfslaap te brengen, dan moet ech
ter ook hier de conclusie zijn dat dit oude 
netwerk van ‘wegen’ stevig onder de 
noemer geplaatst blijft van het ‘rijk’, de 
natie Duitsland.
Verder in dit nummer: een essay over de 
korte geschiedenis van de term ‘installa
tie’ en de ‘installatie’ als kunstvorm, een 
tekst over de nieuwe Europese biënnale 
“Manifesta”, een bespreking van “Figu- 
ren/Essays” van Bart Verschaffel en de 
vierde episode van het tweemaandelijkse 
feuilleton “KUNST”.
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Hedendaags sofisme en de arme ervaring

Waar kom ik uit wanneer ik mijn ervaringen 
begeleid, ze als leidraad neem en tegelijk 
van commentaar voorzie? Waar kom ik uit 
wanneer ik ze wil begrijpen, maar mij er ook 
door wil laten leiden? .
Ik ben bewust van het hachelijke van die 
keuze. Mezelf ondervragend realiseer ik me 
hoe onvast, hoe ondefinieerbaar mijn erva
ringen zijn.
Ik realiseer me dat ervaring een utopie is: 
iets dat je zou willen hebben, maar mis
schien nooit kunt krijgen. Het leven als op 
zoek gaan naar ervaringen.
Ik besef dat deervaringsindustrie de groot
ste is van dit ogenblik. Niets van mijn erva
ringen ontgaat vandaag het oog van het 
universeel in praktijk gebrachte behavio
risme (1).

Ervaring is een veelkantig begrip. Het staat 
tegelijk aan het begin en aan het einde van 
levensgebeurtenissen. 'Eenervaring' heb
ben staat dan tegenover ‘ervaring’ hebben. 
Het eerste is een punctuele impact, het 
tweede is verwerking in diepte en breedte. 
Ervaringen zijn nodig voor de ervaring, 
maar de ervaring staat het hebben van erva
ringen in de weg. Hoe meer ervaring men 
heeft, hoe moeilijker het wordt ervaringen 
op te doen.
‘Dé ervaring’ doet zich voor in het enkel
voud, ‘een ervaring’ is steeds in het meer
voud; ‘één ervaring’ is nooit voldoende. De 
ervaring is nochtans niet de simpele optel
som van vele ervaringen. Ervaring wijst 
ervaringen af. Wie te veel en te lang ervarin
gen opdoet, komt niet tot ervaring. Zo wordt 
ervaring een manier om te besparen op 
ervaringen.

Hiroshi Sugimoto

Castro, San Francisco, 1992

Hét mooiste doel leek me altijd de onmoge
lijke “theorie van het concrete”, “analyse 
van het subjectieve”, “systematiek van het 
sensuele” (2). Reflectie die niet eerst de 
ervaringen neutraliseert en er nooit meer op 
terugkomt, maar die zo dicht mogelijk tegen 
de ervaringen aan ligt Met mijn indrukken 
raisonieren: ze rede inpraten, me door hun 
rede laten ompraten.
Dit betekent toch uiteindelijk dat je het 
werkstuk nietvérhardt tot een document, tot 
een object, tot een ‘tekst’ (3) - maar het 
probeert te grijpen in het moment en in de 
vorm van zijn verschijnen.
Het betekent dat je je tegenover het werk
stuk plaatst zoals een muzikant die een 
partituur speelt Nooit kan het twee keer 
hetzelfde zijn. Steeds is het een nieuwe 
uitvoering. Steeds is er de noodzaak van 
grote concentratie. Systematiek als ‘uitvoe
ring’ . Uitvoering als het grote model.
De kritische reflectie is vandaag niet meer 
een subtiele uitvoering/interpretatie maar 
een ontcijfering, een inventarisering. Spe
culatief onderzoek in plaats van de fragiele 
intimiteit van de uitvoering. Niet meer de 
aanraking van de aarzelende minnaar, maar 
de snede van de wetsdokter. Nee, het ver
baast me niet dat men vandaag de reflectie 
over de kunst weigert (4): ze buigt er zich 
niet over, maar bezet het. Het instrument 
van die bezetting zijn de menswetenschap
pen.

Mijn kleine theorie van de ervaring komt 
voort uit ambachtelijke problemen. Lesge
ven is ‘leren kennen’: aan elkaar voorstellen 
als een gastheer, bij elkaar brengen, een 
gemeenschappelijk onderwerp voorstellen. 
Want het werkstuk is oud en komt van ver, 
de leerling jong en onbereisd: beiden moe

ten even in eikaars aanwezigheid geraken. 
Ik moet ze even in hetzelfde sas sluizen. En 
het moeilijkste is nog de leerling aanwezig
heid te geven. Hij dénkt al zó aanwezig te 
zijn in het leven dat er niets meer bij kan. 
Maar het moet, want het is nutteloos en 
daarom nefast het over die vreemde verre 
gast te hebben als hij ondertussen achterom 
lonkt
Zo ontgaat het de leerling dat mijn woorden 
alleen maar bij het werkstuk horen zoals de 
schaal bij het fruit, de sokkel onder het 
beeld, het houten kader rond de foto: als een 
middel om aandacht te scheppen en waarde
ring uit te drukken. Ik moet de leerling in de 
ogen van het werkstuk laten kijken: “leurs 
yeux se rencontrèrent” (5). Om iets begrij- 
pelijk te maken moetje het grijpbaar maken. 
Be-grijpen begint met handtastelijkheid. Er 
moet rond het werkstuk, dat steeds van 
zover komt, een onmiddellijkheid gecon
strueerd worden.
Zonder die aanwezigheid wordt alles watje 
oyer het werkstuk zegt: informatie. We we
ten allemaal dat die nutteloos en daarom 
ook destructief is (6). Informatie creëert 
afwezigheid. Sartre zou zeggen: het 
"néantiseert". Informatie zegt: ik vertel je 
iets datje niets aangaat, waar je toch naar 
luistert, maar geen nood, het is om het 
meteen te kunnen vergeten. Informatie is 
een vacuüm-machine (7). Het verbindt niet, 
maar is steriel. Die steriliteit is ongemeen 
actief. Wie informatie hanteert, stelt zich 
geen vragen over haar immense, perverse 
werkzaamheid, maar uitsluitend over haar 
juistheid (8). Niet over wat door informatie 
verbonden wordt, maar of het gecontroleerd 
is. Dat informatie objectief moet zijn, bete
kent dat ze in geen enkele relatie tot iets mag 
staan, dat de enige relatie de objectiverende 
anti-relatie kan zijn. Ik hoef er dan ook niet 
meer te zijn om informatie in ontvangst te



nemen: ik laat ze registreren, ik stapel ze op 
als een dood bezit. Computergeheugens die
nen echt ergens voor: namelijk opdat ik 
afwezig zou kunnen zijn.

Mijn klein geloof in de ervaring komt ook 
voort uit enkele contacten met de acade
mische wereld. Enkele, maar wel traumati
serende. In de letterlijke zin van het woord: 
iets dat je tot de grond in onzekerheid brengt; 
een kwetsuur die je verdere doen structu
reert (een manier om geboren te worden of 
gelanceerd op een weg waar je niet meer van 
af komt). De getraumatiseerde kampeert rond 
het trauma; wat hij doet en denkt, is een 
averechtse hulde aan dat trauma. Juist om
dat het zo bedreigend was, laat het nooit 
meer los (9).
Wat was dat trauma? Het was die onge
hoorde ambitie om te kennen zonder erva
ring. Emblematisch in mijn geschiedenis 
zijn de historicus die het niet nodig vond de 
films te zien die hij bestudeerde, de kunst
historicus die nooit een oordeel had over het 
werk, de theoreticus die de ‘amateur’ opzij 
schoof als hystericus.
De permanente oorlog van de klerken van 
iedere cultuur tegen het ‘esthetische ’, meer 
bepaald tegen de aanraking die in onvoor
spelbare beweging brengt. Managers van
daag enrevolutionairen van gisteren zijn als 
de dood voor die aanraking, maar beide 
exploiteren ze die om anderen te strikken.

Ervaring is aards, platvloers en ontnuchte
rend concreet (ze is ook meeslepend, onre
delijk en makkelijkhysterisch). Tussenbeide 
polen - ontnuchtering en hysterie - zet de 
ervaring je. Geen zuivere, geen propere, 
geen rustige situatie. Iets dat balanceert 
tussen vloeken en dichten; iets als parels 
braken. Maar ik vind die aardse en hyste
rische onredelijkheid van de ervaring wel 
prikkelend. Het is dan dat het echte werken 
begint. Om te genezen van het maniërisme 
van onze intellectualiteit, van die vervor
mende spiegel die ons tijdens dit carnaval 
als ‘waar’ wordt voorgehouden ‘omdat’ toch 
alles onwaar, want retoriek is (10). Het 
trompe l’oeil denken beheerst onze tijd.

Ervaring staatniettegenoverreflectie, maar 
vraagt die reflectie. Zonder die ervaring, als 
verre, maar steeds aanwezige pool, is er 
geen reden om te reflecteren. Wordt reflec
tie niet steeds weer in gang gezet door de 
schokkende en verbazingwekkende onder
werping die het hart uitmaakt van ons ge
voel een zelf en autonoom te zijn? Is het niet 
die paradoxale onvrije vrijheid die ons tot 
denken dwingt?

Is het denken een vrijer alternatief Voor het 
risico van onze onvrije ervaringen? Helaas, 
het denken dat aan zichzelf overgelaten is, is 
meteen een ‘moeten denken’. De ervaring 
wijst op iets anders, maar de woorden zijn 
overtuigender. Denken is meteen wat je 
moet denken (het denken levert immers een 
overtuigend bewijs), maar vooral wat je 
daarna niet meer mag denken (11). Een 
betweterige, berispende welvoeglijkheids- 
regel van het denken. Wie had het denken zo 
diep conformistisch gedacht? Ach, die er
gernis om steeds weer mensen te horen en 
teksten te lezen die weer in mijn bibliotheek 
willen schrappen !
Reflectie verdraagt de ervaring met moeite 
als een onopgevoed en nukkig wezen. Erva
ring is zo ergerlijk omdat ze gewoon is wat 
ze is: obsceen ouderwets, banaal reactio
nair, absoluut naïef, beschamend in haar 
keuzes, maar zo grandioos onbediscuteer- 
baar. (Zoals een grote verliefdheid; of een 
vriendschap waar geen argumenten tegenop 
kunnen.)
Die prachtige onredelijkheid en onhandel
baarheid van de ervaring ! Datgene wat ont
snapt aan de orde. Het is voorwaar niet het 
denken dat de orde zal ondergraven. Zoveel 
is mij vandaag na een halve eeuw leven 
duidelijk. Het denken is altijd zo gehoor
zaam! Vertrouw reflectie nooit! (Let op de 
adjectieven; lees over de substantieven!)

Ervaring hoort helder te zijn; een middel om 
tot de kern toe te treden. Ervaring is wezen
lijk iets zonder omwegen en twijfels. Die 
komen er altijd achteraf en moeten weer 
weggewerkt worden. Ervaring is een heftig 
materialistisch ideaal. Een ideaal wanneer 
je beseft geen tijd te verliezen te hebben met 

speculaties. Ervaringen zijn snel, onmid
dellijk en juist daarom nooit verstrooid (dat 
onzalige voorstel van Benjamin ! ).

Vandaag wordt een pleidooi gehouden voor, 
vaardigheid ontwikkeld ir, een rechtvaardi
gend klimaat geschapen voor insensitiviteit. 
Eerste stap daarin: het aanleren van wan
trouwen. Die fameuze nieuwe media zijn 
niets anders dan een techniek van insensibi- 
lisering (sensibilisering was eerder al een 
term van de oude media!). Er bestaat niet 
toevallig geen ervaringskritiek van de 
nieuwe media (12). Er bestaat alleen maar 
hysterische theorie over.
En kan ik de menswetenschappen die zich 
vandaag op cultuur, lichamelijkheid, 
visualiteit, enzovoort storten anders zien 
dan als broedplaatsen van sofismen zonder 
einde? (Het proces van de menswetenschap
pen zal ooit gemaakt worden.)
Wanneer zal die golf van intellectueel 
maniërisme overwaaien? Hoe anders kan 
bijvoorbeeld het werk van Paul De Vylder 
begrepen worden? Dit is toch een preten
tieuze cursus ‘beeldtaal’, die iedere 
bewogenheid afdoet als bedrog. Een brute 
operatie zonder tact, zonder elegantie, maar 
vooral zonder vitaliteit. Wat het werk wil 
duidelijk maken, wordt voor mij meteen 
waardeloos omdat vooraf de idee van het 
beeld gecastreerd is. Wie het beeld eerst zo 
belachelijk maakt en de kijker zulk een 
immens overwicht belooft, voert èen ge
vecht dat hij niet kan verliezen. Een pose 
dus en een procédé. Iets dat alleen bestaat in 
de valse problemen die het ons wil aanpra
ten. Deze kritiek van de kitsch is zelf home
risch kitscherig (dit wil zeggen, blind voor 
zijn eigen ridiçuliteit).

Vandaag kijken jonge studenten naar foto’ s 
en hun ‘impact’, naar films en hoe efficiënt 
ze zijn, kijken kunstliefhebbers naar kunst 
enhoe ‘interessant’ dieis.Interessantishet 
doodvonnis van de ervaring. Een interes
sante ervaring is een perverse contradictio 
in terminis. Een ervaring kan geen‘interest’ 
opbrengen. Een ervaring is niet functioneel, 
maar dwingend, verstorend, uitputtend, ex
treem. De ervaring is de manier waarop het 
onbekende - en dat is vandaag het ongepast 
banale, uiterst vanzelfsprekende - je uit
daagt. Ervaring is niet te verzoenen met een 
economisch rendement. Een ‘interessante’ 
ervaring is een devaluatie van ervaring, tot 
middel.

Ervaring is geen systeem van vooruitgang. 
Men kapitaliseert geen ervaring. Een boom 
die groeit, is geen boom die vooruitgang 
maakt. Dat groeimotief zijn we als para
digma kwijtgeraakt. We zien het zelfs met 
de eindtermen uit ons denken over onder
wijs gebannen, of juister: geperverteerd. 
Het groeimotief heeft met het geloof, eigen 
aan vertrouwen, te maken. Een boom zien 
groeien, is geloven in de continuïteit van 
zijn verandering. Maar wat moetje met die 
gedachte aan, wanneer onze grootste intel
lectuele sport het spookgevecht is met iden
titeit.
Wat moeten we met die gedachte van ver
trouwen wanneer voor ons Magritte de 
ultieme revelatie over het beeld is! Denkt 
men werkelijk dat de geschiedenis van het 
beeld niet meer is dan het bedrog waar 
Magritte mee speelt? Wat haten we blijk
baar onze verbeelding. Wat laten we ons 
graag wij smaken slachtoffers te zijn van het 
beeld en daar nu een post-modeme therapie 
voor nodig te hebben. Wat een pseudo- 
lessen!

Ervaringen worden op een wonderlijke 
manier ‘mijn ervaring’, zoals kennis inzicht 
wordt, zoals een cultuur zich kristalliseert in 
een repertoire, waarmee we essentiële ban
den hebben. Dezelfde banden als met onze 
eigennaam. Even arbitrair - natuurlijk - maar 
even onontkoombaar. Het ongedetermi
neerde is hier niet hetzelfde als het wille
keurig verwisselbare. En het onontkoom
bare is hier geen juk, maar de enige moge
lijkheid, de enige kans die we krijgen. Het 
repertoire is geen hitlijst, geen manipuleer
bare code.
Door van kunst cultuur te maken lijkt de 
code nochtans geïnstalleerd. We hebben te 
maken met een verzameling in een opsom
ming, een collectie in een kluis (die van de 
academie, de bank, de overheid, een data
bestand, een encyclopedie). Daarmee loopt 
de verhouding tussen beschouwer en werk

stuk vandaag ten voordele van de objective
rende beschouwer, ten nadele van het ob
ject. Wij zijn gefocaliseerd op manipulatie 
en retoriek. De esthetische overrompeling 
is een verouderd spel, vervangen door bluf 
en provocatie.
Het is duidelijk, vandaag irriteert het esthe
tische, want de esthetische mens bevindt 
zich in een onflatteuze positie: hij is passief 
en wezenlijk naïef. In een imperiaal tijdperk 
is de ironische blik op de wereld, als was die 
wereld zelf een reclameslogan van de firma 
Kosmos, ons aller lot. Tegen de kunst voe
ren we een kolonialistische bevrijdings
oorlog (excuus voor het oxymoron).

Misschien is iedere ervaring een zinsbegoo
cheling. Ik kijk naarfoto’s, maar heb ik er 
een ervaring van? Ik heb vaak de indruk dat 
er van foto’s geen ervaring mogelijk is - 
slechts ‘kicks’ en vage indrukken. Ik ben 
daar vaak zeerover in de war. Foto's hebben 
dat traumatiserend dwingende waar je geen 
speld en geen speling tussen kunt krijgen. 
Foto’s zijn - in tegenstelling tot wat erin te 
zien is, namelijk fragmenten uit de wereld - 
fundamenteel onpoëtisch.
Eigenlijk overkomt zulk een ontpoëtisering 
alles wat gekopieerd en in relais tot bij ons 
komt. Verlies van aura, diagnosticeerde 
Benjamin, maar dat is vooral een verlies van 
de ervaring. Het gereproduceerde is per 
definitie overvloed - die roept homeostatisch 
de armoede van de ervaring op.
Ervaring is de kleuren de geur die de wereld 
voor ons heeft.

Ervaring is wezenlijk weerbarstig tegen
over het woord, tegenover commentaar. 
Zeker tegenover methodische, geordende 
commentaar, die het besprokene in hetkeurs- 
lijf stopt (moet stoppen) van haar uitgangs
punt. Ervaring explodeert die taal, verleidt 
het denken buiten zichzelf, op verschillende 
wegen tegelijk, contradictorisch en para
doxaal. Vandaar een andere taalstrategie, 
die van de kritiek die steeds een vorm van 
poëzie is: didactische poëzie, leergedicht. 
Niet de uitdrukking van emoties of gebeur
tenissen, maar de worsteling om te zien en te 
weten, maar zo dicht mogelijk tegen de 
ervaring aan.

Ervaring introduceert het ‘standpunt’ (om 
te ervaren moetje ergens staan). V an daaruit 
kunnen de dingen bekeken, benaderd, be
oordeeld, gewaardeerd worden. Ervaring is 
een perspectiefpunt; het installeert in het 
universumhetincarnatie-principe'van waar- 
uit’. Ervaring is nooithet alwetende (objec
tiviteit is een afleiding daarvan) maar steeds 
het weten ‘als’, ‘voor zover’: invalshoek, 
benaderings-wijze.focalisatie, point of view. 
Ervaring introduceert met het standpunt de 
mogelijkheid tot ‘waarde’. Valorisering is 
de genuanceerde, gemoduleerde afstand. 
Waardeschepping en standpunten zijn één. 
Zo is er zonder ervaring geen kritiek moge
lijk. (Het wegdeemsteren van de kritiek is 
de fade out van het standpunt.) In het pro- 
dukt-worden van alles verliest men de mo
gelijkheid van een standpunt.

Ervaring introduceert een moreel principe 
in hét esthetische. Een principe dat de 
exterieure autoriteit van traditie en opdracht 
vervangt. Ervaring heeft namelijk met au
thenticiteit te maken. Een geëxalteerd be
grip dat een tweespan vormt met de ironi
sche kritiek van de authenticiteit.
Zou er dan geen derde weg mogelijk zijn? Is 
er geen wijsheid van de ervaring denkbaar: 
die haar relativiteit inziet, maar dat juist niet 
als kwetsend ervaart, die deze onontkoom
bare relativiteit ervaart als een plicht en niet 
als een recht (het expressionisme).

Ervaring is een burgerlijke creatie bij uit
stek, de kern van waaruit religie, weten
schap, politiek en kunst opnieuw geijkt 
werden. Ervaring is een burgerlijk concept 
dat men vandaag wil uitroeien. Daar zijn 
goede redenen voor: ervaring is het principe 
‘weerstand’ bij uitstek. Ervaring is de kern 
van het principe ‘zelfstandigheid’.
De esthetische ervaring heeft er lange tijd 
naar gestreefd Om de plaats van de schok
kende ervaring, openbaring en verwonde
ring te zijn. Dat is sinds de kritische cultuur 
haar bestaansreden geweest. Vandaag heeft 
die rol van de ervaring afgedaan. Vroeger 
zou het heten dat ervaring niet progressief 

was, vandaag heet het dat ervaring besmet is 
met te veel ‘geloof.

Beide - ervaring en inzicht - worden be
dreigd, aangevreten en vernield door de 
expositie. Een bepaalde manier omte tonen, 
maakt blind. Iedereen weet en voelt die 
vernieling aan. Hoe zou de verwoesting van 
de wereld geen tegenhanger hebben in de 
verwoesting elders?
Zo zien we dat wat twee decennia terug nog 
zou zijn aangeklaagd, vandaag - door de
zelfde generatie! - cynisch bejubeld wordt, 
volgens het adagium dat deze eeuw steeds 
weer bewaarheid wordt: wat is, moet (13). 
Als het perfecte spiegelbeeld van die andere 
dubieuze activiteit: de utopie die zegt: wat 
is, moet verdwijnen. De utopisten van giste
ren zijn steeds de geborneerde real-moralis- 
ten van morgen. Beide, handlangers van de 
macht en haar capriolen.

Kunst, intellectualiteit, media - ze zijn van
daag geen kritische spiegel meer van het 
werkelijk bestaande, maar het dodenmasker 
van de macht die al het bestaande in zich 
opzuigt.
Media en reclame zijn bij uitstek instrumen
ten om de macht meer bereik te geven, dit 
wil zeggen om ons meer aan de macht te 
doen participeren, dit wil zeggen om ons 
meer door de macht te laten corrumperen en 
uiteindelijk té laten verdwijnen. In dat 
doodse vacuüm van de macht is er niets. Dat 
niets moet gevoed worden. Daarom moeten 
we aan de macht participeren. Iedere kunst
uiting, ieder medium vandaag is verstrikt in 
de bedrieglijke illusie de macht naar je kant 
te kunnen trekken.
Het verdwij nen van de ervaring is de triomf 
van de macht. De macht doet de ervaring 
vervluchtigen. Aan die macht hebben we 
allen steeds intiemer deel. Hoe daaraan ont
komen - zonder in een politieke daad te 
vervallen? Hoe het spook van de macht voor 
een gesloten deur laten staan? Hoe uit een 
maatschappij stappen waar de macht overal 
lijkt uitgezaaid?

De secularisering van de wereld en van de 
kunst en van het intellectuele leven is niet 
haar objectivering in kennis, maar haar fa
tale greep naar de macht. De macht is een 
Commandeur. Ervaring dat is Don Juan. 
Onze kunst vandaag is geen hommage meer 
aan de man van de passies, maar aan de kille 
Commandeur.

Dirk Lauwaert

Noten

(1) Maar hier worden geen ervaringen, 
slechts kicks geproduceerd (Lieven de 
Cauter, “De archeologie van de kick ”). Wat 
iseen ‘kick’ voormij?Een ervaring,herleid 
tot haar retorisch omhulsel. Een ervaring, 
herleid tot de reclame voor ervaring. Een 
kick is een McGuffin.
(2) Roland Barthes in zijn “Fragments d’un 
discours amoureux” en in “La chambre 
claire".
(3) Ook hier is Roland Barthes een cruciaal 
oriëntatiepunt: tekst is bij hem een weerbar
stig object van analyse, geen weerbarstige 
ervaring van de tekst.
(4)ZoalsBartV erschaffel stelde in nummer 
60 van “De Witte Raaf’ en tijdens de derde 
aflevering van “De Blinddoek ” in het Stuc.
(5) Jean Rousset over “de eerste blik”.
(6) Het nutteloze is zeer werkzaam.
(7) Fotografie is het grote model daarvan.
(8) In informatie-termen: kun je een bron 
citeren, namelijk andere informatie.
(9) Mare Nacht, “Al’aisedans la barbarie 
(10) Van Régis Debray tot Leo De Haes 
komt het er langs zeer uiteenlopende manie
ren toch steeds op neer dat we troost en 
kracht moeten putten uit hét bedrog en de 
slechte smaak. Vive les corrupteurs, 
puisqu’il n’y a qüe de la corruption.
(11) Het ‘watje moet doen’ is vervangen 
door een ‘watje niet meer mag doen’.
(12) Een blad als “Andere Sinema ” doet dat 
niet, omdat het niet kan, niet zo werkt. Maar 
het bekommert zich niet oyer die onmoge
lijkheid. Integendeel het lijkt die juist toe te 
juichen.
(13) Zie het boek van Leo De Haes.
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De virtualisering van de meester
1.

In “The Open Window ”, een beroemd ver
haal van Saki, komt een gast in een landhuis 
aan en staartkar door het grote venster naar 
het veld dat achter het huis ligt. De dochter 
van de familie, die alleen thuis is en hem ook 
als enige ontvangt, vertelt hem dat ze het 
huis nu alleen bewoont - de andere familie
leden zijn onlangs bij een ongeval om het 
leven gekomen. Wanneer de gast even later 
weer door het venster kijkt, ziet hij de fami
lieleden langzaam over het veld naderbij 
komen; ze komen terug van de jacht. Ervan 
overtuigd dat hij de geesten van de overle
denen ziet, slaat hij verschrikt op de vlucht... 
(De dochter is vanzelfsprekend een patho
logische leugenaarster; ten behoeve vanhaar 
familie broedt ze snel een ander verhaal uit 
om te verklaren waarom de gast het huis in 
paniek verlaten heeft.) Een paar woorden 
die de geschikte symbolische context leve
ren, volstaan om van het venster een raam 
voor het fantasma te maken en de wat wazig 
waargenomen huisbewoners op wonder
baarlijke wijze om te toveren in angstaanja
gende geestverschijningen.
Wat meer uitgewerkt treffen we hetzelfde 
dispositief aan in één van de betere science- 
fiction-films van de jongste tijd, “Stargate ” 
van Roland Emmerich. De film vertelt hoe 
een jonge wetenschapper het raadsel oplost 
van een reusachtige ring, die in de jaren ‘20 
in Egypte werd gevonden en van een onbe
kend metaal is gemaakt. Nadat men de juiste 
zeven symbolen op de rand van de ring heeft 
ingezet, begint hij als een star gate te werken 
- wie doorheen het gat in het midden stapt, 
betreedt een ander, alternatief universum, 
een andere ruimte-tijd-dimensie. Wat de 
ring in werking zet, is het identificeren van 
het ontbrekende zevende symbool. We heb
ben dus met symbolische effectiviteit te 
maken, niet met een wetenschappelijk on
derzoek naar materiële causaliteit - de in
scriptie van de juiste zeven symbolen acti
veert het vermogen van de ring om als 
fantasmatisch raam te werken, precies zoals 
in Saki’s verhaal, waarin de symbolische 
tussenkomst het gewone vensterraam ver
andert in een beeldscherm voor fantas- 
matische verschijningen.
Beslissend is hier de topologische structuur 
van dit arrangement; nietalleenhetgatinde 
realiteit, datais toegangtotde ‘andere scène' 
van het fantasma functioneert, maar ook een 
soort topologische verdraaiing, een in-zich- 
zelf-keren van de realiteit, zoals dat het 
duidelijkst wordt veraanschouwelijkt door 
het toneel in het theater. Als we het toneel 
vanuit de toeschouwerszetel bekijken, zin
ken we weg in de fantasmatische ruimte; als 
we daarentegen achter de coulissen gaan, 
valt ons meteen de armzaligheid op van het 
mechanisme dat voor de toneelillusie moet 
zorgen - de fantasmatische ruimte vervliegt, 
‘er valt daar niets te zien... ’
Is deze opstelling - het raam waardoor men 
de andere scène kan zien - niet het funda
mentele dispositief van de fantasmatische 
ruimte, van de prehistorische Lascaux-schil- 
deringen tot de door de computer gegene
reerde virtual reality? Ishet interface van de 
computer niet de laatste materialisering van 
dit raam? Wat de eigenlijke ‘menselijke 
dimensie’ definieert, is de aanwezigheid 
van een scherm, een raam waardoor we 
communiceren methet bovenzinnelijke, vir
tuele universum, dat in de werkelijkheid 
nergens terug te vinden is. Reeds Lacan 
heeft erop gewezen dat de juiste plaats van 
de platonische ideeën de oppervlakte van de 
zuivere verschijning is. Dit gat slaat de 
balans van onze inbedding in onze natuur
lijke omgeving uit het lood en werpt ons in 
een toestand out of joint, een situatie die uit 
haar voegen is geraakt: niet langer thuis in 
de materiële wereld, op zoek naar de Andere 
Scène, die echter voor altijd ‘virtueel’ blijft, 
een belofte van zichzelf, een vlottend 
anamorfotisch schijnsel, alleen toeganke
lijk voor de schuinse blik.
De beslissende pointe schuilt niet alleen in 
het feit dat de mens een zoon technikon is, 
een wezen dat artificiële technische omge
vingen - zijn ‘tweede natuur’ - tussen zich
zelf en zijn ruwe natuurlijke omgevingen 
schuift. Het gaat er veeleer om dat de status 
van deze ‘tweede natuur’ onherleidbaar vir
tueel is. Om nog eens op het voorbeeld van 
het interface terug te komen: ‘virtueel’ is de 
ruimte die we op het beeldscherm van het 
interface zien, dit universum van tekens en 
schitterende beelden waarin we vrij kunnen 
surfen, het universum dat op het beeld
scherm is geprojecteerd en daar de valse 
suggestie van diepte wekt - zodra we zijn 
drempel overschrijden en een blik werpen 
op wat zich werkelijk achter het scherm 

bevindt, zien we enkel betekenisloze digitale 
apparatuur. De fantasmatische scène en de 
symbolische orde zijn strikt correlatief: er is 
geen symbolische orde zonder de fantas
matische ruimte, geen ideële orde van de 
logos zonderdepseudomateriële, ‘virtuele’ 
andere scène waarop de fantasmatische ver- 
schijningen kunnen optreden - of, zoals 
F.W.J. Schelling, de sleutelfiguur van het 
Duitse idealisme, het uitdrukte: er is geen 
geest zonder geesten, geen zuiver geestelijk 
universum van ideeën zonder de obscene, 
etherische, fantasmatische lichamelijkheid 
van ‘geesten’ (zombies, spoken, vam
piers...).
De sleutel voor de status van de Virtuele 
Realiteit ligt in het verschil tussen imitatie 
en simulatie: Virtuele Realiteit imiteert de 
werkelijkheid niet, ze simuleert haar door 
haar schijn voort te brengen (1). Met ander® 
woorden: imitatie bootst een al bestaand 
model uit het werkelijke leven na, terwijl 
simulatie de schijn van een niet bestaande 
werkelijkheid creëert - ze simuleert iets wat 
niet bestaat. Nemen we het meest elemen
taire geval van virtualiteit bij een computer, 
het zogenaamde ‘virtuele geheugen’: een 
computer kan een veel groter geheugen si
muleren dan hij bezit; hij kan functioneren 
alsof zijn geheugen groter was dan het in 
waarheid is. En geldt hetzelfde niet voor elk 
symbolisch arrangement, tot het financiële 
systeem toe, dat een veel grotere dekking 
simuleert dan het in werkelijkheid kan bie
den? Het hele systeem van spaardeposito' s 
enzovoort steunt op het principe dat ieder
een op elk moment zijn of haar geld van de 
bank kan halen - een veronderstelling die 
nooit verwezenlijkt kan worden, maar toch 
het reële, materiële functioneren van het 
financiële systeem mogelijk maakt...
De consequenties van dit verschil tussen 
imitatie en simulatie zijn radicaler dan het 
lijkt. In tegenstelling tot de imitatie, die het 
geloof aan een preëxistente organische rea
liteit in stand houdt, leidt de simulatie 
retroactief tot de denaturalisering van de 
realiteit zelf, doordat ze het mechanisme 
onthult dat voor het ontstaan van de realiteit 
verantwoordelijk is. Met andere woorden; 
de ontologische weddenschap bestaat erin 
dat er uiteindelijk geen grens bestaat tussen 
de natuur en haar artificiële reproduktie. 
Veeleer bestaat er een elementair realiteits
niveau, waarvan zowel de gesimuleerde 
beeldscherm-realiteit als de werkelijke rea
liteit de gegenereerde effecten zijn. Dit ni
veau is het reële van de zuivere calculus: 
achter de gebeurtenis die doorheen de inter
face wordt aanschouwd (achter het gesimu
leerde realiteitseffect) ligt de zuivere, 
subjectloze ('acefale') calculus, een reeks 
van Oen 1, van+en-.
In “Le Séminaire II”, waarin Lacan voor 
het eerst de formule van de reeks van 0 en 1 
introduceert, reduceert hij ze overhaast tot 
de orde van de betekenaren (2). Men zou 
deze passages daarom moeten herlezen van- 
uit het perspectief van de tegenstelling tus
sen betekenaar en letter (of schrift), die in 
“Le Séminaire XX” wordt opgebouwd: de 
subjectloze, digitale calculus is noch de 
differentiële symbolische orde (het symbo
lische rijk van de betekenis maakt deel uit 
van de pseudo-realiteit die op het beeld
scherm wordt gemanipuleerd) noch de rea
liteit buiten het scherm van het interface (in 
de lichamelijke realiteit achter het scherm 
vinden we alleen chips, elektrische circuits, 
enzovoort) (3), De weddenschap van de 
Virtuele Realiteit luidt dat het universum 
van de betekenis, van de narrativisering niet 
de ultieme referentie of de onoverschrijdbare 
horizon is - aangezien het op de zuivere 
calculus berust. Hier ligt de onoverbrugbare 
kloof die Lacan scheidt vanhetpostmoderne 
deconstructivisme. Terwijl het laatste de 
wetenschap ziet als een van de vele moge
lijke lokale narratieve vormen, stelt de we
tenschap ons volgens Lacan in staat om 
toegang te krijgen tot het reële van de zui
vere calculus, dat aan het spel van de diverse 
narratieve vormen ten grondslag ligt. Dat is 
het Lacaniaanse “réd" : de zuiver virtuele, 
“niet werkelijk existente” orde van de 
subjectloze calculus die toch elke “realiteit” 
reguleert, of die realiteit nu materieel en/of 
imaginair is.

2.

De filosoof die het begrippenapparaat heeft 
ontwikkeld dat het best voor de Virtuele 
Realiteit geschikt is, is Malebranche met 
zijn "occasionalisme". Malebranche, een 
leerling van Descartes, dumpt de belache
lijke hypothese van de pijnappelklier, waar
mee Descartes de coördinatie wou verkla
ren tussen de materiële en de geestelijke 

substantie, tussen lichaam en ziel. Hoe kun 
je deze coördinatie verklaren wanneer er 
geen contact tussen beide bestaat, geen punt 
waarop een ziel causaal op een lichaam kan 
in werken en omgekeerd? Omdat beide cau
sale netwerken (dat van de ideeën in mijn 
geest en dat van de lichamelijke handelings- 
reeksen) volledig onafhankelijk zijn, be
staat de enige oplossing erin dat een derde 
substantie (God) voortdurend tussen de twee 
coördineert en bemiddelt en zo de schijn 
van continuïteit overeind houdt: wanneer ik 
eraan denk mijn hand op te steken, en mijn 
hand dan inderdaad omhooggaat, bewerkt 
mijn denken het optillen van mijn hand niet 
rechtstreeks, maar enkel “occasioneel”. 
Wanneer God bemerkt dat mijn gedachte 
gericht is op het opheffen van mijn hand, zet 
hij de andere, materiële ketting in beweging 
- wat ertoe leidt dat mijn hand werkelijk 
wordt opgetild.
Wanneer we ‘God’ vervangen door de An
der, de symbolische orde, beseffen we dat 
het occasionalisme in de buurt komt van 
Lacans positie: zoals Lacan het in zijn pole
miek met Aristoteles in “Télévision ” uit
drukt, is de relatie tussen lichaam en ziel 
nooit direct, aangezien de Ander zich er 
altijd tussen plaatst. Het occasionalisme is 
dus essentieel een naamvoorde “arbitrariteit 
van de betekenaar”, voor de spleet die het 
netwerk van de ideeën scheidt van het idee 
van de lichamelijke (werkelijke) causali
teit, voor hèt feit dat het de Ander is die voor 
de coördinatie van de twee netwerken ver
antwoordelijk is, zodat mijn ziel een aange
naam gevoel heeft als mijn lichaam in een 
appel bijt.
Precies op deze spleet mikt de Azteekse 
priester die mensenoffers laat brengen om 
te garanderen dat de zon weer zal opgaan: 
het mensenoffer is een oproep tot God om 
de coördinatie in stand te houden tussen de 
twee reeksen, tussen de lichamelijke nood
zaak en de aaneenschakeling van symboli
sche gebeurtenissen. Hoe irrationeel het 
offer van de Azteekse priester ook mag 
lijken - de premisse die eraan ten grondslag 
ligt, verraadt veel meer inzicht dan onze 
common sense-intuïtie als zou de coördina
tie tussen lichaam en ziel direct zijn. Vol
gens deze laatste opvatting is het natuurlijk 
dat ik een aangenaam gevoel krijg als ik in 
een appel bijt, want dit gevoel wordt recht
streeks door de appel veroorzaakt. Wat daar
bij uit het oog wordt verloren, is de bemid
delende rol van de Ander, die de coördinatie 
tussen de realiteit en onze mentale ervaring 
ervan waarborgt. En is het niet evenzo met 
onze onderdompeling in de Virtuele Reali
teit? Als ik mijn hand optil om een object in 
de virtuele ruimte in beweging te brengen, 
beweegt dit object zich - de illusie bestaat er 
natuurlijk in te geloven dat het de beweging 
van mijn hand is die de plaatsverandering 
van het object heeft veroorzaakt. Onderge
dompeld als ik ben, zie ik het gecompli
ceerde mechanisme van de gecomputeri
seerde coördinatie over het hoofd - de te
genhanger van de god die in het occasiona
lisme de coördinatie tussen beide reeksen 
moet garanderen (4). Ondanks alle gepraat 
over het “einde van het cartesiaanse para
digma” blijven we binnen de coördinaten 
denken die Descartes heeft uitgezet.
Volgens Frederic Jameson is een van de 
antinomieën van de postmoderniteit het 
conflict tussen het “constructivisme” 
(constructionism) en het essentialisme (5). 
Enerzijds is er de duizelingwekkende pro
gressie van universele virtualisering, de 
steeds meer aan invloed winnende formule 
dat alles (sociaal, symbolisch, technisch,...) 
“geconstrueerd” en contingent is en geen 
waarborg vindt in een preëxisterende grond; 
anderzijds is er de vertwijfelde zoektocht 
naar een vaste fundering, waarvan we de 
sterkste uitdrukking niet zozeer in de di
verse religieuze of etnische 'fundamenta- 
lismen’ vinden als in de terugkeer naar de 
natuur, in het hedendaagse ecologische den
ken. In het domein van het postmoderne 
new-age-anti-cartesianisme neemt deze 
antinomie de vorm aan van de spanning 
tussen de zogenaamde diepte-ecologie 
(Deep Ecology) en het new-age-spiritua- 
lisme. De diepte-ecologie bepleit de terug
keer naar de spontane ervaring van de na- . 
tuur, die moet worden bereikt dóór te breken 
methet technologische machtsdenken. Het 
new-age-spiritualisme vestigt zijn hoop op 
een spirituele ommekeer, die moet worden 
bewerkstelligd door zijn tegendeel: de to
tale technologische reproduktie van de rea
liteit. (Daarmee stemt de overtuiging over
een dat menselijke subjecten in een niet al te 
verre toekomst zozeer in de Virtuele Reali
teit zullen zijn ondergedompeld dat ze het 
anker zullen lichtendathenaanhun lichaam 

vastmaakt; ze zullen veranderen in fantoom
achtige wezens die vrij van het ene virtuele 
lichaam naar het andere kunnen overgaan.) 
Het cruciale punt in de fascinatie van het 
ecologische standpunt valt gemakkelijk te 
ontdekken: het presenteert zichzelf als het 
enige geloofwaardige antwoord op de hy
bris van het moderne subject, op de perma
nente instabiliteit die aan de kapitalistische 
logica inherent is. Het probleem van de 
hedendaagse ethiek is het op werpen van een 
grens in ons universum van postmodern 
relativisme, waarin geen enkele instantie 
nog de onvoorwaardelijke autoriteit bezit 
óm te zeggen: ‘Tot zover kunnen jullie 
gaan, maar niet verder!’ De ecologie ver
schijnt hier als de enige ernstig te nemen 
tegenstrever van het postmoderne relati
visme: van de natuur zelf, het broze even
wicht van het ecosysteem op onze aarde, 
maakt ze het referentiepunt dat de juiste 
maat moet leveren, de onoverschrijdbare 
grens voor ons handelen. De zet om de 
begrenzing van een ‘objectieve ’ rechtvaar
diging te voorzien, is ideologie in haar 
zuiverste vorm. Tegen de diepte-ecologie, 
die deze begrenzing herstelt, kan men 
daarom het ogenschijnlijk pessimistische, 
reactionaire inzicht aanvoeren dat het uni
versum als zodanig out of joint is, dat de 
radicale dislocatie zijn positieve ontologi
sche voorwaarde vormt. We kunnen nu te
rugkeren naar de tegenstelling tussen de 
diepte-ecologie en het new-age-spiritua- 
lisme: hetfantasmadathetnatuurlijkeeven- 
wicht wordt hersteld en de mensheid weer 
een ondergeschikte rol krij gt toebedeeld, en 
het fantasma dat de inerte lichamelijkheid 
vervluchtigt in de allesomvattende virtuali
sering, zijn twee tegengestelde strategieën 
om de splijting te loochenen, de splijting 
tussen wat we ‘realiteit’ noemen en het gat 
van het reële dat met fantasmatische inhoud 
is gevuld; de vluchtige, onvatbare spleet die 
de ‘realiteit’ in standhoudt.

3.

In zoverre het effect van de Virtuele Reali
teit in de dynamiek van het kapitalisme 
wortelt, hoeft het niet te verwonderen dat 
Marx’ analyse - het beklemtonen van de 
noodzakelijke samenhang tussen gebrek en 
exces - ook voor de Virtuele Realiteit geldig 
blijft. Zoals Hegel in zijn theorie van de 
burgerlijke maatschappij heeft onderstreept, 
bestaat de paradox van de moderne armoede 
erin dat het gebrek aan welvaart niet met de 
beperkte produktiemiddelen samenhangt, 
maar juist wordt veroorzaakt door het exces 
van de produktie, door de “te grote wel
stand”. Overschot en gebrek zijn correlatief; 
het gebrek (de armoede van het gepeupel) is 
juist de verschijningsvorm van een produk- 
tie-exces. In deze veronderstelling is elke 
poging om een evenwicht tussen gebrek en 
exces tot stand te brengen (en wat is de 
economische politiek van het fascisme an
ders dan de vertwijfelde poging om in de 
kringloop van de maatschappelijke (re)pro- 
duktie een fundamenteel evenwicht te her
stellen?) tot mislukken gedoemd: uitgere
kend de poging om het gebrek (de armoede) 
door de produktie van meer welvaart uit de 
weg te ruimén, leidt tot meer armoede... 
Een homologe wederzijdse afhankelijkheid 
van gebrek en exces vinden we ook in de 
stalinistische versie vanhet “totalitarisme”. 
Hoe functioneert het Über-Ich in het 
stalinistische bureaucratische universum? 
Het beste voorbeeld zijn de stalinistische 
zuiveringen. De double bind die in het be
grip vanhet Über-Ich schuilt, tekent zichhet 
duidelijkst af in het lot van Stalins ministers 
van Binnenlandse Zaken - Jesjov, Jagoda, 
Abakumov. Ze stonden voortdurend onder 
druk om steeds nieuwe anti-socialistische 
samenzweringen te ontdekken; voortdurend 
kregen ze het verwijt dat ze te mild waren, 
niet waakzaam genoeg. Hun enige kans om 
aan de eisen van de leider te voldoen, be
stond erin samenzweringen te verzinnen en 
onschuldigen te arresteren. Daardoor leg
den ze wel de basis voor hun eigen geweld
dadige val, want hun opvolger was al druk 
bezig bewijzen te verzamelen voor de stel- 4 
ling dat ze in werkelijkheid contra-revolu- 
tionaire agenten van het imperialisme wa
ren, die goede, overtuigde bolsjewisten uit 
de weg lieten ruimen.., De onschuld vanhet 
slachtoffer maakt deel uit van het spel, ze 
maakt de zichzelf reproducerende kring
loop mogelijk van revolutionaire zuiverin
gen die “hun eigen kinderen opeten”. De 
onmogelijkheid om de juiste maat te. vinden 
tussen gebrek (aan geestdrift in de strijd 
tegen de contrarevolutie) en exces toont 
duidelijk aan dat de stalinistische bureau
cratie functioneert zoals het Über-Ich: we
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zijn ofwel te mild (als we niet genoeg verra
ders ontdekken, is dat een bewijs voor onze 
heimelijke steun aan de contrarevolutie), 
ofwel te waakzaam (waardoor we ons schul
dig maken aan de veroordeling van over
tuigde socialistische strijders).,. De weder
zijdse afhankelijkheid van gebrek en exces 
vormt misschien wel de kern van wat wij ‘de 
moderniteit’ noemen.
Een ander voorbeeld van de wederzijdse 
afhankelijkheid van gebrek en exces levert 
de paradoxale rol van de “smalle band” (het 
feit dat het beeld om structurele redenen 
altijd gereduceerd, begrensd is) in het 
symboliseringsproces. Dit gebrek, deze be
perking activeert de excessieve rijkdom van 
de verbeelding (we hoeven alleen maar te 
herinneren aan het haast spreekwoordelijke 
voorbeeld van het kind dat met eenvoudig 
houten speelgoed speelt en een veel grotere 
fantasie bezit dan het kind met ingewikkeld 
elektronisch speeltuig). Hier ligt de hinder
nis die een volledige onderdompeling in de 
Virtuele Realiteit belet: doordat ons alles 
integraal voor ogen wordt getoverd, is onze 
fantasie verzadigd. Dat geldt ook voor de 
structurele impasse van het zogenaamde 
‘interactieve vertellen’, waarin de lezer bij 
elke verhaalwending zijn eigen versie kan 
kiezen (de held kan de begeerde vrouw 
veroveren of haar verliezen, enzovoort). De 
ervaring toont aan dat deze constellatie een 
dubbel onbehagen bij de lezer wekt: 1. er is 
‘teveel vrijheid’, teveel hangt van mij af; in 
plaats van me over te geven aan de lust van 
het verhaal, word ik gebombardeerd met 
beslissingen die ik moet nemen; 2. mijn 
naïef geloof aan de vertelde realiteit wordt 
verstoord: tot ontzetting van de officiële 
ideologie van het interactieve vertellen lees 
ik een verhaal om te ontdekken ‘wat met de 
held werkelijk gebeurd is’ (heeft hij de 
begeerde vrouw werkelijk veroverd, enzo
voort) en niet om over de afloop te beslissen 
(6); Aan deze frustratie ligt het verlangen 
naar een meester ten grondslag: in een ver
haal wil ik dat iemand regels opstelt en de 
verantwoordelijkheid voor de loop der din
gen op zich neemt - excessieve vrijheid is 
uiterst frustrerend. Meer dan een reactie op 
de dreiging van een feitelijke ecologische 
catastrofe is de diepte-ecologie een poging 
om dit gebrek aan een objectieve, opgedron- 
gen set regels, die onze vrijheid kan 
indammen, het hoofd te bieden. Wat we niet 
uit het oog mogen verliezen, is het verband 
tussen deze beperking en onze werkelijk
heidszin: in het interactieve universum mist 
de realiteit de beperking die haar nu een
maal inherent is; daardoor is ze als het ware 
beroofd van haar substantie, veranderd in
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Roland Emmerich

Stargate (videostill), foto Luc Van Acker

een etherisch beeld van zichzelf.
Welke impliciete regel wordt in een ‘inter
actief verhaal geschonden? Wanneer we 
een opvoering,van “Othello”'zien, weten 
we precies wat komen gaat, maar toch zijn 
we van onrust vervuld, toch worden we 
telkens weer geschokt door de tragische 
afloop, alsof we op een ander niveau niet 
helemaal zeker waren dat het onvermijde
lijke ook dit keer weer zou gebeuren. Is dit 
geen nieuwe variatie op het motief van het 
verbod van het onmogelijke en/of van de 
verordening te doen wat op zichzelf al on
vermijdelijk is? Een variant op de spleet, die 
de beide ‘doden’, de symbolische dood en 
de reële dood, van elkaar scheidt? Op de 
splijting, zoals ze in het al vermelde voor
beeld van de Azteekse priester optreedt, die 
mensenoffers organiseert om de zonsop
gang te garanderen, die dus verontrust wordt 
door de uiterst irrationele verwachting dat 
de meest vanzelfsprekende gebeurtenis ter 
wereld zich niet zou voordoen? En is dat
zelfde gebaar van vrijwillige instemming 
met het onvermijdelijke niet constitutief 
voor de positie van de meester? Door mid
del van dit ‘ja!’ zetdemeester ‘hetpuntjeop 
de i’, bevestigt hij het onvermijdelijke - hij 
doet alsof hij een keuze had terwijl die erin 
werkelijkheid niet is. (Dat verklaart waarom 
aan de positie van de meester noodzakelij
kerwijs altijd iets idioots kleeft: de belang
rijkste rol van de meester bestaat erin het 
voor de hand liggende vast té stellen.) 
Het volstaat om te herinneren aan de hui
dige verhouding tussen de westelijke groot
machten en Rusland. In overeenstemming 
met het stilzwijgende pact dat deze verhou
ding regelt, behandelen de westelijke staten 
Rusland als een grootmacht op voorwaarde 
dat Rusland zich niet (werkelijk) als een 
grootmacht gedraagt. Men merkt hoe de 
logica van dit aanbod, dat er is om te worden 
afgewezen (Rusland krijgt de kans om als 
een grootmacht te handelen, op voorwaarde 
dat het dit aanbod hoffelijk afslaat) in een 
mogelijkheid ligt die een pure mogelijkheid 
moet blijven: in principe kan Rusland zich 
natuurlijk ook werkelijk als een grootmacht 
gedragen, maar indien Rusland de symboli
sche status van grootmacht wil behouden, 
mag het van deze mogelijkheid geen ge
bruik maken... Is de huidige positie van 
Rusland (dat als grootmacht wordt behan
deld, op voorwaarde dat het zich niet als 
zodanig gedraagt) niet bij uitstek de positie 
van de meester?
Een ander aspect van dezelfde paradoxale 
positie van de meester betreft het raadsel 
van het slagen voor examens en de 
bekendmaking van de resultaten ervan. Er
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moet een minimale spleet zijn, een tijdsver
schil tussen het eigenlijke examen, het di
recte meten van ons prestatievermogen ener
zijds, en het ogenblik waarop het resultaat 
openbaar wordt gemaakt anderzijds - een 
tussentijd, waarin ondanks het feit dat de 
teerling geworpen is en we het resultaat 
kennen, een soort irrationele onzekerheid 
optreedt over “wat de meester (die de resul
taten bekendmaakt) wel zal zeggen” - alsof 
het resultaat pas door de proclamatie ervan 
werkelijk wordt, het Fürsichsein bereikt 
(7).
De virtualisering van de realiteit ondermijnt 
bijgevolg de functie van de meester - met 
consequenties die veel minder voorspelbaar 
en veel unheimlicher zijn als wel lijkt.

Slavoj iek

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Aantekeningen

(1) Voor het verschil tussen imitatie en 
simulatie, zie Benjamin Wooley, “Virtual 
Worlds'’, Oxford, Blackwell, 1992.
(2) Zie sessie XXIII {“Psychanalyse et 
cybernétique ”) in: Jacques Lacan, “Le moi 
dans la théorie de Freud et dans la technique 
de la psychanalyse. Le séminaire, livre II", 
Parijs, Le Seuil, 1954-1955.
(3) Zie daarover hoofdstuk III in: Jacques 
Lacan, “Encore. Le Séminaire, livre XX” 
(1972-1973), Parijs, Le Seuil,1975.
(4)Het hoofdwerk van Nicolas Malebranche 
is zijn “Recherches de laverité”
In onze interpretatie van Malebranche steu
nen we ons op: Miran Bozovic, “Male- 
branchian Occasionalism, or, Philosophy 
in the Garden of Eden ”, in: “Filosofski 
Vestnik”, 1/1995, Slovene Academy of 
Sciences, Ljubljana. Overigens kunnen we 
dankzij het occasionalisme een nieuw licht 
werpen op de precieze status van de zonde
val. Adam werd niet te gronde gericht en uit 
het paradij s verdreven omdat hij door Eva’ s 
zinnelijkheid op het verkeerde pad werd 
gebracht. Doorslaggevend is dat hij een 
filosofische vergissing heeft gemaakt en 
van het occasionalisme terugviel op een 
vulgair sensualistisch empirisme, waarin 
objecten onze zintuigen direct, dus zonder 
tussenkomst van de Ander (God), prikke
len. De zondeval is in de eerste plaats een 
kwestie van Adams filosofische overtuigin
gen. Voor de val beheerste Adam zijn 
lichaam volkomen; hij hield het op een 

afstand. Aangezien hij besefte dat de ver
binding tussen zijn ziel en zijn lichaam 
contingent en occasioneel was, kon hij ze op 
elk moment opheffen: hij kon zichzelf los
koppelen en pijn noch lust ervaren. Pijn en 
lust waren geen doel opzichzelf; ze hadden 
alleen maar de functie informatie te leveren 
over wat slecht en goed was voor het over
leven van zijn lichaam. De ‘zondeval’ deed 
zich voor op het moment waarop Adam op 
excessieve wijze (meer dan nodig was om 
door informatie zijn overleven in de natuur
lijke omgeving te waarborgen) aan zijn zin
tuigen toegaf - op het moment waarop zijn 
zintuigen hem in zo’ n mate prikkelden, dat 
hij zijn afstandelijkheid verloor en van het 
zuivere denken werd afgeleid. Het object 
dat voor de zondeval verantwoordelijk is 
geweest, was vanzelfsprekend Eva: Adam 
‘viel’ toen het zien van de naakte Eva hem 
een ogenblik lang in verwarring bracht en 
hem ertoe verleidde te geloven dat Eva zelf, 
direct en niet occasioneel, de oorzaak van 
zijn lust was. In zoverre Evade filosofische 
vergissing van het sensualistisch realisme 
teweegbrengt, is ze verantwoordelijk voor 
de zondeval. Wanneer Lacan oppert dat de 
vrouwnietbestaat(“lafemmen’existepas”), 
moet deze bewering als een beslissend ar
gument voor het occasionalisme en tegen 
het sensualistisch empirisme worden gele
zen. Wanneer een man seksueel van een 
vrouw geniet, is de vrouw niet de directe 
maar slechts de occasionele oorzaak van . 
zijn genot. Hij geniet van de vrouw omdat 
God (de Ander, het symbolische netwerk) 
haar als object van bevrediging handhaaft. 
Met andere woorden: ‘Eva’ staat voor de 
primordiale fetisjistische verloochening van 
de “castratie”, van het feit dat de werking 
van een zintuiglijk object (een vrouw) niet 
direct in de eigenschappen van dit object 
wortelt, maar bemiddeld is door de symbo
lische plaats die het object inneemt. En, 
zoals reeds de heilige Augustinus heeft on
derstreept, de straf, de prijs die Adam voor 
zijn zondeval moest betalen, bestond er 
- heel redelijk - in dat hij zijn lichaam niet 
meer volledig kon beheersen: de erectie van 
zijn fallus onttrok zich aan zijn controle. 
Wanneer de zondeval een verandering in 
Adams filosofische positie impliceert en 
wanneer het de zondeval is geweest die de 
vrouw geschapen heeft, tot het zijn heeft 
gebracht - niet op ontisch niveau, maar met 
betrekking tot haar ontologische status, als 
de verleidster die correlatief is aan het ver
langen van de man (de zaak isnogerger dan 
Otto Weininger dacht, want in haar ontolo
gische status is de vrouw het resultaat van de 
filosofische vergissing van de man) - wat 
kan dan eventueel de filosofische positie 
van Eva zijn geweest?
(5) Zie in verband daarmee het eerste deel 
( “De antinomieën van de postmoderniteit”) 
in: Frederic Jameson, “The Seeds ofTime ”, 
New York, 1994.
(6) Filmproducenten vallen vaak aan een 
homologe illusie ten prooi wanneer ze 
nieuwe films in speciale voorvertoningen 
uittesten en als bezeten het ene slot na het 
andere draaien. Deze excessieve aanpas
sing aan de wensen van het publiek levert 
regelmatig een mislukking op. Wat het pu
bliek wil, is een meester die zijn versie 
opdringt, geen buigzame dienaar...
(7) Men komt zelfs in de verleiding om zich 
aan een wilde hypothese te wagen en te 
opperen dat deze splijting een fysiologische 
basis bezit in het dubbele hoogtepunt van de 
orgastische ervaring. Eerst komt een point 
of no return, waarna we gedurende enkele 
seconden in verrukking blijven zweven; het 
daaropvolgende tweede hoogtepunt lost de 
spanning op... Het cliché als zouden 
Wagners culminerende momenten (de fi
nale van de ouverture tot “Lohengrin ”, de 
finale van “Tristan ”) ‘orgastisch’ zijn, lijkt 
dan ook gerechtvaardigd. Ook hier is het 
culminerende moment dubbel: het eerste 
hoogtepunt beëindigt de remming, maakt 
de krachten vrij, maar lost de spanning nog 
niet op; daarvoor is een tweede hoogtepunt 
nodig...

Deze tekst werd overgenomen uit de ca
talogus “WunschmaschinefWelterfindung 
- Eine Geschichte der Technikvisionen seit 
dem 18. Jahrhundert” (Brigitte Felderer 
(Hrsg.), Kunsthalle Wien, Springer Wien/ 
New York) die de gelijknamige tentoon
stelling in de Kunsthalle Wien (Karlsplatz, 
1040 Wien (01/586.97.76) begeleidt De 
tentoonstelling loopt nog tot 4 augustus.



Vijfhonderd jaar web
Kleine Inleiding tot de Grootsheid van het Arachnische

De Appel en het Web

Er moet een tijd geweest zijn waarin het 
Kwaad zo broos was als een spinneweb. 
Hoe hard het ook mocht aankomen voor wie 
er het slachtoffer van werd, toch leefde de 
overtuiging dat Gerechtigheid uiteindelijk 
zou zegevieren. De Bijbel (met het "Boek 
Job") en de Koran (met de “Sura al-’ 
Ankabüt ” (= DeSpin)) gebruiken het beeld 
van het spinneweb om de vergankelijkheid 
van het Kwaad uit te drukken.
Wellicht is binnen onze letterkunde Jacob 
Cats (1577-1660) de schrijver die deze bij
belse beeldspraak het langst uitspint: 
"s menschen leven en bedrijf’ worden in 
meerdere gedichten (en opzichten) "verge- 
leecken met een spinne(-webbe)”: “De net
ten van de Spin, die in de vensters hangen,/ 
En konnen maer alleen de kleyne Muggen 
vangen:/De Wespe met de Bie, en al wat 
hooger sweeft,/Maeckt dat het broose raegh 
op hen geen vat en heeft.” (1) Het Kwaad 
stelt geen overgrote problemen. Recht
geaarde burgers als hij vliegen moeiteloos 
over, desnoods door de webben heen, en als 
de boze zichzelf al niet bestraft, loopt hij 
later wel tegen de (goddelijke) lamp.

In onze tijd is dat dus anders. Het kwaad 
neemt nog wel vaak de vorm aan van een 
spinneweb (meer en meer zelfs maken de 
media gebruik van het beeld om er de inter
nationale misdaad-netwerken mee aan te 
duiden), het is gestructureerd en het ver
bergt zich, maar broos is het zeker niet 
meer, en aan het licht komen doet het ook 
niet zo vlot. “Al heeft een spinne-kop haer 
webbe fijn gesponnen,/Noch komtet even
wel, noch komtet aender sonnen," schalde 
Cats triomfantelijk (2).
Hij liet het aan het Alziend Godsoog over 
ommet de onzichtbare draden vanhetkwaad 
af te rekenen, en kon zich dus permitteren 
om het zijne dicht te knijpen (en meteen 
grote bijval te vinden in het land der (an
dere) blinden). Hij had er dus niet het flauw
ste benul van dat de krachten van het 
arachnische reeds stevig geïnfiltreerd wa
ren in zijn ‘gouden eeuw’, en zelfs aan de 
basis lagen van de welvarende, mercantiele 
en op kolonies beluste maatschappij waarin 
hij zich thuisvoelde als een goudvis in pre- 
industrieel water. (Wat waren die krachten 
dan wel? Om het kind voorlopig een naam 
te geven: het W.T.K.-bestel, bijvoorbeeld 
(waarmee Etienne Vermeersch het succes
vol samengaan van wetenschap, techniek 
en kapitalisme aanduidt)).

Terwijl de Nederlander op het bijbelse beeld 
voortborduurt, en goed en kwaad comparti- 
menteert zoals dat hem en zijn medeburgers 
van de opkomende “roofstaat aan de 
(Noord)zee” het beste uitkomt, schildert in 
Spanje Velâzquez (1599-1659) “Las 
hilanderas ” ( “De spinsters ”), een doek dat, 
niet minder dan “Las meninas ”, een duize
lingwekkende uitbeelding van allerlei 
machts- en werkelijkheidsverhoudingen is - 
inclusief de creatieve. Het tafereel toont hoe 
in de koninklijke werkplaatsen van Santa 
Isabel te Madrid wandtapijten worden ver
vaardigd. Eeuwenlang gold het als niets 
meer dan eenrealistische uitbeelding. Ortega 
y Gasset was de eerste die opperde dat het 
doek ook een mythologische laag bevatte, 
en in 1947 identificeerde Diego Angulo 
Iniguez die als “De Fabel van Arachne ” (in 
het zesde boek van Ovidius' “Metamorfo
sen” is zij het overmoedige meisje dat met 
Minerva een wedstrijd in het weven van 
wandtapijten aangaat; de jaloerse en bele
digde godin vernietigt het werk van haar 
rivale, en toverthaar omtoteen spin.) Sinds
dien draagt het werk ook die titel, en haal
den de interpretatoren hun schade in. Is wat 
we op de kleurrijk lichtende achtergrond 
zien een wandtapijt in een wandtapijt, of 
zijn Arachne en Minerva echt, lees: echte 
vrouwen die de fabel uitbeelden, en zo bij
voorbeeld poseren voor de afbeelding die 
wordt geweven? En de vrouwen op de duis
tere voorgrond, die kaarden en spinnen, zijn 
ze nederige handwerksters of de machtige 
Pareen die de menselijke levensdraad ma
ken en doorknippen? Dit zijn maar enkele 
van de vele vragen die het schilderij op- 
roept
Diego Angulo Iniguez deed nog een andere 
opzienbarende ontdekking: de compositie
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Diego Velâzquez de Silva

De fabel van Arachne of Las hilanderas (De spinsters)

I

van “De spinsters of de fabel van Arachne ” 
blijkt perfect overeen te stemmen met die 
van een bepaald deel van de Sixtijnse kapel. 
Achter de arbeidsters op de voorgrond gaan 
twee van Michelangelo’s ignudi schuil, 
naakte jongelingen die een rechthoekig ta
fereel flankeren. Wat de catalogus waaruit 
ik deze gegevens haal, niet vermeldt, is 
wiens plaats Arachne dan wel inneemt (3). 
De rechthoek waarin zij centraal staat, wordt 
in Michelangelo’s werkstuk gevuld door 
God de Vader in volle scheppingsgeweld. 
Hetzieterdusnaaruitdat deze Arachne niet 
alleen met de Griekse godin rivaliseert, maar 
met de Schepper van Hemel en Aarde in 
Hoogsteigen Persoon.
Wat Velâzquez ons zo discreet toefluistert 
dat het pas na eeuwen tot de goede verstaan
ders doordringt, kan in onze maatschappij 
door kunstenaars (voorlopig nog?) luidop 
worden gezegd; zie Beckett, “Le monde et 
Ie pantalon”'. “DE KLANT: God heeft de 
wereld in zes dagen geschapen, en u, u bent 
nog niet in staat me een broek te maken in 
zes maanden. DE KLEERMAKER: Maar, 
meneer, kijk haar de wereld, en kijk naar uw 
broek.” (4) Iets maken heeft alleen zin als 
het produkt de bestaande wereld in zekere 
mate verbetert. De techniek lapt de gam
mele realiteit op, en de kunst schept een 
nieuwe werkelijkheid. De schilder imiteert 
de Schepping niet, hij herschept haar; hij 
herschept niet alleen, maar overschildert 
meteen de (vorige) Schepper. Aangezien 
het hier gaat om één der laatste werken van 
Velâzquez, is het niet misplaatst er zijn 
schilderkunstig testament in te lezen.

Drie eeuwen na Velâzquez roept een andere 
Spanjaard de spin tot zijn Muze uit, stelt in 
teksten en tekeningen de perspectief als een 
spinneweb voor, en verwijst in dit verband 
naar “Las hilanderas ” (5), De perspectief, 
zegt Dali’ s kompaan Lacan, heeft niets met 
zichtbaarheid te maken, maar alles met de 
wijze waarop het subject zich in het schilde
rij centraal plaatst. En in “Le Séquestré de 
Venise”, een scherpzinnige tekst over zijn 
lievelingsschilder Tintoretto, zit Jean-Paul 
Sartre met zijn analyse van de renaissance- 
perspectief op dezelfde golflengte. Euforisch 
over de nieuwe uitbeeldingswijze van de 
werkelijkheid, zegt L.B. Alberti dat de per
spectief hem de wereld doet aanschouwen 
zoals God die ziet. Totaal verkeerd, zegt 
Sartre: de perspectief is in essentie beper
king, eindigheid, relativiteit; het veelbelo
vende machtsmiddel waarmee men zich zelfs 
God waant, leidt tenslotte slechts tot (een 
bewustzijn van) grotere machteloosheid: “de 
eeuwige geschiedenis herhaalt zich: de 
Onschuld, de Boom der Kennis, de Erf
zonde en de Uitdrijving. Ditmaal heet de 
appel ‘perspectief” (6).
Puzzelen we al deze elementen in elkaar, 
dandringtdezeconclusiezichop: ‘Arachne’ 
levert een nieuw beeld voor het oude ver
haal van de Zondeval, een beter beeld, om
dat het niet alleen slaat op de overmoed 
waarmee het individu zich vanaf de renais
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sance in het centrum plaatst, maar ook op 
het radiaal-concentrisch en onzichtbaar pa
troon waarmee het zijn macht wil laten 
gelden, het weze op esthetisch, economisch- 
monetair, staatkundig of geografisch ge
bied.

Alleen de stoutmoedigste kunstenaars dur
ven echter het oude verhaal door het nieuwe 
te vervangen. Hoe smeuïg mindere góden 
als Vondel de Zondeval ook in de goudverf 
mogen zetten, of hoe machtig Milton het 
doet, in wezen is het tafereel achterhaald. 
Van Velâzquez is geen enkele Zondeval 
bekend, van zijn voorganger Pieter Bruegel 
de Oude evenmin. Wel wordt in diens “Dulle 
Griet” de wereldbrand aangericht op het 
ritme van harpmuziek, getokkeld door een 
spin. En zijn monumentale “Toren(s) van 
Babel ”, ware inventarissen van hijskranen 
en bouwwijzen, leggen de nadruk op de 
Techniek waarmee de mens de hemel be
stormt. (Het is veelzeggend dat de Eiffeltoren 
door tijdgenoten zowel ‘Toren van Babel’ 
als ‘spinneweb van metaal’ genoemd zâl 
worden - zie het lijstje van clichés dat door 
Joris-Karl Huysmans werd aangelegd (7).)

Weg met de Appel, leve het Web? Onge
veer. Als appels op het mythische toneel 
nog succesvol willen optreden, dossen ze 
zich best uit in één of ander gaaspakje. 
Vanaf de Nieuwe Tijden wordt op alles een 
net gelegd, op alles wat men wil bezitten. 
Dürers bekende tekenaar doet het alleen 
visueel, door het naakt dat voor hem po
seert, optisch in een rooster te vangen. Ook 
het lichaam van Moeder Aarde wordt 
gecompartimenteêrd, en het gaasnet wordt 
bijeengestropt aan de polen.
Terwijl Europa volop bezig is die aarde in 
kaart te brengen en te veroveren, heeft het 
de mond vol van de “ijdelheid der aardse 
bezittingen”; hoe rijker men wordt, hoe 
meer men zijn muren vol hangt fnetVanitas- 
stillevens, waarop aardglobes en doodshoof
den verbroederen. Op een groot doek van 
Antonio de Pereda liggen de schedels kwis
tig rondgestrooid, en in de leegte tussen 
twee ervan is een spinneweb van een won
derlijke regelmaat gespannen. Wie beter 
toekijkt, merkt dat het een globe is, met de 
noordpool naar ons toe gekanteld (8). Laat 
u niet door het aardse strikken, is duidelijker 
dan ooit de boodschap. (Bij Cats komt een 
“flucksche meyt” met haar ragebol de web
ben wegvegen: die "schuurster is de dood, 
de spin-kop alle vleys”, verduidelijkt de 
dichter, diè het interpreteren liever niet aan 
‘s lezers willekeur overlaat (1).)

De beelden van wetenschap en techniek

De geografische coördinaten mogen dan 
nieuw zijn, ook hun web leent zich dus 
(voorlopig nog) tot het vertellen van het 
oude verhaal - dat van de mens die tussen 
goed en kwaad staat, tussen het hemelse en 
het aardse. (In het middeleeuwse, danteske 
wereldbeeld hebben de aarde, die de Helle- 

trechter ombolstert, en de hemelse hiërar
chieën dezelfde structuur. Daardoor is ook 
het spinneweb veel meer dan een middel 
waarmee de duivel de zielen tracht te strik
ken: in zijn concentrische bouw imiteert het 
de orde van Gods kosmos. Hét is er de 
belachelijk ijle en broze kopie van. Twee 
radiaal-concentrisçhe patronen weerspiege
len elkaar, maar het ene is verlokkelijke 
schijn, en het andere de ultieme werkelijk
heid.)
Bij een schrijver uit onze tijd duikt de riva
liteit tussen de netwerken van schijn en 
wezen weer op - alleen zijn de rollen ditmaal 
omgekeerd. Als de hoofdpersoon in W.F. 
Hermans’ roman ■ “Nooit meer slapen”, al
leen op de dool geraakt in het hoge Noor
den, een berg beklimt om zich te oriënteren 
en niets ziet door een wolk, krijgt hij er de 
illuminatie van zijn leven: de “volstrekte 
nietigheid” van alles openbaart zich. Dit 
tafereel is dantesk: de jonge geologiestudent 
stelt zich voor dat hij bovenop de aardbol 
staat (wat niet eens erg overdreven is: de 
magnetische noordpool ligt niet ver daar
vandaan). In de “Divina Commedia " blikt 
ookDanteletterlijkenfiguurlijkuitde hoogte 
neer op een nietige aarde, maar hij is wel op 
weg naar God. Hermans’ hoofdpersonage 
daarentegen veegt elke religiositeit van de 
kaart: “Jezus had gemakkelijk praten. Die 
wist niet beter of de hele wereld was met 
vijgebomen begroeid” (9).
In een andere tekst van Hermans, “Naar 
Magnitogorsk ”, komt een reusachtige mag
neet voor, die Stalin liet bouwen om de 
kompasnaalden voortaan naar zijn Rode 
Oosten te doen wijzen (10). Wat hebben 
Christus en (deze) Stalin met elkaar te ma
ken? Het antwoord ligt vervat in het woord 
‘oriënteren’, dat etymologisch ‘naar het 
oosten richten’ betekent; de meeste wes
terse kerken zijn ‘georiënteerd’, hun hoofd
as wijst in de richting van Jeruzalem, dat 
men dus de 'Oostpool' zou kunnen noemen. 
In een ontkerstende wereld, zegt (het oeuvre 
van) Hermans, nemen ideologieën als het 
communisme de rol van de Kerken over, 
met zo mogelijk nog rampzaliger gevolgen. 
De mens kan de koude waarheid die de 
noordpool hem openbaart, niet onder ogen 
zien, en gelooft de profeten die een Oost
pool creëren maar al te graag.
Een oud conflict, zal men zeggen: dat tussen 
wetenschap enerzijds en godsdienst of ide
ologie anderzijds; maar Hermans komt de 
verdienste toe het in een bijzonder preg
nante beeldspraak te hebben gegoten, een 
beeldspraak die haar kracht ontleent aan het 
op zijn kop zetten van een eeuwenoud thema. 
De rollen zijn hier inderdaad omgekeerd, 
het ijzige web heeft nu de waarheid aan zijn 
kant, terwijl kosmische bezieling, godde
lijke warmte en zelfs elk geloof in een betere 
toekomst als fabeltjes worden afgedaan.

Door aan te tonen hoezeer waarheid en 
leegte samenvallen, verankert het koud- 
wetenschappelijke, positivistische wereld
beeld het arachnische uiterst stevig in de 
werkelijkheid... die ondertussen zelf spook
achtig is geworden. Want de leegte tussen 
de sterren, die reeds Pascal beangstigde, 
vindt in onze eeuw een pendant op 
(sub-)atomair gebied. In de jaren ‘30 al 
waren de ontdekkingen van Heissenberg 
voor Matila C. Ghyka aanleiding om de 
werkelijkheid een “arachnische Maya” te 
noemen (11). Op alle niveaus bestaat de 
kosmos voornamelijk uit leegte. En de leegte 
van nu is nog niets in vergelijking met wat 
ons (“ons!”) te wachten staat. (Ze zeggen 
dat, als aan het uitdijen van het heelal geen 
einde komt, elk atoom ervan in een bepaald 
stadium de grootte zal hebben van het hele 
heelal (sic!) nu... !) De kosmos is leeg en 
wordt leger, is koud en wordt kouder, en zal 
tenslotte, volgens de entropie-wet van 
Clausius en Carnot, een koudedood sterven.

Kop op, lezer, strijk het kippevel van uw 
armen, want ook het koud-wetenschappe
lijke wereldbeeld heeft haar beste dagen 
gehad. “La Nouvelle Alliance” is inmiddels 
gesloten (waarmee Stengers eh Prigogine 
bedoelen dat er opnieuw een band is ge
groeid tussen mens en kosmos); uitgere
kend dankzij de wetenschap krijgt de 
onttoverde wereld stilaan weer kleur (12). 
Einde vanhetarachnische? Allerminst. “Je 
moet de kosmos (...) als een net zien,” staat
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bij Georges Adé te lezen, “als een waaier 
van stralingen, een ongelooflijk ingewik
keld weefsel” (13). Leo Apostel stelde zich 
het heelal voor als een “levend kristal” (14) 
(een goeie gelegenheid om eraan te herinne
ren dat het geometrische, kristallijnen spin- 
neweb uit organisch materiaal gemaakt is), 
en de mannen die het holografisch 
werkelijkheidsmodel poneren, waarin tijd 
en ruimte niet echt meer bestaan, grijpen 
terug naar het boeddhistische beeld van het 
"bepareld netwerk in de hemel”, öm er de 
ultieme werkelijkheid mee te evoceren (15). 
Een nieuwe sacraliteit waart door de weten
schap, en zij is arachnischer dan ooit. Er is 
dus niets méér gebeurd dan dat het 
arachnische haar satanisch stadium ont
groeid is. Wat tevoorschijn komt, is een van 
schuld ontdane lichtheid. (Vandaar waar
schijnlijk dat ‘de spin’ in deze webben meer 
en meer afwezig is.)
Eerst overleeft het de dood van God, dan die 
van de Duivel. Even moeiteloos komt het de 
dood van tijd en ruimte te boven. Zodat niets 
tenslotte taaier blijkt dan het ooit zo broos 
gewaande Web.

Wie geen kaas gegeten heeft van weten
schap en van de wereldbeelden die ze voort
brengt, wordt wel óp andere manieren aan 
de almacht van het web herinnerd. Want 
ook de Techniek is een machtig producent 
van het arachnische. Lichter en transparan
ter maken - met behoud van de stevigheid - 
is toch één van de grote doelstellingen van 
de technische vooruitgang.
In de architectuur was het verlichtingsproces 
al voor de renaissance begonnen. Door over
bodige steenmassa’s te elimineren en zo
veel mogelijk de (draag)krachtlijnen te vol
gen, creëerde de gotiek een leegte die ze 
gedeeltelijk opvulde met glas - een materi
aal dat binnen de architectuur nog een grote 
toekomst beschoren zou zijn. Enorme winst 
aan hoogte en transparantie was het resul
taat. Dan is het vier, vijf eeuwen wachten op 
nieuwe materialen en constructietechnieken 
(ondertüssen Houdt men zich zoet met het 
illusoir ledigen van de binnenruimten: wat 
barok en rococo niet aan reële lichtheid 
kunnen creëren, scheppen ze via trompe 
l'oeil-effecten.)
Wie dit lange verhaal zo kort mogelijk wil 
maken, neme de glazen piramide van het 
Louvre. Door via de vorm en de context 
(“Espace Napoléon” ! ) naar het Egyptische 
oer-voorbeeld te verwijzen, is zij een waar 
manifest van het arachnische in de architec
tuur: de massieve tegenhanger uit het verre 
verleden zet extra in reliëf hoe licht én 
transparant de bouwkunst na millennia wel 
geworden is. (Roger Caillois noemde de 
stenen piramide ooit een gestileerde puin
kegel, die zijn onverwoestbare stabiliteit 
ontleent aan het feit dat hij eigenlijk al 
ingestort is.) De ‘oude’ piramide was in- 
drukwekkenddoorhaarzwaarte,de ‘nieuwe’ 
is het door haar lichtheid. Wat haar stevig 
overeind houdt, zegt een artikel in “Le 
Monde”, is “een sóórt spinneweb in roest
vrij staal” (16).
Spectaculaire nieuwe bouwsels geven wel 
vaker te denken. De grote trekpleisters van 
de wereldtentoonstellingen zijn meestal wel 
zo’n manifesten, architectuur-geworden 
wereldbeelden: Crystal Palace, de Eiffel- 
toren, het Atomium, Buckminster Fullers 
United States Pavillion... Als één constante 
hen verbindt, zal dat wel het arachnische 
zijn - in verschillende schakeringen. Crystal 
Palace vertegenwoordigt het koloniale vat
ten (‘uitzuigen’) van de wereld (de Serres 
van Laken zijn ér een aristocratische versie 
van). De Eiffeltoren is een nutteloze ijzeren 
leiding in de leegte, alleen bestemd om te 
tonen ‘hoe hoog het wel kan’. Het Atomium 
is een systeem van leidingen die in de leegte 
negen (weliswaar nogal dik uitgevallen) 
punten verbinden. De niet minder dikke, 
maar transparante roltrapkokers in de lucht
haven van Roissy “vlechten zich door el
kaar als even zovele draden van een 
surrealistisch spinneweb” (17). En het 
nieuwe van Beaubourg bestond uit het 
schaamteloos etaleren van leidingen die men 
tot dan toe angstvallig had weggemoffeld.

WWW

De tendens is duidelijk: het onderscheid 
tussen gangen, leidingen en wegen vervalt.
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Er zijn nog alleen netwerken, en elementen 
die zich hierdoor verplaatsen. Wat et door 
de netwerken van leidingen reist (mensen, 
al dan niet in voertuigen, of elektrische 
impulsen of lichtsignalen) doet nog nau we
lijks ter zake. De knooppunten in het net 
kunnen zowel p,c. ’ s als woningen of steden 
zijn, zowel planeten als atomen, Want de 
micro- en macrostructuren weerspiegelen 
elkaar. (In deze optiek wekt het geen ver
wondering dat een pas opgerichte Waalse 
tak van Internet zich Netomium noemt.) 
Ook de geodetische koepels die Buckminster 
Fuller in de jaren ‘60 bouwde, staan tussen 
de aardbol en het atomaire/moleculaire in. 
De architect zélf bracht zijn structuren voort
durend in verband met het planetaire (hij 
ontwierp een utopische globe in de vorm 
van een icosaëder, om via de twintig polen 
die zo ontstonden, van een te radicale en 
onrechtvaardige polarisatie tussen een rijk 
en een arm halfrond af te stappen; en tóen 
onlangs de C60-molecule ontdekt werd (een 
combinatie van 60 koolstof-atomen), bleek 
de structuur ervan zo mooi overeen te stem
men met de bouwsels van de Amerikaanse 
architect, dat men het ding “buckminster- 
fullerene" (of voor de vrienden, “bucky”) 
doopte.

Wonderlijk toch, allemaal. Ennukomtdüs, 
als zich steeds fijner vertakkende klap opde 
vuurpijl, het World Wide Web, het glinste
rend rag dat ons aller Appel omfloerst en 
waarop we eindeloos surfen kunnen.
Als het toenemend verspinningsproces de 
wereld in iets lichts en fonkelends veran
derd heeft, is er dus geen vuiltje aan de 
lucht... die geen stadsmens nog echt diep 
durft in te ademen. Hier schort iets. Mis
schien is die “van schuld ontdane lichtheid” 
toch niet zo onschuldig, misschien zit inhet 
feeërieke rag der glasvezels hiér en daar nog 
een zwartbehaarde achtpoot verscholen? Het 
antwoord werd al gegeven, toen we zeiden 
dat het kwaad een taai, onuitroeibaar, alom 
infiltrerend netwerk is geworden. Niets nor
maler dus dan dat het ook het verse wereld
wijde laken naar zich toe probeert te trekken 
(zelfverzekerd verwijst de revisionist 
Faurisson naar Internet als het middel bij 
uitstek om het verbod op zijn publikaties te 
omzeilen).

Maar laten we deze gepatenteerde slechte
riken eVen voor wat ze zijn. Want kinder
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boeken als “Charlotte’s Web” (18) en ro
mans als “De Kus van de Spinnevrouw ” 
(19) tonen aan dat (resp. ) : de spi n erg men- 
selijk kan zijn; de mens een spin is voor de 
ander. De mens: elke mens; de man in de 
straat, lees: de autobestuurder in het wegen
net.
Wat wil de 20ste-eeuwse mens die in de 
autobestuurder zijn duidelijkste gestalte 
heeft gevonden? Hij wil licht zijn, snel, en 
zwevend. Maar zo licht als hij zichzelf wil 
voelen, zo zwaar Wil hij op de wereld door
wegen. Echt goed kan hij zich pas voelen als 
hij, zelf zo licht alsreen pluimpje, om zich 
heen de ravages kan aanrichten van een 
behoorlijke hoeveelheid springstof. Het aan
tal paarden waarvan hij de kracht gebruikt, 
kan niet hoog genoeg zijn. Wie zich dit 
realiseert, kómt in de verleiding om de boude 
uitspraak van Lacan te parafraseren: de auto 
heeft niets met verplaatsing te maken, maar 
alles met de machtswellust van de massa
mens die zich boven de massa wil verhef
fen. Per definitie is dit gedoemd om té 
mislukken. Het zich almachtig voelend ikje 
moet zijn territorium met een immens aan
tal andere hufters delen. Nu de wegenweb- 
gebruiker zelf meer eh meer vastplakt, wordt 
hét de hoogste tijd om naar iets beters uit te 
kijken. De informaticasnelweg komt als 
geroepen. Maar naar verluidt ontstaan ook 
daar reeds files...

De vlotheid waarmee de spin zich, in schril 
contrast tot haar prooi, over het web voort
beweegt, werd reeds in 1947 door de Engelse 
bioloog Bristowe in sport- (en jacht-!) 
metaforiek vertaald: “De Tegenaria zelf 
kan zich bliksemsnel over het oppervlak 
van haar web voortbewegen, zodat de 
ontsnappingskans van de kever vergelijk
baar is met die van een man die, knie-diep 
wegzakkend in de sneeuw, probeert te ont
komen aan een achtervolger op ski’ s” (20). 
Een spin blijft niet kleven in haar eigen web. 
Dat wie zich in onze dagen nog kruisspin 
waant, wel eens vlieg zou kunnen zijn, blijkt 
ook uit bovenstaande (overigens erg ge
slaagde) publiciteitsfoto (21) die de kijker 
ertoe noodt het centrale plekje in te nemen, 
van waaruit hij of zij over ‘‘vitale informa
tie” zal beschikken. De complexiteit van 
een netwerk met tal van knooppunten en 
interferenties/permutaties (waarin iedereen 
die iets ziet, ook gezien kan worden) redu
ceert menhiertot het gecentraliseerde "kruis- 

spinneweb” van lang geleden. Een regressie 
dus, waarmee de publiciteit naar goede ge
woonte inspeelt op de ijdelheid en de machts
wellust van de klant die ze wil strikken. 
Het beperkte puntje waant zich weer uniek, 
het relatieve krijgt de straling van het abso
lute. Zoals in haar glorierijke begindagen de 
perspectief.

Jan Struelens
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Wegen van de Duitse televisie
I. De eeuwige dagslaap

Ons TV-scherm is geen venster op de we
reld. Het is een voorruit. Dat wordt ons 
letterlijk duidelijk gemaakt wanneer we 
midden in de nacht, in het gat tussen de 
avond- en ochtendprogramma’ s, de Duitse 
zender ZDF aanschakelen. Ons scherm toont 
dan een weg, zoals gezien vanop de 
bestuurdersplaats van een rijdende auto. De 
- volledig statische - camera is recht op de 
weg gericht, onderaan het beeld is een stukje 
dashboard te zien, en er speelt een muziekje, 
dat van de autoradio. Het is, kortom, alsof 
we zelf aan het stuur zitten.
Een erg realistisch beeld is dit, velen onder 
ons zien het elke dag. Elke dag kijken we 
recht op de weg, met in de schemerzone van 
ons blikveld een stukje dashboard, op de 
achtergrond streepjes autoradio, en margi
nale waarnemingen van de dingen die we 
voorbijrijden, huizen, velden, wegwijzers 
en mensen langs de straat. Soms staat onze 
auto stil. Zo ook het televisiebeeld. De TV- 
auto bevindt zich namelijk op een rijksweg, 
zodat hij af en toe moet stoppen voor een 
verkeerslicht. Vervolgens springt het licht 
op groen, en vervolgt de auto - of het 
televisiebeeld - zijn weg. “Strajienfeger”, 
zo heet dit mobiele testbeeld.
Het basisprincipe van “Strajienfeger” isde 
‘geteleviseerde autorit’. Het wordt simpel
weg bekomen door het ineenschuiven van 
twee apparaten: het toestel auto en het toe
stel televisie. We rijden dus ‘per televisie’, 
waarbij het scherm onze voorruit wordt. 
Maar waarom deze doublure van auto en 
TV, voorruit en scherm? Weliswaar hebben 
auto en televisie iets met elkaar gemeen; 
beide zetten bijvoorbeeld de wereld in (een 
visuele) beweging. Anderzijds doen ze dit 
toch op een verschillende manier, en met 
telkens andere gevolgen. “Strajienfeger” 
negeert die verschillen echter, om de TV 
zonder meer op te vatten als visueel door
geefluik voor de beweging die door de auto 
veroorzaakt wordt. Waardoor we al zitten- 
blijvend rijden. Wat betekent dit voor de 
aard en de waardering van de verplaatsing?

“Strajienfeger” brengt de verplaatsing te
rug tot een gebeurtenis die enkel nog beke
ken wordt. Er zijn geen passagiers meer, 
alleen nog toeschouwers, en de verplaatsing 
zelf is enkel nog visueel verloop: een ge
kuist en schokvrij spektakel voor het oog. 
Dat is nieuw. Reizen, zich verplaatsen, is 
normaliter een fysieke aangelegenheid. Als 
we reizen, bewegen we, en tot op zekere 
hoogte voelen we dat ook, zelfs vandaag 
nog, al was het maar door de lucht
verplaatsing als we even een raampje ope
nen, schokjes op de weg, de hardheid waar
mee regen tegen de ruit klettert, of wij tegen 
een boom. Deze reële, fysieke componen
ten worden door het 'televiseren' van de reis 
weggefilterd. Het rijden is volledig clean, 
het is een louter visuele glijsequens.

Als geruisloze verplaatsingsfilm is “Stras- 
senfeger” het logische sluitstuk van een 
meer dan honderdjarige ontwikkeling. De 
desensibilisering van de mens voor de fy
sieke aspecten van de verplaatsing is al aan 
de gang sinds de uitvinding van trein en 
auto. Gedurende deze eeuw is de verplaat
sing steeds schokvrijer geworden, met als 
gevolg dat ze zich alsmaar verder heeft 
verschoven van onze botten naar onze ogen, 
Hoe gevoellozer de verplaatsing hoe 
filmischer, met andere woorden, hoe meer 
voor de reiziger de illusie wordt versterkt 
dat niet hij door de wereld snijdt, maar dat 
de wereld aan hem voorbij glijdt, als een 
continu achteruitspoelende film.
Heel deze evolutie voltrekt zich vanuit een 
welbepaalde imperatief: het rij comfort. In 
die zin is “Strajienfeger” een nieuw, wie 
weet zelfs absoluut hoogtepunt in de evolu
tie van het - alsmaar groter wordende - 
rijcomfort. Ook de laatste gebreken van de 
toch al behoorlijk zacht wiegende recente 
auto’s, de laatste akoestische, tactiele te
kens van het rijden zijn uitgevlakt. We rij
den geruisloos, gevoelloos, gewetenloos. 
Seksloos.

We rijden om te leven

Voor “Strajienfeger” is rijden wat vroeger 
stilstaan was. ‘Rijdende zijn’ is voor dit 
programma zowat de basale zijnstoestand, 
het ontologische status-quo, om het even
tjes ongemeen filosofisch uit te drukken. 
Alles in “Strajienfeger” wijst daarop. Zo is 
het rijden in dit programma van elke rij- 
sensatie gespeend. Er wordt niet snel of 
spectaculair gereden, maar vlekkeloos, ge
ruisloos, en conform aan de verkeersregels.
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StraBênfeger (videostill), foto Luc Van Acker

Eens de auto van “Strajienfeger ” de stad uit 
is, komt hij vaak opvallend weinig hinder
nissen tegen, alsof de opnames op een vroeg 
uur werden gemaakt. Dat garandeert een 
keurige, gladde rit. Een gevaarloze, pro
bleemloze tocht met een ideale regelmaat. 
Bijwijlen geeft “Strajienfeger” dan ookhet 
gevoel dat er een automatische piloot in het 
spel is. Dat is niet zo, er is wel degelijk een 
chauffeur. Maar ‘hij’ heeft geen gezicht. 
We zien hem enkel op zijn rug en we verge
wissen ons van zijn aanwezigheid via de 
geruststellende hand die tijdens de rit, laag 
in beeld, op het stuur rust. Verder wordt hij 
niet geïndividualiseerd. Rijden is dus geen 
strikt persoonlijke aangelegenheid, het is 
een algemeen menselijke toestand.
Door het gekuiste, geruisloze, geprogram
meerde rijgedrag en de anonimiteit van de 
chauffeur weet “Strajienfeger” het rijden 
als een dusdanig non-event voor te stellen, 
dat het programma een normerende wer
king krijgt. De mens is zichzelf als hij rijdt, 
dat wordt hier duidelijk gemaakt. Al rij
dende voelt hij zich goed, komt hij tot zich
zelf, is hij, kortom, werkelijk mens. En het 
meest is hij zichzelf (is hij mens) als de rit 
perfect verloopt.
Dit alles heeft repercussies voor de ervaring 
van stilstand. Stilstaan wordt hinderlijk. Als 
we stilstaan, of als de beelden in “Stras- 
senfeger” stilstaan, dan verveelt dat ons, we 
voelen ons ongemakkelijk, we worden on
geduldig. Laat ons alstublieft weer ons rij
dende zelf zijn! We dreigen ons bij onszelf 
achtergelaten te voelen, met die vervelende, 
logge, zwetende lichamen van ons, in een 
nog steeds veel te uitgestrekte wereld. An
ders is het als we rijden. Dan zijn wij het die 
onophoudelijk de dingen achterlaten. Dan 
zijn wij de dingen steeds voor. Precies deze 
illusie wordt maximaal gevoed door de ver
filming van het rijden, zoals die door 
“Strajienfeger” wordt geperfectioneerd. 
Van zodra het rijden geruis- en gevoelloos 
verloopt, ervaren we onszelf immers als het 
enige volkomen stabiele punt in een perma
nent instabiele omgeving. We worden in 
staat gesteld de illusie te voltooien dat alles 
vlottend is behalve wijzelf. Wij zijn enkel 
nog wij, de rest van de wereld bestaat alleen 
maar in het achterlaten, het doorspoelen 
ervan. Geen koppige permanentie van een 
buiten meer, geen gewortelde aanwezig
heid die dit buiten de onverzettelijkheid van 
een tegenover geeft. Kortom, de referenties 
die ons een beperkt, zwaar of plompverlo
ren gevoel zouden kunnen geven, lossen op. 
We zijn bevrijd van verte, van koppige, 
stabiele massa’s, van lijfelijke mensen.
We nemen de wereld nog wel waar, maar 
zonder verontrustende diepte, zonder 
zwaarte, als een voortdurend verglijdende 
optische nabijheid, een narcotiserende film 
die ons netvlies streelt. Deze filmisch aan 
ons voorbij trekkende onmiddellijkheid van 
de wereld brengt ons in een staat van perma
nente halfslaap. “Strajienfeger ” verdedigt 
een vorm van waarneming die ons, op het 
moment van de waarneming zelf, terzelfder 
tijd verdooft, optisch in slaap wiegt. Daar
aan dankt dit programma zijn kalmerende 
werking - het is per slot van rekening een 
nachtprogramma.
Meteen dompelt het ons in een eigenaardig 
soort kindsheid. We worden net zoals het 
kind waarmee je een toertje gaat doen, opdat
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het tot rust zou komen, en dat begint te 
huilen van zodra de auto stilstaat. Het ver
schil is evenwel dat wij niet gesust worden 
door de wiegende deining van de verplaat
sing, maar door de schokvrije, visuele afge
leide daarvan. Wij vragen om het aanhou
den van het filmische roulement, het ver
filmen van de wereld in een zacht strelend, 
scopisch gordijn, waarin het zoet is om, in 
beelden van de wereld gewikkeld, bij zich- 
zelf te zijn.

II. Een nationale stuiptrekking

“Strajienfeger ” gaat nergens naar toe. Men 
zou de boodschap van het programma in 
bijbelse bewoordingen kunnen vertalen: laat 
ons voorbijgangers zijn. Laat ons nergens 
zijn, zonder bestemming, in eeuwige staat 
van onderweg-zijn, permanente verplaat
sing, kalmerende circulatie.
Daarom is de omgeving bij uitstek van dit 
programma de weg. Dienstbaar als hij is ten 
aanzien van de auto en het visuele kalmeer
middel van het rij den, verdient hij een stille 
verheerlijking. Levede weg, niet als uitvals
basis voor bezienswaardigheden, als 
voedingskanaal vooreen panoramische blik, 
nee, enkel nog als scopische slokdarm. Kop
pig houdt de camera de weg, en enkel de 
weg in het centrum van de belangstelling. 
Maar in welk centrum? De weg kan onmo
gelijk in het centrum van eender wat staan. 
Eigen aan de weg is juist, dat hij de 
centripetale krachten in de ruimtelijke orde
ning opbreekt. Een weg is een onverschil
lige strook, een blinde lijn waarlangs beel
den worden doorgeslikt, omgeving wordt 
geconsumeerd. Precies deze verdwijningsas 
van de omgeving, deze scopische darm wordt 
in “Strajienfeger” gecelebreerd, waarbij 
het wegvegen uitgeroepen wordt tot de 
ideale relatie tussen mens en omgeving. 
Maar, het perverse is dat het programma de 
werking van het driespan ‘weg, auto en 
televisie’ ook weer verdoezelt. Voor de 
ZDFbestaat er immers geen twijfel over dat 
de weg wel degelijk ergens aan toebehoort, . 
dat de auto zich wel voortbeweegt binnen 
een gedefinieerde lokaliteit en dat ook de 
televisie zijn grenzen kent. De weg is geen 
autostrade maar een rijksweg, zoals dat heet. 
De auto wellicht ook - dat kunnen we eigen
lijk niet weten maar het lijkt logisch. En ook 
de zender is een rijkszender. De omgeving 
mag dan wel tot een vormloos slaapmiddel 
herleid zijn, niets verhindert dat op deze 
narcotiserende brei een bizar eigendoms
recht rust: dat van de natie. Op die manier 
wordt het klinische beeld van de zijns
toestand ‘rijden’ verraden, want verloochend 
in zijn onverschilligheid, zijn negativiteit 
ten aanzien van de plaats.

Dat brengt ons bij een tweede programma, 
uitgezonden door de ARD, waar dit verraad 
nog duidelijker in naar voor treedt. De titel 
zegt al genoeg: “Die schönsten Bahn- 
strecken Deutschlands”. Hier krijgen we 
beelden te zien die niet vanuit een auto, 
maar vanuit een trein zijn genomen. Het 
‘unieke’ is bovendien dat we deze keer niet 
zitten waar we altijd zitten. We kijken niet 
door de zijramen, maar vanuit de cabine van 
de machinist.
De combinatie van de Bahnstrecken-trein 

op ARD en de Strajienfeger-auto op ZDF is 
op zich al merkwaardig. Het lijkt veelzeg
gend voor een tijd die als de dood is om de 
meerderheid te bedreigen door een minder
heid te veronachtzamen - een minderheid 
die niet beschikt over de Duitse coryfee 
‘auto’ bijvoorbeeld. Al zappend kunnen we 
de verheerlijking van de auto, politically 
correct bij sturen. Meer zelfs, zij die geen 
auto bezitten, worden geprivilegieerd, posi
tief gediscrimineerd. Als schoolkinderen 
mogen ze op de schoot zitten van de machi
nist.
“Die schönsten Bahnstrecken... ” is dan ook 
zeer instructief. Het is geen mobiel test
beeld, maar een echt programma, beperkt in 
duur en gesteld op exacte informatie. Ter
wijl “Strajienfeger” zich beperkt tot de 
mededeling dat we teletekst kunnen raad
plegen voor meer inlichtingen, neemt 
“Bahnstrecken ” de reiziger als een toerist 
van de verplaatsing bij het handje. Aan het 
begin van elke aflevering verschijnt een 
plannetje met de route, en zien we hoe het 
gedeelte dat de trein tijdens de aflevering 
zal afleggen, wordt volgekleurd. De reizi
ger zal niet verloren lopen, hij zal op elk 
moment onverbiddelijk weten waar hij is. 
En dit‘waar’ ismanifestnàtionaalomkaderd. 
De spoorwegen zijn een nationale maat
schappij , het programma draagt het land in 
zijn naam, en de zender natuurlijk ook.
De tegenstrijdigheid tussen de weg en het 
nationaal-geografische eigendomsrecht 
wordt hier nog hartstochtelijker verdoezeld. 
Waartoe de haast pathetische landelijkheid 
van deze treinen? En waartoe deze slaap
verwekkende ritjes op de Duitse rijkswegen 
in “Strajienfeger”‘? Om de wegen en de 
transportmiddelen in een onschuldig, braaf 
daglicht te stellen, in een tijd waarin de 
toename van wegen en transportmiddelen - 
onder meer ook door de vervuiling - als 
bedreigend wordt aangevoeld? Dat lijkt voor 
de hand te liggen.
Maar dat is niet alles. Tot voor kort werd de 
uitrekking van naties onder invloed van 
‘hun’ verplaatsingsaders ingedijkt door 
douaneposten, en die zijn nu juist verdwe
nen - althans binnen de Europese Gemeen
schap. Het is dan ook kenschetsend dat 
precies nu dit programma op de buis ver
schijnt, deze verheerlijking van de natio
nale wegen. Het is eveneens treffend dat, 
precies nu de TGV eraan komt, de gewone 
spoorweg met zijn opvallend rustig en ge
moedelijktsjokkende trein in de bloemetjes 
wordt gezet. Op het moment dat de wegen 
hun nationale stoppen verliezen en ook de 
trein onder druk van een drastische interna
tionalisering het land doet vervagen, wor
den deze wegennetten nota bene per televi
sie symbolisch genationaliseerd.

“Strajienfeger” en “Die schönsten Bahn
strecken Deutschlands” geven verkeerde
lijk de indruk dat het wegennet een soort 
bloedsomloop is van het lichaam dat natie 
heet. Ze verdoezelen dat wegen spataders 
zijn. De suggestie van een hypernormaal, 
onsensationeel ‘rijden’ fungeert in beide 
programma’ s als een bijkomende retorische 
truuk om de bedreiging van de weg voor de 
nationale integriteit te kanaliseren, om ze 
terug te voeren onder het nationale eigen
domsrecht.
Zo heeft iedereen zijn recht op circulatie, 
iedereen mag de omgeving weg-vegen of 
doorslikken, en dit zonder te worden be
schuldigd van vraatzucht. Het rijden is niet 
alleen doodnormaal, het is ook gezellig lan
delijk. Zoals de televisie de duizelingwek
kende gave van haar ubiquiteit verdoezelt 
door op het einde van de zendtijd een volks
lied te laten weerklinken - oef, we zijn toch 
ergens, er is nog een thuisland - zo be
schermt “Die schönsten Bahnstrecken ” ons 
middels de bepaling “Deutschlands " tegen 
de desoriënterende gevolgen van een op de 
spits gedreven verplaatsingscultuur. En dit 
op volledig democratische wijze.

Dirk Pültau
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Triomf van de installatie
als term èn als kunstvorm

De installatie is een alomtegenwoordig en 
proteïsch verschijnsel in de hedendaagse 
kunst. Recentelijk heeft een aantal zelf
benoemde experts de poging ondernomen 
om in een rijkelijk geïllustreerd coffeetable- 
boek het terrein van de installatiekunst in 
kaart te brengen. Het resultaat is een 
boulimische opeenhoping zonder enige 
structuur en met weinig analytische waarde. 
MeheerXbedektvloerenmetsardineblilqes, 
óók een installatie, enig toch? Uit een on
overzichtelijk overzicht als dit “Installation 
art” van Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley 
en Michael Petry blijkt hoezeer de installa
tie een omnipresent en in vele gevallen ook 
gemakzuchtig en academisch genre is ge
worden (1).
In de eeuwen dat het schilderij de domi
nante kunstvorm was, werd er rijkelijk ge
speculeerd over de oorsprong en de histo
riën van de schilderkunst - waarbij aanvan
kelijk de mythen niet van de lucht waren, 
zoals bij Vasari. Over de korte geschiedenis 
van de installatie bestaan tot nu toe slechts 
enkele, uitsluitend kortere essays, zoals de 
verdienstelijke tekst van Michael Archer in 
voomoemd boek. Archer onderzoekt de 
voorgeschiedenis, en maakt enkele interes
sante opmerkingen over de late 19de en 
vroege 20ste eeuw. Hij ziet twee verschil
lende incarnaties van het 19de-eeuwse 
Gesamtkunstwerk'. enerzijds het artistieke, 
naar het verleden gerichte Gesamtkunstwerk 
van bijvoorbeeld de Neogotiek en de Engelse 
Arts- en Craftsbeweging, anderzijds het 
moderne Gesamtkunstwerk van de passa
ges, de warenhuizen en de wereldtentoon
stellingen (2). De installatie zoals wij die 
kennen, zou volgens Archer uiteindelijk 
voortkomen uit een combinatie van de artis
tieke en de commerciële variant van het 
Gesamtkunstwerk.
Een vroege poging tot synthese is Schwitters’ 
“Merzbau ”, waarin de rommel van de mo
derne wereld wordt opgenomen in een 
geometrisch-organisch geheel - toch hoort 
Schwitters uiteindelijk nog meer thuis in de 
wereld van het 19de-eeuwse artistieke 
Gesamtkunstwerk dan in die van de instal
latie. Dat geldt ook voor meer constructivis
tische fenomenen als Lissitzky ’ s “Prounen- 
raum".Nog steeds wordt er naar een syn
these van de afzonderlijke kunsten (met 
name architectuur en. schilderkunst) ge
streefd, hetgeen heden ten dage niet meer 
het geval is. Relevanter lijken de bijdragen 
van Marcel Duchamp aan de surrealistische 
tentoonstellingen. Zijn plafond van kolen
zakken en zijn labyrint van draad pogen 
geen synthese meer tot stand te brengen. Het 
zijn desoriënterende ingrepen die lak heb
ben aan categorieën.
Deze vroeg 20ste-eeuwse werken worden 
in teksten over de installatie vaker als my
thische voorlopers geciteerd. Hoe men ook 
over het belang van de afzonderlijke geval
len denkt, het is belangrijk om vast te stellen 
dat zij door één kardinale omstandigheid 
nooit de betekenis van hedendaagse instal
laties konden krijgen: er bestond geen term 
als ‘environment’ of ‘installatie’, die derge
lijke ruimtelijke werken als een eigen cate
gorie - analoog aan schilderijen of sculptu
ren - identificeerde. Er was geen overkoepe
lend begrip dat bijvoorbeeld werken van 
Schwitters, Moholy-Nagy, Lissitzky en 
Duchamp verbond - in het geval van 
Duchamp had zelfs een bewonderaar ver
moedelijk niet van een ‘kunstwerk’ maar 
van een ‘decoratie’ gesproken.

In deze tekst wordt gepoogd de geschiede
nis van de installatie te verhelderen door de 
oorsprong van de term ‘installatie’ te trace
ren en met name te onderzoeken hoe het 
begrip ‘installatie’ deeerderebenaming ‘en
vironment’ verdrong. Aansluitend wordt de 
ontwikkeling van de kunstvorm, waarvoor 
de termen ‘environment’ en ‘installatie’ uit
gevonden werden, onder de loep genomen. 
Om praktische redenen werden de gegevens 
voordejaren '60en '70 vooral uitdebetref- 
fendejaargangenvan “Artforum”gehaald. 
Dit Amerikaanse tijdschrift is, in deze pe
riode zeer gespitst op nieuwe ontwikkelin
gen, met name in de V erenigde Staten, maar 
ook in Europa. Het Europese bronnen
onderzoek bleef beperkt tot het Duitse 
“Kunstwerk” en het Nederlandse “Museum

journaal”, maar deze periodieken bleken 
voor dit onderzoek weinig relevante infor- 
matie te bevatten.
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Environment en installatie

De term ‘installatie’ is niet doelbewust door 
één persoon in de beeldende kunst geïntro
duceerd om een nieuw verschijnsel te be
noemen, zoals dat bijvoorbeeld voor ‘ready
made’ het geval was. Het begrip ‘installatie’ 
maakte een geleidelijke opmars, zo geleide
lijk dat het vrijwel onopgemerkt lijkt te zijn 
gegaan. De langzame ontwikkeling is het 
resultaat van een betekenisverschuiving die 
enkele jaren in beslag nam. Vóór deze ont
wikkeling werd met ‘installation’ in de 
Engelstalige kunstwereld gedoeld op de in
richting of ‘hanging’ van een tentoonstel
ling, en nog steeds heeft het deze betekenis. 
“View of installation” of “installation view” 
was en is een gebruikelijk fotobijschrift in 
kunsttijdschriften. Van dit gebruik van 
‘installation’ heeft zich uiteindelijk de hier 
centraal staande betekenis van de term 
afgesplitst.
Deze terminologische verschuiving hangt 
op haar beurt samen met veranderingen in 
de kunstpraktijk van de jaren ’60. Een schil
derij kan in 'niet-geïnstalleerde' vorm wor
den gereproduceerd; ook bij een sculptuur 
is dit mogelijk, als men de omgeving ‘weg
snijdt’ endoor wit vervangt. Voorde ‘three- 
dimensional works’ van de Minimal Art 
was dit echter vaak onbegonnen werk.
“Dan Flavin, view of installation” luidt het 
bijschrift bij een foto van een werk in 
“Artforum’.’ in 1968 (3). Het is belangrijk 
om te constateren dat de term ‘installation’ 
hier en elders bij foto’s van Minimal-werk 
nog strikt in de traditionele zin wordt ge
bruikt: het betreft niet ‘een installatie’ zon
der meer, maar ‘een installatie van’ een 
minimalistische sculptuur in een bepaalde 
ruimte, analoog aan ‘een installatie van’ 
Vermeer-schilderijen. Er is echter één we
zenlijk verschil: het is onmogelijk om een 
werk als het onderhavige van Dan Flavin in 
niet-geïnstalleerde vorm te reproduceren. 
Het werk bestaat alleen als het in een con
crete ruimtelijke context wordt getoond. 
Men kan de omgeving niet buitensluiten, 
zoals bij de reproduktie van een schilderij of 
van een sculptuur. Met de opkomst van de 
Minimal Art zag men dus veel vaker het 
bijschrift “view of installation” dan voor
heen, omdat men het werk in andere vorm 
gewoonweg niet kon tonen. Dit gold voor 
Dan Flavin, voor Çarl Andre en Robert 
Morris, ook voor veel werk van Donald 
Judd en van Sol LeWitt. In de praktijk werd 
de term overigens niet altijd gebruikt, vaak 
werd gewoon volstaan met de titel van het 
werk, zeker als er maar weinig van dé om
geving te zien was.

Voorlopig werd de term dus nog in traditio
nele zin gebruikt, en dienden andere begrip
pen om ruimtelijk werk als eigen categorie 
te identificeren. In het artikel van Jack 
B urnham waarbij het bewuste fotobij schrift 
van Flavin hoort, gebruikt de auteur het 
begrip ‘environment’ . Ook enkele minima
listen creëerden volgens Burnham ‘envi
ronments’ , al zouden ze die term misschien 
van de hand wijzen. De Minimal Art is 
inderdaad een ‘materialistische’ afwijzing 
van hetpicturale, esthetiserende modernisme 
à la Greenberg. Ze plaatst het ‘object’ ge
worden kunstwerk nadrukkelijk in dezelfde 
ruimte als de beschouwer.
Burnham beschrijft in zijn tekst de over- 
gang van een 'objectcultuur' naar een 
‘systeemcultuur’ .Inde systeemcultuur gaat 
het in de kunst niet meer om autonome 
objecten, maar om environments waarin de 
kijker wordt opgenomen, waarop hij rea
geert en die hij pas door zijn bewegende blik 
(en de synthese van zijn indrukken in zijn 
hoofd) voltooit. De nog object-gerichte 
Minimal Art is wat dat betreft niet meer dan 
een eerste stap. Met instemming citeert 
BumhamHansHaacke: “A ‘sculpture’ that 
physically reacts to its environment is no 
longer to be regarded as an object” (4).
De term ‘environment’, die door Haacke in 
dit geval in zijn oorspronkelijke betekenis 
van ‘omgeving’ wordt gebruikt, werd eind 
jaren ’50 door Allan Kaprow in de beel
dende kunst geïntroduceerd, quasi als bij- 
produkt van ‘happening’, want de happe
nings mondden uit in ‘environment-achtige 
situaties’ (5).Eenbekendenvironmentvan 
Kaprow bestaat uit een berg autobanden. 
Eindjaren ’ 50 en begin j aren ’ 60 is Kaprow 
niet de enige die met dergelijke werken de 

grens tussen kunst en leven wil slechten, 
ook in Fluxus worden kunst en de alle
daagse werkelijkheid vermengd.
De primaire betekenis van ‘environment’ 
als (leef)omgeving duidt dus op het streven 
van rond 1960 om de kunst uit de ivoren 
toren van de instituties te halen en in het 
alledaagse leven te verankeren, zelfs in het 
leven te laten opgaan. Toch is het environ
ment uiteindelijk volkomen afhankelijk van 
de kunst-context; de receptie van een hoop 
autobanden als environment binnen het ka
der van de beeldende kunst is iets volstrekt 
anders dan een waarneming van een hoop 
autobanden als een hoop autobanden. Al
leen binnen de kunst-context kan een derge
lijk werk als radicale transgressie van be
staande conventies worden gezien.
De aanduiding ‘environment’ werd na 
Kaprow en Fluxus nog op allerhande ruim
telijk werk toegepast, bijvoorbeeld van Claes 
Oldenburg en Andy Warhol. Beginjaren 
’70 was er dan een golf van environments 
van Califomische kunstenaars als Robert 
Irwin, Larry Bell en Michael Asher. Robert 
Morris, immer op zoek naar de nieuwste 
trend, bedacht voor hen de naam ‘extra- 
visual artists’, omdat zij geen zichtbare, als 
‘kunst’ herkenbare ingrepen plegen (6). Hun 
kunst bestaat uit kale ruimtes. Meestal ma
nipuleren zij de belichting om een bepaalde 
gewaarwording van de ruimte, van het ‘en
vironment’ bij de kijker te genereren. Ook 
van zijn eigen zintuigen wordt men zich 
bewust; bij Larry Bell bijvoorbeeld van de 
tijd die men nodig heeft om in een donkere 
zaal weer te kunnen zien.

Een fotobijschrift bij Morris’ artikel luidt: 
“Michael Asher, Pomonainstallation". Hier 
en bij het eerdere onderschrift “Bruce 
Nauman, Wilder Gallery installation” lijkt 
het begin van de reeds aangeduide betekenis
splitsing zichtbaar. Terwijl de auteurs van 
artikelen onverminderd van ‘environments’ 
spreken (nog in september 1974 schrijft 
Allan Kaprow himself over ‘video-environ
ments’),gaan de redactieleden die de foto
bijschriften verzorgen steeds meer over van 
‘Installatie van het werk X’ naar ‘De instal
latie X’. Als een kunstwerk alleen in geïn
stalleerde vorm bestaat, kan het met recht 
een installatie worden genoemd, zo moet 
men hebben geredeneerd.
Vanaf 1975 is in de kolommen van 
“Artforum ” dit nieuwe gebruik van de term 
‘installation’ gemeengoed. Volkomen van
zelfsprekend wordt in 1976 een werk van 
Dan Graham omschreven als: “The 
installation ‘Opposing mirrors and video 
monitors on time delay’ ” (7). ‘Installatie’ is 
nu definitief niet meer een omschrijving 
van een specifieke staat van een kunstwerk, 
maar een eigen categorie van kunst, naast 
bijvoorbeeld schilderij en sculptuur. Bin
nen enkele jarenheeft de term ‘installatie’ 
zich gevestigd en de oudere term ‘environ
ment’ gemarginaliseerd. Blijkbaar werd de 
term geacht meer voordelen te hebben dan 
‘environment’. Wat voor voordelen kunnen 
dit geweest zijn?
In het oog springt in ieder geval dat bij 
‘environment’ de connotatie van het artifi
ciële, het gearrangeerde ontbreekt, die bij 
‘installatie’ wèl erg prominent is. ‘Environ
ment’ suggereert als term een weliswaar 
niet per sé natuurlijke, maar toch los van de 
kunst bestaande omgeving. De term is bij
gevolg ideaal voor de speelterreinen voor 
de homo ludens die Kaprow en Fluxus rond 
1960 creëerden en voor de ruimtes die later 
bij onder andere Nauman, Bell en Asher 
voor experimenten met extreme waame- 
mingscondities dienden. Laatstgenoemden 
zijn tevens exponenten van de brede bewe
ging die zich rond 1970 met de plek als oord 
voor riten en initiatie-ervaringen bezighield. 
Ook voor de aan performances gerelateerde 
werken van Paul Thek en Joseph Beuys, die 
zonder schroom refereerden aan mytholo
gische en religieuze inhouden, lijkt inder
daad alleen de term ‘environment’ toepas
selijk. Aan de term ‘installatie’ kleven con
notaties die iemand als Beuys precies achter 
zich wilde laten of ingrijpend wilde trans
formeren: de kunstcontext, het ‘geïnstal
leerd zijn’, het tentoonstellingswezen. De 
benaming ‘installatie’ impliceert dat er geen 
sprake kanzijn van ‘zuivere’ environments, 
die een reinigende of rituele werking heb
ben, maar enkel van kunstmatige, conven
tionele, met specifieke betekenissen bela

den ruimtes. Let wel, het gaat hier in eerste 
instantie om de terminologie; er wordt niet 
gesteld dat de werken waarop de etiketten 
‘environment’ danwel ‘installatie’ werden 
geplakt zonder meer twee duidelijk onder
scheiden categorieën vormden. Integendeel, 
vóór ca. 1972 werden (in de VS) simpelweg 
alle ruimtelijke werken ‘environment’ ge
noemd, na ca. 1975 werd vrijwel alleen in 
termen van ‘installatie’ gesproken.

Uit het bovenstaande blijkt dat de ontwik
keling van de terminologie haar eigen on
doorgrondelijke wegen volgde, maar toch is 
de opkomst van het begrip ‘installatie’ ver
moedelijk ookgerelateerd aan ontwikkelin
gen in de kunst. Zoals gezegd, ‘environ
ment’ was een geschikte term voor de kunst
werken die op een speelse wijze (Kaprow) 
danwel op psychologisch-fenomenologi- 
sche grondslag (Asher) of met mystiek- 
mythische inslag (Beuys) de kijker in een de 
kunstcontext transcenderende ruimte wil
den opnemen. Op minimalistische en post- 
minimalistische werken was ‘environment’ 
met zijn specifieke connotaties al heel wat 
minder gemakkelijktoepasbaar, al probeerde 
J ack Burnham dit in bovengenoemde tekst. 
Wat echter;te doen met bijvoorbeeld de 
grotere ensembles van de conceptuele kunst? 
Het ruimtelijke, het ‘omgevings’-karakter 
is bij dergelijke werken veel minder belang
rijk, en van een ‘pure’ niet door culturele 
conventies besmette ruimte was al helemaal 
geen sprake. Brian O’Doherty heeft het in 
een artikel in “Artforum ” dan ook over de 
‘environments’ van Kaprow, Fluxus en 
Kienholz, terwijl hij nog wat onwennig van 
“Joseph Kosuth’s ‘installation’ at Castelli” 
spreekt (8). O'Doherty betoogt overigens 
zeer juist dat de “white cube”, de modernis
tische tentoonstellingsruimte, een kapitale 
rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de 
installatie. Uiteindelijk werd de witte wand 
zelf het picturale vlak en werd zij, in plaats 
van context, inhoud, deel van de kunst.
Dat O’Doherty ‘installation’ tussen 
aanhalingstekens zet, verraadt dat het in, 
deze betekenis een nieuwe term is, maar 
blijkbaar wordt hij voor dat werk van Kosuth 
toepasselijk geacht. Indetekst-arrangemen- 
ten van Kosuth en andere conceptuelen wordt 
de kunstmatige, analytische ordening 
gethematiseerd - een analogie met de orde
ning van kunstwerken in een ‘installation’. 
Ook Dan Grahams “Opposing mirrors en 
video monitors in time delay ” wordt, zoals 
hoger vermeld, als een “video installation” 
gecatalogeerd. Graham analyseert de rol 
van de kijker niet zomaar als mens in een 
ruimte, maar als kunstkijker in een kunst- 
ruimte: “Dan Graham was a gallery director 
before he was an artist, and from the 
beginning his art treated the theme of its 
own presentation” (9). Bij Graham ziet de 
kijker zichzelf met enige vertraging op een 
monitor, Hij is nietmeer het zwevende oog 
van het modernisme, maar een concreet 
individu. Bij Graham en Kosuth wordt wat 
eens context was heel nadrukkelijk onder
deel van het kunstwerk, en tevens wordt de 
‘context’ niet meer zuiver ruimtelijk opge
vat, maar in semantische zin.
Marcel Broodthaers is wel het meest spre
kende voorbeeld van een Europees kunste
naar die in de vroege jaren ’70 een scherp 
besef van de ‘installatie’ van kunstwerken 
in een museum als een fundament van het 
moderne geloof in de eeuwige kunst toonde. 
Zijn expositie “DerAdlervom Oligozan bis 
Heute” (1972) in de Kunsthalle van 
Düsseldorf was een meesterlijke ridiculi- 
sering van de museale cultuur. Broodthaers 
begon niet als tentoonstellingsmaker, zoals 
Graham, maar werd er een in zij n hoedanig
heid van kunstenaar.
Ook iemand als Daniël Buren bombardeert 
de context van de kunst tot haar inhoud. Het 
kunstwerk wordt bij Buren een arbitraire 
streepjescode, en deze moet op haarbeurt de 
aandacht vestigen op het ‘kader’, op de 
(institutionele) omgeving. Nu is het niet zo 
dat in Europa de term ‘installatie’ op het 
werk van Broodthaers en Buren werd toege
past, In een tijdschrift als “Museum
journaal”, in die dagen toch bij uitstek een 
vooruitstrevend periodiek, is in de eerste 
helft van de jaren ’70 geen spoortje van de 
term te vinden. Heel wat later dan in de VS, 
in de tweede helft van het decennium, duikt 
hij pas voor het eerst op. Hier wordt dan ook 
niet méér beweerd dan dat ook Broodthaers



en Buren exponenten zijn van een ontwik
keling in de kunst, aan beide zijden van de 
oceaan, die in de VS de opkomst van de term 
‘installatie’ sterkbevorderde.
Toen deze term door genoemde ontwikke
lingen eenmaal aan zijn zegetocht was be
gonnen, werden ook fenomenen, waarvoor 
de term ‘environment’ misschien wel erg 
adequaat was, ‘installatie’ genoemd. En 
natuurlijk s een environment ook een in
stallatie; om het gechargeerd te zeggen, is 
een environment een installatie die haar 
geïnstalleerd-zijnniet benadrukt; andersom 
zou men een installatie een zelfreflexief 
environmentkunnennoemen(10).Methet 
oog op de teloorgang van de term ‘environ
ment’ en het gebruik van ‘installatie’ als 
passe-partout lijkt een dergelijk onderscheid 
echter academisch.
Natuurlijkzijn ‘installatie’ en ‘environment’ 
(de termen worden hier in ideële zin ge
bruikt) ook geen volstrekt gescheiden feno
menen, maar twee exponenten van een be
langrijke tendens in de 20ste-eeuwse kunst: 
die van het gesloten naar het open kunst
werk. De lij st van het schilderij en de sokkel 
van de sculptuur worden als belemmerin
gen gezien, die het kunstwerk in een 
auratische, afgescheiden wereld gevangen 
houden; de sculptuur wil direct contact met 
de grond hebben en wordt ‘plaats’ (Carl 
Andre); in de schilderkunst wordt het schil
derij een object dat de hele muur als beeld
vlak gebruikt (Frank Stella). Reeds in de 
eerste helft van deze eeuw was er een kun
stenaar die de traditionele categorieën van 
beeldhouw- en schilderkunst zo radicaal 
achter zich liet dat men hem wellicht als de 
eerste installatie-kunstenaar kan bestempe
len. Deze term heeft hij echter, in tegenstel
ling tot ‘ready-made’, niet in de kunst inge
voerd, en daarmee duurde het nog enkele 
decennia voordat onconventionele ruimte
lijke ensembles een eigen categorie gingen 
vormen.

De totale installatie

Dat de installatie heden ten dage binnen de 
kunst dominant is, blijkt niet alleen uit het 
feit dat een groot deel van de kunstproduktie 
uit installaties bestaat en een groot deel van 
het kunstdiscours hierop betrekking heeft, 
maar minstens evenzeer uit het feit dat ook 
schilderijen onderdeel van installaties wor
den. Zeer duidelijk is deze ontwikkeling bij 
Günther Förg, wiens ensembles van ab
stracte schilderijen het afzonderlijke werk 
tot slechts één element in een groter geheel 
van visuele permutaties reduceren. Geza
menlijk vormen de schilderijen architectu
rale ensembles, die wederom door Förgs 
architectuurfoto’s in een bepaald kader 
worden geplaatst. Overigens gaat het niet 
om een synthese van schilderkunst en archi- 
tectuur in termen van een Gesamtkunstwerk: 
de afzonderlijke disciplines blijven als zo
danig bestaan, zij verwijzen slechts naar 
elkaar en ondernemen halfslachtige 
toenaderingspogingen. Ook als schilderijen 
of foto’ s van Förg afzonderlijk worden ge
presenteerd, blijft het spel van verwijzingen 
over en weer een belangrijke rol spelen. 
Förgs oeuvre is als geheel een installatie. 
Förg is geen uitzondering: reeds eindjaren 
'70 werd dooreen recensent van “Artforum” 
geconstateerd dat het late werk van Blinky 
Palermo “in terms of an installation” is 
geconcipieerd (11). Recentelijk heeft ook 
Peter Halley zijn aandacht van het indivi
duele schilderij naar de installatie verlegd. 
Zijn bekende doeken met “cells” en 
“conduits” combineert hij met op behang
papier af gedrukte organisatie-diagrammen 
van bedrijven. Deze vormen wederom een 
commentaar op en een uitwerking van de 
sociologische uitgangspunten van Halley’s 
abstracte werk. “I think we’ve reached a 
state where the exhibition has become the 
integer of meaning. I saw a catalog from the 
1950s of a Franz Kline exhibition at Sidney 
Janis in New York. The unit meaning then 
was painting, whereas the unit meaning 
now is the exhibition itself,” aldus Halley 
(12).
De wereld is een installatie; alleen in de 
context van een tentoonstelling lijken kunst
werken nog betekenis te hebben. Het afzon
derlijke kunstwerk is nog slechts een illus
tratie van een tentoonstellingsconcept dat 
de post-humane mens verkondigt of de 20ste-

Guillaume Bijl

Der Mensch überwindet Distanzen

eeuwse kunst aan de hand van ‘het manne
lijke en het vrouwelijke’ onder de loupe 
neemt. De ware kunstenaars zijn de 
tentoonstellingsmakers, en de installatie- 
kunstenaars moeten maar met hen zien te 
concurreren door hun eigen tentoonstellin- 
gen te maken. Dit is exact wat Guillaume 
Bijl in een aantal werken heeft gedaan. Op 
Jan Hoets volledig ontspoorde “Docu
menta ”, hopeloos tussen warrige pretentie 
en onvervalst populisme zwalkend, zorgde 
Bijl vooreen wrang en geestig commentaar 
met zij n wassenbeeldenmuseum. Naast op
richter Bode stonden ook Jan Hoet en een 
opgezette zwaan in het uitstalraam van deze 
“History of the Documenta " - een pijnlijke 
referentie aan de verschuiving van de aan
dacht van de media naar de persoon van de 
tentoonstellingsmaker. Met “Der Mensch 
überwindetDistanzen” richtte Bijl in 1993 
een pseudo-educatieve tentoonstelling over 
de geschiedenis van het vervoer in de Wiener 
Sezession in - even zinloos en quasi-objec- 
tief als Broodthaers’ museum.
In veel van zijn werken verandert Bijl 
tentoonstellingsruimtes in volstrekt ander
soortige interieurs, bijvoorbeeld winkels. 
Dit zijn de zogenaamde transformatie-in- 
stallaties, die een realiteit in een onrealiteit 
zijn, “ervan uitgaande dat een kunstruimte 
‘onreëel’, ‘onfunctioneel’ is” (13). Bijis 
meesterlijke gevoel voor het typische resul
teert in installaties die “een archeologisch 
verhaal (...) van deze tijd” zijn, in beeld 
gebracht met een “ ‘afstandscheppende’ ver
vreemding” (14). WatBijlmetzijntransfor- 
matie-installaties in feite doet, is het tonen 
van het 'installatie-karakter' van allerhande 
verschijnselen: een “Informatiecentrum le
ger", een “Privé-solarium”,een “Kompo- 
nisten-Sterbezimmer”, een “Académie de 
dessin”. Zij verliezen in Bijis handen hun 
vanzelfsprekendheid, hun natuurlijkheid, en 
worden ironisch als constructies getoond. 
Bijis werken zou men met een term van Ilya 
Kabakov “totale installaties” kunnen noe
men. Kabakov heeft de laatste jaren een 
groot aantal installaties in het Westen ge
creëerd waarin hij diverse aspecten van de 
ter ziele gegane Sovjet-samenleving op een 
vrije manier reconstrueert. Kabakov neemt 
ook vaak schilderijen in socialistisch-rea- 
listische stijl in zijn installaties op, niet 
enkel om deze stijl te relativeren en te bekri
tiseren, maar ook vanuit een zekere affectie 
voor het mislukte, voor de kitsch. Waar 
Bijis ‘totaleinstallaties’ decleanheidvande 
westerse consumptiemaatschappij imiteren, 
weet Kabakov de groezelige sfeer van de 
Sovjetunie op te roepen. In de installatie 
“Incident at the Museum or Water Music” 
(1992) wordt die desolate stemming ge
schapen door in een klassieke museumzaal 
met middelmatige schilderijen teiltjes en 
emmers te plaatsen. Het dak lekt, de aan
dacht verschuift van het traditionele schil
derij naar de context - en die context wordt 
onderdeel van het kunstwerk.
De Russische kunstenaar PawelPepperstein 
stelt dat Kabakovs totale installatie voort
komt uit de versplintering van de samenle
ving en het verdwijnen van zoiets als alge

meen geaccepteerde en begrepen standaards 
voor kunst. Slechts door de beschouwer, die 
niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is van 
moderne kunst, in een totale ruimte op te 
nemen en die op hem te laten in werken, zou 
de kunst nog kunnen functioneren (15). 
Kabakov schept een ‘psychedelisch 
Disneyland’, waardoor de kijker zich een 
wereld aan gene zijde van de installatie 
eventjes helemaal niet meer kan voorstel
len. Inderdaad besteedt Kabakov veel moeite 
aan het volkomen verdoezelen van de klini
sche westerse tentoonstellingsruimtes, 
waarin zijn installaties meestal worden ge
toond. Bijl laat de witte muren vaak intact - 
ze sluiten goed aan bij zijn motieven - maar 
bij Kabakov moeten ze achter vale bruine en 
groene wanden verdwijnen.
Met de ‘totale installaties’ van Bijl en 
Kabakov is duidelijk geworden dat de in
stallatie, die een onmiddellijke en vaak over
weldigende indruk maakt, een belangrijke 
rol is gaan spelen in een tijd die geen artis
tieke canon (zelfs geen avantgardistische 
canon) meer heeft en waarin de heden
daagse kunst slechts door een kleine fractie 
van de bevolking wordt gevolgd. Hoewel de 
totale installaties enerzijds de tentoonstel- 
lingsindustrie thematiseren en bekritiseren, 
zijn zij er anderzijds de apotheose van. Dit 
is echter ook nauwelijks anders mogelijk, 
àangezien hun werken niet veel indruk zou
den maken als zij de installatie-cultuur van
uit de marge zouden bekritiseren, zónder er 
deel aan te nemen.
Het heeft iets paradoxaals dat wat in de jaren 
’60 bij Allan Kaprow en anderen begon als 
- ook politiek bedoelde - bevrijding van als 
te beperkend ervaren kunstvormen, als speel
veld waarin de kijker kon participeren, in de 
totale installatie uitmondt in een gestuurde, 
welhaast totalitaire ervaring. Ooit leek de 
installatiehettoonbeeldvaneen ‘openkunst
werk’, maar Kabakov stelt expliciet dat de 
installatie gesloten dient te zijn, en dat de 
blik van de kijker nauwkeurig geleid moet 
worden (16). De blik wordt door de maker 
van de totale installatie evenzeer gemanipu
leerd als door de hedendaagse media. Het 
open kunstwerk sluit zich.
Nu is de totale installatie slechts één vorm 
van het verschijnsel. Veel kunstenaars van 
de j aren ’ 80 concipiëren hun werk in series 

-en tentoonstellingen, kortom, in installa
ties; naast schilders als Förg en Halley kan 
men ook bijvoorbeeld Jeff Koons noemen. 
Koons maakt weliswaar kunst-objecten die 
afzonderlijk verkocht worden, maar de wer
ken maken allemaal deel uit van op be
paalde ‘shows’ getoonde series. Als ensem
bles, als installaties maken zij dan ook de 
meeste indruk. Men zou Koons’ karakteris
tieke vorm de object-installatie kunnen noe
men, een kunstmarkt-vriendelijke broer van 
de compromisloze totale installatie.
In de jaren ’90 is er dan bij jongeren als 
Honoré ô’Oeenterugkeervanfluxus-achtige 
ensembles die men ‘environments’ zou kun
nen noemen, ware de term niet in onbruik 
geraakt. Honoré 8’0 hing recentelijk in de 
Vleeshal in Middelburg teksten aan het pla
fond op, die via draden met in boterhammen 

gewikkelde bakstenen waren verbonden. 
Bezoekers konden de touwtjes aan de ste
nen losmaken, waarna op een onverwachte 
plek in de hal een perkament naar beneden 
kwam. Dit soort werken doen denken aan de 
hoogtijdagen van de homo ludens in de 
jaren ’60, vóór met de conceptuele kunste
naars en lieden als Buren en Broodthaers 
een generatie opkwam die het geïnstalleerd- 
zijn van het kunstwerk thematiseerde. Dit 
soort van ‘anti-kunst’-ensemble had in de 
j aren ’ 60 nog een be vrij dende werking, maar 
doet nu vooral vrijblijvend aan.
Anderen gaan minder naïef te werk. Voor 
haar exploratie van de popcultuur van de 
jaren ’50en ’60 beroept Georgina Starr zich 
op de vertekende blik van een jong meisje. 
De soms krakkemikkige en spontane indruk 
van haar werken onderscheidt Starr van de 
makers van perfect georkestreerde totale 
installaties, maar in tegenstelling tot be
paalde generatiegenoten verzandt zij niet in 
marginaal gefröbel. Misschien is de tij drijp 
om een gemiste kans van de vroege jaren 
’70 alsnog waar tg nemen, en een onder
scheid te maken tussen environments en 
installaties - het kritische vocabulaire zou 
erbij gebaat zijn.

Sven Lütticken
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De retrospectieve van Guillaume Bijl 
loopt van 30 augustus tot 13 oktober in 
het Kunstverein Freiburg, Schwarzes 
Kloster, Rathausgasse 48,79098 Freiburg 
im Breisgau (761/349.44). Daarna reist 
deze tentoonstelling naar het Kunstverein 
Hannover, Stedelijk Museum Het Do
mein van Sittard, Arken Museum for 
Moderne Kunst van Kopenhagen, het 
Musée d’Art Contemporain te Montréal, 
en de Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum van Graz.
“Op het dak” van Ilya Kabakov is nog tot 
8 september te zien in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningstraat 10,1000 
Brussel (02/507.84.66).
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Don’t go to Rotterdam this summer
of wacht tot 20 augustus 1996

Ais ik evenveel geloof zou hechten aan 
reclamecampagnes en publiciteitsmachina- 
ties als de initiatiefnemers van de nieuwe 
Europese biënnale ’’Manifesta ”, dan zou de 
bovenstaande titel, die trouwens niet hele
maal de strekking van het onderhavige arti
kel dekt, van een bijna diabolische instel
ling getuigen. Met een regeltje van zes woor
den zou ik honderden, duizenden, misschien 
wel tienduizendenbezoekers, geïnteresseer
den en vooral dagjestoeristen de heerlijke 
charmes van de Nederlandse havenstad ont
houden.
Kan een titel in korps 30 op een duivelse 
manier ontraden? Jammer genoeg gelooft 
men dat in Rotterdam. “Manifesta”, de 
nieuwe Europese biënnale staat bol van de 
schijn en de design. Op elk niveau hebben 
professionele ideeën- en vormenbrouwers 
hun verwoestende werk gedaan. Ze hebben 
eerst zo hard nagedacht dat uit de ideeën alle 
leven werd geperst, en dan hebben ze die 
bloedeloze concepten zo vormgegeven dat 
je alleen maar kan blijven haperen aan de 
schelle kiemen en scherpe vormen.

Maar beginnen we bij het begin: waarom 
een nieuwe Europese biënnale? Ik dacht dat 
vergelijkbare, oudere manifestaties zoals 
de Biënnale van Venetië, waartegen 
“Manifesta” zich overigens afzet, al lang 
hebben aangetoond dat het vooral bij zonder 
nuttige instrumenten zijn, bijvoorbeeld als 
‘centrum’ - als focale ontmoetingsplaats, 
als massief informatiemoment,... - maar 
evenzeer dat onder hun wimpel zelden vi
tale artistieke projecten gerealiseerd wor
den. Het zijn hooguit gebruiksvriendelijke 
vergaarbakken die de min of meer profes
sioneel ingestelde bezoeker op korte tijd 
een panoramische blik gunnen op de recent
ste internationale ontwikkelingen in de beel
dende kunst. Afgezien van de goedkope 
schuimwijn die er in ruime mate vloeit, zijn 
deze manifestaties hopeloos steriel omwille 
van hun formule die onverminderd op na
tionale leest geschoeid blijft.
Komt “Manifesta” aan deze bezwaren te
gemoet? Is het een geldig alternatief? Neen, 
want de ‘deelnemende landen’ mogen dan 
wel geen kunstenaars afvaardigen, het actie- 
terrein zelf blijft beperkt tot Europa - afge
zien van vier uitzonderingen op de regel. 
Aan het einde van dit millennium komt deze 
beperking als volstrekt achterhaald over. Ze 
is echter niet onbegrijpelijk, want het 
“Manifesta”-idee is ontkiemd vlak na het 
verknippen van het ijzeren gordijn en het 
slechten van de Berlijnse muur. Rekening 
houdend met de huidige economische situa
tie, die onverkort in het teken staat van 
globalisering, en in overweging nemend dat 
Europa nog maar net één van de bloedigste 
na-oorlogse conflicten heeft beleefd, dat op 
nationalistische gronden kan worden terug
gebracht, moet de conclusie zijn dat een op 
Europese schaal geconcipieerde manifesta
tie een pijnlijk achterhoedegevecht is. 
Binnen haar Europese actieradius wijst 
“Manifesta ” ogenschijnlijk het centrum af. 
Door het spektakel om de twee jaar aan een 
andere Europese stad aan de hand te doen, 
speelt het bestuur van “Manifesta ” echter 
alleen maar in op de platste city-marketing- 
behoeften van de talloze Europese steden 
die wanhopig op zoek zijn naar instrumen
ten om de toeristische cijfers op te krikken 
en het huidige cliënteel te verruimen met 
een gloednieuwe branch, de kunstliefhebber. 
Als Stockholm uiteindelijk toch niet beslist 
om de volgende editie te huisvesten dan zal 
daarin vooral de overweging meespelen dat 
de verkoop van de Zweedse hoofdstad in 
1998 reeds af doende wordt gerealiseerd met 
de titel en het programma van Culturele 
Hoofdstad van Europa.
Het voorzitterschap van “Manifesta ” wordt 
waargenomen door Joop van Caldenborgh, 
directeur van Caldic Chemie bv. Verder is 
er een zitje voor een andere captain of 
industry, Herman Wessels (van de PTT 
Telecom), Chris Dercon (Boijmans Van 
Beuningen) en Geert Dales (Fonds Beel
dende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst). 
Ik hoor het Joop van de chemie al vragen aan 
de andere bestuursleden: of er geen kunste
naars van doen zijn in het bestuur? Hoe had 
het bestuur beter haar goodwill kunnen eta
leren dan met haar keuze voor de extreem 
authentieke Mariene Dumas en de super- 
cynische Rob Scholte? Een oplossing van 
een haast klassieke eenvoud. Ook de andere 

strategische keuzes zijn zorgvuldig gewikt 
en gewogen. Zo weerspiegelt het curatoriale 
team een bijna perfecte geografische sprei
ding: een Brit (Andrew Renton), een 
Hongaarse (Katalin Néray), een Rus (Viktor 
Misiano), een Oostenrijker (Hans-Ulrich 
Obrist) en een Spaanse (Rosa Martinez). 
Positieve discriminatie, political correctness 
en marketing: de samenstelling van het team 
beantwoordt aan alle vereisten van onze 
tijd. Trots wordt bovendien gemeld dat “the 
curatorial team (...) even decided to make 
their decisions unanimously.” De nationale 
reflexen mogen dan opgeborgen zijn, elke 
individuele positie wordt terzelfder tijd de 
pas afgesneden door de Europese unanimi
teitsregel.

Als u zich ondertussen wanhopig afvraagt 
wanneer het in deze tekst over kunst zal 
gaan, bedien ik u op uw wenken, want ik zal 
het nu hebben over de bijdrage van Regina 
Möller in een villa aan het Museumpark. 
Deze modernistische woning behoort toe 
aan Joop van Caldenborgh. “Oh, what a nice 
house ! I wonder who lives there? I must go 
in and see!”, dat zinnetje uit het sprookje 
“Goudlokje en de drie bèren ” is door Ayse 
Erkmen aangebracht opde buitenmuren van 
Joops villa. Het is geen onprettig werk, 
maar misschien toch te zachtaardig ironisch, 
als we rekening houden met de huidige 
eigenaar (die eigenlijk zo snel mogelijk van 
zijn bezit af wil). Ietsje harder is Möllers 
werk. Zij stelde voor de keuken uit te breken 
(en te vervangen door een foto van een 
bloemstuk), de gedemonteerde keuken op 
het balkon te parkeren (en te voorzien van 
een lampje, beplakt met foto’s). Wat eerst 
aandoet als een agressieve ingreep - en, 
toegegeven, ook om die reden aanspreekt, 
al is de idee dat Joop hiermee denkt een offer 
op het altaar van de kunst te hebben gé
bracht al even onuitstaanbaar - is in wezen 
een sobere proeve van reflectie over de 
status van het vrouwelijke. De politiek cor
recte geste om de keuken buiten te keilen 
wordt geproblematiseerd door de al even 
vrouwelijk geconnoteerde betekenaar van 
het bloemstuk (die de plaats van de keuken- 
arbeid heeft geannexeerd). Moeteen vrouw 
zich ook haar genoegens ontzeggen om een 
aan de man evenwaardige positie te kunnen 
opeisen? Hoe mooi (en gelukkig?) mag een 
vrouw zijn om al niet bij voorbaat alle 
kansen op een aan de man gelijkwaardige 
behandeling te verspelen? Ook eerder, met 
de uitgave van “regina”, een oefening in 
het genre van het vrouwenblad, ging Möller 
de confrontatie aan met het ‘dubbele’ van 
historisch en maatschappelijk gecodeerde 
rolpatronen.
De tentoonstelling in de villa heeft als on
dertitel “In every dream home a heartache ”, 
een vers geplukt uit een song van Bryan 
Ferry. De heartache in het werk van Liza 
May Post is even zichtbaar als de problema
tisering van de modernistische architectuur 
door Koo Jeong-a. Maar de betrekking van 
beide inhoudelijke krachtlijnen - het ‘huis’ 
en de ‘hoofdpijn’ - komt geforceerd over. 
Met het vers van Bryan Ferry zijn deze 
werken een bijna arbitrair keurslijf aange
meten. De ondertitel barricadeert niet de 
receptie - dat zou een overdreven conclusie 
zijn, die te weinig vertrouwen legt bij de 
toeschouwer - maar ze wijst wel op de losse 
eindjes in de opbouw van “Manifesta”. 
Waarom werd de avontuurlijke uitzaaiing 
van de biënnale over talloze Rotterdamse 
plekken uiteindelijk van halfzachte, thema
tische ‘ondertitels’ voorzien?
De titel van een andere “Manifesta ’’-afde
ling, die in het Chabotmuseum, luidt: “I 
want to live like common people ”, ook al 
een vers uit een liedje, ditmaal van de hand 
van Jarvis Cocker. Af gezien van de strikte 
thematische afbakening, is in deze sectie 
ook voor één medium gekozen, de fotogra
fie. Ik vind het vreemd dat in een manifes
tatie waarin een open benadering vooropge
steld wordt, plots teruggekeerd wordt naar 
een enge, mediale benadering van een pro
blematiek. (Wellicht is de complete afwe
zigheid van de schilderkunst eenzelfde 
symptoom van deze kortzichtige ‘mediale’ 
politiek, net zoals de massale aanwezigheid 
van audiovisuele media.) Over ‘de gewone 
mens’ krijg je in de afdeling in het 
Chabotmuseum niet veel meer dan de typi
sche cliché’ s geserveerd en dat heeft veel te 
maken metde mediale reductie. Ik vind ‘de 

gewone mens’ eigenlijk een uiterst gevaar
lijk concept. Vermits zoiets als ‘het ge
wone ’ niet bestaat, kan het gebruik van deze 
omschrijving alleen maar misbruik inluiden 
- hoe gewoon of buitengewoon ‘hét ge
wone’ ook voorgesteld wordt.

Schuin tegenover het Chabot-museüm ligt 
het museum waarvan de naam volgens het 
beste marketingrecept onlangs veranderd 
werd in Boijmans Van Beuningen - mede 
door de vuurtoren, de karakteristieke 
architecturale blikvanger van het museum, 
deed deze naamswijziging me onwillekeu
rig denken aan de historie van het overzet- 
bedrijf Townsend & Thorensen dat zijn 
naam na de ramp met de Herald of Free 
Enterprise prompt veranderde in P & O. 
Waarschijnlijk “omdat het imago anders 
niet meer gered kon worden,” aldus ook 
Reginald Moreels, Belgisch Staatssecreta
ris van Ontwikkelingssamenwerking die de 
naam van zijn administratie, A BOS, zo snel 
mogelijk veranderd wil zien. De naams
wijziging inspireerde ook “Manifesta”, want 
de titel van de sectie in het Boijmans heet 
“OU”. Oei, wat krijgen we nu, dacht ik, 
institutionele kritiek. Het wordt de jongens 
en meisjes kunstenaars en organisatoren 
bittere bloedemst. Niets is echter minder 
waar. Terwijl de oude rotten Weiner, Buren 
én vooral Haacke zich hebben uitgesloofd 
met het herformuleren van hun scherpe po
sities (maar de marketingmix van de direc
teur braafjes door de vingers zien), zijn de 
“Manifesta ’’-deelnemers verdwaald en in 
slaap gevallen in het Grote Museum. Om 
hun werken terug te vinden, zijn er geen 
grote pijlen of borden aangebracht, geluk
kig maar, er zijn echter ook geen keitjes of 
kruimeltjes om de weg te wijzen naar die 
kleine, fijne, precaire kunstwerkjes. Hoe 
kan je de kunst dan op het spoor komen? Je 
moet heel hard hopen datje de werken zal te 
zien krijgen, en je moet vooral het museum 
van onder tot boven platlopen. De zoveelste 
safaritocht dus, ditmaal niet in een stad en 
haar periferie, maar in een museum. Tot in 
de toiletten word je overvallen door kunste
naars die je iets willen tonen. En in dit ene 
geval mag het nog gezien worden ook. De 
met plaklétters op de sanitaire tegels aange
brachte zinnen van Arsen Savadov en 
Georgy Senchenko zijn een aangename ver
rassing. De uitspraken zijn ironisch, ge
woon mooi of vermanend, het is nooit hele
maal duidelijk in welke richting ze gaan. 
Net zoals een stad gaat dat museum ook 
gewoon haar eigen gang, meer nog, naar 
aanleiding van de opening van “Manifesta”, 
maakte het museum van de gelegenheid - 
lees: reusachtige media-enpublieksaandacht 
- gebruik om zelf enkele tijdelijke tentoon
stellingen open te stellen. Eigenlijk zouden 
wij, publiek, ons ongelooflijk gevleid moe
ten voelen: wat men voor ons allemaal niet 
over heeft, de inspanningen die men zich 
voor ons niet getroost ! Men wil echt iets van 
ons, men wil onze aandacht en onze belang
stelling, en daar is geen enkele moeite of 
inspanning te groot voor. Alle instituten 
waar “Manifesta ” - in de marge - aanwezig 
is, hebben - omdat “Manifesta” slechts in 
de marge aanwezig wil zijn? - hun collectie- 
presentaties opgepoetst of tijdelijke tentoon
stellingen georganiseerd. Op alle plekken - 
de Kunsthal, het Natuurmuseum, het 
Maritiem Museum, het Nederlands Foto 
Instituut, het Nederlands Architectuur- 
instituut,... - moet je even in de marge op 
zoek gaan naar nieuwe, jonge kunst. Toen 
Daniel Buren in 1971 uitgenodigd werd 
voor een groepstentoonstelling in het 
Guggenheim Museum in New York be
stond zijn bijdrage uit een doek van 10 
meter (breedte) op 20 meter (hoogte), over
langs te hangen in de spiraalvormige ruimte. 
Zo’n artistieke ingreep wordt vandaag als 
een staaltje pure retoriek van de hand gewe
zen. Alsof kunst zich ooit, op een enkel 
moment, van retoriek kan ontdoen! Het 
zogenaamde frutselen in de marge is alles-, 
zins even retorisch, en des te meer omdat het 
die retoriek krampachtig tracht te ontken
nen, verdoezelen of verdringen. Kunst of 
kunstenaars die geloven in de retorische 
nulgraad van het beeld en daarom zo ver 
mogelijk uit het publieke blikveld willen 
verdwijnen, zijn alleen maar het slachtoffer 
van een bedrieglijke vorm van escapisme.

Gedroomd wordt er heel wat in “Manifesta ”, 

zelfs luidop. De catalogus, die opgevat is als 
een ingelijmde fichebak van kunstenaars
steekkaarten, staat bol van de meest gratuite 
fantasieën, die men her en der heeft opgevist 
uit belangrijke filosofische oeuvres, zoals 
dat van Gilles Deleuze. Het is “Manifesta ” 
niet te doen om een diepgaande reflectie 
over belangrijke problematieken maar en
kel om de acrobatie met termen, waarmee 
alleen de temperatuur wordt opgemeten in 
bepaalde betekenisvelden.
Jullie moeten ervaren, wordt ons regelmatig 
voorgehouden, ervaren zonder te rationali
seren, zonder vooroordelen, jaliefst, zonder 
de taal zelf, want die staat de grote, intense 
ervaring in de weg. Het is alsof de hele 
westerse kunstgeschiedenis, met inbegrip 
van de ideologische jaren ’60 en ’70, aan 
deze vrolijke bende Ie vens- en kunstgenieters 
is voorbijgegaan. Geen spatje wantrouwen, 
geen problematisering of kritiek. “To try to 
find if something happens or not, and to 
open your eyes until they become red with 
the effort of seeing, and then straining to 
hear what is going on. To draw lines that 
orientate and magnetise the senses. To work 
in open processes.” Het is nu al enkele jaren 
dat we dit soort klinkklare prietpraat, pseudo- 
religieuze onzin, ambientachtige zombie- 
taal moeten aanhoren. Zijn de onvermoei
bare inspanningen van de kunstenaars en 
theoretici die bijvoorbeeld gewezen hebben 
op het belang van context en taal dan echt 
tevergeefs geweest? Des te ergerlijker is het 
dat deze gedachten niet alleen de werken 
begeleiden maar ook afgelezen kunnen 
worden in de selectie van de kunstenaars, 
bijvoorbeeld in de onwaarschijnlijk karika
turale bijdrage van Tommi Grönlund en 
Petteri Nisunen die iets uitspoken met ge
luidsgolven.
Het discours is in de catalogus herleid tot 
wartaal en slogans. Letterlijk zelfs. De lay
out van de catalogus doet me denken aan de 
compositie van het door sommige Ameri
kaanse stations uitgezonden televisiebeeld, 
waarbij zéven achtste van het scherm wordt 
ingenomen door een eerste verhaal, en het 
andere achtste gereserveerd is voor een lo
pende band met beurscijfers. Die smalle 
band van hooguit vijf lijnen is in de catalo
gus voorbehouden voor de curatoriale ser
moenen. Eén van hen, Hans-Ulrich Obrist, 
presteert het zelfs om in dat bestek een 
interview te publiceren met Paul Virilio dat 
bovendien bol staat van ‘het horen zeggen’ 
(van Bruce Sterling, Jonas Mekas, Saskia 
Sassen, Pierre Levy, Mike Davis) die als 
kleiduiven uit de lucht geplukt lijken. Daar
naast wordt elke sectie van de tentoonstel
ling begeleid door een - niet ondertekende - 
inleiding (waarvan de lettergrootte - kan het 
cynischer? - afhankelijk werd gemaakt van 
de beschikbare tekst). De catalogus is een 
wanstaltige kakafonie waarin alleen de 
vormgever zich, middels lettertypes, -groot
tes en vooral de kleurenkaart, in de kijker 
weet te werken.

“Manifesta” is het mislukte huwelijk tus
sen escapistische flierefluiters en over-za- 
kelijke mediastrategen. Alhoewel men van 
zo’n fusie niet veel moois te verwachten 
heeft, ontbreekt ook hier de goede kunst 
niet. Van alles wat ik in Rotterdam zag, 
beklijfde vooral de bijdrage van Uri Tzaig. 
Het is indrukwekkend op welke trage, rus
tige en niet te bedachte wijze deze kunste
naar een zeer gelaagd oeuvre aan het uitbou
wen is. Ik ga nog terug naar Rotterdam, vóór 
20 augustus ! En u?

Koen Brams

“Manifesta” loopt nog tot 19 augustus in 
de belangrijkste culturele instellingen van 
Rotterdam. Meer inlichtingen: Willem 
Boothlaan 4, 3012 AE Rotterdam, 010/ 
433.15.57.
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Figuren
Recente essays van Bart Verschaffel

“Figuren/Essays ” staat op het titelblad van 
Bart Verschaffels nieuwste boek, “Essays ” 
weliswaar in een iets kleiner korps en cur
sief maar naast “Figuren ”, nieteronder; het 
is geen ondertitel. Van die nevenschikking 
van woorden gaat iets programmatisch uit. 
Het verbaast dan ook niet dat al onmiddel- 
lijk in de eerste tekst van het boek veelvul
dig de haam vân Montaigne valt, wiens 
“Essais” (1580) aan de oorsprong liggen 
van het genre. In Montaigne ziet Verschaf
fel, blijkens zijn inleiding “Het essay als 
denkvorm”, een model. De eerste der es
sayisten was geen geleerde die analyserend 
te werk ging of problemen wilde oplossen, 
geen kunstenaar die zijn oorspronkelijkheid 
wilde bewijzen, maar een verzamelaar; een 
verzamelaar van voorhanden fragmenten 
(woorden, zinnen) die werden ingezet voor 
“een vorm van persoonlijk denken”.
Het essay als tekstsoort benadert maar defi
nieert niet, het wil geen essentie of waarheid 
blootleggen, niet systematisch ordenen, be
togen of bewijzen, zoals de wetenschappe
lijke tekst. “De basislaag van het denken dat 
in essays neerslaat, is vinden, bewaren, ver
zamelen, wachten en scharrelen tot een con
stellatie van beelden of woorden ontstaat,” 
schrijft Verschaffel. En dan valt, als syno
niem voor die losse constellatie, de hoofd
term uit de titel van zijn boek. Eerst is er 
sprake van “een ‘figura’ in de theologische 
zin: een voorafbeelding of voorzegging van 
een gedachte”, daarna van “figuren”, een 
paar bladzijden verder gevolgd door het 
vertederende verkleinwoord “figuurtjes”, 
met verwijzing naar de arabeske versierin
gen in Pompejaanse wandschilderingen 
(maar op bladzijde 180 is er even een lap
sus, waar “figuur’ ‛ staat vooreen verzelfstan
digd symbool, een geladen beeldelement, 
niet zo’n vluchtig of luchtig fenomeen dus). 
Het essay is sierlijk, speels en kwetsbaar. 
Het concretiseert zich niet tot een gebeeld
houwde gedachte, het laat zich niet samen
vatten.
Zo ongeveer ziet Verschaffel het ideale es
say, en het moet gezegd dat hij dat. ideaal 
soms dicht benadert. Zijn bundel essays, die 
een breed terrein bestrijkt maar toch steeds 
cirkelt rondom verschijnselen van visuele 
cultuur, behoort in zijn soort tot het beste dat 
ik in jaren in onze taal heb gelezen. De 
teksten (alle reeds eerder gepubliceerd) zijn 
althans voor een gedeelte elegant en met 
precisie geschreven, rijk aan denkbeelden 
en als zodanig weer een catalÿsator voor het 
denken van de lezer. Ze riepen bij mij on
willekeurig de associatie op met kunstrijden 
op de schaats (ongetwijfeld mede omdat die 
artistieke sport in het Engels figure skating 
heet), en dan eerder met de vrij e kür dan met 
de verplichte figuren, die trouwens al sinds 
enige tijd uit het wedstrijdprogramma zijn 
geschrapt. Maar inderdaad, ze zijn vrijwel 
niet samen te vatten, deze essays, en ook 
moeilijk te recenseren. Ik kan er alleen maar 
wat aan krabbelen.

Een dubbel vertoog

Om helemaal aan de buitenkant te begin
nen: de losheid die Verschaffel als kenmer
kend voor het essay beschouwt, als uitdruk
king van de beweeglijkheid van het denken, 
is in zijn teksten zeker aanwezig, maar ge
deeltelijk ligt dat aan de suggestie die van . 
bepaalde typografische middelen uitgaat. 
Zo worden de alinea’ s, zij het niet helemaal 
consequent, gescheiden door een witregel. 
Ze onttrekken zich daardoor echter alleen in 
schijn aan de dwingende orde van een door
lopende tekst. Een tweede karakteristiek is 
dat veel woorden of zinsdelen tussen 
aanhalingstekens worden gezet, ook als het 
niet om citaten of verwijzingen gaat. Het is 
tegenwoordig een wijdverbreide gewoonte 
in beschouwend proza, maar ik ben het wel 
eens met de kritiek die Jan Blokker ooit op 
deze manier van schrijven heeft gegeven: 
het lijkt of de schrijver niet meent wat er 
staat, of hij niet staat voor wat hij zegt. Die 
indruk zal V erschaffel toch niet willen wek
ken. Dat maak ik op uit het feit dat hij 
veelvuldig een typografische kunstgreep van 
een andere orde toepast, namelijk het 
cursiveren van bepaalde woorden dat ze 
juist meer nadruk, meer vastheid geeft, als 
een soort overcompensatie van de aanha- 
lingstekens. Een tekst wint mijns inziens bij 
een allerspaarzaamst gebruik van deze mid-

Henri De Braékeleer

De naaister of De huishoudster

delen. Montaigne deed het zonder. 
Aan de bundel is structuur gegeven door een 
onnadrukkelijke groepering van de essays, 
slechts aangegeven met een Romeins cijfer, 
niet met een samenvattend begrip. Na het 
genoemde inleidende essay volgt een groep 
die wat heterogeen is maar toch in zekere 
mate onder de noemer valt van het theatrale, 
dan een groep over architectuur en stede- 
bouw en een over beeldende kunst. Het 
geheel wordt afgesloten met een essay over 
het lichamelijke. “Overal die lichamen, 
overal het lichaam,” begint het. Verschaffel 
blijkt zich zeer wel bewust van het mo
dieuze dat aan het onderwerp kleeft (je zou 
gaan verlangen dat er voor de verandering 
weer eens een tij d uitsluitend in termen van 
geest over kunst wordt geschreven), maar 
hij mijdt het daarom niet en hij schrijft er 
over... ja, met geest. Zo zijn er meer onder
werpen die bij hem een behandeling krijgen 
die boven het clichématige van veel actuele 
discussies uitstijgt: de plek bijvoorbeeld. 
Het duurde overigens bij het lezen enige tijd 
voordat ik geboeid raakte. Na de veelbelo
vende inleiding zijn de essays van de eerste 
groep wat teleurstellend. Sommige zijn erg 
summier, of maken niet waar wat in de 
aanhef wordt gesuggereerd. “Architectuur 
is (als) een gebaar” bijvoorbeeld stelt het 
niet onbelangrijke probleem van het ‘echte’ 
als architecturaal criterium aan de orde, 
maar criteria om echt van onecht te onder
scheiden, krij gt de lezer niet aangereikt. Het 
lange essay “Over dodenmaskers” is bij 
vlagen interessant, maar de verbinding die 
gelegd wordt naar mannen- en vrouwen
portretten van Rembrandt en Dou doet ge
wrongen aan, en wat over die portretten 
wordt gezegd, is nogal bot seksistisch.
Het kan aan mijn beperkte interessegebied 
liggen, maar ik vind de groepen essays 
waarin architectuur en beeldende kunst cen
traal staan de beste van het boek. Het lijkt of 
de relatieve concreetheid van beelden en de 
materialiteit van de dingen net iets meer 
body aan de teksten geven, zelfs als ze over 
zoiets ongrijpbaars gaan als de sfeer van de 
stad Gent. Misschien bevallen ze me ook 
hierom, dat er iets in gebeurt wat V erschaf

fel eigenlijk niet des essays vindt. Mis
schien zijn ze - naar de omschrijving van 
Roland Barthes in zijn autobiografische 
notities - een dubbel vertoog: “Het doel van 
zijn vertoog is namelijk niet de waarheid, 
terwijl dat vertoog toch iets beweert”. 
Barthes voelde zich er onbehaaglijk bij als 
hij dat in zijn geschriften bemerkte.

Sleutels

Een mooi voorbeeld van zo’n dubbel ver
toog is Verschaffels essay “Het heimelijke 
van Henri De Braekeleer”. De laat- 19de- 
eeuwse Antwerpse schilder van verstilde 
interieurs, stadsgezichten en landschappen 
is internationaal geen bekende figuur (ook 
niet in Nederland, al noemde van Gogh hem 
in zijn brieven met bewondering en bezat 
Breitner een schilderij van hem; in de musea 
is hij bij mijn weten niet of nauwelijks 
vertegenwoordigd), maar in België wordt 
zijn werk terecht hoog gewaardeerd en 
spreekt zijn persoon zeer tot de verbeelding. 
Zijn teruggetrokken vrijgezellenbestaan in 
gezelschap van enkele eveneens ongehuwde 
zusters, de geestelijke crisis die hem tijde
lijk het werken onmogelijk maakte, waarna 
schilderijen ontstonden die soms veel vrijer 
van handschrift waren, de vermeende mis
kenning door tij dgenoten, dat alles heeft het 
beeld gevestigd van een tragisch kunste
naarschap volgens het vertrouwde vroeg
moderne patroon. In recente kunsthistorische 
literatuur is veel daarvan afgedaan als my
the en is De Braekeleer als het ware genor
maliseerd.
Verschaffel doorziet de mythevorming die 
bij voorbeeld door Maurice Gilliams in zijn 
studie uit 1941 is gepleegd, maar die is hem 
toch liever dan de benadering van Herwig 
Todts in zijn catalogus bij de overzichtsten
toonstelling van 1988, waarin slechts feite
lijkheden worden gegeven en interpretatie 
wordt geschuwd. Beide auteurs krijgen ech
ter het verwijt dat zij niet goed naar de 
schilderijen zelf hebben gekeken. Op de 
schilderijen ontdekt Verschaffel vreemde 
zaken, onder andere met betrekking tot het 
perspectief en de ruimtelijke plaatsing van 

voorwerpen, de weerspiegeling in vensters 
en de blikrichting van de voorgestelde per
sonen. De Braekeleer, zo constateert 
Verschaffel, maakte in zijn schilderijen ge
bruik van “een grote kennis van de psycho
logie van het kijken”. Die aandacht voor de 
blik (die ook het kijken en interpreteren van 
detoeschouwer stuurt),doorNormanBryson 
en andere auteurs tot een belangrijk thema 
gemaakt in de recente kunstgeschiedenis- 
beoefening, biedt zeker goede aanknopings
punten ; dat wordt met deanalysevan enkele 
schilderijen gedemonstreerd. Zo, speurend 
in details, legt Verschaffel een aantal 
heimelijkheden, “sleutels” in hetwerkbloot, 
die hem aan het slot tot de conclusie brengen 
dat de mythe niet voor niets is ontstaan: 
“Alle anekdotes samen, de familie-situatie, 
de manier waarop De Braekeleer overkwam 
en mythes in het leven riep, de berichten 
over zijn intellectuele interesses, de periode 
van in-activiteit, het verspreide gevoel dat 
de schilder ‘miskend’ werd (of: niet ‘begre
pen’ werd), en de kleine produktie beteke
nen wel iets. Alleen weten we veel te weinig 
om te weten wàt.”
Dat is een mooi open einde, een welkome 
opening voor verder denken over en kijken 
naar de schilderijen van De Braekeleer. 
Maar die openheid heeft Verschaffel enkele 
bladzijden eerder tenietgedaan door zijn 
zeer stellige bewering: “De beelden zijn, in 
hun geheel, consequent geconstrueerd als 
retorische machines, in functie van datgene 
wat verborgen is.” Hij gaat er blijkbaar 
zonder meer van uit dat wat hij aan onge
wone verschijnselen opmerkt onderdeel is 
van de intentie of de strategie van de schil
der. Ik betwijfel dat zeer en ben geneigd om 
ook andere verklaringen voor de geobser
veerde verschijnselen te overwegen. Zijn de 
inconsequenties in de ruimtelijke plaatsing 
van voorwerpen en personen misschien te
rug te voeren op technisch onvermogen of 
desinteresse van De Braekeleer? Is het een 
bewuste daad van de schilder geweest om 
“De man bij het venster” een vrouwelijk 
spiegelbeeld in het vensterglas te geven, of 
is hier nog een rest aanwezig van een vroe
ger stadium van het schilderij ; was het wel
licht in eerste opzet “De vrouw bij het 
venster ”? En ook als het schilderij genomen 
wordt zoals het nu is: wat betekent zo’n 
detail als het voor het blote oog bijna on
zichtbaar is, daarom nog door geen auteur 
ooit werd opgemerkt, en door Verschaffel 
pas werd gezien toen hij, werkend aan een 
televisieprogramma o ver De Braekeleer, het 
detail door de camera uitvergroot zag?
Het lijkt of ik hier de geleerde tegenover de 
essayist in stelling wil brengen, maar dat is 
toch een wat kunstmatige tegenstelling. Het 
soort vragen dat Verschaffel zich stelt, de 
ideeën die hij ontwikkelt, althans in zo’n 
stuk over De Braekeleer verschillen niet 
wezenlijk van wat een kunsthistoricus doet 
- of kan doen. Hoe dan ook, er wordt in 
Verschaffels essays, Barthes indachtig, met 
regelmaat iets beweerd, en als lezer hoefje 
daar niet rouwig om te zijn.

Carel Blotkamp

“Figuren/Essays” van Bart Verschaffel 
verscheen in 1995 als aflevering 28/29 
van “Vlees en Beton”, (voor de gelegen
heid) uitgegeven door Van Halewyck en 
De Balie.
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AALST
CC De Werf • Oud-Schepenhuis • Museum Oud-Hospitaal

Joseph Beuys (D) • Dominique DEHAIS (F) 
Luc Deleu (B) • Ralf Peters (D) 

Urs Pfannenmüller (Ch) • Willem Speekenbrink (Nl) 
Niek van de Steeg (Nl) • Marcel Zalme (Nl) 

Haags Centrum voor Aktuele Kunst 
Academie voor Schone Kunsten Aalst 

Historisch Luik

Openingsuren: dinsdag, donderdag en vrijdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur (woensdag 
tot 19 uur) zaterdag, zondag & feestdagen: 14 tot 17 uur. Gesloten: elke maandag

informatie: De Werf 053/76 13 11 & Dienst Toerisme 053/73 22 62
Deze tentoonstelling werd gerealiseerd met de steun van

KREDIETBANK
s '

Duvel Knack . --ee™-
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KUNST
Een feuilleton in afleveringen

Aflevering 4: Ut ende van Ut Ende

Gaandeweg krijg je als acteur meer macht overje personage. 
Na een tijdje kanje met de scenarist overleg plegen over de wijze 
waarop hij zich gedraagt of bepaalde dingen formuleert.
Luk De Koninckin: “De Morgen”, 21 mei 1996

Wat voorafging

Terwijl het lijk van Henry Morton nog steeds onvindbaar blijft, 
wordt het zielloze lichaam aangetroffen van een andere kunste
naar, Fernando. Bovendien is er ingebroken bij de voormalige 
kunstcriticus Karel Slaghter, die niettemin in het bezit is geble- 
venvan-vermoedelijk-Mortonslaatstebrief.EnPimLaunjsse 
heeft, na een verschrikkelijke nachtmerrie over een van de 
kunstenaars uit zijn stal, Cor Poulijn, in diens ongeopende post ' 
een brief gevonden van... Henry Morton. Verder zijn André C. 
Zwynen en Walter Emmaüs opgemerkt als leden van de jury, die 
Jerom Baeys heeft verkozen tot instellingsverantwoordelijke 
van het Provinciale Begijnmuseum.

1. There was something in the air that night

Hamer zat, zwaar in gedachten verzonken, in een kop zwarte 
koffieteroeren. Voor hetraamstond Nagel, met de handen in de 
zakken, eenliedje te zingen: “There was something in the air that 
night,... the stars were bright... ”
“Wat weten we over Fernando?” baste Hamerzonderopte kijken. 
“Weinig opzienbarends. Volgens de meeste bronnen eenkunste- 
naar op de terugweg. Grote produktie, slinkende verkoop. En- 
kele kennissennoemen hem een zeurpiet en eenijdeltuit Schijnt, 
volgens een legende, ooit betrokken geweest te zijn bij een 
moord tijdens de Tweede Wereldoorlog. O ja, was ook een goed 
bokser.”
“Hm. Mogelijke motieven voor de moord?”
“Nou, als we die Tweede Wereldoorlog in acht nemen, mis
schien een hele late vergelding,” opperde Nagel vrolijk.
“Nu even geen geintjes. Nagel,” bromde Hamer.
De rechercheur hernam zich. “Eenmotiefisnietechtvoorhan- 
den,maaralsjehetmij vraagt, isereenduidelijkverband tussen 
de moord op Fernando en de zaak Morton.”
“Omdat er opnieuw schoenen in het spel zijn?” knarsetandde 
Hamer. “Hadden zijn artistieke prestaties dan ook al iets met 
orthopediete maken?”
“Euhm nee. Meer met schulden boete. Daders en slachtoffers.” 
Hamer stond op en begon te ijsberen.
“In ieder geval hebben weeen lijk,” hervatte zijn assistent. “We 
weten ook dat hij niet is omgebracht op de plaats waar hij is 
gevonden. En we kennen het moordwapen, een Stanley-mes.” 
“Nogzoiets. Waarom verplaatstdedadermethetslachtoffer ook 
hetmes waarmee hij dienskeelheeftdoorgesneden?Nee,ikvoel 
aan mijn tenen dat dit zaakje stinkt.”
Heel even dacht Nagel een grap over zweetvoeten te moeten 
maken, maar hij slikte die bijtijds weer in. Een lolbroek was de 
inspecteur nooit geweest, maar nu was hij wel héél ernstig. 
“En de zaak Morton wil ook maar niet ópschieten. Volgens 
Slaghterwashetdemoordenaardiebijhemheeftingebrokenen 
was hij op Mortons brief uit Als dat al het geval was, hoe wist de 
moordenaar dan van het bestaan van die brief?”
“Iemand of iets moet hem, of haar, daar op attent gemaakt 
hebben,” probeerde Nagel.
“Wie dan?Slaghter heeft er met niemand over gerept”
Nagel zweeg even en zei toen, op de gok: “Morton zelf mis
schien. Tijdens een gevecht op leven en dood, waarin hij het 
onderspit ging delven?” Hamer dachtlangnaover deze stelling. 
Toen ging de telefoon.
“Ene mevrouw Boele-Boele," fluisterde de adjudant met zijn 
handopdehoom. “Galeriehoudster. Heefteen tipover Fernando.” 
“Goed, geef maar.”
Hamer hoorde een stem kwetteren die hem noopte de hoorn op 
veiligé afstand van zijn oorschelp te houden.
“Ik versta u niet mevrouw... Wat...? U denkt de dader te 
kennen.. .?Wie?De beroemde zangeres?O, juistja... Goed, we 
komen bij u langs... Waar zegt u? Goed, genoteerd... Nee, 
mevrouw, uw informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld." 
Hamer legde op en wreef zich door het gezicht.
"Poele-Poele was de naam, Hannie geloof ik. Ze meent dat de 
dader een vrouw is, een zekere Liesbeth List Nee, niet de 
beroemde zangeres, een galeriehoudster ook. Ze zou onlangs 
bedreigingenhebben geuitaan het adres van Fernando." 
“En moeten we die Poele-Poele ernstig nemen, denk je?” 
“Datgajij onmiddellijk uitvissen. Nagel, hierishaaradres.” 
Nagel liet zich dat geen twee keer zeggen. Hij greep zijn colbert 
van de kapstok en was al weg.
Met ongenoegen stak Hamer zijn reeds met de helft ingekorte 
potloodin de slijper. Tot opeens zijnblik verstrakte. "Gadsamme," 
riep hij, “natuurlijk ! ” Snel liep hij naar een kamer die een paar 
boekenherbergdeendaarombekend stond als‘de bibliotheek’. 
Hijpaktevande “Winkler Prins” deel21 van de plank, dat ging 
vanSCItotSTE, enhij sloeg nerveus aan het bladeren. Stak, Stal, 
Stam, ja daar stondhet: “Stanley, sir Henry Morton (geb. John 
Rowlands, Denbigh. Wales 1841 -Londen 1904),journalist en 
ontdekkingsreiziger. Ontdekte voorde BelgischekoningLeopold 
II het gebied ten noorden van de Congostroom...” 
“Zie je wel,” riep Hamer, “iemand wil met alle geweld dat we de 
twee zaken met elkaarin verband brengen.”

2. Terug naar Het Einde!

Het horloge van Debbie Herrie wees een tijd aan tussen kwart 
over tien enhalf elf. Het was of de lastvan zijnfunctie,directeur 
van Museum Het Einde, elke minuut meer op hem drukte. 
Malaise, dat was de ziekte die hem iedere dag verder aanvrat. 
Met het oog op een grootscheepse verbouwing, die zij n naam in 
de kunstgeschiedenis der lage landen onsterfelijk had moeten 
maken, had hij onlangs zijn museum ontruimd, en zijn intrek 
genomenin een noodondefkomen,eenopgekalefaterdefabrieks- 
winkel. Maar een groep mensen (die hij, vooral als hij op de wc 

zat, "nostalgieke fanatici” noemde)had een stokje gestoken voor 
zijnjongensdroom. Dooreen eeuwigdurende juridische proce
dure op te starten hadden zij de verbouwing op de allerlangste 
baan weten te schuiven.
Herrie wist ineens weer waar hij was: in de nooddirectiekamer 
van zijnnoodmuseum. Vóór hem,aan dezelfde tafel als hij,zaten 
zijn naaste medewerkers, klaar voor een vergadering die allang 
had moeten begonnen zijn. Hij vermande zich en schraapte zijn 
keel.
“Wij wachten niet langer op Jack, wij gaan beginnen.” 
Maartoenhij zagdatdesigaretdiehij opstak de laatste was, dook 
hij alsnog even onder de tafel naar zijn tas, haalde er een nieuwe 
slof uit en uit de slof een nieuw pakje, dat hij open onder 
handbereiklegde. Hij wilde hoe dan ook, met het laatste vuurvan 
de peuk die hij nu rookte, een nieuwe kunnen aansteken. Hij 
voelde dathij de vlamde hele dag brandende moesthouden, Want 
dat anders zijn hart weleens zou kunnen ophouden met tikken. 
“Wegaanbeginnen!”herhaaldehij.
Op datmomentgingdedeuropenenzwaaideJackDaniels binnen. 
“Sorry jongens, ik ben te laat! Maar ik ben ook op de hoogte! 
Jullieradennooitwatikvannacht heb gehoord in de Ka-Kroeg!” 
“Ga zitten en hou je mond,” zei Herrie.
“Jij ookkoffie. Jack?” vroeg Emma, de notuliste. Ze glimlachte 
tegen de laatkomer ofhaarjaarsalaris ervan afhing.
“Heel graag,” zei de adjunct, "een koffie, een glas water en een 
bruistabletAlka-Seltzer.”
‘Ter zake, mensen,” schoolmeesterde Debbie nu. “Vandaag 
moeten wij de knoop doorbakken over de ‘Henry Morton In 
Memoriam Tentoonstelling zijn het er allemaal over eens
dat die er moet komen, alleen al om de vrije val te stuiten die het 
imago van ons museum sinds enige tijd doormaakt. Joop, Mieke 
en Maaike, hoe zijn jullie gevorderd? Allereerst: zijn er genoeg 
werken?”
“Absoluut!” antwoordden Joop, Mieke en Maaike als uit één 
mond. Joop Morgenstond, Mieke Verheester en Maaike Roetsj 
vormden het drietal dat de “In Memoriam Tentoonstelling” 
artistieken organisatorisch voorbereidde. Joop meldde dat ertot 
nu toe al zeker tachtig Mortons boven water waren gekomen, en 
dat die vrijwel allemaal probleemloos aan het museum konden 
worden uitgeleend.
Joop: “Zijn galeriste is bereid tót volledige medewerking !” 
Mieke: ‘ ‘Wij hadden een moeizame strooptocht verwacht, maar 
al op de tweede dag stonden wij in een schatkamer!” 
Maaike: “Artistiek gezien looptons plan op rolletjes!” 
Debbiepersteer een grijns uit “Gefeliciteerd!” zeihij,“wanteen 
schatkamer hadden wij niet verwacht, en zekerniet op rolletjes! 
Mooi werk!”
"Endannuik," ging Jack verder, "weten jullie watik vannacht 
heb gehoord in de Ka-Kroeg? Ik ben doorgezakt met Pink 
Vleesch,helemaalnietzo’ndnnker trouwens,ikmoestbij ieder 
rondje weer aandringen. Maar op een gegeven moment had ik 
hem aan de praat: hij vertelde dat hij met alle andere bekende 
kunstenaars uit de stad ons leegstaande museum wil gaan 
kraken!”
Er ging een golf van verontwaardiging door de vergadering. 
“WatschrikkenjuUienou?Eengeweldigplantoch?Zoudenwij 
dat zelf ook niet willen?”
Herrie liep helemaal rood aan. “Jack, stop hiermee, die kant 
moeten wij beslist niet op! Je weet wat ik vorig jaar heb gezegd, 
toen de Grote Chef zich met onze verbouwproblemen ging 
bemoeien. Buitenstaanders-gebazel! Laat iedereen zijn onge
vraagde adviezenbij zichhoilden en zijneigen boontjes doppen! 
Dat denkt maar dat het weet wat goedvoorons is, en ondertussen 
blijkt het van de complexiteit van de zaak nog niet het flauwste 
benul te hebben! Diekunstenaarsidemdito, wat denken ze wel? 
Dat ze de zaak dienen door ons museum te gaan bezetten?’ 
“Maar Debbie,” fleemde Jack, “zo’nleegstaandmuseum, datis 
een marteling voor die kunstenaars, dat is toch niet zo moeilijk 
tebegrijpen!"
“Ze hebben hethelemaal mis als ze denken dat ze metzo’nkraak 
dat stelletje nostalgieke fanatici op de knieën kunnen dwingen. 
Sinds de Heilige Onkel Frits, die lamme, demente industriële 
aartsvader, hoogstpersoonlijkuitzijnrolstoelis opgestaan om te 
verklaren dat óns museum voor elke modernisering moet wor
dengevrijwaard, sinds dietijdis de moraal van die behoudzuchtige 
idioten niet meer stuk te krijgen. Geen duimbreed zullen ze 
wijken. Het enige gevolg van zo’n kraak zal zijn: meer schandaal 
en minder goodwill.”
“Nogmindergoodwill?Ikdachtdat wij alles al verspeeldhadden 
toen wij met de staart tussen de benen uit ons museum wegliepen. 
En sorry dat ik het zeg, Debbie, maar jij liep wel voorop!” 
“Dat hadjenietmoeten zeggen, Jack!” schreeuwde de directeur 
nu. “Ik heb steeds mijn verantwoordelijkheid genomen en alles 
gedaan om uit de impasse te geraken ! En wat doe jij ? Mooi weer 
spelen bij kunstenaars door alcoholisten van ze te maken !” 
Mieke en Maaike zaten er wit weggetrokken bij en durfden geen 
vin meer te verroeren. Joop daarentegen, een geboren vergader
aar die door vriend en vijand liefkozend De Compromist werd 
genoemd, voelde dat hij op het punt stond goed werk te verrich- 
ten.
“Mannen,’’zeihij,“laten wijdezaak vooralpositiefblijvenzien. ' 
Formeel zijn wij nog steeds de gebruikers van Het Einde, wij 
kunnen er dus doen wat wij willen, zolang wij maar niet 
verbouwen. Wij hebben nog steeds de sleutel, toch? Én die 
kunstenaars hebben gelijk dat leegstaande museumzalen 
onverdragelijkzijn. Waaromduszouden wij onze ‘InMemoriam 
Tentoonstelling ’, in plaats van in ons nieuwe noodgebouw, niet 
organiseren in het oude Einde? Als wij dat doen, creëren wij A 
voor de 'In Memoriam ’ een zee van ruimte, en nemen wij B de 
krakers de wind uit de zeilen.”
“Je weet dat dat niet kan,” riep Debbie weerbarstig, “de hele 
alarm- en brandmeldinstallatie is al overgemonteerd naar het 
tijdelijke gebouw !” 
“Debbieheeftgelijk,”zeiJacknudiplomatiek. "Zonder alarmen 
brandmelderszalzelfsDeLoucheBV nietéén werk verzekeren.” 
“Daarmoetenwedan over gaan pratenmetHübschmidsk,” zei 

Joop, ‘ ‘die is immers verreweg de belangrijkste bruikleengever. 
Ik had een heel flexibele indruk van haar, dus wellicht... Wat 
denken jullie, Mieke en Maaike?"
Mieke: “DatzehaarvoorraadMortons heel graag wil exposeren .” 
Maaike: “Dat ze heel blij zal zijn met het oude gebouw.” 
Joop: “Wekunnenhaarwatextra bewakers aanbieden.” 
“Goed, in godsnaam dan maar, omdat jullie zo aandringen,” 
zuchtte Herrie.
Hij stond op, pakte zijn spullen bij elkaar, schoof zijn stoel onder 
de tafel en vertrok. Met de deurklink al in zijn hand zei hij : “Ik 
wens de dames en heren nog een produktieve werkdag. En o ja, 
Emma, laat die notulen maar achterwege. Alleen de conclusie, 
dat is voldoende.”

3. Carla for president!

Hoe laat was het? Hemeltje, twee uur ‘s nachts! Sinds Peter 
Bastiaens in de politiek verzeild was geraakt, wist hij dat 
belangrijke beslissingen rond dit tijdstip genomen werden. Hij 
snuffelde tussen de papieren op zijn bureau om te kijken welke 
prangende vraag nog een antwoord behoefde, toen er op de deur 
werd geklopt Een slaperig hoofd verscheen in het deurgat. 
Caria!
Wat zag dat kind toch bleek. Als je zo naar haar keek, geloofde 
je niet dat ze ooit het befaamde internationale dansfestival 
“Orgelpunt” geleid had. In korte tijd had de politiek een echt 
kamerdier van haar gemaakt Eigenlijk maakte Bastiaens zich 
oprecht zorgen omhaar gezondheid.
‘Ik kon niet slapen, Peter. Al dagen loop ik mijn hoofd te breken 
over het feit dat we nog steeds geen intendant hebben voor het 
‘Hazepacfestival’. Alles is er een locatie, een budget een 
prachtig logo. Alleen, wie zal het geheel bezielen? De 
Zonneklopper heeft ons mooi in de steek gelaten ! En dat alleen 
maar omdat hij zich op het amateurtoneel wil storten !” 
‘Tja, wie is de geschikte figuur? Wie, o wie?’ vroeg Bastiaens 
zich hardop af.
‘ ‘Heel even dacht ik aan Stijn Eikesoep, maar die heeft onlangs 
zijn tiende bestuursmandaat gevierd, en datwasdannog een zitje 
inderaadvanbeheervaneenmondainfestivalindehoofdstad.” 
“Stijn zou een goede keuze geweest zijn, ja. Loyale jongen, 
contacten met de toeristische sectoren goedlachs. Jammer.” 
Allebei slaakten ze een diepe zucht.
“We moeten Demis bellen, Peter, die weet altijd raad. Eens 
kijken, hij is nu net aan zijn slaapmutsje bezig, we kunnen hem 
dus nog storen.”
Na een paar keer rinkelen ging aan de andere kant van de lij n de 
hoorn van de haak, waarop een zwaar gehijg volgde. “Met 
Demis,’’klonkhetvervolgensdroogjes.Carladruktede handsfree- 
toets in, zodat Bastiaens kon meeluisteren.
“Jëkent onsprobleem, Demis. Wiezoujij ons aanraden als leider 
vanhet ‘Hazepadfestiva^T,
Even bleef het stil, toen volgde een kortademig advies: “Ie
mand. .. met brede artistieke opvattingen... maar ook met oog 
voor maatschappelijke waarden... zoals het gezin... hetbuurt- 
werk...”
“Ja, een consensusfiguur ! ” riep Carla, die precies begreep waar 
het om draaide, “maar wie, Demis?’
"Eerstdachtik... aan mezelfnatuurlijk... maarieder edagopen 
neernaarde Scheldestad... metmijn conditie... daar bedank ik 
voor... maar geen nood... ik zie de ideale intendant voor me... 
volgens mij is het... Carla!” 
PeterenCarlawarenmetstomheidgeslagen.“Carla?’ 
Maarnatuurlijk! DatBastiaensdaarnieteeïderwasopgekomen! 
De pientere secretaresse had alle nodige kwaliteiten in huis, en 
daarbuiten nog een paar andere ! Peter nam de handen van het 
meisje in de zijne en keek haar toen diep in de ogen.
“Zou je willen, Carla? Het ‘Hazepadfestival ‛ leiden?’
“Oh, Peter, meen je dat, meen je dat echt? Ja, ik wil het !” Dikke 
tranen van geluk vloeiden over haar bleke wangen.
Zegaatweeronderdemensenkomen,dachtBastiaens vaderlijk, 
toen hij haar in zijn armen hield.

4. Fragments for a Cruxifixion

Hamer zette zijn groene Simca op de nog zo goed als lege 
parkeerplaats van Museum Het Einde. “Geen hond te zien. We 
hebben ons toch niet in het uur vergist?’ vroeg de inspecteur. 
“Nee hoor, een opening begint altijd een uur later dan op de 
uitnodiging staat aangegeven,” zei Nagel als een ingewijde. 
De inspecteur keek aandachtig naar het olijke torentje dat de 
gevel vanHetEinde in dehoogte bekroonde. “Ikbenbenieuwd,” 
mompelde hij.
Toen ze nauwelijks een voet over de museumdrempel hadden 
gezet, stootten de politiemannen op een paar sokkels met elk een 
schoen. “Zijn dit nou originele Mortons, of gewoon enkele 
parafernalia van dekunstenaar?’vroegHameronwennig.
“Nou euhm, volgens mij,...” begon Nagel, terwijl hij zich 
studieus naar een van de schoenen boog, maar hij kreeg geen 
kans omzijn gedachtengang afte maken, wantuiteen nabijge
legen zaal klonk een hels kabaal.
Hetrechercheduogingeenkijkjenemenen trof een man aan die 
met een videocamera de wanden van het museum aan het 
afgrazen was. Geen enkele tabel, schets of driedimensionaal 
object ontsnapte aan rijn aandacht, behalve dan de ladder die hij 
zojuist omvergelopen had.
“Freddy Vandenbossche," fluisterde Nagel. “Van het Paling 
Mosselen Makreel Kabeljauw Museum in Oostende. Bezeten 
van de missie om rijn kennis en inzichten dóór te geven aan het 
nageslacht”
“Verrek, die!” Kribbig dacht Hamer terug aan het Oostendse 
antwoordapparaat dat hem ooit als een vis aan de haak had 
geslagen.
“Endiedamedaarmetdie hoogrodehaardos is waarschijnlijk...” 
“Ihdeidaad,LiesbetiiList,”vuldeNagelaan.‘Tja,watdiePoele- 
Poele ook beweert, voorlopig kunnen we List niets maken. Een 
brandschoon alibi heeft die meid.”
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Steeds meer gasten druppelden de zalen binnen. V an een langs- 
vliegend dienblad kaapten Hamer en Nagel ieder een fruitsapje 
weg. In de kleurrijke menigte die zich vormde, sprong een 
adellijk uitziende jongeman in het oog, die een peperdure 
bermuda droeg en twee geeuwende fox-terriërs bij zich had. Hij 
trok fel van leer tegen iets.
“Zoveel werken, Jos! Bij zijn leven was er nauwelijks iets van 
hem te krijgen, en nu hangen de muren vol ! Allemaal gemaakt 
in zijn laatste levensjaar, en allemaal courtesy Hélène 
Hübschmidsk\ Ditruikt naar zwendel, "hoordeNageldehonden- 
vriend zeggen.
“Sorry, hoor iku klagen, Olivier?Eenjaargeledenhebjij zelf één 
van die prij sbeesten uit haar stal geplukt, dat was verdomme een 
hold-up bij klaarlichte dag ! ”
Maar Jos Mercelis kon vertellen wat hij wilde, de befaamde 
galerist Olivier Blaeskens liet zich niet van zijn stuk brengen: 
“Tut tut, dat was vrije handel, terwijl dit hier onderwereld is !” 
"Pardonheren, mag ik mij voorstellen, ’’kwamNageltussenbeide.
“Ah, politie !” balkte Mercelis. “FBI? ME? BOB ? Sorry jongen, 
de coke is net op!”
Van zoveelonbeschaamdheidmoestNageleven  slikken. “Nagel 
is de naam, recherche. Wij onderzoeken de moord op Henry 
Morton.”
“Oja? Daar schijntflink schot in te zitten! Ikhoor van alle kanten 
dathetöngelofelijk opschiet U wou mij ondervragen? Oh, ikben 
niet nodig? Goed, dan ga ik nog een beweging maken.” En hij 
keerde de rechercheur, de galerist en zijn viervoeters de rug toe. 
Aan de overgeblevene vroeg Nagel: “Ik hoorde u net zeggen dat 
er iets niet in dehaak is...?”
“Olivier Blaeskens,” antwoordde de galerist die een beetje rood 
was aangelopen. Politie, moest je die nu helpen of niet? Maar ja, 
hij was tenslotte ook kind aan huis bij de Koninklijk e Familie.
‘ ‘Ik vind het gewoon eigenaardig dat er nu zoveel recente werken 
in omloop zijn. Dat is alles,” herstelde Blaeskens zich met een 
minzame glimlach. En toen, tot de honden: "Viens, Philippe, 
viens Laurent maman nous attend.” '
Er waren maar weinig bezoekers die het werk van Morton echt 
bekeken. Iedereen stond te kletsen en te lachen, en als er een 
schotel langskwam, gingen de handen er graaiend overheen. In 
eenhoekje merkte Hamer een bijna kaleoude manop, die uiteen 
tasplasticplaatjestevoorschijnhaalde.Eersteenblauw,daneen 
rood, dan een geel. Toen hij door de gele filter keek, begon hij 
heftigterillenentetrillen. "Ikzieiets verschrikkelijks. Het wordt 
verschrikkelijk,” riep de oude man uit.
Met groeiende verbazing stond Hamer ernaar te kijken, toen zijn 
assistentzichmeldde.“DaarhebjeMevrouwHübschmidsk.Zal 
ik je aan haar voorstellen?” vroeg hij opgewekt.
Voor Hamer iets kon zeggen, had Nagel haar al losgeweekt uit 
het gezelschap van Mevrouw Z en Pitbül, twee bewonderaars 
van de galeriste. De inspecteur en de dame wisselden enkele 
vriendelijkheden uit waarop zij met een knipoog een briefje aan 
Hamer gaf. Toen ze verdwenen was, vouwde hij het briefje open 
enlas: “De directeurvanMuseumHet Einde nodigtuuitop het 
diner ter gelegenheid van de Henry Morton In Memoriam 
Tentoonstelling”.
Het diner vond plaats in een tent op het achterterrein van het 
museum. Hamer kreeg tafel 15 toegewezen en kwam zo in het 
gezelschap van Mil de Heer (De Wokkel Foundation), De 
Zonneklopper (Voormalig Casino), Erik Verkwanselen (Het 
Beleid), Kapitein Iglo & Ilse De Scheper (SILHO), Mickey 
Meeuw (Plantsoendienst Scheldestad), Freddy Vandenbossche 
(PMMK)enArthurvonGrimmelhausen(MuseumHetOnder- 
ste). De plaats die voorzien was voor de Grote Chef (die op 
hetzelfde moment gekroond werd tot opperdruïde in Marfa), 
werd toegewezen aanMarcelTerzijde(MuseumMehipaalVan 
Meegeren).
Meteen hieven de disgenoten het glas en raakten zij in drukke 
gesprekken verwikkeld. De inspecteur legde zijn oor te luisteren 
en deed zijn best om de aandacht erbij te houden.
“Hedendaagse kunstis spraakmakend,” voerde Mickey aan, “en 
hetgevolgis dat erwekelijks bussenuitNederland,Duitslanden 
FrankrijkstoppenvooreenbezoekaandePlantsoendienst” 
“Maar, rook op de grond, voelen ze dat ook?” wilde De 
Zonneklopper weten.

Mickey: “Het is een investering die eigenlijk opbrengt. Niet 
rechtstreeks want het museum is gratis, maar daarna gaan die 
bussen naar de stad, mensen gaan shoppen, enzovoort. Doen wij 
die spraakmakende dingen niet, dan gaat onze Scheldestaddood!” 
De Zonneklopper,en ditmaal metaandrang: “Jamaar,rookop 
de grond, ijzer in de lucht, voélen ze dat, ruiken ze dat ook?!” 
Aandeanderekantvande tafel trachtte Freddy Vandenbossche 
een aantal kunsthistorische be vindingen aan de man te brengen 
bij Erik Verkwanselen.
“Want,” verdedigde Freddy met vuur, “nadat Ensor de moderne 
kunst als het ware in het leven riep, opende Spilliaert door zijn 
mysterieuze toets binnen het symbolisme de weg voor het 
surrealisme waarvan Magrittedeexponentwerd,terwijlPermeke 
het expressionisme naar de spits voerde en Delvaux evolueerde 
naar een irreëel dromerige stijl die zijn werk deed wegevolueren 
vanhet surrealisme, waarna..."

Verkwanselen peuterde met een pinknagel tussen zijn tanden. 
Ook Hamer werd door deze monoloog niet echt begeesterd. 
Meer uit verveling dan uit belangstelling richtte de inspecteur 
zich tot zijn zwijgzame overbuurman.
“Kapitein Iglo, aangenaam,’ ’ antwoordde die, ‘ “bent u nieuw in 
de kunstwereld?”
“Datkanje wel zeggen, ik zit er nog maareen paar maanden in,” 
grapte Hamer. “Sinds de moord op Morton, om precies te zijn. 
Die onderzoek ik namelijk.”
“Oh,” zeilglo, “ja, waterg voordieman.”Enhetgesprekviel stil. 
Wat een bedoening, dacht de inspecteur, die alle verwaten 
koppen om hem heen nog eens afliep. God, dat praatlawaai 
maakte hem duizelig. Reikhalzendkeekhij uitnaar het dessert en 
de uitgang, toen hem een bolletje papier werd toegeworpen. 
Discreet vouwde hij het open: “Met ijzer, goud, stuifmeel en . 
stro / Maak ik een brandstapeltje voor Iglo / Klinkt dit als mu
ziek in uw oren / Wacht mij dan op onder de toren,” zo stond er. 
Hamer keek verbaasd rond, maar kon niet onmiddellijk uitma
ken wie de sfinx was die hem met dit middeleeuws gedicht had 
opgezadeld.
Hamer legde mes en vork naast zijn bord, verliet de feesttent zo 
onopvallendmogelijken drentelde naar het torentje. Plots maakte 
zich een schaduw los uit het struikgewas. Hamer herkende Ilse 
De Scheper, die aan zijn tafel gezeten had.
“Ik heb een gouden tip voor u. U hebt kennisgemaakt met 
Kapitein Iglo. Hij is m’nbaas en chanteertiemandin verband met
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Morton.” .
Wat een troel, vond Hamer. Veel te veel slechte politiefilms 
gezien. Moest hij die bordeauxrode verschijning ernstignemen? 
“Dusuverkliktuwbaas?” zei hij meer constaterend dan vragend. 
Op slag veranderde ze van toon: “Phuh, die mislukte viskroket. 
Zijn hele leven al sjoemelt en sjachert hij. U moet mij geloven, 
inspecteur, hij perst iemand af. Wie precies, weet ik niet, ik heb 
alleen maareen telefoongesprekkunnen afluisteren."

5. Infernale taferelen

“Hilli Billiliebt Wurstzipfel, Hilli Billi liebt Kaseplatte, Hilli 
Billi liebt Sahnetorte, Hilli Billi liebt Schweinebacke, Hilli Billi 
pom pom...” Het reisje naar Oostenrijk had Pim Laurijsse zo 
goed gedaan, dat hij zingend en neuriënd het land binnenreed. 
Gewetensnood? Hij, helemààl niet! Hij voelde zich zo verlost 
van allerlei dwaze inbeeldingen dat hij nu frank en vrij op weg 
was naarde “HenryMortonlnMemoriam Tentoonstelling " ! De 
wegomlegging die hem ruim twee uur vertraging had opgele- 
verd, brachthemnietuitzijn goede humeur. Weliswaar kwamhij 
nu veel te laat op de opening in Het Einde, maar dat deerde hem 
niet. Integendeel, het liefst arriveerde hij als allerlaatste gast, 
zodat iedereen straks kon zien hoe hij met een smetteloos 
geweten zijn entree maakte.
Toenhij Het Einde naderde hield hij evenin. Watrookhij toch? 
Nee,hijreednietmetdehandremerop,enhetolielampjebrandde 
ook niet. Het leek wel of er rubber schroeide. De banden? Toch 
maarevenuitstappen. Hij opendehetportierenwerdnupas echt 
door een brandlucht bevangen. In de verte stonden drommen 
mensenenerreedeen materiaalwagenvandebrandweervoorbij. 
“Is er brand?” vroeg hij aan een voorbijganger.
“En nie zon bietje,’ ’ zei deze in zijn moeders taal, ‘ fikkenj ongen ! 
Ut ende van Ut Ende.”
Pim voelde hoe zijn Oostenrijkse vrolijkheid hem met de snel
heid van het licht ontglipte. Hij liet zijn auto staan waar hij stond 
en wandelde met een geschrokken blik in de richting van het 
museum. Omdat de stank en de rook met elke stap toenamen, 
bond hij zijn sjaal over zijn neus en mond, terwijl hij zijn ogen de 
kost bleef geven. Toen hij vlak bij het museum was, zag hij de 
vlammen uit het dak slaan.
Zeker vijf brandweerwagens stondener. Tientallenbrandweer- 
mannen, waarvan sommigeninhittebestendigruimtepak,pro- 
beerdenhet vuur tebestrijden.Vanafhoogwerkers spoten er zes 
hun waterstralen hetmuseumin.Intussenhielddepolitiedeaan- 
en afvoerwegen vrij en de opdringerige menigte achter de 
dranghekken. Pimhadhetgelukdathijvandeminstdrukkekant 
was genaderd, waardoor hij kon doorlopennaar een plaatsjeop 
de eerste rij.
Op het achterterrein van het museum zag hij staketsels met 
zwarte rafelige wimpels eraan. De palen hielden een ster van 
geblakerde buizen omhoog die alle kanten op staken, als de 
baleinen van een kapotte paraplu. Daaronder stonden vreemde 
sculpturen, verwrongen organische vormen waarin Pim half 
weggesmolten en vervormde plastic tafels en stoelen herkende. 
Overal lagen borden en bestek; en vooral een grote hoeveelheid 
flessen.
Hoewel de temperatuur rond dit enorme kampvuur met zeker 
tien graden was opgelopen, had Pim het gevoel dat hij met de 
minuut meer verkilde. Hij verkilde en verstarde, en stond daar, 
onherkenbaar, met zijn sjaal alsmasker, de ogen gefixeerd in één 
richting, die van het vuur. En hoe langer hij in die vlammen 
staarde, hoemooierzewerden.Prachtigpaarswarenze, prachtig 
paars en oranje, enhelemaal in het hart prachtig groen. En toen 
zijn blik zich definitief in het vuur had genesteld, drong het 
plotseling tot hem door: paars, oranje en groen, de zuiverste 
pigmenten van secundairekleurendieeropaardegevondenzijn. 
In Kenia. Door Cor Poulijn.
Laurijsse maakte zichuitdemensenmassalos,rendeterug naar 
zijn auto en verwijderde zich met bovenwettelijke snelheid van 
de plaats des onheils.

6. De Vlaamse pers nikt uit

Terwijl een zomerse wind door het puin woei, waren een paar 
brandweermannennogaanhetnablussen.FikBuyck, een Vlaams 
kunstjournalist met een salamikleurig gezicht, stond erbij en 
keekernaar.Hij voelde zichdiepongelukkig. Helemaalhieiheen 
gespoord voor de grote Morton-retrospectieve, bleek alles tot op 
de grond afgebrand ! Godverdomme, waarom had hij niet naar 
het nieuws geluisterd? Wat een miserie, en waarom hij toch 
altijd? Als zehemnu eens allemaal met rustlieten. Als zenu eens 
allemaal...
“Ha, Fik,” zei iemand ineen blauw polohemdje. “Ook speciaal 
hiervoor deMorton-retrospectieve?”Het was ErwinDeGucht, 
kunstredacteur bij de Vlaamse krant “DeDagNadien”.
“Hoe raadt ge’t,” zuchtte Fik. “En ‘twasalzo’nkloteweek.” 
“Wat ge zegt!” beaamde De Gucht, die er zo het zijne van dacht 
Buyckhadzekerweereenavondmeteenzwaredepressieeneen 
fles jenever in zijn bed gezeten.
“Ge zulthet niet geloven, Fik, maar ik wist ookvan niks.Heel de 
nacht doorgewerkt aan een stevig artikel over de kunstschatten 
van de heemkundige kring van Opoeteren, en dan als een kip 
zonderkop naar hier gereden. Zelfs geen tijd gehadomderadio 
op te zetten.”
“Wijhebbengeenleven,jong.Ze maken eenmens zot met al die 
tentoonstellingen. En wij maar knokken voor de kunstpagina’s.” 
“Och, iedereen die het goed bedoelt moet daar vroeg of laat de 
rekening voor betalen. Neem nu AndréC.Zwynen. Staatjaren- 
lang op de barricaden voor het kunstonderwijs, en wordt in ruil 
daarvoor ineens beticht van zwendel. En waarom? Omdat hij, 
ocharme, met eenpaar centjes overschoteenfeestheeft gegeven 
voorzijnjarigedochter!”
“Zo’n harde werker. Een toekomstgerichte visie, ‘t Is gewoon 
nieteerlijk.”
De twee leken hun beteutering niet te boven te komen, tot ze een 
koddig figuur op hen toe zagen hobbelen.
“Hoe is ‘t mogelijk,” schudde Buyck het hoofd, “Janssen & 
Janssens!” De man in kwestie bedreef kunstjoumalistiek voor 
het Vlaamse dagblad “De Norm”.
“Ha, kerels,” pufte een toonloze stem. “Zeg, maar wat is hier 
gaande?Hetheeft hier gebrand?En goed ook! Er zijntochgeen 
slachtoffers gevallen?”
“Hetnieuws niet gehoord, Janssen&Janssens?HetEinde is in 
defikgestoken!”
‘Watte?God-deh-Here!”Dereporterhiefdehandentenhemel. 

■ “V anmorgen omzes uur moeten opstaan, boterhammen smeren, 

bus nemen, trein,.. .en dat allemaal voor noppes!”
“Troostu,” zalfde Fik, “wij staanhierook voor Piet Snot. Precies 
of die Hollanders het expres gedaan hebben.”
Janssen & Janssens zuchtte nogeen paarmaal, enbegon toenin 
het rokende puin rondte snuffelen.
“Zullen wedanmaarterugrijden?” vroeg DeGucht ‘Ikheb nog 
zoveel te doen.”Eigenlijkhad alleen hetpikante feitdat hier het 
werk van een vermoord kunstenaar te zien was, hem doen 
besluiten omnaar het Einde afte reizen. Hetliefstschreefhij over 
echte evenementen, een overzicht van Cézanne bijvoorbeeld, of 
hetschilderijenboekvanToonHermans.Demoeilijkekunstwas 
voor zijn assistent Wielemans, die zulke klussen op wonderlijke 
wijze in een regel of twintig kon klaren.
“Waar zijtgedan meebezig,’’haaldeBuyckzijncollegaterug bij 
de les, “nog altijd met die nieuwe promotiecampagne? Hoe heet 
die nu ook alweer?”
“Kunst in de luiers !” repliceerde De Gucht fier als een kersverse 
vader. “De Dag Nadien ” had een grootse actie op touw gezet. 
Eerst waren er tweemaal per week bijlagen over de grote 
meesters van de kunstgeschiedenis opgenomen, en toen was de 
krant begonnen met het uitdelen van artistieke onderleggers.
“En wat ‘n werk we daar met de kunstredactie al hebben 
ingestoken ! Want ja, ‘t is eigenlijk voor analfabeten. Ge schrijft 
voor mensen die van nul beginnen. Ge doet feitelijk aan opvoe
ding, hé.”
“Dedju toch !” hoorden ze plots roepen. Janssen & Janssens, die 
met een vertrokken gezicht op hen kwam toegestrompeld, was 
met zijn sandalen in een plas bluswater gaan staan. Kleddernat 
waren zijn beige sokken. Zijn collega’ s kwamen niet meer bij van 
hetlachen.
“Kom,” zei Fik bij wijze van besluit, “we gaan een borrel 
drinken, ‘t Is toch ook al bijna middag? Dan kunt g’u in de 
toiletten een beetje fatsoeneren.”
“Een goed idee,’ ’ vond De Gucht, die opzag tegen.de terugrit. 
Nauwelijks hadden ze zich genesteld in de Ka-Kroeg, of ze 
hoorden een loeiende ambulance in de richting van Het Einde 
stuiven. Nieuwsgierig rekt het drietal de nek.
“Zou er dan toch iemand in de brand zijn gebleven?” vroeg 
Janssen&Janssens geëmotioneerd,terwijlhij van zijn alcohol
vrij biertje nipte.

7. Het verscheurde hart van Pim Laurijsse

Op het kantoor van inspecteur Hamer was het de hele dag al 
staande receptie. Alle collega’ s, van hoog tot laag, die ooit ook 
maar iets te maken hadden gehad met de inspecteur en zijn 
assistent, liepen even binnen. Ze leken allemaal met hun eigen 
ogen te willen zien dat de twee politiemannen ongeschonden te 
voorschijn waren gekomen uit de museale brand in het Zuiden. 
Tenslotte kwam ook de hoofdcommissaris, die zich maar zelden 
lietzien, speciaal van de vierde verdiepingnaar beneden. De toon 
waarmee hij het tweetal toesprak, was echter niet bepaald 
hartverwarmend.
“Nou, heren, ik ben oprecht blij dat jullie jezelf uit dat vuur 
hebben weten te redden. Eerlijk gezegd, het verbaast me zelfs. 
Hoe lang is het al geleden dat jullie nog eens iets tot een goed 
eindehebben gebracht?”
Hamer wilde antwoorden, maar bedacht zich bijtijds.
“Ikhoop,Hamer,datereindelijkschotkomtin de zaakMorton,” 
voegde de HC er voor de duidelijkheid aan toe. “Zoniet, zou het 
nog weleens heel wat heter onder jouw voeten kunnen worden. 
Nog een prettige dag verder, heren.”
“Dat was nog eens een hart onder de riem!” maakte Nagel zich 
kwaad. Hij wou er nog een en ander achteraan gooien, toen er 
alweer op de deur werd geklopt. Een jonge agente vroeg of 
Hamer even tijd had voor een man die een verklaring wenste af 
te leggen in verband met de zaak Morton.
“Laatmaar komen.”
Een grijzende man van middelbare leeftijd meldde zich.
“Gaat u zitten,’ ’ zei Nagel, die zag dat de bezoeker allereerst een 
stoel nodig had. “Wilt u koffie?”
“Als u ook thee heeft, liever een kopje thee,” zei Pim Laurijsse. 
“Goed, zegtuhetmaar,”deedHamer zo geruststellendmogelijk. 
“God, dit is het moeilijkste moment van mijn hele loopbaan,... 
ik ben galeriehouder... ik kom hier... om een van mijn eigen 
kunstenaars aan te geven. Ik heb een brief in mijn bezit... het 
verscheurt mijn hart, maar ik kan de last niet langer dragen... 
waarin staat... wiede moordenaar vanMortonis... CorPoulijn 
is zijn naam...Laurijsse haalde een envelop te voorschijrïdie 
de inspecteur heel bekend voorkwam. Metgroeiende belangstel
ling nam Hamer kennis van de inhoud. Daarop richtte hij zich 
weer tot Laurijsse en vroeg streng: “Hoe bent u in het bezit van 
deze brief gekomen?”
Toen Laurijsse hethele verhaal had vereteld, wilde Hamer weten 
hoelangLaurijssealoverdebriefbeschikte. “U weettochdathet 
achterhouden vanbewijsmateriaal een strafbaarfeitis?Waarom 
komtu nu pas met deze brief voor de draad?”
Laurijsse haalde diep adem. “Het spijt me, mijnheer de inspec
teur. .. het spijt me echt verschrikkelijk... ik dacht... ik vond.., 
ik zei nog bij mezelf...” De emoties werden Pim nu echt te 
machtig.Dearmegaleriehouder  barstte in snikken uit “Gisteren 
die brand in Het Emde... ik was daar..
“Dat treft,” zei Nagel, “wij toevallig ook.” . 
“Oja?Hebtudanook...in die vlammen... die kleuren gezien.:, 
dat paars... ! dat oranje... ieninhethart dat diepe groen... !?” 
De rechercheurs wisselden even een veelbetekenende blik. 
“Toen ik die kleuren zag, wistik.. .dit is het werk van Cor... ! Ik 
moet de politie vertellen wat ik weet!”
“Ja, rustig nou maar,” suste Hamer. “Vertelt u eens, die Cor 
Poulijn, wat vooriemand is dat?”
Laurijsse bedaarde weereen beetje. “Een aardige jongen. Een 
doorzetter ook. Maarmisschienniethelemaaldekunstenaar die 
hij eigenlijk wilde zijn. Eenbeetje te weinig succes. Jaloers ook. 
Cor is iemand die in sommige dingen kan doorgaan tot het 
einde... om eerlijk te zijn, volgens mij is het een gevaarlijke gek.” 
“Hebt u een foto van hem?” vroeg de inspecteur.
“Nee, maar ik kan hem wel perfect beschrijven.”
Hamer riep de jonge agente bij zich en gaf haar de volgende 
opdracht: ‘ ‘Deze meneer gaat even met u mee om een robotfoto 
te construeren. Afdrukken in de gebruikelijke oplage, en ver
spreiden. Neem alvast contact op met de televisie. En ook een 
kopietje naar de vierde verdieping graag ! ”

Linda Warmoes

wordt vervolgd

tegen.de


Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws _________________________________
KUNSTBOEKHANDELS. Boekhandel Artbook is verhuisd van 
dePrinsengrachtnaareenruimerpandinde Van Baerlestraat 126, 
1071 BD Amsterdam (020/664.09.25). Een steenworp of wat voor
bij het Stedelijk Museum, langs het Concertgebouw, zelfde kant. 
Copyright blijft in Gent op het bekende adres en opende onlangs een 
tweede stek in de Haarstraat 22 in 2000 Antwerpen (03/232.94.16). 
Van de Grote Markt bij het stadhuis, richting Zuid de Hoofdstraat 
in, eerste straatje rechts. (E.W.)

RIJKSMUSEUM. Rond 1990lag de zuidvleugel van het Rijksmu- 
seum er afgeleefd, rommelig en vergeten bij ; de voorbije jaren is hij 
door de scheidende huisarchitect Wim Quist grondig gerenoveerd 
en onlangs weer voor het publiek geopend. Met een ruime eigen 
ingangspartij, een winkeltje en de allure van een separaat museum, 
herbergt deze vleugel nog steeds enkele relatieve buitenbeentjes 
van de collectie. Op de begane grond is er een fraaie opstelling van 
Aziatische kunst (de term ‘kunst’, wordt door het museum ook in dit 
verband niet als problematisch ervaren) en de eerste verdieping 
bevat een kostuumzaal en de collectie 18de- en 19de-eeuwse 
schilderkunst. Daarbij gaat het vrijwel uitsluitend om Nederlands 
werk; een enkel werk van Goya of Monet is een geïsoleerd 
Fremdkörper. Helaas is de18de eeuw in Nederland, wat revisionisten 
ook mogen beweren, geen tijd van artistieke bloei; de produktie is 
er doorgaans provincialistisch en gezapig. Begin 19de eeuw (de tij d 
van Heinrich Heine’ s apocriefe dictum “Si Nederland gebeurt alles 
30jaarlatef’)komen ernaast de gezelligebiedermeiervan Schelfhout 
en Koekkoek ook experimenten met een minder conventionele 
landschapsschilderkunst in het werk van bijvoorbeeld Wouter van 
Troostwijken Pieter van Os. In de tweede helft van de eeuw is er dan 
in de voetsporen van de school van Barbizon de Haagse school met 
Jacob Maris als uitschieter, en in de jaren ’80 en ’90 de Amster
damse School met onder meer Breitner en Verster. Jammer genoeg 
maakt de collectie, ook wat de rijke,laatste decennia van de eeuw 
betreft, een weinig overtuigende en samengesprokkelde indruk, en 
is ze slechts in enkele gevallen van Rijksmuseum-niveau. Men kan 
zich af vragen of het niet verstandiger was geweest om van het Van 
Gogh-Museum hét museum van de 19de eeuw te maken. Nu zit men 
met twee (of drie, het Stedelijk Museum meegerekend) fragmenta
rische collecties. Bovendien lijkt het ‘Rijks’ vooralsnog niet van 
plan een enigszins ambitieus (tentoonstellings)beleid op dit gebied 
te ontwikkelen, terwijl die 19de eeuw toch de ‘Gouden Eeuw’ heeft 
uitgevonden en aan de wieg van het Rijksmuseum zelf staat. Met de 
komst van Ronald de Leeuw als directeur zal dit gebied wel niet 
onontg'onnen blijven. Rijksmuseum, Stadhouderskade 42,1071 
CX Amsterdam (020/6732121). De ingang van de zuidvleugel 
bevindt zich aan het Museumplein. (S.L.)

MEMM AKER. In samenwerking met het Kunsthistorisch Insti
tuut van de Universiteit van Amsterdam organiseert Bureau Am- 
sterdain een symposium over herinnering en vergetelheid in de 
beeldende kunst en architecuur. MemMaker biedt een extra- 
programma naast het 29ste Internationaal Kunsthistorisch Congres 
te Amsterdam; en gaat de kunsthistorische perken te buiten. 
MemMaker ontleent zijn titel uit de computersoftware om het 
beschikbare geheugen te verhogen via een herschikking van de 
capaciteit, in plaats van deze te vergroten. Wetenschappers, filoso
fen en kunstenaars kaarten de werking van herinnering en vergetel
heid aan in het artistieke proces. De herinnering komt niet ter sprake 
als louter herhaling of reproduktie, maar als een proces van verbeel
ding met verschuivingen, verdichtingen en verdrongen beelden. 
Van 3 tot 5 september spreken onder meer Helga Geyer-Ryan, Bart 
Verschaffel, Luc Tuymans, Edwin Janssen, Kristin Fereiss, Winy 
Maas van het architectenbureau MVRDV en Ed Tan in Felix 
Mentis, Keizersgracht 324, Amsterdam (reservatie: 020/623.13.1 1). 
Voor het programma kan men terecht bij Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59,1016 NN Amsterdam (020/422.04.71). (E.W.)

MUSEUMDECREET. Sinds vijftien jaar staat zonderveel gevolg 
een of andere vorm van museumdecreet in de stellingen. Een huidig 
voorontwerp tot erkenning en subsidiëring van musea stipuleert 
grosso modo - en veel meer zit er ook echt niet in - dat de instellingen 
moeten beschikken over een collectie, wetenschappelijk verza
meld, bestudeerd, gedocumenteerd en publiek tentoongesteld. 
Andere vereisten zijn een ruimte met kwalitatief noodzakelijke 
infrastructuur, personeel met voldoende opleidingsniveau, vol
doende eigen middelen ter financiering van de basisfuncties en het 

deontologisch in acht nemen van het museumberoep. Een museum- 
raad zal adviseren welke instellingen erkend en gesubsidieerd 
worden. Deze kunnen ingedeeld worden op basis van hun culturele 
verantwoordelijkheid, de inhoud en de doelstelling, het weten
schappelijke en logistieke apparaat, de kwaliteit, de omvang of 
uitstraling van de museumwerking en de geografische invloeds
sfeer. Subsidies, toegekend na advies van de museumraad, zijn 
bestemd voor een kern van personeelsleden (als aanvulling voor de 
basisfuncties van de museumwerking), voor werkelijk gepres
teerde projecten, deelaspecten van de basisfuncties of opleidingen 
voor het personeel en tenslotte ten gunste van initiatieven van de 
verenigingen van diezelfde erkende musea. Dit alles uiteraard 
binnen de financiële mogelijkheden van de begroting. Naar het 
schijnt geniet een decreet als lege doos meer kans op bijval van het 
parlement.
Op 30 mei nodigde de Commissie voor Cultuur en Sport van het 
Vlaamse Parlement een aantal gasten uit om een kort verslag te 
brengen betreffende een te voeren museumbeleid. Jan Verlinden, 
Directeur van de Afdeling Beeldende Kunst van de Administratie 
Kunst, Ludo Bekkers, voorzitter van de Raad voor Musea, 
verantwoordelijken van verenigingen van de Vlaamse Provincies, 
van de Vlaamse Steden en Gemeenten en de Museumvereniging 
pleitten allen voor dit decreet. Van de gelegenheid werd gebruikt 
gemaakt om het quasi onderontwikkeld niveau van de musea vetjes 
te onderstrepen: personeel, museumopleidingen, budgetten, instru
mentarium, structuren, kwaliteit, publieksparticipatie, conservatie, 
infrastructuur, samenwerking, het algemene gebrek aan statistisch - 
betrouwbare gegevens over inkomsten en activiteiten... Redenen 
te over om als geslagen honden aan het huilen te slaan en bijvoor
beeld te bevestigen dat privé-initiatieven gesmeerde projecten 
lanceren met middelen waar musea enkel van kunnen dromen. 
Ludo Bekkers beklemtoonde dat megasuccessen geen publieks
participatie op termijn garanderen. Men pleitte voor de herdefiniëring 
van de maatschappelijke functie van een museum, een sanering van 
de 370 bestaande initiatieven met onderscheid tussen lokale en 
nationale initatieven. Kortom: er moet iets groots gebeuren en het 
zal een prijskaartje dragen. Jef Cornelis van de Commissie Beel
dende Kunst stelde de vraag of de overheid zich nog geroepen voelt 
om de beeldende kunst én een potentieel groter publiek een plaats 
te gunnen. In de Belgische óf Vlaamse musea schitteren de interna
tionale historische avant-gardes door afwezigheid, dient die trend 
ook doorgezet voor de kunst van de laatste vijftig jaar? Aankopen 
uit binnenlandse privé-collecties kunnen daartoe soelaas brengen, 
maar dan moet wel dringend gehandeld worden. Koen Brams van 
“De Witte Raaf’ herinnerde eraan dat een mooi museumlandschap 
niets garandeert voor een leefbaar en levend kunstvertoog, dat in de . 
eerste plaats nood heeft aan degelijke opleidingen aan kunst- 
hogescholen en universiteiten. En ook de kunstenaar zelve beschikt 
nog steeds niet over een statuut. Welke erkenning mogen 
tentoonstellingsruimten en galeries, die nu een onschatbare rol. 
vervullen, binnen deze context verwachten? Met een mep hier en 
een veeg daar in het politieke veld en een handvol concrete 
gebeurtenissen, gaf Jan Hoet tenslotte duidelijk te verstaan dat hij 
bijzonder gecharmeerd was met deze uitnodiging; nu er toch geen 
middelen voorhanden zijn.
Dit alles geschiedde in een fonkelnieuw, pronkerig gerenoveerd 
gebouw, gestoffeerd met meubilair en bekledingen van de fijnste 
soorten. Zalen werden er gedoopt naar alle denkbare beeldende 
kunstenaars van naam die in lang vervlogen tijden in de Zuidelijke 
Nederlanden hun kost verdienden. Het gebouw barst uit zijn voegen 
van de opgekochte kunst vaneigen bodem. In meer dan één opzicht 
is dit parlementsgebouw een toonbeeld van transparantie.

INTERNATIONAL ART FAIR. De Kunststichting Perspektief 
wil graag duidelijk stellen dat hun International Art Fair en de 
Internationale Keramiekbiënnale, die van 11 tot 14 oktober in de 
Nekkershallen van Mechelen plaatsvinden, geen enkel verband 
hebben met het in faling gegane Salon d’Artistes. Om meer infor
matie te bekomen over hun objectieven en aanpak gelieve u te 
vergewissen bij Kunststichting Perspektief, Mercatorlaan 25,3150

. Haacht (016/60.33.35). (E.W.)

TURNERPRUS. Er rommelde weer wat dit jaar toen dë 
genomineerden werden bekendgemaakt van deze prestigieuze on
derscheiding voor actuele Britse beeldende kunst, goed voor 
20.000 pond en een tentoonstelling in de Tate Gallery. Een vijf
koppige jury voorgezeten door Nicholas Serrota, directeur van de 
Tate, weerhield uiteen honderdtal dossiers vier kunstenaars: Douglas 
Gordon (29), Simon Patterson (29), Garry Hume (34) en Craigie 
Horsfield (46). De Belgische kranten namen vrij wel unaniem de 

eerste oppervlakkige reactie van de Britse pers over. Die was, 
wellicht in een belegen opflakkering van political correctness , 
verbolgen over het feit dat voor het eerst in tien jaar geen enkele 
vrouwelijke kunstenaar werd genomineerd. Het is inmiddels drie 
jaar geleden dat Rachel Whiteread Turnerlaureate werd, gevolgd 
door Antony Gormley en vorig jaar door de fel gecontesteerde 
Damien Hirst. De Britse critici hadden echter nog meer commen
taar op de selectie voor 1996. Er is op veilig gespeeld, vond “The 
Times "nog beleefd. ‘Nobodies’, ‘oervervelend’ en ‘zelfmoord van 
de Turner Prize’ balkten dan weer anderen. Doch zij dwalen. Op 26 
november wordt de laureaat bekendgemaakt en vanaf oktober is 
werk van de vier te zien in de Tate Gallery. (E.E.)

Wissels
RIJKSMUSEUM. Ronald de Leeuw, directeur van het Van Gogh 
Museum te Amsterdam, is benoemd tot directeur van het naburige 
Rijksmuseum. Onder De Leeuw veranderde het Van Gogh Mu
seum van een mausoleum voor Vincent in een museum met een 
actief tentoonstellingsbeleid op het gebied van de Europese 19de- 
eeuwse kunst. Met de opbrengsten van de reproduktieverkoop zette 
De Leeuw tevens een origineel aankoopbeleid op poten, dat zich 
vooral richtte op nog enigszins betaalbare salonschilders en 
symbolisten. In het Rijksmuseum wordt De Leeuw de opvolger van 
Henk van Os, die zijn voornaamste taak, de grootscheepse renova
tie, na tien jaarmetde oplevering van de zuidvleugel volbracht acht. 
Van Os wordt hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 
(S.L.)

ARCHIS. Sinds juli vorig jaar verliet Geert Bekaert in stilte zijn 
functie als hoofdredacteur van het architectuurtijdschrift “Archis ”.
Eindredacteur Marieke van Giersbergen nam tijdelijk de dagelijkse 
leiding op zich. Sinds mei is Ole Bouman de nieuwe hoofdredac- 
teur. Bouman publiceerde voorheen reeds “The invisible in architect
ure ” en “Realspace in Quiektimes, architecture and digitization ”, 
dit laatste was een samenwerking met Ben van Berkel en fungeerde 
als catalogus bij hun Nederlandse bijdrage voor de Triënnale van 
Milaan. In augustus te zien in het Rotterdamse NAi. (E.W.)

NEDERLANDS FOTO INSTITUUT. Een conflict met het be
stuur is de officiële reden voor het vervroegde ontslag van directeur 
Adriaan Monschouwer, sinds 1992 verantwoordelijk voor het 
profielloze en fotofundamentalistische beleid van het NFI. Vooral 
Monschouwers onzinnige en ongefundeerde polarisering van foto
grafie als vak versus fotografie als kunst zullen we niet missen. 
Vacatures zijn open vanaf september en te bevragen via het NFI, 
WittedeWithstraat 63,3012 BN Rotterdam(010/213.20.11).(E.E.)

Plastische kunsten
MIDDELHEIM. In onbedekte, onthullende termen zetten enkele 
‘leken’ - lees: politici - het voorstel tot aankoop van een werk van 
Lawrence Weiner van een door henzelf aangestelde adviescommis
sie (Alexander van Grevenstein, Jan Hoet, Laurent Busine...), de 
kostprijs (slechts 1,3 miljoen BF) en de verantwoording ervan 
jegens minderbedeelde bevolkingsgroepen in “tijden van aanhou
dende budgettaire inspanningen” op de helling. Een stadsbestuur 
dat hoog oploopt met stedelijke dynamiek, creativiteit en ruimden
kende openheid kruipt terug in z’ n schulp als het tot de realisatie van 
zijn objectieven uitgenodigd wordt. Terwijl Van Ostaijen met 
vaandels én banieren tot pure folkloreworst gedraaid wordt, heeft 
men uitgerekend voor Weiners publikaties, multiples, posters en 
dergelijke geen oog. In Antwerpen wentelt men zich graag nostal
gisch in het culturele verleden. Willem Elsschot en zelfs Paul 
Van Ostaijen kunnen er van meespreken, nu ze beide ter lering van 
het volk oubollig monumentaal door een lokale artiest in brons 
werden vereeuwigd (een fetisjistisch procédé dat ook wel op 
babyschoentjes toegepast wordt). “Wat moet onze held doen?” 
bloklettert Weiner zonder voorkennis van dit incident in de publi- 
katie die Yves Gevaert bij de onthulling van dit werk voor 
Middelheim uitgaf:. “ Wind & de Wilgen/zij hebben erom gevraagd/ 
zij hebben emaar gezocht/wind & de wilgen/verander de toestand 
& maak de waarde anders/de nominale waarde werd gespiegeld in 

’het water/wat moet onze held doen?” Met deze aanwinst, tussen 
twee raampjes over de straatgevel van de orangerie aangebracht, 
keert het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst zich haast fri- -

Antony Gormley

, tot 14 september 1996
(gesloten van 28 juli tot 13 augustus)

Xavier Hufkens

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

Open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 18 uur
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KAAITHEATER 06-07 t/m 25-08

GEORG BASELITZ

—

Seizoen na seizoen kan je bij het Kaaitheater het 

werk volgen van choreografen als Anne Teresa De
-s

Keersmaeker en Meg Stuart, regisseurs als Jan ■ 

Fabre, Jan Lauwers, Guy Cassiers, Peter van 

Kraaij, Lucas Vandervost en Jan Ritsema, groepen 

als Tg Stan en Maatschappij Discordia, muziek- 
ensembles als Jos van Immerseel & Anima Eterna, 

Ictus en Blindman. Elk seizoen ook kan je 'nieuw
komers' ontdekken, b.v. in de nieuwe reeks

>

¥
c

ares"

Studiowerk.

ALS JE VEELWILZIEN, 
GEEF JE WEINIG UIT

Onze tickets zijn goedkoperdanjezoudenken. 
Een groot abonnement bijvoorbeeld (10 produkties 
naar eigen keuze) heb je vanaf 2400. Heb je 
recht op reductie (-26, 60+, werkloos,mindervali- 
de, werkzaam in de theatersector) dan heb je een 

groot abonnement vanaf 1500 fr. of 150 fr. per tic

ket. Minder dan de prijs van een bioscoopticket!

Stedelijk Museum

Kapittelstraat 6, Sittard
Nederland 0031 - 46 - 4513460

Dole n

EEN CADEAU VOO R S NE LLE 30.10.-3.11.96

A B O N N E E S
Als je je abonnement bestelt vóór 1.9.96 krijg je 

een fraai cadeau: een portfolio met 10 Rosasfoto's 
van Herman Sorgeloos,In de eenzaamheid van de 

katoenvelden van Bernard-Marie Koltès of een

Kunstmarkt
r E R N AT I O N A

Düsseldorf
compilatie-cd van Jos van Immerseel & Anima

Eterna.

1

BON wWltple
Zend mij gratis en geheel vrijblijvend meer informatie 

over het seizoen 1996-1997 van het Kaaitheater.

Voornaam - Naam (in hoofdletters aub)

Grafieken Dagelijks geopend
Sculpturen van11.00 uur
Objecten tot 20.00 uur

Adres..... ............. ........................................ ........... ........

Postcode.............Gemeente.................. ......... ...........

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

Zend deze bon in een als brief gefrankeerde omslag aan 

Kaaitheater, Akenkaai 2,1000 Brussel.
U kan hem ook faxen op 02/201 59 65.

Vrijdag 1 november, 
11.00 uur
tot 22.00 uur

Messe ffi Düsseldorf
Basis for Business

Informatie en voorverkoop entreekaarten:

SPEYBROUCK BVBA
Ottergemse steenweg 5 • 9000 Gent
Telefon 09/245.01.68 • Telefax 09/245.01.69
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vool naar de buitenwereld toe en verlegt het beslist het bereik van 
de collectie. Sceptici kunnen overigens in de bibliotheek achter 
deze muur hun absorptievermogen verhogen.
De beelden die Henk Visch tijdelijk in het park en in het 
Braempaviljoen opstelde, verrassen in hun uiteenlopende stijl
vormen. Vischkomthetoververtrouwde beeldenpark in Middelheim 
Hoog tegemoet met een aanstekelijke “Morgen is alles anders”, 
een beeld bestaande uit drie quasi manshoge vlammendrode bloed
druppels, in hun vrije val bevroren net vóór ze op het grasveld uiteen 
zouden spatten. Als drie gratiën staan ze in zichzelf besloten en 
wereldvreemd te pronken. Binnen in het paviljoen permitteert 
Visch zich een andere extravagantie met het beeld “Ik heers en 
verdeel: couleur locale ", een amorfe rechtopstaande hoop blubber 
in polyester, met harlekijnskleuren besmeurd. Geknipt als vergif
tigd geschenk. Abstractie gemaakt van een "pletwals van onver
schilligheid” ordenen de overige beelden zich als eilanden, fragiele 
bewustzijnstoestanden in een landschap dat scenisch geritmeerd 
wordt via aftandse lantaarns aan het plafond. Opmerkelijk hoe 
Vischmeteenhaastklassiekrepertoriumhetpathetischevóórblijft. 
Een nieuwe aanwinst “Telling no lies ” staat in Middelheim Laag 
opgesteld. Als een monumentaal handvat prangt dit bronzen beeld 
zich tussen hemel en aarde.
Bij deze tentoonstelling verscheen een bescheiden catalogus met 
fraaie teksten van de kunstenaar en zijn collega’ s Benoît Hermans, 
Ulrich Meister en Jimmie Durham waarbij glashelder op het werk 
en zijn context ingegaan wordt. De tentoonstelling loopt nog tot 
18 augustus in het Museum voor Beeldhouwkunst Middelheim, 
Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen (03/827.15.34).

KUNST IN ZOERSEL. Gastcurator Menno Meewis merkt in zijn 
catalogusinleiding op dat.tussen zijn werkplaats - het Openlucht
museum voor Beeldhouwkunst Middelheim - en het domein Kas
teel van Halle zich de wereld bevindt. “Kunst in Zoersel” speelt 
zich af in een boomrijk parkje rond een tot gemeentehuis omge
doopt kasteeltje in neo-Vlaamse renaissancestijl en temidden van 
een welstellend villalandschap in Vlaamse cloisonné. Meewis kan 
niet nalaten even de blik te verruimen via de Chinati Foundation van 
Donald Juddin Marfa, het Storm King Art Center in Mountainville 
en het Yorkshire Sculpture Park bij Leeds. Meewis relativeert zijn 
tentoonstelling zelf tot een laboratorium - zeg maar hoekje - om een 
zinvolle toenadering tussen hedendaagse kunst en parken uit te 
testen. De afwezigheid van spektakel, indrukwekkende, chronolo
gisch geordende tentoonstellingsfeiten, ronkende monografische 
artikels of de belofte aan jong talent valt daarbij op. Een aantal 
kunstwerken munten alvast uit door de directe en indirecte reflectie 
bij dit groene decor. Joëlle Tuerlinckx’ bijdrage levert een zeer 
gearticuleerd scala aan relaties op, zonder daarbij aan 
schilderachtigheid in te boeten. Eens een schijnbaar lukraak aan de 
rand van het grasveld gedumpte bouwkeet binnengetreden, over
ziet de bezoeker doorheen een met folie verduisterd raam een 
feeëriek schouwspel. Een simpele truuk transformeert een cliché
matig zicht op het kasteel met park. Alle groene parktinten verschij
nen hier in nuances tussen roestig oranje gras en een zeer intens 
purper boompje. “Nachtpark 96 une île de la nuit ” is haar toelich
ting in de catalogus, waarbij ze de bezoeker “een theorie voor het 
wandelen ” aan de hand doet. In een krap bemeten zijportaaltje van 
het koetshuis schilderde Guy Mees een vermiljoenrode plint; een 
aan het groteske grenzend fris schaamlapje dat de afgebakende 
ruimte tot in de naad doet trillen. Marthe Wéry voorzag enkele 
lichtspleten in een duistere stal van een scherm waarop het buiten
licht silhouetten projecteert. Een subjectief en intiem voorstel dat 
bijna diametraal staat op de bijdrage van Leen Voet. Zij suggereert 
in een kille afrastering tussen de bomen een tweekamer-ruimte met 
deuren en uitgespaarde ramen. Twee beschilderde panelen binnen 

deze kooi kleuren een fragmentaire indruk van een schildersatelier 
in. De valse romantiek van het kunstenaarsatelier platgewalst tot 
kippenhok zou als interpretatie wat eenduidig uitvallen, ware het 
niet dat beide taferelen terloops dubieuze blinde vlekken van 
huiselijkheid vertonen. De aanwezigheid vanhet werk van Richard 
Venlet viel me pas ten volle op bij het doorbladeren van de 
catalogus. Verspreidoverhet temtoriumdreunde hij gegalvaniseerde 
paaltjes in de grond met een ronde, vlakke sokkel zwevend boven 
de grond. Samen met hogervernoemde bijdragen is dit werk een 
puntig antwoord op de vraag naar een zinvolle bijdrage voor dit 
park en, bij uitbreiding, voor de buiten-museale ruimte. Ze vormen 
haast illustraties van wat nog gezegd kan worden, na het soort 
verstikkende inleidingen als het vals omfloerste gedicht van de 
voorzitter van de vzw Kunst in Zoersel en tevens Minister van 
Begroting Wivina Demeester, de fladderende frasen van Minister 
van Cultuur en Welzijn Luc Martens en de maatschappelijke- 
bruggenbouwende ambities van de burgemeester die deze catalo
gus openen.
Samen met werk van Marin Kasimir, Marc de Roover, Peter 
Downsbrough, DavidLamelas, Bernd Lohaus en Philip Van Isacker 
tôt 8 september te kijk in het Domein Kasteel van Halle, Gemeen
tehuis Zoersel, 2980 Zoersel (03/380.13.00).

ZOMERS BINNEN EN BUITEN. Met “Perfect” presenteert 
Galerie Mot & Van den Boogaard in vijf programmablokken een 
wisselend aanbod van installaties, films, video’ s, lezingen en heuse 
T. V. om het zomerse activiteitendal voor thuisblijvers te overbrug- 
gen. Tot 3 augustus wisselt wekelijks de bezetting van hun galerie 
en appartement. Uit het programma pikken we een TV-party met 
Kobe Matthys op de Vlaamse feestdag 11 juli, een presentatie van 
het Nederlandse “Zapp Magazine” (video), een videotheek met 
werk van onder meer Adam Chodzko, Pierre Huyghe, Renée Kool, 
voorts de videoinstallatie “Programmes" van Pierre Bismuth en 
werk van Dora Garcia. Meer info via Galerie Mot & Van den 
Boogaard, Dansaertstraat 46,1000Brussel (02/514.10.10).
“Van Stof tot Asse” is een meldenswaardig initiatief, zowel wat 
invulling als financiering betreft. Deze derde editie komt tot stand 
dankzij het aandringen van en met de financiële ondersteuning van 
de lokale schepen voor cultuur, terwijl de invulling ervan volledig 
aan Jan De Smedt van Galerie De Zienerovergelaten werd. Dat niet 
één van de exposerende kunstenaars van de streek is, stoort deze 
schepen niet. De uitgenodigde kunstenaars zijn geen klinkende 
namen, maar gewoon mensen die in de galerie samen met anderen 
tentoonstellen. De locaties zonder naam stralen een verschrikkelijk 
mooie couleur locale uit: een vroeger café met duivenlokaal, een 
hoekhuis, de verlaten werkplaats van Begrafenissen Van Hemelrijck, 
de kneuterige portierswoning van een park, een kapel én tenslotte 
een gloednieuwe friettent waaraan de lokale politiek zich de vingers 
heeft gebrand. Tot 18 augustus is er werk te zien van onder meer 
Fred Bervoets, Dirk Boes, Willy Peters, Raf Buedts, Patrick Lebret 
en Anne-Marie Kienes. Informatie o ver deze lokaties : elk weekend 
bij Galerie De Ziener, Stationsstraat 55,1730Asse(02/582.18.51). 
In “Attitudes” verzamelen zich een aantal binnen- en buitenlandse 
galeries om hun werking en hun kunstenaars onder de aandacht te 
krijgen van een ruimer ku(n)stpubliek. Net als vorig jaar organiseert 
Jan Denys van Galerie In Situ deze bijeenkomst waaraan ondermeer 
CloBostoen, PatrickDe Broek, JoostDeclercq,C. De Vos, Stichting 
Peninsula, Sabine WachtersenÉugenLendl participeren. Tot28 juli 
kan men hiervoor terecht in het Cultureel Centrum Scharpoord, 
Meerlaan 32,8300 Knokke-Heist (050/61.37.61).
Een gelijkaardig initiatief organiseert Galerie Le Triangle Bleu 
onder de titel “Art Stavelot”, zij het iets hoger boven de zeespiegel. 
Samen met de galeries Path, Gille-Stiernet, Pierre Hallet, V elge & 
Noirhomme en een herstartend Etablissement Sacré bezetten ze de 

Ancienne Abbaye in Stavelot van 11 tot 18 augustus (080/86.42,94). 
En wat dacht u hiervan: “Honden in het Museum... ?” voor Schone 
Kunsten te Brussel nog wel. Het ‘concept’ is van Prins Laurent van 
België en wil ons een andere blik op kunst en op de stad, en dus ook 
op het leven bieden. Dank u, Prins. Nog tot 29 september onder 
meer in het Museum voor Oude Kunst, Regentschapsstraat 3, 
1000 Brussel.

HEBBENWUHETGEWETEN?VandeoverledenToonTersas * 
is in deze tentoonstelling een hele reeks tekeningen en schilderijen 
te zien waarmee hij naar verluidt zelf niet graag naar buiten trad. 
Had hij een principiële afkeer van een publieke rol als kunstenaar 
of weigerde hij de pervertering inhérent aan communicatie op te 
drijven? Op deze thematentoonstelling in het Hasseltse Begijnhof 
prijken hoe dan ook Tersas’ zeer directe reacties en kopies, geba
seerd op knipsels uit dagbladen en tijdschriften, verwerkt tot soms 
kitscherige dagboeken. Geïsoleerd uit hun context komen porno, 
nieuwsberichten, weetjes, reclame en kunst snedig en pissig over. 
“Hebben wij het geweten?” wil onomwonden tonen hoe ons 
‘geweten’ door beeldmateriaal viareclame, nieuwsgaring en kunst 
aangesproken wordt. Helaas ontsnapt deze tentoonstelling niet aan 
het voorspelbare geheven wijsvingertje en liggen de geslaagde 
combinaties er niet echt voor het oprapen. Positief denkend toch dit. 
Enige tijd geleden meende men over Benettonreclame nog een 
zinvolle discussie op te kunnen starten in Brussel; hier volstaan 
twee trefzeker gekozen exemplaren als vloerkleed en tekstpaneel. 
Dan: de twee cellen van Danny De Vos die een goed idee net niet 
helemaal mocht realiseren. Oeverloos gefascineerd als hij is door 
dwangmatig, motiefloos maatschappelijk gedrag met eenklemtoon 
op moordactiviteiten, wilde hij ditmaal via internet met enige 
gedetineerden een publieke conversatie aangaan. Geen goed idee 
vond Justitie. Als een weekdier kan de niet te lijvige bezoeker zich 
wel in zo’n cel voor eén beeldscherm wurmen, het gelul in de 
chatbox negeren en kiezen voor boodschappen van religieuze 
orden, bijvoorbeeld.
Met werk van onder meer nog Luis Camnitzer, Alfredo Jaar en 
Christine Borland: tot 25 augustus in het Provinciaal Museum, 
Zuivelmarkt 33,3500Hasselt (011/21.13.17). Eveneens tot 25 au
gustus: meer werk van Toon Tersas in Galerie Van Laethem, 
Kanaalstraat 9 bus 2,3621 Oud Rekem (089/71.18.05). (E.W.)

ILYA KABAKOV. Inmiddels moet Ilya Kabakov in vrijwel elke 
Westeuropese stad van enig belang een ‘totale installatie’ hebben 
gerealiseerd. Gezien zijn enorme produktie begint men op tekenen 
van verzwakking te wachten, maar zeker in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten valt daar niets van te bespeuren. Hier reali
seerde Kabakov één van zijn sterkste installaties tot nu toe. Deze 
behoort tot het subgenre dat meerdere ruimtes beslaat en waarin de 
bezoeker een door Kabakov minutieus uitgezet parcours volgt. “ Op 
het dak” is de titel, en de bezoeker begeeft zich inderdaad op de 
nachtelijke daken van een stad, om her en der uitnodigend verlichte 
dakwoningen binnen te gaan. In die schamel ingerichte kamertjes 
worden zwart-wit-dia’ s op de muren geprojecteerd, begeleid door 
teksten dieoverhetlevenvaneenmaneneen vrouw (neef en nicht) 
vertellen. Elke kamer is op de in die ruimte verhaalde levensfase 
afgestemd - kinderkamer, muziekkamer enzovoort. De man is 
Kabakov zelf, en één van de kamers is zijn oude Moskouse atelier. 
Nostalgie wordt door Kabakov gecombineerd met een bijna kille 
analyse van die nostalgie, zoals zij uit de oude foto’s en de 
clichématige commentaren spreekt. “Op het dak” is een autobio
grafische installatie met een scheut fictie, wat bijvoorbeeld uit de 
ambivalente status van de vrouw blijkt - zij is de nicht van ‘Tolja’ 
(Ilya), maar is zij in werkelijkheid niet Kabakovs echtgenote 
Emilia? Misschien wel voor het eerst slaagt Kabakov er in het

GALERIE MEERT RIHOUX
CARLA ACCARDI 
DENNIS ADAMS 
ROBERT ADAMS 
JOHN BALDESSARI 
ROBERT BARRY 
ENRICO CASTELLANI 
HANNE DARBOVEN 
MARIA ANNA DEWES 
PAUL DRISSEN 
SYLVIE EYBERG 
ISA GENZKEN 
JEF GEYS

JUIN - JUILLET

AVRIL - MAI

SEPT - NOV

JANVIER

ROBERT GROSVENOR 
PETER JOSEPH 
BRANDT JUNCEAU 
DONALD JUDD 
LOUISE LAWLER 
KEN LUM 
ROBERT MANGOLD 
THOMAS STRUTH 
RICHARD TUTTLE 
MICHAEL VENEZIA 
JEFF WALL 
IAN WALLACE

FEV - AVRIL

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 
1000 BRUXELLES 
VAARTSTRAAT 13 
1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 
TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T / M Z A 14.30 - 18.00

Gallery artists
July

Callum Innes
August

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 1 1 - 8300 Knokke - Tel. (050)62.13.09 - Fax. (050)62.76.57

De Witte Raaf 62 • juli-augustus 1996 • 19



Macht/Onmacht
In het kader van de 6de Zomer van de Fotografie 

Toegankelijk voor het publiek van 23 juni tot 15 september 1996

Machtsverhoudingen, bepaald door geslacht, etnische oorsprong, sociale klasse, religie, sexuele geaardheid en ideologie.
Ook in de hedendaagse fotografie en haar randgebieden komt deze problematiek steeds vaker en nadrukkelijker aan bod.
Gespreid over meerdere lokaties worden foto’s en installaties getoond van Belgische en internationaal bekende kunstenaars en fotografen die zich met deze thematiek 
bezighouden.

Marie-Jo LAFONTAINE (B), Dirk REINARTZ (D)
Provinciaal Museum voor Fotografie - Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen
Dinsdag-zondag 10u-17u/Gesloten op maandag

Lynne COHEN (CND), Bettina FLITNER (D), Alfredo JAAR (USA), Karen KNORR (GB), Tonn PRINS MURAWA (NL), Sophie RISTELHUEBER (F), 
Eddy SEESING (NL), Stefanie UNRUH (D), Toni WIRTH MU ELLER (D).
MUseum van Hedendaagse Kunst (MUHKA) - Leuvenstraat - 2000 Antwerpen
Dinsdag-zondag 10u-17u/Gesloten op maandag

Bettina FLITNER (D)
‘t Elzen veld vzw - Lange Gasthuisstraat 45 - 2000 Antwerpen
(Binnentuin - dagelijks toegankelijk 8u-22u / en aanpalende straten)

Barbara ALPER (USA), Lucinda DEVLIN (USA), Benni EFRAT (LS), Jacqueline HASSLNK (NL),
Rudolf HERZ (D), Carl DE KEYZER (B), Karen KNORR (GB), Stefanie UNRUH (D), STEFAN VANFLETEREN (B)
I.C.C. - Meir 50 - 2000 Antwerpen
Dinsdag-zondag 10u-17u/Gesloten op maandag

Danny DEVOS (B), Sebastiâo SALGADO (BRAS)
Hessenhuis - Falconrui 53 - 2000 Antwerpen
Dinsdag-zondag 10u-16.45u/Gesloten op maandag

1632 - 1675 
1746 - 1828 
1834 - 1896
1839 - 1906
1909 - 1992
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AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT 
TEL 09 / 233 03 24 • FAX 09 / 233 42 36
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narratieve element perfect in een installatie te integreren; anders 
dan bij de door hem veelvuldig gebruikte papiertjes met teksten 
weten de diavoorstellingen werkelijk de aandacht te trekken en vast 
te houden. Vol verwachting naar het vervolg gaat men het dak weer 
op, naar de volgende zolderwoning met de geijkte donkere muren 
én versleten sofa’s. Tot 8 september in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10,1000Brussel (02/507.84.66).

HANS HAACKE. Ookals gastconservator van Museum Boijmans 
Van Beuningen onderzoekt Hans Haacke, het viel niet anders te 
verwachten, de samenhangen tussen kunst, macht en geld. Het 
resultaat van zijn zoektocht in depots en catalogi, de tentoonstelling 
“Boven: ter inzage ", heeft gelukkig geen last van vulgair-marxis- 
tische reducties van artistieke ontwikkelingen tot economische en 
politieke aspecten. Haacke toont zich een meester in het maken van 
zin volle, verhelderende en prikkelende combinaties van kunstwer
ken uit verschillende tijden - een verademing na alle escapades van 
Rudi Fuchs. Een portretbuste van oliemagnaat en kunstverzamelaar 
D.G. van Beuningen is door Haacke met een werk van Bertrand 
La vier geconfronteerd: op het onderste deel van een klassieke zuil 
staat een zwart olievat van exact dezelfde omvang. Kapitaal en 
cultuur, die zo gescheiden lijken, vormen in feite een eenheid. 
Marcel Broodthaers, die dit getuige onder meer zijn prent van 
goudstaven met kunstenaarsnamen, ook goed had begrepen, is op 
de tentoonstelling ruim vertegenwoordigd. Analoog aan 
Broodthaers’ pseudo-museale activiteiten classificeert Haacke in 
een deel van zijn tentoonstelling werken uit de collectie van het 
museum: stillevens, landschappen (met en zonder koeien), 
kunstenaarsportretten, etcetera. Tevens zijn afdelingen aan kapitaal 
en arbeid gewijd, aan menselijke relaties en aan het kijken. In 
laatstgenoemde sectie treffen we onder meer een door Haacke 
gebouwde camera obscura aan, die voor de ‘objectieve’ blik van de 
17de-eeuwse Nederlandse kunst staat. Elders wordt duidelijk dat 
kijken geen onthechte, afstandelijke bezigheid is maar een zaak van 
leven en dood kan zijn: boven een schilderij van een zojuist geweld
dadig van zijn ogen ontdane Argus, de dienaar van Zeus die «tiens in 
een koe getransformeerde minnares lo bewaakte, prijkt de schaduw 
van een adelaar, de mythische vogel die Haacke net als Marcel 
Broodthaers niet enkel met Zeus, maar met macht in het algemeen 
identificeert. Tot 18 augustus in Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20,3015 CX Rotterdam (010/441.94.00).

ALLEEN SCHILDERIJEN. Onder deze titel viert het Van 
Abbemuseum in Eindhoven zijn 60ste verjaardag. Er is een keuze 
gemaakt uit de collectie schilderkunst; “Van Picasso tot Mariene 
Dumas” - geen opgaande lijn, zou je zeggen. Van directeur Jan 
Debbaut zou men eigenlijk avontuurlijker veij aarsactiviteiten ver
wachten dan een dergelijk overzicht (die komen er dit najaar 
overigens ook), maar uit politieke overwegingen was een hoogte- 
punten-show gewenst. Kortom, de hoogste tij d om de Eindhovense 
politiek en het publiek ervan te doordringen hoeveel schatten door 
plaatsgebrek vrijwel voortdurend in de depots verblijven. Het 
pokerspel omtrent de uitbreiding van het oude gebouw van architect 
Kropholler was immers de zoveelste ronde ingegaan, zodat het er 
niet naar uitzag dat snel een keuze tussen het controversiële oor
spronkelijke ontwerp van Abel Cahen en een alternatief plan zou 
worden gemaakt. Nu is de rechtbank tegemoetgekomen aan de 
bezwaren ingediend door de stichting Behoud het Van Abbemuseum 
en werd beslist een uitbreiding van het museum achteraan het 
bestaande museum met behoud van het torentje uit te werken. Jan 
Debbaut zal met zijn museum dus nóg een tijdje in de voormalige 
personeelswinkel van Philips moeten bivakkeren. Verwacht wordt 
dat de champagnekurken tijdens de millenniumwende geknald 
worden. Omdat men in de noodbehuizing natuurlijk nog minder 
ruimte heeft dan in het oude museum, is er voor de beperking 
gekozen “alleen schilderijen” te tonen - wat overigens enigszins 
curieus is, aangezien de schilderkunst in het beleid van Debbaut een 
te verwaarlozen plaats inneemt. Voor het laatst was er in Van Abbe 
rond 1980 onder Rudi Fuchs uitgebreid aandachtvoor de (in dit 
geval neo-expressionistische) schilderkunst. Debbaut heeft zichin 
de schilderkunst beperkt tot enkele nationale helden als René 
Daniels en Mariene Dumas. Van de voor de collectie gezichts
bepalende tendensen die de schilderkunst als inadequaat terzijde 
schuiven kan men zich op de huidige tentoonstelling geen beeld 
vormen (tenzij aan de hand van documentaire foto’ s van vroegere 
tentoonstellingen); geen Moholy-Nagy, geenLissitzky, geen Judd, 
Beuys, Bustamante, Gary Hill of Douglas Gordon; wel werken van 
onder meer Delaunay, Chagall, Bacon, Dubuffet, Ruscha, Polke, 
Richter, Kiefer, Daniels... En Fontana’s allermooiste concetto 
spaziale'. Tot 25 augustus in het Stedelijk Van Abbemuseum, 
Vonderweg 1, Eindhoven (040/2755275).

DENNIS OPPENHEIM/GER VAN ELK. In Rijksmuseum 
Kröller-Müller zijn kleine overzichten te zien van twee polymorfe 
oeuvres die de jaren ’60 tot en met de jaren ’90 beslaan. Dennis

Plastische kunsten kort

■ Casino Luxembourg, Forum d ’ Art Contemporain, rue Notre- 
Dame 41,2013 Luxembourg (0352/22.50.45): “Sculptures: 7 atti
tudes" met onder meer Reinhard Mucha, Didier Vermeiren en 
Franz West; “Inviter2” met Peter Downsbrough: beide van25 juli 
tot 29 september.
• Le Collège, place Museux 1,51100 Reims (26.05.78.32): “La 
boucle ” van Eric Duyckaerts: tôt 25 augustus.
■ L'Aquarium, rue Ferrand 8,59300Valenciennes(27.22.57.63): 
"Vive la peinture” van Narcisse Tordoir: tôt 27 juli.
■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62102 Calais 
(21.46.77.10); Maurice Blaussyld: tôt 22 september.
• Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, rue Richelieu 25, 
62100 Calais (21.46.48.40): “Sculptures 1989-1996” van Alison 
Wilding: tot 10 september.
■ Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1,59650 Villeneuve 
d’Ascq (20.05.42.46): “Collections -collection ” presentatie van de 
collectie met onder meer “Lapeinture sort de ses réserves” van 
ClaudeRutault: tot september.
• Centre Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75191 Paris (01/ 
44.78.12.33): retrospectief van Francis Bacon: tôt 28 oktober.
■ Musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01 (01/40.20.51.12): 
“Nouvellesacquisitionsdudépartementdes sculptures 1992-1995”: 
tôt 8 juli; “Pisanello (1395-1455), le peintre aux sept vertus ” een 
uit de kluiten gewassenretrospectief: tot 5 augustus.
• Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): “Un siècle de sculpture anglaise ” van Jacob Epstein 
tot Damien Hirst: van 5 juni tot 15 september.
■ Musée du Petit Palais, avenue Dutuit 1, 75008 Paris (01/ 
42.65.12.73): “Albrecht Dürer, œuvre gravé": tôt 21 juli.
■ LeQuartier,Placedu37èR.1.10,Quimper(98.55.55.77):Ger 
Van Elk: tôt 15 september.
■ Villa Arson, avenue Stephen Liégeard 20,06105 Nice cedex 2 
(92.07.73.80): Pascal Convert: tôt 6 oktober.
■ Le Nouveau Musée, rue du docteur Dolard 11, 69605 
Villeurbanne (78.03.47.00): “Collections du Castello di Rivoli”: 
tôt 21 september.
■ Museum Folkwang, Goethestrasse 41, 45128 Essen (0201/ 
884.53.00): installaties en tekeningen van Pedro CabritaReis: tot 
11 augustus.
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz5,40213 
Düsseldorf(0211/83.81-0): “Erscheinen, Scheinen, Verschwinden” 
in situ werk van Daniel Buren: tot 27 oktober.
■ KölnischerKunstverein,Cacilienstrasse 33,50667Köln(0221/ 
21.07.21): “Glück” van Carsten Höller: tot 21 juli.
■ Museum Ludwig, Bischofsgartenstrafie 1,50667 Köln (0221/ 
221.23.72): “Dieexpressionisten, vomAufbruchbiszurVeifemung": 
tot25 augustus; "VermdchtnisdesEiinstlers”'van Michael Buthe: 
tot25 augustus.

Oppenheim Schonk een aantal grote werken aan het museum; zij 
vormen de kern van een presentatie van zijn kunst, die verder uit 
eerdere schenkingen (gulle man, die Oppenheim) en oude aanko
pen bestaat. De uitschieters zijn enkele vroege installaties. 
“Condensed 220 yard walk” (1969) bestaat uit gipsafgietsels van 
voetstappen die onder Muybridge-achtige foto’s van lopende be
nen zijn gestapeld; “Theme, for a major hit" uit 1974 is een 
onhandig dansende mechanische marionet. Later ontspoorde the 
poor man’s Bruce Nauman helaas volledig, waarvan de quasi- 
interessante kitsch van het laatste getoonde werk (uit 1990) getuigt 
- de in metaal uitgevoerde omtrekken van een enorme schoen 
waarin eenblauw danseresje is opgesloten. Als u per sede titel wilt 
weten: “Heel to heel. Woman trapped in a man’s body” heet het 
onding. Ger van Elk is de winnaar van de Van Lanschotprijs voor 
beeldhouwkunst van dit jaar; aanleiding voor het Kröller-Müller 
om een keuze van diens werk uit de jaren 1969-1996 te tonen. Veel 
essentiële werken ontbreken, maar men kan zich niettemin een goed 
beeld vormen van Van Elks preoccupaties. Zijn (gefotografeerde) 
lichaam wordt op alle mogelijke wijzen gemanipuleerd; het wordt 
aan verkleedpartijen onderworpen, maar er wordt ook door koorden 
aan getrokken en het wordt, gefragmenteerd, tussen houten planken 
geperst. Een andere rode draad in Van Elks oeuvre is de spanning 
tussen realiteit en afbeelding - met name bekende afbeeldingen uit 
de kunstgeschiedenis. Ook worden motieven uit verschillende 
werelden gecombineerd - in “Honda Gothic " worden de aureolen 
van Maria en het kindeke Jesus (natuurlijk tweemaal Van Elk) 
gevormd door motorwielen. Helaas poogt het meest recente werk, 
een uit een mengvorm van fotografie en schilderkunst bestaand 
zeegezicht, wat al te klassiek te zijn - dat soort dingen laat hij maar

■ Kunstmuseum Düsseldorf, Ehrenhof 5,40479 Düsseldorf (021 1/ 
899.24.60): retrospectieve van Otto Piene: tot 11 augustus.
■ Kaiser Wilhelm Museum, Karl splatz35,47798 Krefeld (02151/ 
77.00.44): “Stoned moon ” grafiek van Robert Rauschenberg: tot 
25 augustus.
■ Bonner Kunstverein, Hochstadenring 22,53119Bonn (0228/ 
69.39.36): “Die Berechenbarkeitder Welt" met onder meer Patrick 
Van Caeckenbergh, Fabrice Hybert, Mark Dion, Hanne Darboven: 
tot 21 juli.
■ Kunst-undAusstellungshalle, Friedrich-Ebert-Allee 4,53113 
Bonn ((0228/917.12.00): “The great collectionsIV, ModemaMuseet 
Stockholm ”: tot 12 januari.
■ Portikus, Schöne Aussicht 2,60311 Frankfurt am Main (069/ 
60.50.08.30): Ulrike Grossarth: tot 21 juli; fotografie van Esko 
Mannikkö: van 27 juli tot 22 september.
■ Schim Kunsth£dle,Römerberg,6Ó311Frankfurtam Main (069/ 
29.98.82.11): retrospectieve Lucio Fontana: 8 juni tot 1 september. 
■ Westflisches Landesmuseum fur Kunst und Geschichte, 
Domplatz 10,48143Münster(0251/59.07.01): Morris Louis retro
spectieve: 19 mei tot 28 juli.
• Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): “Blast! Vorticism, die erste Avantgarde in Eng
land 1914-1918" :van 18 augustus tot3 november; “Leibniz-Arbeit” 
vanHanneDarboven: tot 20 oktober.
■ VillaMerkelBahnw3rteriiaus,Pulverwiesen,73728Esslingen 
amNeckar(0711/35.12.24.61): “Re-enactment"'vanEran Schaerf: 
21 juli tot 29 September.
■ Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Teerhof 21,28199 Bremen 
(0421/50.08.97): “Homely" van Peter Doig: tot 25 augustus.
■ KunsthalleBasel.Steinenberg 7,4051 Basel (061/272.48.33): 
Franz West, Edward Krasinski, Jason Rhoades: tot 25 augustus.
• Museum fur Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60,4010 
Basel (061/271.05.36): “Fremdkörper-corps étrangers-foreign 
bodies”: tot 29 september.
■ Kunsthaus Zurich, Heimplatz 1,8001 Zürich (01/251.67.65): 
schitterende video-installatie van de Biënnale van Venetië 1995 
van Peter Fischli en David Weiss: tot 3 november.
■ Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270,8005Zürich 
(01/272.20.50): “The wonderful world that almost was " retrospec
tieve over Paul Thek: 6 juli tot 22 september.
■ Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstrasse 23, 8200 
Schaffhausen (0527/625.25.15): jaarlijkse publieke opening van 
deze privé-collectie met grote ensembles van Carl Andre, Joseph 
Beuys, Donald Judd, Bruce Nauman, Lawrence Weinerenzovoort: 
tot 30 oktober.
■ Douglas Hyde Gallery, Trinity College, Nassau Street, Du
blin 2 (01/608.11.16): “Selected sculpture and new works” van Lili 
Dujourie: tot 27 juli.

aan Dibbets over. Dennis Oppenheim tot 8 september, Ger van Elk 
tot 11 augustus in Museum Kröller-Müller, Nationaal Park de Hoge 
Veluwe,Houtkampweg 6,6731 AWOtterlo(0318/591241).(S.L.)

UNDER CAPRICORN. In samenwerking met de City Gallery 
Wellington in Nieuw-Zeeland presenteert het Stedelijk Museum de 
tentoonstelling “Under capricorn - the world over”, een thema
tentoonstelling over het beeld van de, wereld in het licht van actuele ' 
communicatiemiddelen; WWW dus. De gepresenteerde kunstwer
ken zouden de wereld omschrijven vanuit het panorama of de 
horizon, de globe of de bol en als stelsel van verbindingen, beant
woordend aan diezelfde oprukkende oerkreet WWW. Er is werk te 
zien van Johan Grimonprez, Matt Mullican, Jan Dibbets, Bill Viola, 
Suchan Kinoshita en vele anderen, met onder meer een naar het 
schijnt spectaculaire “Terravision” van Art + ComuitBerlijn;een 
interactieve installatie waarmee men als vanuit de ruimte net niet in 
iemands badkamer kan duiken. Deze tentoonstelling gaat ook op 
WWWonder hettijdelijkadres http://art.cwi.nl/stedelijk/capricom 
met bijdragen van onder meer Laurie Anderson, Peter Struycken, 
Merêl Mirage, Gerald van der Kaap en Jouke Kleerebezem. Tot 
18 augustus in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11), dat tevens een permanente 
site opent op http://art.cwi.nl. Een catalogus wordt uitgebracht met 
bijdragen van onder meer Jorinde Seijdel, Paula Savage, Wystan 
Curnow en Dorine Mignot. (E.W.)

HYBRIDS. In deze tijd van gekloonde schapen en genetisch 
gemanipuleerd rundvee nemen kunstenaars de uitdaging van de 
wetenschap ter harte en trachten haar scheppingen naarde kroon te

Buren
permanente installatie 
vanaf 8 juni

Manifesta
Vadim Fishkin (Moskou) 
Dmitri Gutov (Moskou) 
Christine Hill (Berlijn) 
Soo-ja Kim (Seoul) 
N est wo RK (Rotterdam) 
Maurice O’Connell (Dublin) 
Tadej Pogacar (Ljubljana) 
Arsan Savadov/Yuri Senchenko (Kiev) 
Irwin (Ljubljana) 
Didier Trenet (Beaùne)

9 juni t/m «8 augustus

H aackke
gastconservator

Boven: ter inzage
8 juni t/m i8 augustus

Weiner
multiples 1969-1996 

8 juni t/m 18 augustus

Klaar van der Lippe all systems: co 
t/m 18 augustus 

Eerste keus wisselende selectie moderne kunstnijverheid 
t/m 16 juni 

Unfold stadscollectie Rotterdam, verzameld werk 7 
t/m 23 juni 

Maniëristische grafiek uit de collectie van Georg Baselitz 
t/m 4 augustus 

Willem Oorebeek muren 
t/m 7 december 1997 . 

The Bookshop Piece van Bik, Fillingham en Van der Pol 
8 juni t/m 8 september

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
De Witte Raaf 62 • juli-augustus 1996 • 21

http://art.cwi.nl/stedelijk/capricom
http://art.cwi.nl


.9*,

,2*
—,o2‘"3

it

1,

4

1 
6e

-29*1

,g.*02e* 3 .0*

NE

o*
,,3" 

2221 .
* *8ie* 46"fE. % V .544%

Wdo*‘ *4, 4128

32

a,. V

4ë,, «
•81,’ 4 E

cM 9 % ' ' 11 4,’. < 
“amdl’atdi

*,r
® y.

A

HW k

sB,"e

"3
. i-.

#*83*716 227’, Vë 2,2.
. . Et"-.o, \

3 •J“g’c

"h.

R

-

j)

"CGat,t‘2,

2.*
■

4

.$ "ci... r 8,00’

*2**

h.m

29 juni - 8 september 
Provinciaal Trefcentrum Baljuwhuis 

Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden, tel. (054) 58 95 11

JAN

GUY

LUCAS Pt LENS

% . ■

CARLIER

CLEUREN

& STEFAN CUSTERS

WALTER DAEMS

WLADIMIR MOSZOWSKI

- WILLO GONNISSEN
3

f ■ 
■

DAN HAL
F

h
SABINE BORGERHOFF & JAN BROEKMANS

- RAPH TIMMERMANS
» yN
\1 I- STAN ROUKENS

■ GUY BLEUS
1

■ Een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant i.s.m. " 
het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten van de Provincie Limburg

Gnstcurntor Jef Roeselers *

immeee

ART STAVELOT 
ÉTÉ '96

ANCIENNE ABBAYE, STAVELOT CENTRE 
11-18 AOÛT . 11-19H

\ -■ ■ .■ ‘ ■'

GILLE-STIERNET FERDINAND CHEVALIER 
JOCELYNE COLLIN

, PQL PIERART 
CÉCILE VANDRESSE

PIERRE HALLET MARIANNE COENDERAET 
ÉRIC KENGEN 
FRANÇOIS TOUSSAINT 
ROBIN VOKAER

PATH INGRID CASTELEIN

Nick Hullegie, zonder titel, 1 996

N 0^1 ■ • NOUVEAUX 
ETABLISSEMENT? 

SACRE

ATEÉTtnS ARNHEM

PAOLO GASPAROTO
YAN PEI MING
JOHAN'MUYLE
JEAN-CLAUDE RUGGIRELLO 
GUY ZAHLER

voortgezette opleiding vrije kunst, Hogeschool voor de kunsten Arnhem

LE TRIANGLE 
BLEU

GILBERT FASTENAEKENS
JOHAN PARMENTIER 
ANDRÉ WILLEQUET

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. VASTE 
DOCENTEN 1995/1996: Paul Donker Duyvis, Willem Sanders. GASTDOCENTEN 
1995/1996: Wim Beeren, Maarten Bertheux, Cornel Bierens, Antonio Dias, Kay Heymer,

VELGE
& NOIRHOMME

Henri Jacobs, Gerald van der Kaap, Gülsün Karamustafa, Frank Beat Keller, John Körmeling, 

Martin Köttering, Marcos Llora Read, Dick Verdult, Alex de Vries, Rudy van de Wint, Robin 

Winters. INFORMATIE: HKA/ATELIERS ARNHEM Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem 

[026] 3535628 (week), [026] 3535679 (woensdag)

ART & LANGUAGE 
RICHMOND BURTON 
PASCAL COURCELLES 
PHILIPPE DE GOBERT 
FILIP FRANCIS 
ANDREAS SCHON

INFO : 080/86 42 94 • 02/512 25 23



steken. Saskia Bos, directeur van De Appel, ziet hierin een parallel 
met het streven van de maniëristen om de natuur te evenaren, en 
bijgevolg is De Appel nu ingericht als een modem equivalent van 
de aloude Wunderkammer. Foto’s en andere documenten van 
genetische manipulatie, B-films uit de jaren ’ 50 met door onverant
woordelijke wetenschappers geschapen monsters en hedendaagse 
kunst strijden om de aandacht. Uit de tentoonstelling en de indivi
duele bijdragen spreekt geen eenzijdige veroordeling van de moge
lijkheden van de biowetenschap, maar ambivalente fascinatie. De 
selectie van kunstenaars en kunstwerken is niet altijd even overtui
gend, maar er zijn sterke en zinvolle bijdragen van onder meer Mat 
Collishaw (digitaal gemanipuleerde foto’ s van bloemen die gruwe
lijke menselijke kankerhuid hebben gekregen), Art Orienté Objet 
(installatie rond huidtransplantatie en het kweken van menselijke 
huid op ratten) en Thomas Grünfeld (de uit meerdere dieren samen
gestelde “Misfits ”). De bij Grünfeld al voelbare fascinatie voor het 
fantastische komt helemaal duidelijk naar voren in het kabinet van 
Mark Dion, waarin oud bijgeloof met betrekking tot de spontane 
genese van leven (oude vodden plus rijstkorrels levert muizen op) 
wordt geïllustreerd. Misschien zijn geslaagde thematentoonstellingen 
zoals “Hybrids ” een middel om het autisme waar De Appel soms aan 
lijdt wat tegen te gaan. Tot 18 augustus in De Appel, Nieuwe 
Spiegelstraat 10,1017 DE Amsterdam, (020/6255651). (S.L.)

WUNSCHMACHINE WELTERFINDUNG. Met als ondertitel 
“A history of techno-visions since the 18th century” belooft deze 
tentoonstelling een overzicht te bieden van zeshonderd ineen- 
geknutselde wensdromen ontstaan uit de breinen van onder meer 
kunstenaars, architecten en ingenieurs. Ingegaan wordt op de 
ordenende en controlerende principes van Jeremy Benthams 
panopticum over de organisatie van gevangenissen, bedrijven en 
legerformaties om een blik te leveren op gedragspatronen van 
individuen en groepen. De menselijke fascinatie om het leven 
kunstmatig te reproduceren vindt een aan vang in de 18de-eeuwse 
tamboerijnspeler-automaat van Marie-Antoinette en de spreek
machine van Wolfgang von Kempelen. Een speurtocht naar de 
voorloper van de cyborgs voert ons terug naar 1715 met een 
duikerspak van Chevalier de Beauve. Ook het verkennen van de 
meest uitgelezen plekken in en buiten de aarde met de hiervoor 
noodzakelijk geachte spitsvondigheden ontbreekt evenmin op het 
appel. De thematiek van deze tentoonstelling wordt volledig open
getrokken met werken van Vito Acconci, Marcel Broodthaers, 
Panamarenko, Buckminster Fuller, MariaLassnig en vele anderen. 
De bij Springer Verlag uitgegeven, oubollig lijkende tentoonstel
lingscatalogus bevat alvast massa’ s bijdragen van onder meer Paul 
Virilio, Peter Weibel, Wolfgang Pircher en de in dit nummer 
gepubliceerde tekst van Slavoj Zizek. Tot nader order kan men tot 
4 augustus enkel terecht in de Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1040 
Wien (01/586.97.76), maar overnames door andere musea zijn in 
bespreking.

NO W/HERE. In het kader van Kopenhagen, Culturele Hoofdstad 
van Europa, ontruimde het Louisiana Museum of Modem Art in 

Humlebaek de zalen om via een ondertussen beproefde procedure 
het actueelste van de internationale hedendaagse kunst op de meest 
uiteenlopende wijzen op te dienen. Een waaier aan curatoren werd 
ook hier de piste ingestuurd om elk apart hun gedurfd en innovatief 
project klaar te stomen. Hoewel de perstekst vriendelijk informeert 
dat de sterrenstatus “uit de jaren ’ 80” voorbij is, worden volgende 
welbekende curatoren bovengehaald. Ute Meta Bauer, voormalig 
programmator van Künstlerhaus Stuttgart, werkt samen met Fareed 
Armaly de sectie “?” uit tot een ruimte “op zoek naar een publiek”. 
Op zich absoluut geen oninteressante probleemstelling. Met genoe
gen vergelijken beide de waarden van dit in een parklandschap 
gesitueerd en zeer gerespecteerd museum met deze van Christiania, 
een al even aan het idyllische geconnoteerde vrijbuitersstaatje in 
Kopenhagen. In “ Work in progress " meent Iwona Blazwick vooral 
via tekeningen en aanverwante praktijken een functioneel contact 
tussen denken en taal te herkennen: “a manifestation of the white 
noise of thinking. ” Bij haar doen onder meer Hanne Darboven, 
Maria Eichhorn, Renée Green, de Hohenbüchlers en Raymond 
Pettibon mee. Laura Cottinghanrspeelt voluit vrouwelijke kaarten 
uit. Bruce Ferguson opteert voor een nauw aan het museumconcept 
van Louisiana opgevatte tentoonstelling onder de titel "Walking 
and thinking and walking” met werk van Sophie Calle, Joëlle 
Tuerlinckx, Jana Sterbak/Ana Torfs, Mona Hatoum, Marcel 
Broodthaers... “Get lost ” tenslotte van het curatorenkoppel Anneli 
Fuchs en Lars Grambye loodst via hun badinerend statement de 
lezer eerder een coffeeshop in. Op golven van techno en de belofte 
dat men zich doorheen het ritueel zal terugvinden, wordt de bezoe
ker uitgenodigd de kelderverdieping in te duiken op zoek naar 
werken van Stan Douglas, Fischli & Weiss, Pipilotti Rist en vele 
anderen. Mooi. Een bezoek aan “Now/Here ” lijkt aangewezen en 
kan tot 8 september in het Louisiana Museum of Modem Art, 
Gl. Strandvej 13,3050Humlebaek(049/19.07.19). (E.W.)

Architectuur
GIUSEPPE TERRAGNI. Dé Europese architecturale blikvanger 
deze zomer is ongetwijfeld het groots opgezette Terragni-retro- 
spectief te Milaan. Dejong gestorven Giuseppe Terragni (1904- 
1943) realiseerde met slechts een zesentwintigtal werkstukken 
ongetwijfeld een van de belangrijkste architecturale oeuvres van 
deze eeuw. Zowel met zijn aan het Russisch constructivisme 
herinnerende appartementenblok Novocomun (1928) en het toon
aangevende Casa del Fascio te Como (1932-36), als met zijn 
visionair ontwerp voor het Danteum te Rome (1938) slaagde deze 
Italiaanse rationalist erin om op een persoonlijke wijze het moder
nisme van het machine-tijdperk te verzoenen met de tectonische 
waarden van het Italiaanse classicisme. De door Giorgio Ciucci 
georganiseerde tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking 
met het Centro Studi Giuseppe Terragni te Como en het Centro 
Internazionale di Architettura Andrea Palladio te Vicenza en loopt 
nog tot 3 november in de Triennale in het Parco del Sempione te 

Milaan. Info: Triennale di Milano, Palazzo dell’Arte, Viale 
Alemagna 6,20121 Milanó (02/72.43.41).

HERMANN CZECH. De poging om een osmose van modernisme 
en traditie te realiseren vormde niet alleen een pregnante drijfveer 
van het Italiaanse rationalisme, maar stond deze eeuw ook vaak 
centraal in het Weense modernisme (Otto Wagner, Adolf Loos, 
Josef Frank). Van de Weense architect en architectuurtheoreticus 
Hermann Czech, die zich onomwonden in de architecturale traditie 
van zijn stad inschrijft, loopt momenteel een tentoonstelling in het 
Architekturmuseum te Basel. Aan de hand van plannen, maquettes, 
teksten, boeken en fotomateriaal wordt een overzicht geconstru
eerd van de ideeën en ontwerpen van Czech - van de vroege, eerder 
kleinschalige realisaties uit de jonge jaren ’70 tot de meer recente, 
grotere opdrachten, zoals de Rosa Jochmann-Schule of de Siedlung 
Perchtoldsdorf.
De tentoonstelling “Herman Czech. Das architektonische Objekt” 
is nog tot 11 augustus te zien in het Architekturmuseum Basel, 
Pfluggaslein 3, CH-4001 Basel (061/261.14.13).

ART DECO. De Brusselse Fondation pour 1 ’ Architecture viert deze 
zomer zijn tiende verjaardag met twee tentoonstellingen die aandacht 
schenken aan het fenomeen Art Deco, de populaire verbastering van 
het modernisme uit het interbellum. Losgekoppeld van zijn sociaal- 
utopische meerwaarde werden de industriële connotaties en de 
gestroomlijnde vormentaal van het modernisme op een eigenzinnige 
manier gekoppeld aan exotisme en luxe. De tentoonstelling “Art 
Deco Architectuur in Brussel 1920-1940" legt de nadruk op enkele 
tot de verbeelding sprekende Art Deco-realisaties te Brussel zoals 
Horta’s Paleis voor Schone Kunsten, Van Huffels basiliek te 
Koekelberg en Polaks Résidence Palace. Daarnaast biedt de Fondation 
ook plaats aan de expositie “Josef Hoffmann, het begin van de Art 

, Deco ”. Deze Wiener Sezession-arehitect bouwde kort na de eeuw- 
wisseling te Brussel het beroemde Palais Stoclet, dat met zijn 
combinatie van modernistische eenvoud met aristocratische luxe de 
Art Deco voorafschaduwde. Hoffmann bleef trouwens voor veel Art 
Deco-architecten, zoals Leon Sneyers, die een op Hoffmann geba
seerde stijl in België verspreidde, een belangrijke inspiratiebron.
De Hoffmann-tentoonstelling is nog tot 1 september te zien, voor de 
Art Deco-tentoonstelling kan u nog tot 1 december in de Fondation 
pour l’Architecture terecht, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/ 
649.025.59).

EUROPEAN ARCHITECTURE. In Barcelona vindt deze zomer 
niet alleen het negentiende congres van de International Union of 
Architects plaats, maar ook de tentoonstelling van de finalisten van 
de Mies van der Rohe Pavillion Award for European Architecture, 
de door de Europese Gemeenschap geïnstalleerde tweejaarlijkse 
architectuurprijs. Deze door Kenneth Frampton en Diane Gray 
georganiseerdeexpositie,diereeds eerder in het Architekturmuseum 
te’Frankfurt was te zien en later nog het Nederlands Architectuur
instituut aandoet, loopt nog tot september in de Stichting Joan Miro, 
Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona (093/329.19.08). (S. J.)

6 juli - 1 september 1996 m poolshoogte 
actuele fotografie uit Nederland, Belgie en Duitsland •

geslecteerd door Adriaan van der Have (galerie TORCH, Amsterdam), Thomas Seelig (onafhankelijk tentoonstellingsmaker, Keulen) en Mare Steculorum (galerie DB-S, Antwerpen).

Jean-Paul Brahez - Valérie Katz - Henk Tas - Cor Oer a

Yuk Lin Tang ■ Ralph Baiker - Janet Burchill/Jennifer McCamley

Manuela Burkart - Rnneruth Dannert - Rnnette Frick

[F nederlands foto instituut

NEDERLANDS FOTO INSTITUUT ■ WITTE DE WITHSTRAAT 63 • ROTTERDAM (NL) • TEL +31 (10) 213 2011 • OPEN: DINSDAG T/M ZONDAG VAN 11.00 -17.00 UUR
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VanAbbeMUSEUM

Van Picasso tot Mariene Dumas. Een feestelijke 
collectic-tentoonstelling naar aanleiding van 60 

jaar Van Abbemuseum. Met hoogtepunten en 
ongekende schatten uit de schilderijenverza- 
mcling. Maar niet alleen schilderijen. Ook een 
documentair overzicht van zes decennia ten- 
toonstcllingsbelcid en grafische vormgeving.

Ulue Qasthee (fn/tt)
• IN DE VEEMVLOER

8 AUG.
Moritz Ebinger

1 5 AUG.
Marion van Oyen I

22 AUG.
Theo Jansen
2 9 AUG.

Eric de Voider

DE CILINDER
Filip Francis

20 juli t/m 31 augustus 1996 
bij het Duvelhok

St. Josephstraat 133 Tilburg

89

5 SEPT. . ;
Carolien Scholtes
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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
4 april t/m 4 mei
10 mei t/m 8 Juni
15 Juni t/m 13 Juli
20 juli t/m 31 augustus
6 september t/m 6 oktober

t/m 25 augustus 1996
tijdelijk adres Vonderweg i Eindhoven (t.o. PSV-stadion)
tel. 040.275 52 75, fax 040.246 06 80
dinsdag t/m zondag 11-17 uur,
iedere zondag om 3 uur gratis rondleiding

ELKE DONDERDAGAVOND - AANVANG 20 DOR
VAN OIEMENSTRAAT 410 AMSTERDAM 020-6386894

Organisatie: Trechter 5 Oude Rijksweg 4 
4472 AG 's-Heer-Hendrikskinderen (NL) 
tel. (31)(0)l 13 212227

Concept en uitvoering: Wim Bakker en Ronald van Dokkum

GALERIE DE BRIEDER
Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam tel./fax 4131500 do-zo 13.30-17.30

20/4-19/5 29/6-18/8
MAARTEN VAN GENT ZOMER ETALAGE 

TENTOONSTELLING 
25/5-23/6

WERELD
TENTOONSTELLING 3

r S

fed

s U art con temporuin eigen collectie
GALERIE FOTOMANIA
Hoornbrekersstr. 22 3012 CL Rotterdam tel. 4135055 wo-zo 12.00-17.00

17/4-2/6
CANDIDA HÖFER 

NICO BICK

5/6-14/7 
MANIFESTA 1 

STAN DENNISTON
ans 
yearsMMAem zine

met belangrijke aanwinsten van o.a. 

Thierry De Cordier, 

Guido Geelen, Anish Kapoor,

GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr. 81A 3015 EE Rotterdam tel. 4360015 vr-zo 12.00-17.00

19/4-2/6 7/6-14/7
RIEN MONSHOUWER CASPER HOOGZAAD 

& ZOMEROPSTELLING
I

o n c o n t e m p o r a ry

Sigmar Polke, Bill Viola

permanente opstelling,

regelmatige wisselingen

GALERIE MAAS
Oudedijk 159 3061 AB Rotterdam tel. 4124048 wo-zo 14.00-17.00

21/4-10/5
G. SPUIJBROEK 
OLAF STEVENS

15/6-16/7 
HUIB NOORLANDER 

19/7-4/9 
ZOMEROPSTELLING

deTuin van Pjotr Müller
nog tot 1 september

MK EXPOSITIERUIMTE
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam tel./fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

21/4-2/6
PAUL BLANCA 

HANS WILSCHUT

PHOEBUS‘R

8/6-19/8
MANIFESTA 1 

HELEN CHADWICK 
CHARLY V. REST 

WERNER REITERER 
ROMAN ONDÂK

OTTERDAM

Brabant 200
de Muze als Motor

11 installaties van 11 kunstenaars

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel./fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00 werkend in, of afkomstig uit

25/4-26/5
AMSTERDAM/NEW YORK 

FRANK SCIARONE
JOHAN VD VEEN

1/6-30/6
ZOMER-

OPSTELLING

Noord-Brabant

vanaf 14 september

RAM GALERIE
Hoornbrekersstr. 8 3011 CL Rotterdam tel. 4123133 wo-zo 13.00-18.00

5/5-9/6
ERIC DE NIE 

SMALL WORKS III: 
DIVERSE KUNSTENAARS

vanaf 16/6
KUNSTENAARS 

VD GALERIE 
JULI/AUG 

ALLEEN OP AFSPRAAK

Gale
Abonnement à 4 nos/Subscription to 4 issues Individu/individual: 44$ 
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otografie

SHAKEN NOT STIRRED. Zo wil James Bond zijn Martini Dry 
maar voorts heeft de vlag niet echt iets van doen met de lading. Zoals 
een stevige cocktail uit verschillende ingrediënten dient te bestaan, 
redigeerde curator Thomas Seelig onder deze titel een tentoonstel
ling met heel diverse jonge Europese fotografen. Die eigenlijk maar 
één ding gemeen hebben: alle 28, Seelig incluis, namen ze deel aan 
het Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes. Ze kregen een 
reis- en werkbeurs en konden een tijd hun gang gaan in zelfgekozen 
lokaties in Europa. Het werk dat van deze ‘nieuwe’ generatie van 
dertigers (en nóg oudere jongeren) in Mons voorgesteld wordt, slaat 
zoals te verwachten erg uiteenlopende registers aan. Van prikke
lend, inventief tot ronduit vervelend en ‘à la façon de...’. Seelig 
anticipeert in zijn catalogustekstje alvast niet onhandig op de 
constatatievandit déja-vu. Zeker zijn er nogal wat foto’s die ‘lijken 
op...’, zegt hij, maar uiteindelijk wordt er ‘iets anders’ mee be
doeld. Het citeren van parameters van het verleden of van wat al 
gezien is, resulteert in een ‘verwarring van de parallellen’ en opent. 
bijgevolg nieuwe mogelijkheden om te reageren op de steeds verder 
uitdijnende ‘contextuele jungle’. Tegelijkis dit een bevestiging van 
het feit dat het, zelfs in een overproduktieve fase van visuele 
communicatie, mogelijk blijft om op het essentiële te focussen. Dat 
er gradaties van betrokkenheid en diepgang bestaan om dat te doen, 
laat Thomas Seelig hier evenwel ( kies of noodgedwongen) buiten 
beschouwing. In elk geval vielen in de heterogene verzameling 
van "Shaken... ” een aantal uitschieters te noteren. De Luxemburgse 
Yvon Lambert (1955) bijvoorbeeld: zij toont een klassiek foto
verhaal, ingegeven dooreen afspraakje tussen Kafka en zijn vrien
din Milena. Even ‘traditioneel’, en overtuigend sterk zijn de portret
ten van de Franse Lin Delpierre (1962) of de repetitieve studies van 
de Roemeense Constantina Mihaila (1968). Ook de variant die hier 
te zien is op de reeks “Things that appear and disappear” van de 
Britse Anna Best (1965) slaat aan: de vreemde connectie tussen een 
reuzegrote reproduktie van een kangoeroe - het boegbeeld van deze 
tentoonstelling - met een filmloop van een maanwandeling. Thomas 
.Seeligs (1964) eigen bijdrage tenslotte staat - hoe bescheiden ook - 
op een relatief geïsoleerd kwalitatief niveau. Als om, even tussen
door, aan te geven hoe essentieel het is om niet enkel te weten wat 
er vroeger en vandaag met foto ’ s wordt aangevangen, maar om het 
ook te verwerken. “Shaken not. Stirred” is nog tot 18 augustus te 
zien in La Machine à Eau, Boulevard Dolez 50,7000 Mons. Meer 
informatie via het Franse Pépinières européennes pour jeunes 
artistes, auteurs, photographes, rue Paul Leplat9-ll,78610 Marly 
le Roi (1/3917.1100).
Ookhet Nederlands Foto Instituut vroeg aan Thomas Seelig om een 
selectie te maken uit de actuele jonge fotografische produktie in 
Duitsland. Deze is tot 25 augustus, samen met de keuze van Adriaan 
van der Have voor Nederland en Mare Steculorum voor België, te 
zien in het NFI, Witte de Withstraat 63,3012 BN Rotterdam (010/ 
213.20.11).

DE MAALSTROOM. Wat is dat toch met fotografie ? Dat 
slijtvaste onontkoombare idee-fixe van ‘hoe-meer-hoe-beter’ - die 
meer dan eens doldraaiende carroussel van Lentes en Zomers van..., 
bi- en triënnales, Rencontres en andere Photofests. Zijn het nauwe
lijks verholen vakbeurzen voor de profs, zodat die zelf niet meer 
zonodig op prospectie hoeven of wordt hier echt een stand van 
zaken opgemaakt? Zijn het naïeve, missionaire pogingen om foto- 
grafie-dichter-bij-de-mensen te brengen en en passant weer eens 
een ander regiment van het leger onbekende fotografen een stukje 
muur te gunnen? Megalomane visieloze verspilling? Het uitgelezen 

excuus om niet één doordacht, steekhoudend project te hoeven 
neerzetten? Of mutatis mutandis telkens een beetje van dit alles? : 
Blijft dit zo doordraaien of zijn er ook indicaties dat het anders kan? 
Een korte opsomming van lopende zaken.
In Antwerpen woedt de “Zesde Zomer van de Fotografie”, dit keer 
met een centrale expo op vijf lokaties rond het kamerbrede thema 
'Macht/Onmacht' en niet minder dan dertig kleinere foto

tentoonstellingen in de periferie. Folder met plan van dit weer 
allesbehalve subtiel aangepakte en in deze vorm ronduit overbo
dige gebeuren, pikt u bij voorbeeld op in het Museum voor Fotogra
fie, Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen (03/216.22.11).
De jaarlijkse “Rencontres Internationales de la Photograpie” in 
het Zuidfranse Arles bestaan al sinds 1970, maar ondergingen 
recent een paar pogingen tot een ingrijpende face-lifi. Dit jaar 
bijvoorbeeld werkte de Spaanse fotograaf en criticus Joan 
Fontcuberta in overleg met een aantal internationale centra en 
tentoonstellingsmakers een programma én een boek uit rond het 
thema “Réels, Fictions, Virtuel”, met als theoretische ankerpunten 
Roland Barthes, Vilém Flusser en Jorge Luis Borges. Naast een 
aantal veelbelovende thematentoonstellingen is er ook een retro
spectief van Ralph Eugene Meatyard te zien en wordt een duidelijke 
klemtoon gelegd op ruimere, meerzeggende presentaties van tel
kens één fotograaf. Een gelukkige tendens die ook al viel waar te 
nemen bij de pas afgelopen “Printemps de Cahors ”, samengesteld 
door Régis Durand. Het interessante programmaboekje van de 
Rencontres in Arles, bekomt u via Relations Media, boulevard 
Raspail 248, 75014 Paris (1/40.47.63.42).
In Graz loopt deze maand de tweede “Austrian Triennial on 
Photography” onder de titel “Radical Images ”. Net als in de vorige 
aflevering - ’’Krieg” - wordt hier één afgebakend thema vorm
gegeven in één stevige tentoonstelling en een publikatie, uitgege
ven door “Camera Austria”, met achtergrondmateriaal, theoreti
sche en kritische essays. Negenendertig actuele kunstenaars wer
den uitgenodigd om nieuw werk te realiseren, waarbij ze de vraag 
meekregen óf en hóe hun werk zich dient te ‘radicaliseren’ als het 
een blij vende rol wil blijven spelen in de constructie en de interpre
tatie van de hedendaagse werkelijkheid. ‘Radicaal’ slaat in deze 
context niet op de inhoud van het werk of op een tactiek van shock- 
effecten, maar op fundamentele interpretatiewijzigingen in de 
codes die voortdurend in gebruik zijn om de ervaring van de 
werkelijkheid te ontcijferen. Curatoren van deze triënnale zijn 
WemerFenz en Reinhard Braun. Tot28 juli in de Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Sackstrasse 16, A-8010Graz (316/ 
82.91.55).

MICHAEL SCHMIDT. Nu is zijn recente foto-essay in Hannover 
te zien, volgend vooijaar in Dresden. “Ein-heit” van de Berlijnse 
fotograaf Michael Schmidt (1945) werkt door op - en actualiseert 
ontstellend accuraat - datgene wat hem in wezen al in zijn eerste 
publikatie uit 1978 “Stadtlandschaft und Menschen. Berlin-Wed- 
ding ” en zeker sinds zijn cruciale boek- en tentoonstellingsproject 
“Waffenruhe ” uit 1987bezighoudt. Een uitgesproken persoonlijke 
(en stilistisch ver voor zijn tijd uitlopende), afstandelijke beschrij
ving van de sociologische consequenties en psychologische condi
ties die het leven in Berlijn (en bij uitbreiding: in Duitsland én 
Europa) met zich brengen. Toen nog mét de muur, in “Ein-heit” 
zonder.
Onder de 161 foto’ s van zijn nieuwe project verwerkte Schmidt nu 
voor het eerst gevonden materiaal uit kranten, tijdschriften, propa
ganda van ‘toen’. Hij schuift ze naadloos en associatief in het 
verloop van zijn beelden, zonder enige toelichting of duiding. De 
overwogen, zakelijke aaneenschakeling van zijn eigen zwart-wit 
portretten van anonieme, meestal jonge mensen en van zijn strenge 
stadszichten, interieur- en detailopnamen met de gerasterde, korre-

Fotografiekort

■ CentreNational de la Photographie, rue Berryer 11,75008 Paris 
(53.76.12.32): Mare Riboud: tot 29 juli.
• MaisonEuropéennedelaPhotographie,rueFrançoisMiron, 
75004 Paris (1/44.78.75.01): Luciano Castelli, David Seidner en 
een keuze van kunstenaarsportretten dóór Bernard Lamarche- 
Vadel: tot 8 september.
■ Goethe-Institut, Galerie Condé, rue de Condé 31,75006 Paris: 
“Photographie garbage surveyprojecf’vaa Joachim Schmid: tot 
11 juli. .
■ Galerie Michèle Chomette, rue Beaubourg 24, Paris 3e: 
“Presque rien (1849-1996): tôt 27 juli.
■ Galerie Laage-Salomon, rue du Temple 57, Paris 3e: “Life 
reveals secrets tôt 20 juli.
■ Galerie Anne de Villepoix, Paris: “Allegories of Beauty n°32” 
vanSam Samore: tot 31 juli.
• Centre Georges Pompidou,Paris: " "Initials” van James Cole
man: totl 8 november.
■ Maison Robert Doisneau, rue de la Division du général Leclerc, 
94250 Gentilly : Doisneau, Prévert, Dityvon: tot 28 juli.
■ Frac, rue Frédéric Kuhlmann, 44100 Nantes (40.69.87.87): 
“New Photography " van Sherrie Levine: tot 1 september.
■ Musée Nicéphore Niépce, quai des Messageries 28, Chalon- 
sur-Saone: "Alexandre Rodtchenko. Son Leica noir de nickel et de 
verre”: tôt 20 september.
■ Le Creux de l’Enfer, Centre d’art contemporain, Vallée des 
Usines, 63300 Thiers (33/73.8026.56): “Le Passage des Fées": 
Paul-Armand Gette, Didier Trenet: tôt 29 september.
■ Muséed’artetd’histoire.Châteaude Belfort. BP 733,90020 Bel
fort cedex (16/84.54.25.50): "Le minéral dans l'œuvre de Paul- 
Armand Gette ou de la transparence à la métaphore ”: tôt 8 septem- 
ber.
■ Kunstverein,Grabbeplatz 4,40213 Düsseldorf(0211/32.70.23): 
Albert Watson: van 21 juli tot 1 september.
■ Museum Folkwang,Goethestrasse 41,Essen(0201/88.45.103): 
Olivo Barbieri: tot28 juli.
■ Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, 
Markt 44,60311 FrankfiirtamMain(069/28.53.30): “LightYears” 
van Ralph Gibson en retrospectief van Luigi Ontani: tot4 augustus.
■ Neuer Berliner Kunstverein, Chausseestrasse 128-129, 
10115 Berlin (030/280.70.20): “Zeitgenössische Fotokunst aus 
den Niederlanden”, met onder meer Lidwien van de Ven, Ine 
Larners, Korriefiesems, Rineke Dijkstra, Romy Finke, Gerald van 
der Kaap en Loodwicks Press Images: tot 28 juli.

lige vreemde beeldflarden uit de recente Duitse ‘geschiedenis’ 
maakt “Ein-heit” tot een eigenzinig en complex beeldessay. “Een 
onderzoek” - zo staat te lezen op een kaartje dat uitgever Scalo toch 
maar tussen het voorts geheel woordenloze boek van Schmidt 
schoof- “naar de universele iconografie van politieke systemen en 
de mensbeelden die deze projecteren”.
“Ein-heit” is tot 4 augustus te zien in het Sprengel Museum, Kurt- 
Schwitters-Platz, 30169 Hannover (0511/168.38.75). Zeker in de 
wijze waarop dit project als boek werd vormgegeven, voegt het een 
dimensie toe aan de notie ‘fotoboek’. Scalo gaf het uit.

CRAIGIE HORSFIELD. Samen met Jean-François Chevrier en 
Manuel J.Borga-Villel. met een aantal economisten, antropologen.

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

JAMES COLEMAN
Catalogus met teksten van Jean Fisher (Sur les œuvres récentes de James Coleman), Raymond Bellour (Les morts vivants) 

en Benjamin H.D. Buchloh (Leçons de mémoire et tableaux d’histoire: l’archéologie du spectacle de James Coleman).
72 p., 17 afb., 23,4 X 29,9 cm (oblong). ISBN 2-930128-04-06. Prijs: 1.080 BF.

In coëditie met Centre Georges Pompidou, Parijs
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architecten en met bewoners van een drietal wijken in Barcelona, 
werkte de Britse kunstenaar Craigie Horsfield “The City of the 
People” uit. Een ensemble van zo’n vijftig foto’s, die Horsfield - 
afwijkend van zijn ‘gewone’ werkwijze - specifiek voor dit project 
in de stad zelf realiseerde, is deze maand in de Fundació Antoni 
Tàpies te zien en ook een boek staat op stapel. De langdurige en 
intense sessies van Horsfield met beide curatoren, met onderzoe
kers, specialisten en met wijkbewoners over de persoonlijke le
venservaringen en over wat zij als de meest betekenisvolle karak
teristieken van hun buurt zagen, maakten deel uit van het proces 
waarvan de foto’s een synthese willen zijn. Doorheen zijn beelden 
van mensen en plaatsen in Barcelona tracht Horsfield een beschrij
ving te geven van de verbanden en structuren in een stad, van de 
verscheidenheid aan individuen en gemeenschappen die een stad 
vormen, van hun herinneringen en ervaringen. Voor Craigie Hors
field is fotografie immers voor een ruim deel verantwoordelijk voor 
onze waarneming en ons bewustzijn van de werkelijkheid en van de 
veranderingen die deze ondergaat.
Tot 28 juli in de Fundació Antoni Tàpies, Arago 255, 
08007 Barcelona (3/487.03.15). (E.E.)

Publikaties

JEFF WALL. Als er zoiets als de platoonse idee van de ideale 
publikatie gewijd aan een hedendaagse kunstenaar bestaat, dan is 
“Jeff Wall ” vermoedelijk een goede aardse benadering. Een boek 
op catalogusformaat, lavishly illustrated zoals dat heet, met Walls 
gehele oeuvre. Met name de vele opgenomen vraaggesprekken en 
de teksten van Wallzijn uiterst verhelderend. Het interview met T.J. 
Clark, Serge Guilbaut en Anne Wagner is een must: het is meer een 
debat dan een vraaggesprek, een intellectuele thriller met Walls 
werk als inzet. De ‘kritische theorie’ vliegt Wall om de oren. Clark: 
“(...) I am questioning this notion of the isolated, hypnotically 
powerful, controlled work of art as a means to entrench the image 
as part of a certain régime of art. And that régime is so closed, so 
completely entered into your work that there seems to me the 
possibility that the picture dictates to the viewer a reading in terms 
of the kind of subjectivity which has had to be criticized deeply in 
the past two decades.” De dialecticus Wall laat zich natuurlijk niet 
zogemakkelijkklemzetten:“Don’tyouthinkitisratherunsatisfying 
to suggest that, because there is an ideological concept of the legal 
person - who is a legal possessor of property and derives personhood 
from that’ concept of property - that we should totalize that to the 
point where we can no longer accept any form of individuation as 
legitimate? Things are, of course, more complicated.” Terwijl 
Clark en collega’s in de jaren ’ 60 verworven inzichten tot dogma’ s 
laten verstenen, blijft Wall intellectueel en artistiek in beweging. 
“JeffWall ” verscheen bij Phaidon Press, Regent’ s Wharf All Saints 
Street, NI 9PA London (0171/843.12.34).
Een andere recente publicatie is de monografie “JeffWall. Simple 
indication ” van Frédéric Migayrou, eveneens geïllustreerd met het 
volledige oeuvre van Wall, maar nu in abominabele zwartwit- 
reprodukties. Een gedegen analyse, maar misschien iets te lang 
uitgesponnen; wellicht had de auteur zich beter in een kort essay op 
enkele werken kunnen concentreren. Af en toe krijgt men de indruk 
dat Migayrou meer in de œuvres van Adorno, Barthes, Benjamin en 
Derrida dan in dat van Wall is geïnteresseerd. Een duidelijk geval 
van wat Wall bij zichzelf als “kritische iconofobie” heeft 
gediagnosticeerd. Verschenen bij LaLettre Volée, Overwinnings- 
straat 124, 1060 Brussel (02/538.41.59). Bij Walls zomer- 
tentoonstelling in Wolfsburg werd de catalogus “Landscapes and 
other pictures ” uitgegeven met teksten van Camiel van Winkel en

JeffWall. De tentoonstelling loopt tot 25 augustus in het Kunst
museum Wolfsburg, PorschestraBe 53,38440 Wolfsburg (05361/ 
26.690). (S.L.)

RICHARD BILLINGHAM. Hoe ver kan je gaan? Is een vraag die 
blijft bovendrijven bij “Ray’s a laugh ”, een recent fotoboek van de 
Britse 'gelegenheidsfotograaf' Richard Billingham. Geboren 1970, 
Birmingham, woont en werkt in Sunderland. Opleiding tot kunst
schilder. Documenteert sinds het begin van de jaren ’90 fotogra
fisch het chaotische leven in zijn ouderlijk huis, met in de hoofdrol 
zijn alcoholische vader Ray (1931), naast de kettingrokende mas
sieve moeder (1951), broer Jason (1977), de hond, de kat. “Flash 
into the face of Mom and Dad”, schreef tot mijn verbazing Robert 
Frank achter óp dit boek, “(...) I can see and hear what goes on 
between the frames. No room for judgement or morality... Reality 
and no pretence. Richard Billingham is the son and he knows - his 
family.” Het zal wel.
Bilingham is - totgegeven - een meesterlijk fotograaf, zij het op het 
tweede gezicht. Onder een bedrieglijk scherm van bewegings- 
onscherpte, overvolle plans, kleurorgieën en andere afleidings- 
maneuvers schuilen uitgebalanceerde en bedachtzame beelden, 
extreem cool. Een beeldstrategie die in grote mate op punt werd 
gezet door Martin Parr én waar inmiddels jongere Britten als Nick 
Waplington formeel en inhoudelijk op gingen variëren. Billinghams 
boek leerde hier van en stoot tegelijk door tot een grens, een 
afgrond, een risico. Hoe je bijvoorbeeld in de lijnen die Parr heeft 
uitgezet verstrikt kan raken, wanneer de ironie of de betrokken 
antropologische blik plaatsmaakt voor bloedige ernst. En het 
lakonieke statement of empatische verslag omslaat in autobiogra
fisch exhibitionisme? Soms kan Billingham het blijkbaar ook zelf 
niet meer aanzien, en focust op de hond, de kat. Die lijken zich ten 
minste echt van geen kwaad bewust. God verhoede dat theater
maker Ame Sierens na “Living Room” van Waplington ook dit 
boek in handen krijgt. “Ray ’sa laugh ” is een fascinerende, twijfel
achtige uitgave van Scalo. (E.E.)

Tijdschriften
CRITIQUE D’ART. Het Fonds Régional d’ Art Contemporain 
Bretagne weet zich verzekerd van een gratis aangeleverde, 
exhaustieve franstalige bibliotheek dankzij de aktiviteiten van Les 
Archives de la Critique d’ Art. Sinds drie jaar brengt men tweemaal 
per jaar een overzicht uit waarin aan alle toegezonden monogra
fieën, tentoonstellingscatalogi, kunstenaarsboeken en andere pu
blikaties betreffende moderne en hedendaagse kunst uit Frankrijk, 
Zwitserland, België en Québec minstens een woordje commentaar 
gewijd wordt, samen met een vermelding van bibliografisch adres 
en kostprijs. Op bijna honderd A5-pagina’s komen meer dan 
tweehonderd boeken per nummer aan bod. Een auteurs- en 
kunstenaarsindex bevordert een vlotte raadpleging en een lijst van 
uitgeverijen, boekhandels en verdelers port aan tot consumptie. 
Inhoudsopgaven van tijdschriften ontbreken helaas in dit onmis
baar speurinstrument voor goed uitgebouwde kunstboek- 
bibliotheken. Düitse en Engelse equivalenten zijn ons onbekend. 
Een abonnement op Critique d’Art komt op 200 FF voor 4 num
mers en is te bestellen via rue de Noyai 3, 35410 Châteaugiron 
C99.37.55.29). (E.W.)

FOTONET. Met een gitzwarte foto van een ongekuiste boreling op 
de kaft wil dit tijdschrift van het Nederlands Foto Instituut een 
nieuwe start nemen. Het verschijnt voortaan zes keer per jaar op 
beter papier en zal zich nog sterker gaan toespitsen op wat in eigen

Nieuwe publikaties

• “Towards a theory of the image ”, o.l.v. Jon Thompson, Jan van 
I" ck Akademie, Maastricht, 1996.

“Van neorenaissance tot postmodernisme, 125 jaar Neder
landse interieurs 1870-1995”, o.l.v. Ellinoor Bergvelt, Frans van 
Burkomen Karin Gaillard, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1996. 
Hl Collection de capcMusée, "Urgence”, “ Nan Goldin, Noritoshi 
Hirakawa, Jack Pierson, Wolfgang Tillmans, Andrea Zittel”, Bor
deaux, 1996.
HI Anton Corbijn, “Star Trak”, met inleiding van Brian Eno, 
Schirmer/Mosel, 1996.
■ Timm Starl, “Knipser. Die Bildgeschichte der privaten Foto
grafie in Deutschland und Österreich von 1880 bis 1980”, Koehler 
& Amelang, München, Berlin, 1995.
HI ManuelVâzquezMontalbân,MichelVandenEeckhoudt: “Les 
traveaux et les Jours. Ballade au pays du travail 1975-1995”, in de 
serie “Voir et dire”, geredigeerd door Christian Caujolle, Actes 
Sud, Ed. Hubert Nyssen, 1996.
HI Belinda Rathbone: “Walker Evans. A Biography", Thames & 
Hudson, London, 1996.

huis gebeurt. Voor echt diepgravende teksten over fotografie hoef 
je nog steeds niet bij “FotoNet” te rade. Een sterk (zij het nog aan 
te scherpen) punt blijft de zinnige dosis informatie, maar inglobo 
blijft het blad nog steeds in hetzelfde bedje ziek als het Instituut 
waar het over bericht: een massa goede wil, maar weinig of geen 
idee welke richting die uit moet. Info: NFI, Witte de Withstraat 63, 
3012 BN Rotterdam(010/213.20.11).

INDEX. Het formaat is dat van een tabloid, de cover bevat telkens 
een ongecompliceerd kleurportret van Wolfgang Tillmans, links
boven staat heel bescheiden de naam van het blad en ook binnenin 
geeft soberheid de toon aan: zwartwit, lettertype' American 
Typewriter. Dit is voorwaar een magazine bedoeld om te lezen. 
Maar niet een kunsttijdschrift, zeggen Newyorkers Peter Halley 
(uitgever) en Bob Nickas (redacteur), “ Index is about ideas”. De 
formule is het niet al te formele gesprek, zoals Andy Warhol zaliger 
dat in oorsprong met het inmiddels compleet tot lifestyle-cliché 
verwaterde blad "Interview” voor ogen had. Losse pretentieloze 
babbels met mensen die hopelijk iets te vertellen hebben. En 
bijwijlen knettert het inderdaad, zoals in het eerste nummer bij Pere 
Ubus. David Thomas of bij het interview met de intrigerende 
‘ schaduwbeelden ’ -kunstenares Kara W alker. Nummer twee bevat 
onder meer een lezenswaardig gesprek tussen Catherine Opie en 
Russell Ferguson en onder de rubriek real life de “Re-make/Re- 
model ’’-tekst van Dan Graham, terwijl in de pas verschenen derde 
editie bijvoorbeeld toneelauteur Eduardo Machado stimulerend 
aan de praat raakt met de Indo-Amerikaanse filmmaakster Mira 
Nair over haar recente film "KamaSutra”. Het magazine “Index” 
verschijnt tweemaandelijks en het contactadres is 526 West 26th 
Street suite 920, New York, NY 10001 (212/243.1428). (E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Erik Eelbode, Steven Jacobs, Sven Lütticken

Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten . Antwerpen . sinds 1885

National Higher Institute for Fine Arts . Antwerp . founded 1885

Het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
biedt kunstenaars uit binnen- en buitenland de 
mogelijkheid drie jaar in een eigen atelier te werken 
onder professionele begeleiding van docenten en 
gastdocenten. Daarnaast worden ook lezingen, 
groepsdiscussies, excursies, workshops georganiseerd 
en kan gebruik worden gemaakt van werkplaatsen 
zoals multi-media labo, doka, grafisch atelier,... 
Na driejaar wordt menLaureaat van het Nationaal 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten.

Docenten: Philip Aguirre y Otegui, Dirk Braeckman, 
Hugo Heyrman, Johan M. Swinnen.
Gastdocenten 1995-1996: Naast theoretici o.a. de 
volgende kunstenaars: Guillaume Bijl, Leo Copers, 
Carl De Keyzer, Danny Devos, Auke De Vries, Marlene 
Dumas, Paul Gees, Steve Hart, Carlo Mistiaen, Ria 
Pacquée, Narcisse Tordoir, Luc Tuymans, Toon 
Verhoef.

Toelatingsproeven: op 9 juli en op 10 september 1996.

Aanmeldingsformulieren en inlichtingen: Isabellalei 81. B-201 8 Antwerpen . Belgium . tel +32 3 2814619 . fax+32 3 2815026

Prinsenlaan 27 
8400 Oostende 
Tel: 059-51 50 76

5/7 - 31/8/96

RECHT VAN LIJN
Gilbert Decock Dominique Dehais
Elise Delbrassine Lou de Vel Marcase 
Gilbert Swimberghe Guy Vandenbranden 
Noël Vermeulen Mark Verstookt

vernissage zaterdag 5 juli van 16-19 u.

open vr&za 15 tot 19u zo11tot13u en na afspraak internethttp://www.artsite.be/gallery/GWVL/robert.htm
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Tentoonstellingsagenda

Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen wórden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een : Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaamalfabetisch naarde naam van de tentoonstellingsruimte gerang- 
schikt. De agenda bevatinformatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeriesenalternatieveruimten...Initiatieven vanopenbareinstel- 
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt : toteensteun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000Bfr/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 31 38452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
denaam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
lOOtekens. ■ ■■ .......... ■ ■

België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke ©056/40.18.92 - ma-vr 9-12u 13u30-16u
Jo Voets - fotografie [tot 5/9]

Aalst

■ Belfortkelder

Grote Markt - 9300 Aalst
"Papierbiënnale 1996: Utopia” - Joseph Beuys, Luc Deleu, Ralf Peters; Urs
Pfannenmüller, ... [tot 18/9]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstrcuit51 - 9300Aalst <0053/76.13.11 - di-vr 10-12u ta-zo 14-17u 
“Papierbiënnale 1996:Utopia”-DominiqueDehais,WillemSpeekenbrink,... 
[tot 18/9]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 0053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-W 14-17u 
“Papierbiënnale 1996: Utopia” - Luc Deleu, Niek van de Steeg, Marcel 
Zalme, ... [tot 18/9]

Antwerpen

■ ‘t Elzenveld vzw
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10
“The hands of care” - StephenL. Feldman/”Zomer vandeFotografie; macht/ 
onmacht"’ - Bettina Flitner [tot 15/9]
■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 - 2000Antwerpen 003/232.55.80 - di-za 10-17u 
“Boekenmensen” - Marc Cels - fotogtafie [tot 28/9]
■ Bernarduscentrum
Lombardenvest 23 - 2000Antwerpen 003/202.42.95 - ma-vr912u 13-16u
Peter Van Halst-schilderijen [15/7 tot 30/8]
■ Centrum Bouckenborgh
Bredabaan 561b - 2060Antwerpen 003/645.10.40 - ma-vr 13u30-17u za-zo 
I4-I8u
Coen Jaen, Monique Donckers-sculpturen [tot31/7]
Benedictus-schilderijen, tekeningen [1 tot 31/8]
■ Dagmar De Pooter Art Gallery
Lange Leemstraat 19 - 2018 Antwerpen 003/227.32.37 - do-za 14-18u 
“Zomer van de Fotografie”-Christoph Ruys [5 tot 20/7]
“Zomer van de Fotografie” - Matthew Forman [26/7 tot 10/8]
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33- 2018Antwerpen 003/202.48.90 - ma-za 10-17u 
“Het Belgisch diamantjuweel 1996” [27/7 tot 1/9]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 -.2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u 
"DavidMcDermott&PeterMcCough, anachronism continues” en"Circusin 
Egypt” - Wouter Deruytter - fotografie [tot 14/7]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen 003/231.50.36 - ma-vr 9-18u za-za 14-18u 
“9 jonge fotografen” - Avé Robbert, Balboa Frank, Jan van Look... [tot 28/7] 
“Fotoclubs” - Walter Cabes, Stan Caudron, Marcel De Bruyn... [1/8 tot 1/9]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u 
Groepstentoonstelling-Jimmie Durham. Guy Mees, Ann-Veronica
Janssens... [tot27/7]

■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 003/232.84.28 - di-zo 10-16u45 
“ZomervandeFotografie;macht/onmacht”-Danny Devos, Sebastiano 
Salgado [tot 15/9]
“Floris en Oscar Jespers,de modemejaren” [tot3/l 1]
■ LC.C.
Meir50 - 2000Antwerpen 003/226.03.06 - di-zo 10-17u
“Zomer van de Fotografie; macht/onmachf ’ - Benni Efrat, Carl De Key zer, 
Lucinda Devlin... [tot 15/9] •
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat 6 - 2000Antwerpen 003/232.84.28 - wo-za 10-16u45
Chantal Chapelle [tot 4/8]
Hans Bruyneel [9/8 tot 15/9]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110-2030Antwerpen 003/542.49.40-ma-za là-17u
Pierre Kempeneer - fotografie [tot 3/9]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17U 
“Eddy D. voor al uw mediakunst” [4 tot 29/7]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10-20u
“In het park” - Henk Visch/ "Wind & the willows” - Lawrence Weiner [tot 18/8]
■ MUHKA *
Leuveristraat32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10-17u
“Zomervan defotografie:macht/onmacht"‛ ’-Karen Knorr, Lynne Cohen, 
Sophie Ristelhueber.. /'De verzameling” [tot 15/9]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen 003/233.02.94 - di-zo 10-16u45
“Antwerpse 16de- en 17de-eeuwse polyfone muziekdrukken” [tot 29/9]
■ Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat 28 - 2000Antwerpen 003/232.86.20 -wo+za 14-17u
Raymond Mallentjer, Etienne Van Havermaet - fotografie [tot 24/8]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen 003/216.22.11 - di-zo 10-17u 
“ZomervandeFotografie; macht/onmachf’-Marie-JoLafontaine,Dirk
Reinartz/ ’Biografie 1949-1996" - Hans Eykelboom [tot 15/9]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 - 2018Antwerpen 003/23'1.22.86-ma-vr 9-16u30
Kurt De Wit, Joris Certiaens - fotografie [19/8 tot 20/9]

Bilzen

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740Bilzen 0089/41.39.13 - di-zo 10-18u
“Europanostra, zorgen voor ons erfgoed” [tot 4/8]
“ 5 jaar Europees Keramisch Werkcentrum” - Karin Arink, Tony Cragg, Irene 
Fortuyn... [16/8 tot 3/11]

Boechout

■ Kasteel Fruithof
Fruithoflaan 15 -2530Boechout 003/455.07.67/
“Soupe pistou” - Marit Pringels - schilderijen [ 1/7 tot 31/8]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880Bornem 003/889.75.63 - ma-za 12-24u zo 
12-18u
Hubert Veldeman - fotografie [tot 2/9]

Brussel

•APPBXL

Fontainasplein 22 -1000 Brussel 002/502.87.93 - enkel op afspraak
Marianne Müller-fotografïe[tot  4/8]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 002/534.66.11 - vr-za 1.0-18u30 zo 10-13u 
“Oriëntaliserende filmaffiches uithetMuseum voor Fotografie Antwerpen”/ 
"Egyptische modellen” - Jean-Pierre Coppens - fotografie [tot 30/8]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St.-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - di
do za-za 15-18u
Beeldintegratie [tot 31/12]
Mieke Broes, Frans Claes, Mare Decker, Tjerrie Verhellen - sculpturen [tot 31/
12]
■ Espace Photographique Contretype
Verbinding'slaan 1 -1060Brussel 002/538.42.20 - di-zo 13-18u
Sterck&Rozo, Denis Farley [tot 14/7]

■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat55 - 1050Brussel 002/649.02.59,- ma-vr 12ù30-19u zd-zo ll-19u
“De reizen van de Normandië” [tôt 8/9]
“Art Déco architectuur in Brussel, 1920-1940” [tot 1/12]
“De 10de vetjaaidag vandeFohdation del’ Architecture” [tôt 31/12]

■ Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 002/735.52.12 - di-vr 14-19u 
“Oro”-RenataBoero,MartineCanneel, Alik Cavalière,Luigi Ontani... [tôt 
27/9]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-I8u
Caria Accardi [tôt -/7]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18 - di-za 14-19u
“Tableaux de la Vie Moderne” - Bob Nickas curator - fotografie [tot 27/7]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat24 -1000Brussel 002/514.40.55 -wo-vr 14u30-18uza 11-
18u ‘
R. Carcan, M. Conde, Coudrain,Folon, Lars BO, Manessier, Merz... - 
tekeningen [tot 13/7] 
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat8 -1050Brussel ©02/646.6330 - di-za 12-18u
Antony Gormley [tot 14/9]
■ Hallepoort
Zuidlaan -1000 Brussel 002/534.25.52 - di-zo 10-17u
“Dichtbij ons, ver van huis: huwelijk en tradities" [tot 28/7]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A Dansaertstraat46 -1000 Brussel 002/514.10.10 - do-za 12-18u30 
‘Terfecf’-Dominique Gonzalez-Foerster,Pierre Huyghe,PierreBismuth, 
DSVid Lamelas... [tot -/8]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 002/741.72.11 -di-zo 10-17u
"Magischgoud, schatten van de Etrusken en deRomeinen" [tot -/9]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10-12u 13-17u 
“Honden in hetmuseum” [tot 29/9] 
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat10 -1000 Brussel 002/507.84.66 di-zo 10-19u30
“Op het dak” - Hya Kabakov - installatie/ ’Kunst als verzet, Duitse schilders in 
hetinterbellum" [tot 8/9]
■ Velge & Noirhomme
Regentschapsstraat17-1000Brussel 002/512.50.10-di-vr 12-18u30 za 11- 
18u30
“New visions in photograph/’ - Wastijn & Deschuymer, Hervé Charles, 
Philippe De Gobert, Charles Van Hoorick[tot 15/7]
■ VUB-Gebouw M -
Pleinlaan 2 -1050 Brussel 002/629.23.25 - ma-vr 9d7u
Bob De Groof [tot 20/7]
■ VUB-Gebouw M
Pleinlaan 2 -1050 Brussel 002/629.23.25 - ma-vr 9-17u
“Ar(t)senaal” [tot 30/9]
H Atelier 340
Rivierendreef340-1090Jette 002/424.24.12-di-zo 14-19u
“Kind,kunst enenërgie”-Jan Carlier, Johan Muyle,AHartLaldœ,Leo
Copers... [tot 28/7]
■ De Japanse Toren
VanPruetlaan 44 -1020 Laken 002/268.16.08 - di-zo 10-16u45
Van zijde tot beelden van brokaat" [5/7 tot 1/9]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10 
- di-zo 10-18u
‘Les 3 grandes Egyptiennes, les pyramides de Gizeh à travers l’histoire de la 
photographie” [tot 1/9]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Mâtthyslaan 3-5 - 9800Deinze 009/386.00.11 - ma wo-vr 14-17u30 
za-za 10-12ul4-17u
“Habilus et sapiens, artefacten uitdeprehistorie” [tot 30/9]

Gent

■ Croxhapox Instalraam-Project
Onderstraat 26 en 51 - 9000 Gent 009/228.38.65
Sigrid Lange [-/7]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 009/221.17.03- di-zo 9u30-17u 
“Onbekendisonbemind”-AugusteChabaud, Frans Piens,JohannaKaiser 
[24/8 tot 13/10]
■ Museum voor Sierkunst
JanBreydelstraat5 -9000 Gent 009/225.66.76 - di-zo 9u30-17u 
"JanEissenloeffel (1876-1.957), art nouveau-gebruiksgoed in zilver, email en 
goud” [tot 15/9]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Citadelpark - 9000 Gent 009/222.38.96-di-zo 14-18u
ManfreDu Schu [tot 14/7]

galerie d'école

S
DE GROENE KATHEDRAAL
VAN MARINUS BOEZEM

) “æ

Aangeplant in 1987 in het Kathedralenbos ten 
zuiden van Almere. Nu definitief opgeleverd. 
Vanaf 30 juni 1996 voor het publiek toegankelijk. 
Route: richting Almere via Waterlandseweg- 
Vogelweg-Tureluursweg halverwege rechtsaf naar 
De Groene Kathedraal.

Ecole des Beaux-arts de Valenciennes
8 rue Ferrand 59300 Valenciennes 
o 27 22 57 63 ’Fax 27 22 57 60 
ouverture du mardi au samedi de 18 à 19 h.

inlichtingen:
Gemeente Almere Dienst Kunstzaken
Telefoon 036-5377977

graphisme Daniel Perrier
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Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt44 - 3500Hasselt <D011/22.53.21 - di-vr 14-18u za 14-17u
“Uitdiepen” - Ado Hamelryck, Paul Gees, Jean-Georges Massait [tot 27/7]
Roel Vandebeek - vormgeving [2 tot 31/8]
■Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Beeldende Kunsten 
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 0011/21.13.17 - <ü-za 10-17uw 14-17u 
“Hebben wij het geweten?” - Luc Tuymans, Toon Tersas, Luis Camnitzer, 
Luuk Wilmering... [tot 25/8]

Heist-op-den-Berg

•Zwaneberg
Bergstraat- 2220Heist-op-den-Berg <0015/25.07.70-rna-dido-w 10-12u 14- 
17uwo 10-12u 14-20u zo 14-17u
Xavier Rombouts - fotografie [tot 3/9]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder <0011/53.33.15 - di do-vr 14-20u zo-zp 
14-18u
Carine Steelandt - fotografie [tot 4/9]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt <0011/41.49.97 - ma-vr9-12u 13-16u
SandraDriljeux-fotografie [tot4/9]

Kasterlee

■ Frans Mase reelcent rum
Zaardendijk 20-2460 Kasterlee <0014/85.22.52 -ma-vr9-12ü 13-16u 
“EtseninMallorca” [tot3O/8]

Knokke-Heist

■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist <0050/61.37.61 - ma-zo 12-22u
“Attitudes, galeries jonge kunst” [6 tot 28/7]
“21steIntematiorialeKunst-eh Antiekbeurs” [lOtot 18/8]
“Sculpture link’ [1 tot30/8]
■ Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke <0050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
Gallery artists [tot 30/7]
Callum Innes [1/8 tot 30/8]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300Knokke Heist <0050/60.77.86 - za-zp ll-13u 15-19u
“En laat ditje spiegel zijn” - Diane Bogaerts [tot 28/7]
Liliane Vertessen [3/8 tot 7/9]

Kortrijk 

■ Kultureel Centrum Oude Dekenij
St.-Maartenskerkhof8 - 8500 Kortrijk © 056/20.02.96 - ma-vr 14-18u
Erik Schelstraete - fotografie [tot 5/9]

■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind - 8400 Oostende <0059/70.51.51 - vr-zo 15-18u
Herman Bellaert [tot 15/9]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - ma wo-zo 10-12u 14-17u 
"16deÉuropaprijs voor schilderkunst” [tot 25/8]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
PolBury-retrospectieve/WalterLeblanc-tekeningen/’Confrontaties, 111
hedendaagse kunstenaars” [6/7 tot 8/9]

Ranst 

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

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbmedersstraat29 - 3800Sint-Truiden <0011/68.79.59- ma-zp 10-12u 13-18u
Lydie Nesvadba - fotografie [tot 4/9]

Stavelot 

■ Ancienne Abbaye de Stavelot
4970 Stavelot <0080/86.42.94 & 02/512.25.23 - ll-19u 
“Art Stavelot 1996” [11/8 tot 18/8]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/267.41.56 - ma-zp 10-22u
Jerry Koninckx - fotografie [tot 2/9]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt 6 - 3300 Tienen <0016/81.73.19 - ma-vr 9-12u3013u30-17u zp-zp 
14-18U
“Vijf na twintig"- Ben Cloots, Bob Stikkers, Francis Vaes, Hugo Van de 
Wouwer, Frans Verboven [tot 1/9]

Tongeren 

■ Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren <0012/23.39.14 - di-zo 10-18u 
“Wijn ten tijde van de Grieken en de Romeinen en wijnbouw nu in 
Haspengouw en Voeren” [tot 31/10]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Wmmdestraat42 - 2300 Turnhout <0014/41.94.94- di-za 14-18u zp10-12u 14-18u
“Biotoop - biotope” - Piet Dirkx [tot 4/8].
“Turnhout vroeger en nu, een stad in beweging” [6/7 tot 18/8]
Guy Voet - fotografie [tot 2/9]
“Vaarten stade, 150jaarkanaal en lOOjaar station in Turnhout’’ [24/8 tot 8/9]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DE Amsterdam <0020/625.56.51 - di-zp 12-17u 
“Hybrids”-MariaEichhom,MatthewBamey,MatCollishaw,MarkDion... 
[tot 18/8] .
Pedro Cabrita Reis [30/8 tot 13/10] -
Bi De Veemvloer :
Van Diemenstraat 410-1013 CR Amsterdam <0020/638.68.94-do vanaf 20u 
“Uwgastheer(M/V)”-MoritsEbinger, Marion van Oyen,TheoJanssen, Eric 
de Volder [8 tot 29/8]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam <0020/622.71.93 - di-za 13-18u
Job Koelewijn [tot -/7]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam <0020/623.62.37 - ma-vr 10-12u30 
14-18u30zal4-18u
Antonietta Peeters, AngusFairhurst[tot24/7]
Tacita Dean, Stephen Wilks [27/7 tot 24/8]
Jan van de Paver [31/8 tot 5/10]
■ Nederlands Filmmuseum
Vondelpark 3 -1071 AA Amsterdam <0020/589.14.00
“Big lies of the little cinema” - Michael Rudnick [tot 26/7 ]
“Another fine mess! Affiches,foto’sen curiosa rond Stan Laurel en Oliver
Hardy” [1/8 tot 4/9]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42-1071ZD Amsterdam <0020/673.21.21 - ma-zp 10-17u 
"Disegni, 3 eeuwen Italiaanse tekenkunst uit eigen bezit” [tot 4/8]
“Het mooiste gekozen, hoogtepunten uit de kostuum- en textielverzameling" [tot 22/9] 
"Rondom Rubens en Teniers” [tot 22/9]
"Nederlandse wapensuit Rusland" [tot29/9]
“Amerikaanseaquarellenl860-1940”[10/8tot27/10]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CK Amsterdam <0020/573.29.11 - di-zo ll-19u 
“Reader’sDigest, lOjaar grafisch werk”-Eric Andriesse, Carel Blotcamp, 
Marlene Dumas... [tot 21/7]
Gwendolyne Brooks, Tessa van der Waals - gedichten [tot 28/7]
Lucebert [27/7 tot -/8]
August Sander-fotografie [13/7 tot 15/8]
“Interchanges” - werken op papier, fotografie [tot -/8]
“100 foto’s, een selectie uit de collectie” - Man Ray, Nan Goldin, Robert Frank,
Nobuyoshi Araki... [tot 18/8]
"UnderCapricorn" - installaties, digitale kunst [tot 18/8]
“Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij’skeuze uit het Stedelijk” [tot 25/8] 
“Cobra en dejaren’50" [13/7 tot 15/9]
■ Stichting Ultima Thule
PieterNieuwlandstraat 23e -1093 XJAmsterdam <O020/693.95.58 -wo-vr 14- 
18u30
“Maal-tijd;tabula”-FransBudé[tot4/8]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 - 7092 CKAmsterdam <0020/568.82.00 - ma-vr 10-17uza-ZP 
12-17u
‘Nette vrienden van Jan Klaassen; poppenspel in Afrikaen Azië” [tot 1/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <0020/570.52.00 - ma-zo 10-17u 
“Vincent van Gogh, tekeningen - het vroege werk 1880-1883” [tot 15/9] 
“Beelden inkleur 1840-1910”-Pablo Picasso, Auguste Rodin, Paul Gauguin... 
[26/7 tot 17/11]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam <0020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u 
“Kiezen voorkunst,aankomendkunstenaarstalentuitVlaanderenen
Nederland” [tot 1/9]
“Het nieuwe eetpaleis, een verkenning langs de grenzen van (onze) eet
gewoonten” [tot 1/9]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam <0020/622.94.34 - wo-zp 12-18u 
“Europe in the box”/’Shall I compare thee to a summer’s day?” - André
Kruyser, Erik Ligtvoet, Arnd Bijleveld [ 12/7 tot 4/8]

LaLouvière Wevelgem
Apeldoorn

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
me de Amours 10-7100 LaLouvière
“ParcoursgravéenBelgique”[tot21/7]

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <0056/40.12.40- ma-vr9-12u 14-17u
“Antwerpen” - Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [tot 5/9]

Leuven Zoersel

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13- 
17u
“Nogmaarnet..., collectie hedendaagse kunst van NOG Verzekeringen” [tot 
25/8)

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevést 108 - 3000Leuven <0016/22.28.93 - wo-ma 10-18u
Pierre Van Humbeeck - schilderijen [6 tot 28/7]
Christian Detige [2/8 tot 1/9]

Marke 

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6- 8510 Marke <0056/22.69.42 - ma-vr 9-12u3013u30-16u
Inge Sterckx - fotografie [tot 5/9]

Menen 

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen <0056/51.58.91 - ma-zp10-12ul4-18u
Etienne VanHaevermaet-fotografie[tot5/9]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
- 7140Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-zp 10-18u
“Œuvres anciennes de la réserve précieuse de la bibliothèque” [9/7 tôt 1/9]

■ Domein Kasteel van Halle
Gemeentehuis Zoersel-2980Zoersel <003/380.13.00 - di-zp 14-19u
“Zoersel ’96" - Joëlle Tuerlinckx, Marc de Roover, Peter Downsbrough, Leen
Voet... [tot 8/9]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7-8980Zonnebeke <0051/77.04.41 -wo+zal4-18uzpl0-12ul4-18u
Jean De Groote, Mark Leyman [tot 25/8]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 -1325ALAlmere <0036/537.79.77 - di-zp 12-17u 
“Hetbuitenstebinnen” - Marinus Boezem, LeoCopers, Sigurdur 
Gudmundsson... -ontwerpen voor de publieke ruimte [tot 18/8] 
Krijn de Koning-installatie/’Picaron Editions”-James Brown, Robert 
Wilson... [30/8 tot 29/9]

Arnhem 

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem <0026/443.24.31 - di-za 10-17u zp 11-17u 
“Zaad der middeleeuwen” - Diana Blok, Cornelie Tollens - fotografie [tot 4/8] 
“Leeg” - Lam de Wolf - installatie [tot 11/8]
“De onvolmaaktheid is de volmaaktheid” - Walter Stevens - fotografie [tot 25/ 
8]
“Solo” - Twan Janssen [20/7 tot 1/9]
“Intimiteit, een keuze uit de collectie” - Maria Roosen, Cheryl Donegan, Theo
Schepens... [tot 22/9]
“De 5 mensenrassen” - Piet Stockmans - installatie [24/8 tot 20/10]
■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat21 -6811 CVArnhem <0026/442.69.00-di-za 10-17uzp 11- 
17u
“Bovenbeekstraat van beek tot straaf ’ [tot 1/9]

Bergen Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal <0024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-ZO 11- 
17u
“”Geest(en)Kracht,VodunUitWest-Afrika”[tot31/12]

Oostduinkerke
Amersfoort

Bergen

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57 - vr-zp 14u-18u
Rudi Pillen, Jan Desmarets- schilderijen, sculpturen [tot 11/8]
Jean-ClaudeThuillier.FrancineVanMieghem-schilderijen,sculpturen[15/8tot29/9]

■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811BL Amersfoort <0033/461.99.87- di-vr 10-17u zp-zp 14- 
17u
“25 jaar Jan, Jansen de kinderen en al het anderwerkvanJan Kruis”-strips 
[tot 15/9]

■ Museum Kranenburgh
Hoftoon 26 -1861 CR Bergen <0072/589.89.27 - di-zp 13-17u
Dirk Filarski.[tot 29/9]
“90 jaar Bergen aan Zee 1906-1996” [tot 29/9]

Oostende Amsterdam Bergen op Zoom

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende <0059/51.50.76 - vr-za 15-19u zo ll-13u 
“Recht van lijn” - Gilbert Decock, Dominique Dehais, Elise Delbrasinne, Lou 
de Vel... [5/7 tot 31/8]

■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam <0020/422.04.71 - di-zp ll-17u 
“Naar een nieuwe sensibiliteit”-AdelAlonso,JosuSarasuaImaz,Juan Carlos
Meana[5/7tot4/8] .

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom <00164/24.29.30 - di-zo ll-17u 
“2OjaarVerenigingvanBeroepsBeeldendeKunstenaarsZuid-Nederland”[tot 
25/8]
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Breda Hoorn

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 -4811 GHBnda &073/22.50.25 -di-vrl0-17uza-zo 13-17u
Gielijn Escher - affiches/’Voor het oog van de wereld’ ’ - Eddy Posthuma de
Boer- fotografie/’Tola Woman” - Helmut Newton - fotografie [tot 1/9]

Den Haag
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HVDen Haag ®070/338.11.11 - di~za 9-21u zo-ma 
9-18u
Ossip [tot 1/9]
“Briljanten geval” - juwelen/Ruud Kuijer [tot 8/9]
“Franse meesters van het Pushkin Museum in Moskou” [13/7 tot 13/10]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag © 070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-w
12-17u
“Martelaarsgang Wederdopers 1530-1540” [tot 1/9]
“Haagse stadsgezichten 1800-1920” [6/7 tot 6/10]
■HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag <D070/365.89.85 - ma-za 12-17u
‘ Wateringse Veld, visie op kunst in nieuwe Haagse wijk” [tot 15/8]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag <D070/338.11.11 - di-w ll-17u
“Léon Spilliaert, M.C. Escher” [tot 1/9]

Dokkum

■ Streekmuseum Het Admiraliteitshuis
Diepswal 27 - 9101 LA Dokkum ©0519/29.31.34 - di-za 10-17u
“Zand erover, Friese rouw-en begrafenisgewoonten” [3/8 tot 30/11]

Eindhoven 

■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eindhoven 0040/252.90.93 - di-zp 13-17u
“Louis Ector 75 jaar” [6/7 tot 8/9]
“Brabants boerenleven inbeeld” [6/7 tot 15/9]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75- di-zp ll-17u
“Van Abbemuseum 60jaar: alleen schilderijen...” [tot 25/8]

Gouda 

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda 00182/58.84.40 - ma-za 10-17u zp 12-17u
“Aardewerk vandeHaagschePlateelbakkerij Rozenburg” [tot 15/9]
"Beeldendekunst vanplateelschilders" [tot 25/9]
“Binnenstebuiten/interieursinGouda”-MartinDoog-fotografie[tot 17/11]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-za 10-17u zp 
13-17u
“Thesmellof success”-Dick Bruna, Paul Huf [tot 1/9]
Vivienne Westwood & Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin [tot 29/9]

Haarlem 

■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem 0023/532.68.56- ma-za ll-17u zp 13-17u
“EenverrereisnaarHaarlem”[tot5/8]
Jan Verburg-schilderijen/lte Siegers [10/8 tot 2/9]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 0023/51642.00 - ma-za ll-17u zp 13-17u
Jun Kaneko [13/7 tot 25/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17u zp 13-17u
“Heer Bommel & Tom Poes" [tot 28/7]
“Reizen in de Pacific” [tot -Z8]
“Tekeningen uitdepennanentecollectie” [tot 15/8]
“De geschiedenis van de tekenacademie van Haarlem” [31/8 tot 27/10]
‘Time and life” [10/8 tot 10/11]

Hardinxveld-Giessendam

■ Museum De Koperen Knop
Binnendams 51 - 3371 BA Hardinxveld-Giessendam 00184/61.13.66 - wo-za 
13-17u
Alieke Hartog - keramiek/ ’Scheepsmodellen” [6/7 tot 31/8]

Heerlen 

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19 - 6411 HKHeerlen 0045/576.44.49 - di-vr ll-17u za-zp 14- 
17u
“Schilderijen 1986-1996”-Rob van Koningsbruggen[tot 11/8]
‘‘Attitudes D”-Rob Scholte, Rob Birza [18/8 tot 27/10]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701PP Helmond 00492/54.74.75 - di-vr 10-17u za-zp 14- 
17u
“Een kamer met uitzicht, een keuze uit de collectie” - Wim Claessen, Rob Verf,
Milan Kunc... [tot 15/9]

's-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41-5211 HT ‘s-Hertogenbosch O073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zp 12-17u
“Aardse paradijzen, de tuin in de Nederlandse kunst, 15de- 18deeeuw" [tot 25/8]
“Kees Bol 80 jaar" ’ - schilderijen [ 19/7 tot 1/9]

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn ® 0229/28.00.28 - ma-vr ll-17u zn-zo 14-17u
“Dekoning van Siam” [tot 18/8]

Laren 

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren <D035/531.56.56 - di-za ll-17u zo 12-17u 
“Larenseschilderkunsf’[tot 11/8]
Sjoerd deVries, MargotZanstra-schilderijen, sculpturen [tot 18/8]
FerdinandHartNibbrig-schilderijen,grafiek[25/8tot3/ll]

Leeuwarden

• Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za U-18u zp Ï3-I7u
“Uit koninklijk bezit, dé verzamelingen van Oranje” [tot 1/9]
"In het boek geschreven, de collectie boeken van het Verzetsmuseum” [ 13/7 tot 
6/10]

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht ©043/329.01.90 - di-zo ll-17u 
"Decilinder"- JanCarlier [tot 13/7]

Sol LeWitt - koepelzaal [tot 1/9]

Middelburg. ■-------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ De Vleeshal Middelburg
Markt - Middelburg 00118/67.54.23 - di-zo 13-17u
“Splendid isolation” - Wim Riemens [6/7 tot -/8]
“De cilinder” - Ria Pacquée [24/8 tot 22/9]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg 00118/62.66.55 - di-vr 10-17u za-ma I3u30-l 7u 
“In schoonheid verstild, Jan Heyse 1882-1954” [tot 18/8]

Oostmarsum

■ Stadsgalerie Engels’ Tuin
Hazelrot3 - 7631 Ootmarsum 00541/29.35.55 - do-zo 12-18u
Marion Bouwhuis - schilderijen, grafiek [tot 21/7]

Roosendaal

•Tongerlohuis
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 00165/56.64.85 - di-zp 14-17u 
“Beelden in beeld”-Barbara de Clercq,DickFluitsma, Henk de Jong, Kas 
Stuart... [tot 29/7]

Rotterdam

■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75-3014 GE Rotterdam 0010/436.02.88-di-dozpl2- 
17uvrl2-21uzal0-17u
Huib Noorlander- sculpturen [tot 16/7]
“Manifesta 1 ; Laboratory for comparative studies” - Joseph Grigely, Yuri
Leiderman, Uri Tzaig... [tot 19/8]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 0010/436.37.13
“Manifesta 1 ; I want to live like common people” - Barnhard Fuchs, Mette
Tronvoll, Jitka Hanzlova. .. [tot 19/8]

• Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZRotterdam 0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
Zomer etalage [tot 18/8]
■ Galerie Fotomania U •
Hoombrekersstraat22 - 3011 CL Rotterdam 0010/413.50.55 -wo-zp 12-17u
“Manifesta 1”- Stan Denniston [tot 14/7]
■Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A-3015EERotterdam 0010/436.00.15 - vr-zp 12-17u
Casper Hoogzaad en zomeropstelling [tot 14/7]
■Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam © 010/412.40.48 - di-zp 14-17u
HuibNoorlander-sculpturen [tot 16/7]
Zomertentoonstelling [19/7 tot 4/9]
■ Galerie RAM
Hoombrekersstraat 8a - 3011 CL Rotterdam 0010/412.31.33 - enkel op 
afspraak
Kunstenaars van de galerie [tot 30/8]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10-17uzp ll-17u
“Manifestal;Decliningandbecoming”-PatrickVanCaeckenbergh, Maria
Eichhorn, subREAL... [tot 18/8]
“Basic” - Gerard van den Berg - vormgeving [tot 1/9]
“Surrealisme uitdeCollectie Nederland" [tot 15/9]
Mary Ellen Mark - fotografie [24/8 tot 27/10]
“Karel Appel, decorontwerpen voor Die Zauberflöte” [5/7 tot 10/11] 
“Afrikaanse sculptuuruithetMuseum voor Volkenkunde” [24/8 tot 10/11]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam 0010/413.26.80- di-za 10-17uzo ll-17u 
“Manifesta 1 ; Time share” - Roger Meintjes, Rogelio Lopez Cuenca [tot 19/8] 
•MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rotterdam 0010/213.09.91 - wo-zp 13-18u
“Manifesta 1” - Charly van Rest, Werner Réitérer, Roman Ondak [tot 18/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u zp 
ll-17u
“Maniëristische grafiek: een selectie uit de collectie Baselitz” [tot 4/8]
“Some things brought to hand” - Lawrence Weiner - multiples [tot 18/8]
“Boven: ter inzage” - Hans Haacke gastconservator [tot 18/8 ]
“Rotating glass walls, 1970” - Bruce Nauman [tot 18/8]
‘ ‘Manifesta 1 ; OU” - Vadim Fishkin, Dmitri Gutov, Christine Hill, Renée
Kool... [tot 19/8]
Sugimoto, Douglas, Horsfield - fotografie [21/7 tot 8/9]
“The bookshop piece”-LiesbethBik, Peter Fillingham. Jos vander Pol [tot 8/9]
Giovanni Battista Tiepolo - prenten, tekeningen [25/8 tot 27/10]
“Muren” - Willem Oorebeek [tot 7/12]

■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011 GK Rotterdam 'S010/217.67.67 - di-vr 10-17u za-
-Z011-I7U
“De (nieuwe) Delftse poort” [tot 29/9]
Willem Verbon - sculpturen [13/7 tot 30/9]
■ Natuurhistorisch Museum
Museumpark-Rotterdam

“Manifesta 1; Two breeding flowers will never breed the same”-Mat 
Collishaw, Carsten Höller/RosemarieTrockel, Roman Ondak... [tot 19/8] 
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam ©010/440.12.00- di-za 10-17u za ll-17u
“De moderne jaren ’ 50 en ’60, de verspreiding van een eigentijdse architectuur
over Nederland” [tot 21/7]
“Luc Deleu, de onaangepaste stad” [tot 15/9]
“Manifestai; Grounded"-Catherine Yass[tot 19/8]
“RealSpace in Quicktimes, architectuur en digitalisering” [2/8 tot 29/9]
“Nederlands interieur” [tot 8/9]
“Schools of architecture in the world” [tot 6/10]
“Sjoerd Schamhart, 6 projecten” [tot 22/9]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam &010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Manifesta 1 ; Stills” - Piotr Jaros [tot 19/8]
“JongefotografenuitNederland,BelgiëenDuitsland”-Jean-PaulBrohez,
Valerie Kate, Henk Tas, Annette Frick... [6/7 tot 25/8]
“R’96, De nieuwe verleiding” [31/8 tot 6/10]
■ V2
Eendrachtsstraat 10 - Rotterdam <0010/404.64.27
“Manifestal;Enigma”-Marie-AngeGuilleminot/FabriceHybert, Pavel
Kopriva... [tot 19/8]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BRRotterdam 0010/411.01.44 - di-zp ll-18u
“Manifesta l;Migrations”-UriTzaig, Jenny Marketou, Susann Walder... [totl9/8]
■ Zaal De Unie
Mauritsweg 34 - 3012 JTRotterdam 0010/414.16.66
“Manifesta 1 ; Ne(s)twork” [tot 18/8]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-vr ll-17u za-zp 14-17u
Georg Baselitz [6/7 tot 25/8]
"Sampa! FotografieuitSao Paulo” [24/8 tot 6/10]

Tilburg 

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg 0013/544.42.40 - do-zp 13-17u 
“Gebundeld Deel: Sex with Giris” - Roddy Thomson, Colin Lowe - installatie 
[tot 14/7]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96- 5046 GN Tilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zp 12-17u
“Batik, de ziel van Java” [tot 1/9]
•Scryption

Spoodaan 434A - 5038 CH Tilburg 0013/535.37.77- di-vr 10-17uza-zp 13-17u 
“De liefste machine ooit uitgevonden, Willem Frederik Hermans en de 
typemachine” [tot 1/9] 
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
Zomeropstelling eigen collectie - Bill Viola, Sigmar Polke, Thierry De
Cordier... [tot 30/8]
“Decilinder” - Fihp Francis [20/7 tot 17/8]
“DeTuin van Pjotr Müller” [tot 1/9]

Utrecht 

■ Casco
Oudegrucht366 - 3511 PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zp 13-17u30 
“Coop” - Allen Heather, Erik Wesselo, Stefano Pasguini [12/8 tot 22/9] 
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zp 12-17u 
“Winnaars van de Touche prijzen voor ruimtelijk werk, 1993-1995”-Karin 
Arink, Marieke van Diemen, Marijke van Warmödam, Mark Manders... [tot 11/8]

Vlieland

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat99 - 8899AD Vlieland 00562/45.16.00 -wo-za 14-17u
“Bij Betzy op Vlie, het eiland zoals het was, liefdevol getekend en geschilderd” 
[tot 27/9]

Vlissingen

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat239 - Oost-Souburg OÖ118/47.06.58 - wo-zp 12-17u
Fré Ilgen, Jan Merx, William Verstraeten, Daniel Dewaehle [7/7 tot 1/9]

Weert 

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollecteristraat 5A - 6001AJ Weert 00495/53.71.58 - di-zp 14-17u
“Kijken in stilte” - Woody van Amen, Rob Bitza, Hans van Hoek.. [tot 21/7]

Zutphen 

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt 88 - 7216DEZutphen 00575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-zp 13u30- 
17u
Josée Houtbraken - schilderijen [tot 21/7]
“Zelfportrettenen vriendschapsportretten” [6/7tot25/8]
Denny Jacobs - schilderijen [27/7 tot 1/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 september 1996. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 augustus 1996 op het postbusadres: Postbus 1428. 
1000 Brussel 1.

GALERIE PAUL ANDRIESSE

t/m 24 juli
Antonietta Peeters - Angus Fairhurst

27 juli t!m 24 augustus
Tacita Dean - Stephen Wilks

31 augustus t/m 5 oktober
Jan van de Pavert

PRINSENGRACHT 116 NL-1015 EA AMSTERDAM - TELEFOON 020-6236237 FACSIMILE 020-6390038

The World According to 

eddie d 
voor al uw mediakunst
In het kader van de 6e Zomer van de Fotografie

4 t/m 27 juli 1996
LOKAAL 01 ANTWERPEN
do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur (en op afspraak)

Kloosterlaan 138
4811 EE Breda
Telefoon: 31 (0)76 5141928
Telefax: 31 (0)76 5207124

Email : lokaal01 @xs4all. nl

Verbrande Entrepotstraat 9 
(B) 2000 Antwerpen 
telefoon/fax: 32 (0)3 2388166

LOKAAL I 
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De Witte Raaf 62 • juli-augustus 1996 • 29



BEELD EN PLAATS
INSTALLATIES, BEELDEN

ON-GALLERY
DUINDISTELSTRAAT 9 - 8300 KNOKKE-ZOUTE
TEL 050 / 60.77.86 - 03 / 321.34.71 - FAX 050 / 61.41.34

VINH PHUONG

ROBERTO RUGGIU

JUUL SADEE

tot 28/07/96

Diane Bogaerts
“en laat dit je spiegel zijn”

6e Zomer van de Fotografie

PETER TERHORST

JEROEN VEENSTRA

GROTE KERK GOES

03/08/96 tot 07/09/96

Liliane Vertessen

Kurt De Wit & 
Joris Certiaens 30 juni t/m 28 juli

ma -za: 11-17 uur 
zo: 13 -17 uur

van 1 juli tot 19 juli en van 
19 augustus tot 20 september 1996

van maandag tot vrijdag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 16u

organisatie: 
Culturele Raad Goes 
tel.: (0113)24 97 40

K |
G

d

open 
zaterdag - zondag - feestdagen 

10.00 - 13.00 u./ 15.00 - 18.00 u.

Departement Audiovisuele en
Beeldende Kunst (campus Sint-Lucas)

'Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen
T 03/231 22 86 F 03/231 98 78

tevens: schetsen, voorstudies 
in de expositieruimte von de 

ABN-AMRO - Singelstraat

SINT-LUCASPASSAGE

Voortgezette Kunstopleiding 
Autonome Beeldende Kunst 
Rotterdam De voortgezetté kunstopleiding (ze fase) 
Autonome Beeldende Kunst te Rotterdam is een opleidingscen
trum dat aan jónge kunst e n a a r s uit Europa en daarbuiten 
de gelegenheid geeft hun artistieke praktijk en visie te toetsen aan 
de kennis, de vaardigheden en opvattingen van een eveneens 
internationale schare van docenten, aangevuld met gastdocen
ten. D In deze twee jaar durende studie ligt de nadruk op het 
stimuleren van de A R T l S T i E K e zelfreflectie. Bij de stu
dent wordt het bewustzijn gecultiveerd dat de plaats en zelfs het 
bestaan van zoiets als kunst allesbehalve vanzelfsprekend is in 
een wereld die dpor een techno-wetenschappelijk bestel en de 
alomtegenwoordige massamedia wordt beheerst. Er is voor de 
kunst geen bepaalde ‘functie’ meer weggelegd, terwijl anderzijds 
haar zo vaak geponeerde ‘autonomie’ iets zeer problematisch is. 
De kunst is dan ook niet enkel voor het publiek, maar in de eerste 
plaats voor zichzelf een vraag geworden, wat met zich mee
brengt dat met elk serieus hedendaags kunstwerk de kunst als 
zodanig op het spel staat. • Het centrum beoogt het artistieke 
bezigzijn van een beperkt aantal beloftevolle jonge kunstenaars 
‘op het spel te zetten’, door hen een kritisch k l a n k b o rd 
aan te reiken dat bij hen een houding van lucide zelfbevraging 
aanwakkert van artistieke eerlijkheid en intellectuele waakzaam
heid. Van de student(e) wordt dan ook verwacht dat hij of zij niet 
bang is om zich in een discussieveld te bewegen dat nooit zomaar 
strikt artistiek is, maar de de relatie betreft die de kunst heeft met 
wetenschap, techniek, politiek, enzovoort. D De nadruk op 
reflectie impliceert een toenadering tussen praktijk 
en ‘theorie’. Het naïef-romantische beeld van de kunstenaar 
als ongeletterd genie is vreemd aan deze opleiding. Er wordt van 
de student(e) verwacht dat hij zo helder mogelijk nadenkt over de 
positie die hijzelf als kunstenaar inneemt, en dat dit denken in 
zijn werk neerslaat. • Naast het bijwonen van colleges en discus
sies, wordt de student(e) geacht zich te engageren in een ARTIS- 
TiEKE gemeenschap, waar kunstenaars hun visies uitwisse
len, elkaar wederzijds ondersteunen en zich gezamenlijk naar de 
buitenwereld toe profileren. Daarvoor wordt de student(e) een 
aantal sociale vaardigheden en strategieën bijgebracht, waarmee 
hij of zij zich als kunstenaar in de maatschappij kan manifes- ■ 
teren. • Interviews op afspraak. Voor inlichtingen & brochure: 
Postbus 1272,5000 b g Rotterdam, telefoon: + 31 (oio) 411 28 53 
of + 31 (oio) 213 3003.

galerij c. de vos

‘Attitudes’
galeries jonge kunst
c.c. scharpoord meerlaan 32
knokke-heist

6-28 juli 1996
alle dagen 14 -19 uur

galerij c. de vós
toont werk van

BRUNO DECRÉ
LUK GOBYN
CARL JACOBS
WOK. and J. VAN DER BORGHT

in de bibliotheek een project van

BERNADETTE VANDECATSIJE

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben:

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

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

KUNSTIHUS
H|R Academie van Beeldende 
& O Kunsten Rotterdam

WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER56 - JVU-AVGVSTUS1995 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 ■ Marc Holthof Stereogrammen en de Parij se 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 
Piiltau De schimmelende processies van Paul Thek ■ Koen 
Brams & Dirk Piiltau Het warenhuis (deel 2). Over het 
PMMK

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

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, AnnaTilroe 
en B art V erschaffel

REDACTIE

NUMMER 57 - SEPTEMBER-OKTOBER1995 

■ Frank Vande Veire De nacht straalt in een meisjesoog. Iets 
over Hegels 'einde van de kunst'. • Mark Kremer Un elefante 
sisbagliaenormemente. De 46" Biënnale van VenetiëUKoen 
Brams & Dirk Piiltau Middelheim, nu • Koen Brams 
V ragen aan J acq V ogelaar. Over het tijdschrift in het algemeen 
en "Raster" in het bijzonder.

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
ErikEelbode
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

NUMMER 58 - NO VEMBER-DECEMBER 1995

■ Rudi Laermans 'Ik verzamel, dus ik ben?' Kleine postume 
dialoog met Walter Benjamin ■ Een bezoeker van tentoon
stellingen die anoniem wenst te blijven Mevrouw Z ■ Koen 
Brams & Dirk Piiltau De.collectie van Annick en Anton 
Herbert ■ Renée Steenbergen De echte en de ideale verzame
laar - een speurtocht ■ Filip Geerardyn Ongezeglijk verzame
len enhetonzeglijkreële Over "Collecting, An Unruly Passion, 
Psychological Perspectives" ■ Steven Jacobs Verval Het 
"Zwarte Vierkant" als ruïne • Koen Brams, Ilse Kuijken & 
Dirk Piiltau De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht ■ 
Middelheim, 1995+...• SvenLütticken De bodem en de blik 
Jean-Marc Bustamante en 
metamorfosen van deze tijd

het lands chap U Marc Holthof De Carel Blotkamp Is hoogleraar kunstgeschiedenis van de 
nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 
1994 verscheen van hem het boek “Mondriaaii. Pestructie 
als kunst” (Zwolle, Waanders / London, Reaktion Books).

NUMMER 59 - JANUARI-FËBRUARI1996 

• Lawrence Weiner A translation from qne language to 
anôther ■ 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 
Kleineestheticavanderobotfoto BDirkPültauGüntherFörg, 
"Zwillinge", 1986 ■Koen Brams & Dirk Piiltau Een plaats 
voor de levende kunst Over de collectie van 'hetMuseum van 
Hedendaagse Kunst Gent U Hans Abbing Verhuld vertoon 
De Nederlandse overheid en de Mondriaan Stichting ■ Linda 
Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Aflevering 1: 
Energie verdwijnt niet, energie verdampt

NUMMER 60 - MAART-APRIL1996 

■ Bart Verschaffel Over kunst, ontroering en kritiek ■ Luc 
Tuymans Over het beeld ■ Mare Holthof Still/A Novel De 
blinde vlek van Muybridge ■ Dirk Lauwaert Over het vertel
lende beeld ■ Jan Baetens Fotoliteratuur, een onmogelijk 
genre? ■ Dirk Piiltau On Kawara, de blinde tijd • Jan 
Verplaetse Enkele beschouwingen bij de ontvoering van 
Nicolas Moureaux. Kort practicum over de robotfoto ■ Steven 
Jacobs Het museum als meetsysteem: Mel Bochner 1966- 
1973 ■ Koen Brams & Dirk Piiltau Verzamel- en museum
beleid in Vlaanderen: enkele conclusies en aanbevelingen ■ 
Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Afle
vering 2: De kunstenaar is de lever van de maatschappij

NUMMER 61 - MEI-JUNI 1996 

■ Sven Lütticken De einden van de kunstgeschiedenis ■ 
Jeroen Boomgaard De tsjoek-tsjoek van de traditie ■ Frank 
Reijnders Della pittura getrojfen door een flits van actualiteit 
■ Dirk Lauwaert De beelden van Patrick V anden Eynde en 
het besluiteloze slot van de schilderkunst ■ Steven Jacobs 
Iconoclast, geschiedvervalser en soldaat van het graf Over het 
werk van Raoul De Keyser sinds Documenta IX ■ Arjen 
Mulder Het virtuele œuvre van Gerald van der Kaap ■ Mare 
Holthof Adam in ballingschap Over "Het leven zelf, deel I, 
deelII, deel III. Een voorlopige samenwatting" van Patrick 
Van Caeckenbergh ■ Linda Warmoes KUN ST een feuilleton 
in afleveringen Aflevering 3: dada, pipi & kaka

AUTEURS

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

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

DirkPültauSchrijftoverbeeldendekunstvoorverschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf’ sinds januari 1994.

Jan Struelens Studeerde Germaanse filologie aan de V.U.B. 
Werkte mee aan diverse literaire en filosofische tijdschriften; 
stelde plastisch werk tentoon in Antwerpen en Brussel. 
Werkt al een aantal jaren aan het in-kaart-brengen van de 
associatieve verbeelding.

Linda Warmoes Studeerde rechten en sociologie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.

Slavoj iek Als onderzoeker verbonden aan het Instituut 
vóór Sociologie en Filosofie van Ljubljana. Publiceerde 
recentelijk: “The indivisible remainder, an ëssay on Schel
ling and related matters ” (Verso, London/New York, 1996). 
Van zijn boek “Looking awry, an introduction to Jacques 
Lacan through popular culture ” (MIT Press, Cambridge/ 
Massachusetts, 1992) verscheen onlangs een Nederlandse 
vertaling bij Boom (Meppel).

IN HET VOLGENDE NUMMER 

elfde jaargang - nr. 63 - september 1996 
(deadline: 15 augustus 1996)

(Auto)Biografîe

Wannéér wordt materiaal vorm, hoe ziet dat snijpunt eruit?
Teksten over Ilya Kabakov en Jean-Luc Godard, het 
monografische museum en een vervolg van het onderzoek 
naar het profiel van de verzamelaar.
Verder over onder andere “Gynaika”, “Inside the invisible” 
en “L’informe” en de vijfde episode van “KUNST - een 
feuilleton in afleveringen”.

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN 
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme
Tweemaandelijks
Planning verschijnt
nummer 63 1 september 1996
nummer 64 1 november 1996
nummer 65 1 januari 1997
nummer 66 1 maart 1997 
nummer 67
nummer 68
Oplage
15.000 ex.

deadline
15 augustus 1996
15 oktober 1996

15 december 1996
15 februari 1997

15 april 1997
15juni 1997

1 mei 1997
1 juli 1997

Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele 
centra, galeries, instellingen voor hoger en deeltijds 
kunstonderwijs, kunstboekhandels, musea en stichtingen 
voor beeldende kunst

ABONNEMENT

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op 
elk moment ingaan. Gelieve op het stortingsformulier het 
nummer te vermelden waarmee u uw abonnement wilt laten 
beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen 
(na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer 422-2181611-46
Abonnement 750 BF
Steunabonnement 2.000 BF
Losse nummers 200 BF

Rekeningnummer en tarieven Nederland
Stortingen vanuit een bank 63 31 38 452
van de Kredietbank NL Breda (gelieve in de mededeling uw 
adres te vermelden ! )
Stortingen vanuit de postbank: gelieve ons eerst telefonisch 
of schriftelijk te contacteren
Abonnement 40 fl
Steunabonnement 110 fl
Losse nummers 12 fl

Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland
Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BF
Steunabonnement 2.000 BF
Losse nummers 250 BF

Café - Grill 
"In den Eenhoorn"

Kammerstraat 2 
9000 Gent 

09/224.23.14

Bekend om zijn
"Kunstzinnig opgebouwde grillades 

"Kleurrijke salades"
"Artistiek ingevulde visschotels " 

"Palet van desserts "
"Heldere en frisse bieren" 

"Volle wijnen "
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"ATTITUDES"
(-

EXPO - CCSCHARPOORD - Meerlaan32, Knokke-Heist K

KNOKKE-HEIST 'MODERNE KUNSTSTAD'
De badstad Knokke-Heist heeft de grootste 
concentratie aan kunstgaleries (80) en biedt ü 
een waaier aan moderne kunst.
Maar er is ook het Casino met werken van 
Magritte, Delvaux, Keith Haring en Lurçat. Op 
de openbare pleinen kunnen werken bewon
derd worden van Dodeigne, Zadkine, Delvoye, 
Rückriem en anderen. Tijdens de zomer is er 
zelfs een bijzondere beeldenwandeling en 
plaatsen heel wat kunstgaleries ook kunstwer
ken voor hun zaak. Zowel in het cultureel 
centrum Scharpoord als in het Casino vinden 
er geregeld bijzondere tentoonstellingen plaats.

, _■. ».g
Tijdens de vakantieperiode zijn er onder meer 
volgende tentoonstellingen

entoonstelling Casino Knokke
Félicien Rops
van 12 september tot 13 oktober 1996 
elke dag open van 15 uur tot 20 uur

David Hamilton
in het Casino Knokke
Het internationaal cartoon!estival
in de humorhal
Attitudes
in het cultureel centrum Scharpoord 
de Kunst- en Antiekbeurzenin hotel La Réserve en
het cultureel centrum Scharpoord 
tentoonstelling van kunstvliegers
in Ravelingen

S
Groepsbezoeken met gids mogelijk
Info: cultureel centrum, Meerlaan 32, Knokke
Vragen naar Saskia Maeyaert tel. 050/63.04.30

Open Galeries Weeken
Redenen genoeg dus voor kunstminnend 
Vlaanderen om eens een bezoek te brengen 
aan Knokke-Heist, het mekka van de moderne 
kunst aan onze kust.

3de weekend van september
De kunstgaleries openen het ganse weekend hun deuren 
en bieden u allerhande verrassingen aan.
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