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Autobiografie Schrijven voor de vorm. Hoe het werkt
“Het zou wel eens een belangrijk be
sluit kunnen zijn dat ik gisteren geno
men heb. Het komt voort uit de (bijna 
fysieke) behoefte om te schrijven, aan 
iets substantieels, dageliks. (...) Te
vens is er de behoefte om eens meer
dere nivoos tegelijk aan te spreken. De 
dagboekvorm lijkt daarvoor geschikt. 
(...) Afstand tussen notitie (aandui
ding) en formulering (verwerking).” 
Dit zijn enkele fragmenten uit “Oefe
ningen in het dagboekschrijven voor 
publiek/augustus 1981 (een eerste 
keuze)” van J.F. Vogelaar, die vrijwel 
onmiddellijk nadat ze geschreven wa
ren, verschenen in het Vlaamse tijd
schrift “Heibel”. Enkele maanden la
ter publiceerde Vogelaar in het Neder
landse tijdschrift “Raster”zijn “tweede 
keus”. En als die “tweede keus” uit 
hetzelfde dagboek al niet betekenisvol 
genoeg was voor zijn visie op het auto
biografische, dan toch zeker de gewij
zigde formulering van het laatst geci
teerde fragment: “Wat gebeurt er in 
de ruimte tussen notitie (aanduiding) 
en formulering (verwerking)?” Het is 
precies deze vraag die opnieuw, vijf
tien jaar later, ten grondslag ligt aan 
een essay van Jacq Vogelaar, die dit
maal niet op zoek gaat haar een ant
woord in zijn eigen schrijfpraktijk (al
hoewel), maar graaft in de oeuvres van 
Robert Musil, Carlo Emilio Gadda, 
Franz Kafka en Isaak Babel.
In dé tweede bijdrage van deze afleve
ring bespreekt Frank Vande Veire “Op 
het dak”, de autobiografische installa
tie die Ilya Kabakov recentelijk in het 
Paleis voor Schone Kunsten reali
seerde. Hij beschrijft de listige struc
tuur van deze totale installatie: hoe ze 
zichzelf ‘tentoonstelt’, op welke wijze 
de kunstenaar zich ‘showt’ én op welke 
manier ze de bezoeker betrekt in haar 
spel.
Wat is dat ‘auto’, het ‘zelf, het ‘ei
gene’ dat in “Op het dak” en in talloze 
andere autobiografieën opgevoerd 
wordt? Is het wat we maken? Dan zou 
een monografisch museum een ideale 
plaats zijn om het op het spoor te 
komen. Is het wat we hebben? Dan zou 
bijvoorbeeld een verzameling het uit
gelezen instrument zijn om onze zoek
tocht verder te zetten. Of heeft het te 
maken met ons geslacht? Dan moeten 
we zeker een aantal tentoonstellingen 
onderzoeken die zich op gender-issues 
toespitsen. Ziehier de inhoud in een 
notedop: Steven Jacobs over monogra
fische musea in het algemeen en het 
Raveel-museum in het bijzonder, 
Renée Steenbergen over enkele verza
melaars, Sven Lütticken over de ver- 
zamelaar-kunstenaar in het werk van 
Georges Perec, Dirk Pültau over 
Gynaika en “Inside the Visible, an 
elliptical traverse of 20th century art 
(in, of and from thefeminine)” enMarc 
De Kesel over Batailles l’informe. 
Tenslotte ook in dit nummer: de vijfde 
episode van het tweemaandelijkse 
feuilleton “KUNST”.
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Dagboeken

Wat te denken van het dagboek van een 
schrijver? Naar de letter genomen betekent 
het niet meer en niet minder dan welk ander 
dagboek. Iemand doet, van dag tot dag - 
zoals het woord dagboek voorschrijft - ver
slag van zijn leven, hij noteert wat hij ge
daan, gezien, gezegd, gevoeld of gedacht 
heeft. Wat doet een schrijver die een dag
boek houdt anders? Het is toch niet interes
santer - meer karaats - omdat het geschreven 
is door iemand die van schrijven zijn be
staan maakt? Het verschil zit ‘m, zou men 
kunnen denken, hooguit in de stijl; niet in de 
vorm of constructie, want die wordt hoofd
zakelijk bepaald door de volgorde die de 
kalender voorschrijft en door de toevallige 
opeenvolging van gebeurtenissen; en ook 
waarover het gaat, is strikt genomen het
zelfde: het ongeschreven leven. Toch is er 
kennelijk een verschil in de manier waarop 
men het dagboek leest van bijvoorbeeld een 
frontsoldaat, e'en bankemployé, een inge
nieur en dat van een schrijver. In het ene 
geval stelt de lezer vooral belang in wat de 
dagboekschrijver over zijn wereld te vertel
len heeft, en dat zal hem des te meer boeien 
wanneer het om een leven gaat dat hij niet 
uit eigen ervaring kent. Of dat belangrijk is, 
hangt voornamelijk van de lezer af - of deze 
belang stelt in het onderwerp (en dan kan 
het voorkomen dat de auteur een onbekende 
is of anoniem blijft); óf in de persoon zelf, 
zoals doorgaans het geval is (en dan kan het 
dagboek niet worden losgemaakt van de
gene die het geschreven heeft en die door 
andere activiteiten in de belangstelling is 
komen staan). In zekere zin geldt dat voor 
het schrijversdagboek net zo, aangezien het 
belang ervan voor de lezer bepaald wordt 
door belangstelling voor het andere werk 
van de schrijver. Tenminste, dat mag je 
verwachten, maar vaak dient de aandacht 
voor de persoon van de schrijver eerder ter 
vervanging van het lezen van zijn werk; hoe 
moet je anders het verschil in oplagen van 
(auto)biografieën over een auteur en die van 
zijn werk verklaren?
Het is de lezer die het verschil uitmaakt, 

maar als er een verschil gemaakt wordt dan 
is dat door iets anders bepaald. Een gewoon 
dagboek kan hoge literaire kwaliteiten be
zitten, het kan ook vele malen interessanter 
zijn, en toch is er iets waardoor een 
schrijversdagboek geen gewoon dagboek 
meer is. Misschien moet ik zeggen: dat kan 
het niet meer zijn, of alleen voor een lezer 
die verder niets van de schrijver weet; hoe 
graag de schrijver van dat dagboek ook zou 
willen dat zijn dagboek louter als document 
gelezen wordt. Zo wenste Daniël Robbe- 
rechts dat zijn gepubliceerde dagboek voor 
de lezer in de eerste plaats een zo nauwkeu
rig en eerlijk mogelijk verslag van het leven 
van een ander mens zou zijn. Voor die 
onbekende lezer schreef hij-het ook: “door 
dit geschrift aan andere mensen, lezers, de 
gelegenheid te geven om hun leven met het 
mijne te vergelijken.” Maar die wens kon 
niet ongedaan maken dat het een dagboek 
van een schrijver was en onvermijdelijk met 
zijn ander werk in verband werd gebracht.

Het schrijversdagboek

Het dagboek van een schrijver kan op ver
schillende manieren worden gelezen, zon
der dat hij dat zelf helemaal in de hand heeft. 
Het wordt zelfs als literair werk gelezen. Of 
als tussenvorm: gezien als tekst in wording, 
waarvan men achteraf kan zeggen dat die in 
een ander werk vorm heeft gekregen. Of dat 
ander werk wordt juist vanwege zijn lite
raire vorm als een verhulde versie gezien 
van de waarheid die in het dagboek voor de 
vuist weg, authentiek, want nog niet in een 
vorm ‘verpakt’, is weergegeven.
Vorm betekent voor de lezer werk - wat in 
de kritiek z’n pendant heeft in het oordeel 
dat iets ‘gemaakt’ is, waarbij dus hetzelfde 
dubieuze onderscheid tussen ‘natuurlijk’ en 
‘artefact’ met alle connotaties van maak
werk, onecht, cerebraal enzovoort mee
speelt. Ik heb de indruk dat deze laatste 
leeswijze meer en meer aan invloed wint in 
een tijd waarin elke uitdrukkingsvorm gelijk
geschakeld wordt door het even omnivore 
als vormloze begrip informatie. Vorm wordt 
dan algauw gezien als een verplichting, de 

lezer voelt dat hij zelf iets moet doen en om 
te weten wat de tekst meer inhoudt dan een 
eenduidige mededeling, moet hij als het 
ware de code van de tekst kraken. In het kort 
is dat het verschil tussen een tekst die louter 
ter informatie wordt aangeboden en een 
tekst die in het teken van de literatuur staat. 
En het teken bij uitstek is dat de tekst een 
ongewone of niet direct te consumeren vorm 
heeft; vorm is dan iets ingewikkelds dat 
directe ontvangst en consumptie (verstaan
baarheid, overdracht) bemoeilijkt of zelfs in 
de weg staat. Weerstand daartegen verklaart 
de toenemende behoefte aan egodocumen
ten, persoonlijke berichten en getuigenis
sen, verhalen uit het leven enzovoort, die op 
z’n minst met elkaar gemeen hebben dat ze 
echt lijken - uit het leven gegrepen - en 
zonder omwegen verteld zijn, dus als het 
ware niet geschreven zijn. Soms bespeur je 
bijna een zucht om elke tekst met een uitge
sproken vorm ongedaan te maken, hetzij 
door haar als te moeilijk te negeren, hetzij 
door haar te reduceren tot stof (materiaal), 
dat wil zeggen tot onderwerp, inhoud, be
doeling, mening, oorsprong.
Voor een schrijver is er maar één manier om 
de vrijheid van het gewone dagboek terug te 
krijgen - de vrijheid die ieder ander wel 
heeft, om gewoon alles op te schrijven wat 
je op dat moment voor de pen komt: het 
niemand anders te laten lezen of anders 
geen dagboek te schrijven.
Maar er is ook nog het schrijversdagboek 
dat bedoeld is als reservoir óf als werk
plaats. Ook zo’n dagboek kun je op ver
schillende manieren lezen. Ik kies hier voor 
een op het eerste gezicht nogal beperkte 
vraagstelling: waar begint het schrijven, 
wat dóet de schrijver met zijn materiaal, op 
welk (onomkeerbaar) punt neemt iets amorfs 
vorm aan, ontstaat er vormliteratuur, of nog 
anders gesteld: waar gaat ongeschreven in 
geschreven leven over en wat houdt die 
gedaanteverandering in?
Wat is nu eigenlijk het materiaal van een 
schrijver? Daar begint vaak al het misver
stand, dat bij de literatuur eerder opduikt 
dan bij andere kunstvormen, omdat litera
tuur nu eenmaal met dezelfde taal werkt die



op andere gebieden wordt gebruikt. Materi
aal wordt algauw gelijkgesteld met stof, met 
onderwerp: waar gaat het over? De externe 
of persoonlÿke of innerlijke werkelijkheid 
van de auteur? Gaat het om beelden, gevoe
lens, gedachten, visies? Laat ik met deze 
vragen op inductieve wijze aan de slag gaan.

Robert Musil: oorlogsdagboek

In het als “Cahier I” aangeduide deel van 
zijn dagboek uit de jaren 1915-1920 stelt 
Robert Musil, nadat hij een paar gedachten 
geformuleerd heeft voor een autobiografi
sche roman, de vraag: “Beginnen met: waar 
haalt een schrijver zijn kennis vandaan 
omtrent het lot van zijn personages?” Musil 
geeft zelf niet eens de aanzet tot een ant
woord. Eerder drukt de vraag dan ook ver
bazing uit: waar haal ik dat allemaal van
daan? Het gaat immers om personen in een 
levensverhaal dat nog geschreven moet 
worden. Ik neem aan dat hij met ‘autobio
grafische roman’ geen levensbeschrijving 
bedoelde maar eerder een zelfportret. An
ders zou hij een alinea later ook niet ge
schreven hebben: “In de roman alle niet 
uitgevoerde filosofische en literaire plan
nen verwerken.”
Aan het eind van zijn leven zou dit werkplan 
in de dagboeken terugkeren, toen Musil was 
vastgelopen in zijn megaroman. Hij had 
weliswaar twee delen ervan in boekvorm 
gepubliceerd, maar dat voorschot op het 
grote geheel betekende ook dat het vervolg 
te zeer werd vastgelegd om nog vrijuit te 
kunnen doorschrijven. “De man zonder ei
genschappen”, zo kun je zonder overdrij
ving zeggen, heeft zich ontwikkeld uit Musils 
dagboeken. Zolang het niet tot publikatie 
kwam, bleef dat complex in allerlei opzich
ten een open boek. Binnen de roman vindt 
op een gegeven moment een ommekeer 
plaats wanneer Ulrich, de hoofdpersoon, 
zijn dagboek begint te schrijven. Als de 
roman zich eerst over jaren heen in het 
dagbpek heeft uitgekristalliseerd, dan lost, 
na de teleurstelling over de realisatie in 
boekvorm, de roman op in - hoe kan het ook 
anders - een dagboek.
Niemand weet wat Ulrich nog allemaal had 
kunnen schrijven. Het is mogelijk dat in zijn 
dagboek, zoals in dat van zijn auteur, aange
zien dat nu juist de vrijheid is,van het 
dagboekgenre, alles zijn plaats zou hebben 
gekregen: beschrijvingen, commentaar, her
inneringen, werknotities, verhandelingen 
enzomeer. In één woord: de hele wereld 
moest in het (dag)boek, dat de plaats innam 
van het al gepubliceerde boek. Ook dat kan 
de functie van een schrijversdagboek zijn. 
De eerste opmerkingen die ik van Musil 
aanhaalde over het project van een autobio
grafische roman, waren uitgelokt door de 
lectuur van Gorki’s autobiografie, die hem 
op het idee bracht zelf zijn leven op te 
schrijven (let wel: op te schrijven). En dan 
volgt er een curieuze zin: “Ik zou het daarna 
eigenlijk juist moeten laten, want mijn le
ven bevat in Vergelijking met dat wonder
baarlijke leven haast niets dat'het Vermel
den waard is.” Dat staat nota bene op de
zelfde pagina waar hij vertelt wat er van een 
gesneuvelde soldaat is overgebleven; een 
pagina eerder had hij beschreven hoe hij, 
door bij het horen van een aanzwellend 
geluid instinctief zijn bovenlichaam opzij te 
gooien, voorkwam dat zich een vliegerpijl, 
een ijzeren pin die door een vliegtuig werd 
afgeworpen, in zijn schedel boorde. Als dat 
niet het vermelden waard is...
Ik citeer hier Musils oorlogsdagboek, ge
schreven in de tijd dat hij in het begin van de 
Eerste Wereldoorlog in Zuid-Tirol gelegerd 
was, officier van het Oostenrijkse leger dat 
daar aan de grens tegenover het Italiaanse 
leger stond.
In “De man zonder eigenschappen ” distan
tieerde Musil zich, met een ondubbelzin
nige diagnose van de oorzaken die tot de 
Eerste Wereldoorlog hadden geleid, van 
zijn lang volgehouden enthousiasme voor 
de oorlog. De oorlog, die in werkelijkheid 
een heel wat minder metafysisch aanzien 
kreeg, liet eerder al in een aantal van zijn 
verhalen sporen na. Zo ontleende Musil 
voor de novelle “Grigia” (de eerste in de 
bundel “Drie vrouwen”) hele passages 
rechtstreeks en zelfs woordelijk aan zijn 
oorlogsdagboek; bovendien speelt het ver
haal zich af in dezelfde omgeving, in de 
bergen van Zuid-Tirol, waar de hoofdper
soon, Homo, net als Musil zelf een liefdes- 
avontuur met een getrouwde boerin beleeft, 
die hij naar haar koe Grigia noemt. Als de 
hoofdpersoon in een ander beroemd ver
haal, “De merel ”, vertelt waar hij zich in de 
oorlog bevond - “in de dode hoek van een 
gevechtslinie in Zuid-Tirol die van de bloe
dige loopgraven op de Cima di Vezzena met 
een boog terugvoerde naar het meer van 
Caldonazzo" - is dat precies de plaats waar 

Musil zelf gelegerd is geweest.
In zo’n geval concludeert men algauw, dat 
de schrijver in deze verhalen zijn eigen 
belevenissen verwerkt heeft of dat hij schrijft 
over zijn ervaringen aan het front. Een on
derwerp wordt immers algauw verwisseld 
met thematiek, zoals ook de overeenkom
sten tussen tekst en werkelijkheid door
gaans zwaarder wegen dan de verschillen. 
En het grootste verschil is wel dat het om 
een werkelijkheid in woorden gaat.
Maar geldt dat laatste voor het dagboek niet 
evengoed als voor het verhaal? Het is waar 
dat Musil in het dagboek alleen maar op
schrijft wat hij ziet en hoort, het wordt hem 
als het ware door de feiten gedicteerd; maar 
al is het in steno, het is geschreven, dus 
gefilterd en vertaald, ondanks de illusie dat 
het om een directe weergave van een werke
lijkheid gaat. Maar ook is waar dat wat hij 
schrijft geen vorm heeft, althans geen ge
componeerde, uitgewerkte vorm; het gaat 
meer' om een improvisatie: de volgorde is 
toevallig, de gaten tussen de fragmenten 
kan de lezer invullen met wat hij uit andere 
bronnen over de oorlog en over dit front 
weet. En als je niet zou weten dat het door de 
pas veel later als groot schrijver erkende 
Robert Musil geschreven was, zouden de 
aantekeningen op zich genomen betrekke
lijk weinig voorstellen en verwisselbaar met 
die van anderen die over de oorlogstijd 
berichtten.
In het verhaal daarentegen schrijft Musil, 
dat wil zeggen: maakt hij er iets van, iets 
zelfstandigs, geeft hij er vorm aan, zodat het 
op zichzelf kan staan, los ook van de schrij
ver, waarna het eventueel als een aparte 
werkelijkheid met de gewone vergeleken 
kan worden. Het verandert ook niets aan de 
kwaliteit van het verhaal als je weet waar de 
zinnen vandaan komen. Ik zou zelfs zeggen 
dat hoé meer voorkennis een tekst vereist - 
over de schrijver, de omstandigheden waarin 
het geschreven is en de context van de 
behandelde stof - hoe minder de literaire 
waarde. Daaraan zou ik zelfs de stelling 
willen verbinden dat er des te minder vorm 
nodig is wanneer de verhouding tussen 
schrijver, tekst en lezer al gemarkeerd is, 
zoals in het geval van een gebruikstekst, 
wanneer de lezer aan een half woord genoeg 
heeft, omdat hij zelf deel uitmaakt van de 
context en weet wat hij kan verwachten. 
Terwijl er des te meer vorm vereist is naar
mate schrijver en lezer kritischer staan ten 
opzichte van de vanzelfsprekendheid van 
de taal, de transparantie van het schrift, en 
dus hogere eisen stellen aan het schrijven, 
en dit in tegenstelling tot op- of afschrijven.

Een verhaal over de oorlog?

Wat is het materiaal van het verhaal 
“Grigia”? Niet de oorlog, want ofschoon 
Musil, zoals gezegd, van de aantekeningen

Percy Wyndham Lewis

Drawing of Great War N° 2, 1918

over zijn ervaringen aan en achter het front 
gebruik maakte, komt de oorlog in “Grigia ” 
helemaal niet voor. Dat is dan meteen een 
móói voorbeeld van de, in tegenstelling tot 
wat veelal verondersteld wordt, slechts ge
deeltelijke afhankelijkheid van een literaire 
tekst van het gewicht van het onderwerp. Op 
het eerste gezicht is “Grigia” een liefdes
verhaal, al is het in meerdere lagen ingewik- 
keld. De hoofdpersoon is een geoloog die 
deelneemt aan een expeditie en tijdelijk 
verblijft in het stadje P(alai).Met het kader 
verandert dus ook het verhaal: het wordt uit 
de context van Musils levensgeschiedenis 
gelicht - en zolang was het eendimensionaal, 
want hoorde het geschrevene tot de bele
vingswereld van de persoon Musil - en 
ontwikkelt als literair verhaal een nieuwe, 
eigen context. Ook dat verhaal betreft de 
ervaring van één persoon, maar binnen een 
kader dat op zichzelf staat, gevormd en 
waargemaakt door uitsluitend dit verhaal 
zoals het geschreven en opgebouwd is; en 
het is een ervaring die de lezer zich vervol
gens kan eigen maken, juist omdat het ver
haal zich door de vorm van de auteur heeft 
vrijgemaakt.
Het materiaal, zou je kunnen zeggen, be
staat uit de zinnen die Musil op locatie 
schreef; of, anders geformuleerd, de zinnen 
waarin hij zijn omgeving op een bepaald 
moment beleefde. Ik geloof inderdaad dat 
een schrijver minder in beelden of begrip
pen denkt dan in zinnen en analogieën.

Sterfscènes

Uit hetzelfde verhaal nog een ander, micro
scopisch voorbeeld van wat er verandert 
tussen verslag en verhaal: een passage over 
een vlieg die Homo op zijn cafétafel ziet 
vallen. “Van een der vele lange vliegenvan
gers, die van de zoldering neerhingen, was 
voor hem een vlieg naar beneden gevallen. 
Hij lag vergiftigd op zijn rug, midden in een 
wijnpias (...) De vlieg deed enkele steeds 
zwakkere pogingen om overeind te komen 
en een tweede vlieg, die op het tafellaken 
zijn kostje opscharrelde, kwam van tijd tot 
tijd naderbij om zich ervan te overtuigen 
hoe het ermee ging.” Aan de beschrijving 
van een halve pagina gaat een overweging 
van Homo vooraf, wanneer hij uit de gram
mofoon in het café de stem van Geraldine 
Farrar hoort, waarvan de bewegingen door 
de man als puur genot ervaren worden: 
“Homo voelde dat het, onverhuld, het zich 
aan alle dingen in de steden meedelende 
genot was dat van doodslag, jaloezie, busi
ness en autoraces niet meer te onderschei
den valt - oh, het was niet eens meer genot, 
het was zucht naar avontuur - nee, het was 
geen zucht naar avontuur, maar een uit de 
hemel neerschietend mes, een worgengel, 
engelenwaanzin, de oorlog?”
Het is de enige keer dat het woord ‘oorlog’ 

in het verhaal voorkomt, en dat dan nog 
alleen, vermoed ik, vanwege de oorspron
kelijke context van de vliegenpassage. Wel 
geven de associaties, die het woord expli
ciet met zich meebrengt, te kennen hoe 
Musil oorlog in het algemeen ziet, waarbij 
hij weinig onderscheid maakt tussen indivi
duele, natuurlijke en maatschappelijke con
flicten.
Vergelijking van de twee passages, die in 
het dagboek en in het verhaal, laat zien dat 
de scène in het later geschreven verhaal veel 
gedetailleerder en persoonlijker gekleurd is 
dan de dagboeknotitie. Die begint aldus: 
“Eind juli [1915]. Een vlieg sterft: wereld
oorlog. De grammofoon heeft zich al door 
de vele avonduren heen gewerkt. (...) Van 
een van de vele lange stroken vliegenpapier 
die van de zoldering afhangen is een vlieg 
naar beneden gevallen. (...) Sterft ih alle 
eenzaamheid. Een andere vlieg loopt er
heen en weef weg.”
De al genoemde, op een haar na dodelijke 
vliegerpijl paste als directe verwijzing naar 
de oorlog niet in het verhaal “Grigia” - 
hoewel die als “uit de hemel neerschietend 
mes” Wel even opduikt - en Musil gaf het 
een plaats in de novelle “De merel”. Ook 
daar wordt het gegeven veel uitvoeriger en 
gedetailleerder behandeld; ik zou haast zeg
gen dat Musil de gebeurtenis zoveel jaar 
later in een geconcentreerde literaire vorm 
intenser beleeft dan op het moment zelf, in 
het bijzonder de bijna euforische gevoelens 
die het doodsgevaar bij hem teweegbrach
ten. Die verdubbeling van de beleving doet 
zich natuurlijk ook al bij .het dagboek- 
schrijven voor, maar wordt in het spel van 
het schrijven, dat een heel andere inzet 
vereist, doel op zichzelf. Daar betekent 
verdubbeling niets minder dan de intense 
beleving van een eigen (gemaakte) werke
lijkheid.
Het proces van die intensivering - van die 
verdichting - is goed te volgen in de diverse 
stadia van voorstudies die er van “De me
rel” bestaan (onder de titel “Ein Soldat 
erzahlt”). Daarbij gaat het inderdaad om de 
details, nieuwe details die worden toege
voegd. Aan de hand daarvan zou je boven
dien het verschil in gebruik van details kun
nen bestuderen. Aan de ene kant is er, zoals 
in het dagboek, het documentaire detail, dat 
vooral dient als bewijs van echtheid of van 
een scherp observatievermogen, en daarom 
vaak cumulatief wordt gebruikt; aan de an
dere kant het synoptische detail dat beelden 
oproept van iets dat je juist niet direct kunt 
zien, het detail dat de essentie van iets raakt. 
Omdat het bij het schrijven niet meer om de 
onmiddellijke beleving gaat maar om erva
ring, dat wil zeggen gereflecteerde bele
ving, waarvoor tijd, afstand, verwerking 
nodig is, zijn de meeste schrijvers vaak pas 
najaren in staat tot een literaire verwerking 
van bepaalde gebeurtenissen. Schreef
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Vergelijking tussen de verschillende ‘ver
sies’ laat, behalve het verschil tussen op
schrijven en schrijven, ook iets zien van de 
manier waarop het geheugen werkt en vooral 
hoe herinneringen al schrijvend verwerkt 
worden. Daarbij kun je je zelfs afvragen of 
Babel toen hij jaren later zijn verhalen schreef 
niet sterkere herinneringen aan zijn geschre
ven observaties had dan aan de feiten zelf. 
In elk geval denk ik dat de selectie die op het 
moment zelf plaatsvindt door het noteren 
van bepaalde feiten en details, andere waar
nemingen uit beeld én uit de herinnering 
verwijdert, misschien wel voor eens en al
tijd; tenzij het geheugen ontlast wordt door
dat het de schriftelijk vastgelegde feiten niet 
zelf hoeft vast te houden en daardoor juist 
veel meer andere details in reserve kan 
houden - maar misschien is dit een wat al te 
Concretistische voorstelling van het geheu
gen als magazijn.
Het verschil tussen de aantekeningen en de 
verhalen maakt nog iets anders duidelijk: 
wanneer B abel het een en ander registreerde 
als geheugensteun, moest het geheugen na
derhand meer doen dan herinneren, name
lijk iets reconstrueren dat hij zó nooit gezien 
had, zeker niet met zulk een inzicht en 
overzicht. Kras geformuleerd: al schrijvend 
gebeurde het - in de herhaling - pas echt. In 
het heetst van de strijd zag de verslaggever 
praktisch niets, zijn blikveld reikte, zoals je 
uit de aantekeningen kunt opmaken, zelden 
verder dan het volgende bosje of een 
paardenkont, en de helft van de tijd werd die 
blik nog getroebleerd door vermoeidheid of 
ziekte. De rest moest het geheugen inhalen, 
overdoen of alsnog aan de verbeelding over
laten. Maar toen die zijn werk had gedaan, 
dat van de transformatie, dus toen de verha
len er waren, was het dagboek in feite ach
terhaald.

Flaubert zijn “Education sentimental” over 
1848 niet pas vele jaren later? Ook kamp
ervaringen - zoals die van Primo Levi of 
Varlam Sjalamov - hebben jaren nodig om 
in literaire vorm verwerkt te kunnen wor
den; lang na de directe ooggetuigen
verslagen.

Het vliegenpapier

De twee passages over een stervende vlieg, 
die hier oorlogs- en vredestijd met elkaar in 
verband brengen, hebben nog een andere 
voor- en nageschiedenis. Een maand na het 
einde van de oorlog publiceerde het week
blad “Der Frie Je "onder de titel “Römischer 
Sommer (Aus einem Tagebuch)” een kort 
verhaal van Musil over een vliegenvanger, 
waar in twee pagina’s de doodsstrijd van 
een legertje gevangen vliegen wordt be
schreven. Op dat tijdstip zal geen lezer 
eraan hebben getwijfeld dat het hier een 
parabel op de oorlog betrof. Maar in feite 
was het verhaal van vóór de oorlog; het 
werd in 1914 voor het eerst gepubliceerd en 
zou in 1936 als “Das Fliegenpapier” in de 
bundel “Nachlass zu Lebzeiten ” ( “Hetpos
tume werk van een levende ”) worden opge
nomen. Een schets van het verhaal, “Het 
tanglefoot vliegenpapier", is te vinden in 
Musils dagboek van november 1913, toen 
hij in Rome was.
Plaats en formulering geven te denken. Een 
pagina daarvoor beschrijft Musil een be
zoek aan het Romeinse hospitaal Santo 
Spirito, waar hij tuberculoselijders in hun 
laatste levensnachten ziet. “Ze zien er ei
genlijk uit als dromers,” schrijft hij, “als 
fanatici voor een onbekende zaak.” De vlie
gen in een van de daarop volgende passages 
zien eruit als “neergestorte vliegmachines, 
of als gecrepeerde paarden. Of met oneindig 
tragische, bijna menselijke gebaren. (...) 
Sommige andere als vredig slapend. Ze 
zijgen op het laatst bijna steeds met hun kop 
vooruit neer.”
Zo dicht bij elkaar is het niet verwonderlijk 
dat de ene beschrijving de andere contami
neert. In het korte verhaal dat Musil daarna 
over de vliegenvanger schreef, gaat het 
schrijven nog een stap verder wanneer de 
zinnen over de tuberculoselijders en de vlie
gen met elkaar vermengd worden, zij het nu 
uitsluitend ter typering van de creperende 
vliegen. Zodoende worden deze een soort 
diermens-hybride. “Het niets, iets onbe
stemds trekt aan ze. Zo langzaam dat men 
het nauwelijks kan volgen, hetgeen meestal 
tegen het einde gepaard gaat met een onver
hoedse versnelling, als de definitieve ineen
storting hen overkomt. Opeens laten ze zich 
dan vallen, naar voren op hun gezicht (...) 
Dan liggen ze daar. Als neergestorte vlieg
machines die met een vleugel de lucht in 
steken. Of als gecrepeerde paarden. Ver
stard in oneindige gebaren van wanhoop. Of 

als slapers. En de dag daarop wordt er soms 
een wakker, tast even met een pootje in het 
rond of gonst met zijnvleugels. Soms steekt 
zo’ n beweging het hele slagveld aan, en dan 
zakken ze allemaal nog een beetje verder 
weg in hun dood. En alleen opzij op hun 
lijfje, in de buurt van de plek waar de pootjes 
beginnen, hebben ze zo’n heel klein, tril
lend orgaantje, dat leeft nog lang. Het gaat 
open en dicht, zonder vergrootglas kan men 
het niet beschrijven, het ziet eruit als een 
minuscuul mensenoog dat zich zonder op
houden opent en sluit.”
Ik citeer zo uitvoerig, al was het maar om te 
illustreren hoe belangrijk de details zijn. 
Maar," het gaat om details die Musil niet 
meteen noteerde; ofwel haalt hij ze op uit 
zijn geheugen of hij heeft ze erbij verzon
nen. De beschrijving is ook veel menselij
ker geworden, zoals ook in het eerste deel 
van de tekst het aandeel van de waarnemer 
explicieter in het geding komt. Net zoals 
voor de situatie aan het front geldt dat de 
directe beschrijvingen in het dagboek sum
mier, koel en objectiverend zijn en in de 
latere verhalen veel echter, directer en per
soonlijker lijken, zo werkt ook hier de af
stand als het vergrootglas dat in de laatste 
zin genoemd wordt en op het moment zelf 
waarschijnlijk ontbrak. Belangrijk voor de 
transformatie van beschrijving naar vertel
ling is dat er afstand voor nodig is, en 
verrassend genoeg is er juist ook distantie 
nodig om tot een persoonlijke betrokken
heid te komen.
Als je nu de vooroorlogse massale vliegen- 
sterfte in “Het vliegenpapier” en de 
dagboekschetsen vergelijkt met de sterf
scène van de ene vlieg (“Een vlieg sterft: 
wereldoorlog”) in het oorlogsdagboek en de 
novelle “Grigia” (1921), dan is het meest 
opmerkelijke aan de autocitaten niet zozeer 
dat Musil toen hij in juli 1915 aan het front 
was bij het zien van een stervende vlieg aan 
een slachtoffer van de wereldoorlog moest 
denken, maar dat hij het formuleerde in 
praktisch dezelfde bewoordingen als waar
mee hij vóór de oorlog het slagveld van 
vliegen had beschreven’. Musil zag de oor
log als het ware door de lens, van zijn eigen 
vliegenverhaal. De vergelijking met de vlie
gen versterkt vervolgens de indruk dat de 
wereldoorlog op één lijn kan worden ge
steld met een natuurramp of een individueel 
drama, een killer in dezelfde orde als de 
tyfus of de tuberculose. En als Musil in het 
verhaal “Grigia ” het isolement van de offi
cier aan het Oostenrijks-Italiaanse front ‘ver
taalt’ in de eenzaamheid van een geoloog 
tijdens een expeditie in een bergdorp, is het 
verschil daartussen toch niet zo groot als je 
zou denken.
Om het nog eens scherp te stellen: in de 
literair bedoelde versies en bewerkingen is 
er nergens sprake van een directe beschrij
ving van werkelijke gebeurtenissen maar 

bestaat het materiaal uit zinnen en metafo
ren, die uit een heel andere context kunnen 
komen. Het gaat volgens mij dan ook om 
een literair effect wanneer ik bemerk dat 
“Het vliegenpapier” en de sterfscène in 
“Grigia” meer indruk op mij maken dan 
bijvoorbeeld een beschrijving van dode en 
gewonde soldaten in Musils oorlogs
dagboek.

Babel: dagboek 1920

Tegen de vraag, wat de oorlog de literatuur 
heeft aangedaan, vooral de Eerste Wereld
oorlog, die niet toevallig ook weleens als 
een literaire oorlog is aangeduid, kan een 
andere vraag in stelling worden gebracht: 
wat hebben schrijvers met (of tegen) de 
oorlog gedaan? Hoeveel kunstenaars en 
schrijvers, vaak als vrijwilliger direct bij de 
strijd betrokken, hebben daarna niet gepro
beerd vorm te geven aan hun ervaringen? 
Het is misschien ook de enige vorm van 
verzet waarvoor een kunstenaar - onder 
dictaat van de oorlog - zijn kunst en daarmee 
zichzelf niet hoeft te verloochenen of te 
forceren. Ik gebruik uiteraard met opzet het 
woord vorm, in de letterlijke betekenis. 
Neem bijvoorbeeld Isaak Babel die als cor
respondent in de zomer van 1920 deelnam 
aan de veldtocht van het Sovjetrussische 
leger door de Oekraïne en Galicië, waarbij 
hij ooggetuige was van plunderingen, wreed
heden, vetes en alles wat van een oorlog 
zo’n beschamende vertoning maakt. Hij 
schreef er indrukwekkende verhalen over 
die in 1926 gebundeld werden onder de titel 
“Rode Ruiterij”. Meermalen maakte hij la
ter melding van een dagboek dat hij inder
tijd te velde gehouden zou hebben en dat hij 
graag gebruikt had voor het schrijven van de 
verhalen; helaas had hij ze toen niet bij de 
hand zodat hij zich met herinneringen uit 
het blote hoofd moest behelpen. Het dag
boek is pas eindjaren ’80 uitgegeven. Ook 
in dit geval is vergelijking van het materiaal 
en de verhalen instructief.
Wie de verhalen nog in zijn hoofd heeft, zal 
bij het lezen van de aantekeningen het no
dige herkennen; wie ze niet kent, weet waar
schijnlijk niet wat hij leest: een mengel
moesje, aantekeningen en niet meer dan dat, 
halve zinnen die als geheugensteuntjes 
moesten dienen om later een type of situatie 
te beschrijven, details, plaatsnamen, flar
den van oorlogshandelingen, wreedheden 
begaan door Polen op joden, wreedheden 
begaan door Russische soldaten: “De haat is 
eender, dezelfde kozakken, dezelfde wreed
heid, verschillende legers, wat een onzin.” 
Ook bij deze notities is net als bij die van 
Musil opvallend hoe weinig persoonlijk ze 
zijn; ze worden gedicteerd door de omstan
digheden. Aantekeningen zijn het en niet 
meer dan dat, ze waren ook niet voor lezers 
bedoeld.

Gadda

Ik blijf nog even aan het front, maar nu aan 
de overkant van Musil. Ook de literatuurge
schiedenis doet soms aan ironie; deze wilde 
dat in de Eerste Wereldoorlog - de literaire 
oorlog - kunstenaars van verschillende na
tionaliteit maar van hetzelfde artistieke ni
veau, zonder het van elkaar te weten, als 
gezworen vijanden tegenover elkaar kwa
men te staan. Zo ensceneerde die ironie de 
volgende situatie, dat in 1915 op hetzelfde 
tijdstip, nog geen vijfentwintig kilometer 
van elkaar verwijderd, in Zuid-Tirol aan de 
ene kant van het Italiaans-Oostenrijkse front 
de Oostenrijkse schrijver Robert Musil lag, 
afgestudeerd ingenieur en tien j aar daarvoor 
gedebuteerd met een roman, en aan de an
dere kant een Italiaanse schrijver in spe, 
Carlo Emilio Gadda, dertien jaar jonger en 
ingenieur in opleiding. Beiden waren ze 
overtuigd geweest van de noodzaak van een 
oorlog en hadden zich vrijwillig gemeld 
voor het front. Ik moet zeggen dat mijn 
fantasie nogal geprikkeld wordt door de 
idee dat twee schrijvers terwijl ze dezelfde 
kanonnen hoorden en eikaars troepen pro
beerden uit te schakelen, vanuit een tegen
gestelde optiek hun belevenissen noteer
den.
De jonge Gadda hield een dagboek bij van 
zijn tijd aan het front en het jaar dat hij in 
Duitse gevangenschap doorbracht. Het dag
boek had geen literaire bedoelingen, be
halve voor zijn eigen geheugen schreef 
Gadda het uitdrukkelijk voor latere onder
zoekers, maar hij deed het wel met grote 
overgave, tot zelfs in de modderigste loop
graven. Dat maakt het om te beginnen inte
ressant als document van het leven achter 
het front, interessanter dan het dagboek van 
zijn tegenhanger, Musil: “Dit boek dat ik 
voor de vuist weg heb geschreven, zelfs de 
stilistisch mooie en bijna mooie passages, 
bevat heel wat informatie over kleine din
gen die des te belangrijker zijn omdat ze aan 
de Geschiedenis zullen ontsnappen” 
(25.10.16). De inhoud vond hij daarna zo 
pijnlijk, dat hij met publikatie zou wachten 
tot tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. 
Vijftien jaar na de Eerste Wereldoorlog 
publiceerde Gadda enkele verhalen die recht
streeks op zijn oorlogservaringen waren 
gebaseerd. Ook bij hem zie je de werking 
van het geheugen, dat hem juist deed verge
ten hoe erg hij het had gehad. Al schrijvend 
was hij aan het front volledig op z’n plaats, 
ofschoon hij het in werkelijkheid als intel
lectueel en door zijn moeilijke karakter ui
termate moeilijk had gehad. Het dagboek is 
interessant om de details, over de achter
grond van de oorlog en de eigen motieven 
komt de lezer weinig te weten; de verhalen 
staan meer in het teken van de interpretatie, 
bovendien moeten ze dienen als rechtvaar
diging. Omdat de inzet van Gadda’s jour
naal anders was, zijn ook de daarop geba
seerde verhalen anders, meer afhankelijk 
van de oorspronkelijke intentie: informatie
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geven die de Geschiedenis verdonkere
maant.
In de verhalen is Gadda, inmiddels een 
publicerend auteur, ook in staat de dingen 
preciezer en persoonlijker te formuleren. 
Bij het noteren van de oorlog was hij pijnlijk 
bewust geweest van de beperktheid van zijn 
middelen. Gemengd in het leven aan het 
front ontbrak hem de (literaire) ruimte om 
zich aan de bestaande formuleringen te ont
trekken en zijn belevingen echt te schrijven 
in plaats te beschrijven. Hij kan dan wel 
wensen met zijn aantekeningen deze dag 
onverwisselbaar als deze dag te boek te 
stellen, ook hem lukt dat pas nadat er de 
nodige tijd overheen is gegaan.
De onmacht die Gadda ter plaatse ervoer, 
vertoont een frappante overeenkomst met 
een constatering van André Gide toen hij 
een veldhospitaal bezocht op het moment 
dat na een veldslag gewonden werden bin
nengebracht. Hij had gehoopt van de solda
ten die het gevecht nog konden navertellen, 
authentieke reacties te horen, maar tot zijn 
verbijstering hoorde hij van de overleven
den precies dezelfde clichés die hij dage
lijks in de krant kon lezen. Het leek wel alsof 
ze latere artikelen over de oorlog al gelezen 
hadden voordat ze er zelf aan deelnamen. 
Wat ik aan Gadda’s oorlogsdagboek in dit 
verband fascinerend vind, is datje er, ook al 
ontbraken de literaire bedoelingen, kunt 
volgen hoe de jonge officier-ingenieur hier 
al schrijvend tot schrijver wordt en een 
eigen stijl ontwikkelt; dat is vooral wanneer 
hij zich laat gaan - in woedende of treurige 
tirades - en kennelijk, opgaande in het schrij
ven, even de functie van zijn journaal ver
geet. Daar wordt het schrijven iets 
zelfstandigs, gaat het niet meer alleen om 
een weergave van de werkelijkheid maar 
om een andere, eigen werkelijkheid - die 
van Gadda, én die van de lezer.

Van de eerste naar de derde persoon

Er is een ander schrijversdagboek dat bijna 
op elke pagina demonstreert hoe de bele
ving een literaire vorm aanneemt: het mo
ment van de alchemistische transformatie, 
het punt waar opschrij ven overgaat in schrij - 
ven (namaken in maken, weergeven in creë
ren). Ik heb het over de dagboeken van 
Franz Kafka. Wat begint als een observatie 
of weergave van gebeurtenissen gaat vaak 
al na enkele zinnen over in tekst, dat wil 
zeggen: de waarneming vindt in het schrij
ven plaats. Zelfs wanneer Kafka iets be
schrijft dat al gebeurd of gezien is, lijkt hij 
het pas tijdens het schrijven echt te beleven. 
Waarschijnlijk bepaalt de formulering - en 
dat onherroepelijk en met terugwerkende 
kracht - hoe hij iets waarneemt. Een voor
beeld. Op 13 oktober 1910 schrijft hij: “De 
beschrijving van R. vond ik niet geslaagd, 
maar ze moet toch beter zijn geweest dan ik 
dacht, of mijn indruk van R. eergisteren 
moet zo onvolledig zijn geweest, dat de 
beschrijving ermee in overeenstemming was 
of haar zelfs nog overtrof. Want toen ik 
gisteravond naar huis ging, schoot mij de 
beschrijving even te binnen, zij verving 
ongemerkt de oorspronkelijke indruk en ik 
meende dat ik R. pas gisteren had gezien en 
wel zonder Max, zodat ik van plan was hem 
over haar te vertellen, precies zoals ik haar 
hier voor mijzelf heb beschreven.” Daar 
zegt Kafka zelf met even zoveel woorden 
dat de geschreven waarneming in de plaats 
komt van de oorspronkelijke.
In het schrijven zet Kafka zijn leven als het 
ware in scène. Hoe kleiner het publiek - 
hijzelf of degene aan wie hij in een brief 
schrijft - hoe theatraler, want tegenover een 
breder, vreemd publiek betoonde hij zich 
aanzienlijk ingetogener. Zo staat in de eer
ste bundel kort proza, “Betrachtung", een 
tekst, “Het ongeluk van de vrijgezel”, die 
letterlijk uit het dagboek is overgenomen. 
Kafka heeft vrijwel niets herschreven, hij 
heeft alleen een paar zinnen weggelaten, 
precies de zinnen die rechtstreeks op hem
zelf betrekking hebben, waaronder deze: 
“.. .maar men maakt hierbij gemakkelijk de 
fout, het toekomstige lijden zozeer voor 
zich uit te breiden, dat de blik er ver over
heen moet reiken en niet meer terugkomt 
(...).” In de gepubliceerde versie trekt Kafka 
de persoonlijke interpretaties in als waren 
het overgevoelige voelhorens.
In de overgang van de eerste naar de derde 
persoon, van het ‘ik’ naar het ‘hij ’, ontdekte 
Kafka het wonder van het schrijven; De 
gedaanteverandering van schrijvende per
soon naar geschreven personage betekende 
voor hem, hoe angstaanjagend ook, denk 
maar aan het gelijknamige verhaal “Die 
Verwandlung”, een ware bevrijding. Bij 
Kafka staan dagboek en verhaal (ook het 
verhaal in het dagboek) tot elkaar als onge
schreven (alleen maar opgeschreven) leven 
en geschreven (tot een aparte wereld omge-
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vormd) leven, zoals dat voor Musil, Babel 
en Gadda gold.

Kafka’s autobiografie

Het grote dilemma waarvoor Kafka stond, 
was dat hij enerzijds niets liever wilde dan 
alleen maar schrijven, maar anderzijds als 
voorwaarde zag dat hij eerst als schrijver 
door een uitgever en een lezerspubliek er
kend werd; en daarvoor was weer nodig dat 
hij eerst een groot werk geschreven zou 
hebben - waartoe hij alleen zou komen als 
hij alle tijd had om te kunnen schrijven, 
enzovoort. Dat is een reden waarom nage
noeg alle werk van langere adem onaf
gemaakt is gebleven. Niettemin heeft hij, 
ondanks zichzelf moet ik erbij zeggen, één 
project wel uitgevoerd: het plan van een 
autobiografie, dat dateert van december 
1911. “Aan het verlangen een autobiografie 
te schrijven, zou ik in ieder geval op het 
moment dat mij van kantoor bevrijdde on
middellijk gevolg geven (...) Dan zou het 
schrijven van de autobiografie een groot 
genoegen zijn, omdat het even gemakkelijk 
zou gaan als het opschrijven van dromen en 
toch tot een heel ander, groot resultaat zou 
leiden, dat mij voorgoed zou beïnvloeden, 
dat ook voor het begrip en het gevoel van 
ieder ander toegankelijk zou zijn.”
Het plan van een autobiografie is een listige 
zet om met zo min mogelijk moeite toch het 
anders onbereikbare grote werk bij elkaar te 
schrapen, want voor de nodige discipline 
wordt gezorgd door het dagelijks ritme van 
het dagboek, en het probleem van de con
structie, waar het bij een roman op aankomt, 
wordt opgelost door de aaneenrijging. Kaf- 
ka’s eigen vergelijking met het opschrijven 
van dromen klopt wel, want ook het schrij
ven van een dagboek is eerder een vorm van 
overschrijven of afschrijven dan van schrij
ven, laat staan herschrijven.
Maar het is meer dan een vorm van zelfbe
drog. Een autobiografie in dagboekvorm is 
ook een opzet die goed bij Kafka’s werk
wijze gepast zou hebben. Wat een gigan
tisch en veelzijdig werk had hij niet ge
schreven kunnen hebben, zegt ietwat pe
dant deze lezer anno nu, àls, als hij zich 
minder door literaire normen de wet had 
laten voorschrijven, de norm namelijk dat 
een groot schijver alleen maar een roman
schrijver kon zijn. Alles had daarin, in dat 
open werk, zijn plaats gehad: verhalen, schet
sen, beschrijvingen, brieven, gedachten, 

observaties en lectuurnotities. Voor iemand 
die zozeer literatuur was, zoals hij zelf keer 
op keer te kennen gaf, voor iemand die 
alleen het schrijven, maar dan ook elk schrij
ven, tot levensvorm had - “al het andere 
verveelt me” - zou dit zelfs de meest geëi
gende literaire vorm zijn geweest.
Tien jaar later, in het voorjaar van 1922, 
duikt het “plan van de autobiografische on
derzoekingen” nog eens op. “Het schrijven 
weigert zich aan mij te geven. Vandaar het 
plan van de autobiografische onderzoekin
gen. Geen biografie, maar onderzoek en 
ontdekking van liefst kleine onderdelen. 
Daaruit wil ik mij dan opbouwen, zoals 
iemand wiens huis onstabiel is ernaast een 
stabiel huis wil opbouwen, als het kan met 
het materiaal van het oude. Het is dan wel 
erg wanneer midden in de bouwwerkzaam
heden zijn kracht versaagt en hij nu in plaats 
van een onstabiel maar in elk geval volledig 
huis een halfvernietigd en een halfaf huis 
heeft, dus niets. Wat volgt is waanzin, dus 
zoiets als een kozakkendans tussen de twee 
huizen, waarbij de kozak met de hakken van 
zijn laarzen zo lang in de grond schraapt en 
zand wegtrapt tot onder hem zijn graf is 
ontstaan.”
Ik citeer deze passage in z’n geheel, omdat 
er zo mooi aan te zien is hoe Kafka denkt en 
schrijft, of liever: hoe hij schrijvend denkt - 
in zinnen, hij schrijft zich uit het ene beeld 
in het andere. Het begint ermee dat hij zijn 
eigen persoon als een huis ziet, een onbe
trouwbaar huis, niet solide genoeg omdat 
het in dit leven staat, zodat hij ervan droomt 
ernaast, maar toch al in een ander, parallel 
bestaan een nieuwe persoon te construeren. 
Maar wat lezen we? Met de woorden ‘huis’ , 
‘onderdelen’, ‘materiaal’, ‘bouwen’ ziethij 
meteen twee huizen voor zich en denkt hij 
allang niet meer aan zijn eigen persoon. En 
tussen die twee huizen, het ene half afgebro
ken het andere half opgebouwd, duikt op
eens die kozak op, eerst de dans dan pas de 
man, waarschijnlijk uitgelokt door het woord 
‘waanzin’, het had ook een derwisj kunnen 
zijn maar die had geen laarzen aangehad; en 
als die wildeman zijn eigen graf blijkt te 
graven, onbedoeld, alleen maar omdat hij 
niet meer in het ene huis en nog niet in het 
andere huis woont, dakloos midden in het 
leven zijn waanzinnige dans uitvoert, dan 
graaft dat graf zichzelf en wel doordat de 
schrijver zijn eigen woorden letterlijk neemt 
- waarin de lezer hem alleen maar kan vol
gen.

In hoeverre is zo’n dagboek als dat van Kafka 
autobiografisch te noemen? Niet of nauwe
lijks in de gebruikelijke zin van expressie, 
uitdrukking van persoonlijke gevoelens en 
belevenissen. Maar wel als ontwerp van een 
eigen leven, op papier, een geschreven leven. 
In zijn dagboek komt Kafka als een vreemde 
tegenover zichzelf te staan - hij vormt zich
zelf om tot een ander. De vertrouwdheid van 
het spiegelbeeld - het gewenste beeld van het 
intieme dagboek - verdwijnt zodra hij over 
zichzelf schrijft als betrof het een ander, een 
proefpersoon. Daar begint het hachelijke 
avontuur van de literatuur.

Open boek

Ik weet niet of het toeval is dat bijna alle 
schrijvers die ik hier tot voorbeeld neem, 
auteurs van onvoltooide werken zijn; ik 
weet ook niet of het verband houdt met het 
feit dat ze ook, en wat Kafka, Gadda en 
Musil betreft in hoge mate, dagboek
schrijvers waren. Een verband tussen die 
twee feiten is wellicht dat alles wat ze schre
ven, deel uitmaakte van één groot, alles
omvattend werk, een werk dat praktisch met 
hun leven samenviel en dat het afmaken van 
een groot werk niet toestond, hoezeer zij dat 
ook wensten. Geen schrijver die hiermee 
genoegen neemt, ook al zou daarmee onaf- 
gemaakt werk alsnog,in een imaginair werk, 
als schakel in een geheel z’n plaats krijgen; 
het zou de eer van de literatuur te na zijn, 
want die eer bestaat uit het gepubliceerde 
werk.
Van Valéry is niet alleen de uitspraak “wat 
af is, is niet gemaakt”, hij heeft bovendien 
als geen ander met zijn levenswerk in de 
Cahiers, waarin hij veertig jaar lang dage
lijks werkte, een demonstratie gegeven van 
wat het betekent: de vorm voor blijven, de 
mogelijkheden die een werk heeft openhou
den en dan ook alle mogelijkheden. Want 
iedere schrijver weet dat elke beslissing 
binnen de constructie van een werk inhoudt 
dat andere mogelijkheden worden uitgeslo
ten. Dit heeft bij Musil tot de situatie geleid 
dat de publikatie van de eerste delen van 
“De man zonder eigenschappen” verder 
schrijven in de breedte, de vrijheid die hij 
zich tot dan toe had gecreëerd, onmogelijk 
maakte. Kafka ging zo te werk bij gebrek 
aan beter, tegen zijn zin. Multatuli heeft er 
met zijn “Ideeën” een methode van ge
maakt: het boek waar alles in kan. En een 
van de interessantste Werken die ik van 
Gadda ken, is alleen postuum als manu
script gepubliceerd, “Italiaanse vertelling 
uit de twintigste eeuw ”, schriften met aante
keningen uit begin jaren ’20, met daarin 
berekeningen, schema’s, schetsen voor de ■ 
bouw van een roman, van een roman die 
nooit geschreven is. Dit is nu het echte 
materiaal waarmee een schrijver werkt. 
Gadda heeft het zo, in die staat, niet willen 
publiceren. Toch kan ik mij voorstellen dat 
iemand zin heeft om alle toebereidselen 
voor een roman als boek te publiceren, het 
materiaal als materiaal te presenteren, de 
roman in staat van wording, wat de lezer de 
gelegenheid biedt de wegen te volgen van 
zo’n onderneming, en vooral ook de zijpa
den, de parallelwegen, de doodlopende 
wegen, de overwegingen in de marge, meer
dere versies van diverse fragmenten. Op die 
manier lees ik de dagboeken van Musil, zijn 
grote roman inbegrepen.
Ik ben nu zelf bijna vijf jaar aan een roman 
bezig - als ik mijn eigen lezer was, zou ik, 
geloof ik, graag de zeven Notenschriften 
met circa duizend pagina’s noten (notities, 
schetsen, plannen enzovoort) lezen. Daar 
heeft zich inmiddels al een roman uit losge
maakt, een tweede ontwikkelt zich, terwijl 
de roman die ik op het oog had zelf nog 
steeds onderweg is, work in progressé Zo’n 
werkjournaal - waarin een werk als het ware 
op zichzelf reflecteert en het dagboek van 
een boek geschreven wordt - heeft uiteraard 
weinig meer met een gewoon dagboek te 
maken; en autobiografisch kun je het ook 
nauwelijks noemen. Wat mij ervan weer
houdt? Het zou te gemakkelijk zijn: ook al 
zit de roman er in, het geheel heeft nog geen 
vorm; de constructie - het belangrijkste voor 
een roman - is er nog niet. Maar ik moet 
bekennen dat het uitstel - het in de breedte 
werken in het voorgeborchte, in de ruimte 
vóór de vorm, waar je schrijft zonder ge
schreven te hebben, zonder af te schrijven - 
een ongekende bewegingsvrijheid biedt, 
jawel, zolang je er althans van op aan kunt 
dat er eens werk uitkomt dat de vorm heeft 
die het past.

Jacq Vogelaar

Het beeld op de voorpagina werd ont
leend aan Uri Tzaigs bijdrage aan 
“Manifesta 1 " (Rotterdam, 1996).
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Ilya Kabakov: een autoloze autobiografie
Het zijn niet onze perspectieven waarin wij 
de dingen zien: maar het zijn de perspectie
ven van een wezen dat is als wij, een groter 
wezen: in welks beelden wij blikken wer
pen.
Friedrich Nietzsche

Impossible d’échapper à ce qui n’est rien. 
Maurice Blanchot

De totale installatie: de schommeling

Het museum is een witte doos waarin, ver 
van het gewoel van het werkelijke leven, de 
ideale omstandigheden zijn gecreëerd om 
objecten te bekijken die men als kunstwer
ken beschouwt. Daarom blijft binnen die 
container de ruimte in principe onzichtbaar. 
Eigen aan wat Ilya Kabakov met een lichte
lijk beangstigende term ‘totale installaties’ 
noemt, is nu dat de ruimte haar serene 
onopvallendheid verliest en zich naar de 
voorgrond dringt. De kleur en de textuur 
van de wanden, de belichting, het geluid of 
de muziek, de uitleg, het parcours dat de 
bezoeker volgt, alles valt onder de verant
woordelijkheid van de kunstenaar. Hier
door vervaagt het verschil tussen wat tot de 
constructie van de ruimte behoort en wat 
binnen die ruimte wordt getoond, tussen de 
container en wat hij bevat. Wie de totale 
installatie betreedt, laat de heldere, neutrale 
ruimte van het museum achter zich en komt 
terecht in een volledig ‘gesloten doos’, die 
Kabakov ook beschrijft als een soort ‘baar
moederlijke grot’ waarin heel andere wet
ten gelden dan in het museum.
Strikt genomen is er in die ‘grot’ niets te zien 
dat op zichzelf ‘de moeite waard’ is. Het 
bevreemdende van de totale installatie is 
niet gelegen in wat er te zien is, maar in hoe 
men ziet. (In die zin heeft zij haar plaats in 
een traditie die men bij Cézanne kan laten 
aanvangen.) De toeschouwer kan immers 
niet meer op vanzelfsprekende manier zijn 
blik focaliseren. Er is in de installaties van 
Kabakov weliswaar van alles en nog wat te 
zien, en vaak ook te lezen, te horen en 
onvermijdelijk ook te ruiken: meubilair, 
gebruiksvoorwerpen, vazen, bloempotten, 
boekenstapels en snuisterijen, en ook beel
den: tekeningen, schilderijen, illustraties, 
postkaarten, affiches, foto’s... Maar tege
lijk voelt men dat het daar niet om gaat. Men 
wordt al gauw overvallen door vermoeid
heid en verveling. De enorme hoeveelheid 
dingen, hun opeenstapeling, de deerlijke, 
smoezelige staat waarin ze verkeren, de 
naïeve, kleinburgerlijke smaak waarvan ook 
de beelden overduidelijk getuigen, de 
slechte, vaak naargeestige belichting, dit 
alles nodigt duidelijk niet uit tot een uitput
tend bekijken en lezen. De bezoeker heeft 
dan ook de neiging om alle uitgestalde za
ken gemakshalve te percipiëren als waren 
het op zichzelf ‘onbetekenende accessoi
res’ van een totale ‘ambiance’, terwijl hij 
het anderzijds toch niet kan laten zijn ogen 
her en der de kost te geven (1).
De blik van de toeschouwer schommelt 
tussen een naïeve aandacht voor banale de
tails die allerlei broeierige associaties kun
nen losweken, en een meer ‘volwassen’ 
poging het geheel te overschouwen. Zo kan 
de sociale dimensie van een private of open
bare ruimte in Sovjet-Rusland hem ontroe
ren of een etnografische interesse bij hem 
opwekken. Hij kan ook de metaforische 
draagwijdte van de installatie peilen: een 
pseudo-natuurhistorische tentoonstelling 
over de vlieg als allegorie voor de druk
bevolkte leegte die de wereld voor Kabakov 
is (Kunstverein, Keulen, 1990), het archief 
als kafkaiaans labyrint (Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 1991 ), de kinderbibliotheek als 
beeld van een jeugd waarin poëtische ver
beelding en ideologische manipulatie 
onontwarbaar zijn (Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 1992).
Omdat de twee manieren van kijken niet 
met elkaar te verzoenen zijn, beschrijft 
Kabakov de blik van de installatiebezoeker 
met een paradoxale term: een “passieve, 
verstrooide concentratie” (2). Elders be
schrijft hij de Russische manier van kijken 
als “zijwaarts”, “auratisch” (3). In tegen
stelling tot de westerling schenkt de Rus 
geen aandacht, zelfs geen geloof aan wat 
zich frontaal voor hem bevindt, maar slechts 
aan wat aan de rand van zijn waarnemings
veld sluimert. Vandaar zijn onstuitbare drang 
tot speculeren. Hij vermoedt in elke boom 
een heel bos, maar ook dat bos ontgaat hem, 

blijft een onderwerp van vage, eindeloze 
gissingen, en zorgt er ondertussen alleen 
maar voor dat hij de bomen niet ziet. Zo 
vangt hij uiteindelijk mossel noch vis, blijft 
ergens tussenin hangen, in een vaag, altijd 
slechts “potentieel weten” (4). Kabakov wil 
duidelijk niet zomaar telkens een brok Rus
sische realiteit tonen. Hij wil de blik van de 
westerling laten delen in de onbestemdheid 
van de ‘Russische blik’.
Natuurlijk laat ook het schilderij de blik 
tussen deel en geheel dwalen. Maar deze 
schommeling is niet zo radicaal als in de 
totale installatie, die immers nooit met één 
blik is te overzien, enkel te overdenken. Zo 
kan de bezoeker plots uit zijn fascinatie 
voor het detail ‘ontwaken’ öm te proberen 
het totale verhaal van de installatie te vatten. 
Inzoverre hij dat doet, en aldus opnieuw een 
‘volwassen’ kunstbeschouwer geworden is, 
ziet hij ook het gearrangeerde, artificiële 
van de hele zaak in, en beseft hij weer ten 
volle dat hij zich in een museum bevindt. De 
contemplatie van de totaliteit van de instal
latie als zorgvuldig geconstrueerde, fictieve 
ruimte doorbreekt de illusie en wijst ons de 
weg naar buiten.

De tentoonstelling van de tentoonstelling

De vraag is evénwel of Kabakov alleen 
maar een ‘meesterlijk verteller’ is, een han
dige ensceneur van realistische, atmosferi
sche environments waar men naar eigen 
goeddunken kan in- en uitstappen. Bevat 
zijn spel met de illusie niet een kronkel die 
de ‘weg naar buiten’ hoogst problematisch 
maakt?
Kabakov lijkt dergelijke vragen naast zich 
neer te leggen wanneer hij zich presenteert 
als de zowel kritische als melancholische 
‘archeoloog van de sovjetmaatschappij’ 
waarvoor men hem vaak verslijt. Dat is hij 
wel degelijk ook, zoals Rembrandt óók een 
chroniqueur van zijn tijd was. Kabakov wil 
zonder twijfel een doorsnee-kinder- 
bibliotheek in Sovjet-Rusland zo geloof
waardig mogelijk neerzetten. Hij speelt, 
zoals de meeste film- en theatermakers, 
gretig in op het gemak waarmee iedereen, 
jong en oud, dom en intelligent, zich aan de 
illusie overlevert. Dit vermogen in een illu
sie, een droom, een leugen te stappen lijkt 
hem mateloos te fascineren, zoals het ver
mogen van de mens zich te laten verblinden 
door een utopie, te geloven in een ideologie

□ya Kabakov

Op het dak (zicht op een kamer), 1996 (foto: Dirk Pauwels)

die niet alleen een soort hemel op aarde 
belooft, maar zelfs voor waar wil doen hou
den dat deze reeds zo goed als gerealiseerd 
is.
Net zoals de theatrale illusie een instituut 
nodig heeft waarbinnen de scène van de 
illusie kan worden afgebakend, zo heeft de 
illusie van de realiteit, die de totale installa
tie creëert, het museum nodig. Van dit mu
seum weten we dat alles' wat er getoond 
wordt geen werkelijkheidsgehalte heeft, en 
dat juist daarom eender welke werkelijk
heid, hoe onaanvaardbaar of beklemmend 
ook, er aan de orde kan worden gebracht. 
Niemand anders dan Kabakov is zich daar 
beter van bewust: het museum kan alles 
tonen omdat binnen haar ruimten alles toch 
niets is. De dingen profiteren er van hun 
verdwijning om zich te tonen. Het gehele 
drama van het menselijke bestaan kan er zo 
indringend worden uitgediept omdat het 
museum dit drama zelf buiten haar muren 
houdt.
Kabakov gaat ervan uit dat kunst onherroe
pelijk een museale aangelegenheid is en 
onvermijdelijk het karakter van een schijn
vertoning heeft, dit in tegenstelling tot al die 
post-avantgardisten die oorlogje met het 
museum blijven spelen (of museum
directeuren die, om te bewijzen dat kunst 
‘leeft’, de verbrokkeling of ineenstorting 
van hun eigen instituut simuleren) (5). Maar 
de aanvaarding van het wezenlijk illusoire 
karakter van kunst is voor Kabakov geens
zins een alibi om, hoe ‘eerlijk’ en ‘waar
heidsgetrouw’ ook, de kaart van de schijn te 
spelen. Hij speelt het spel van de illusie niet 
zonder in een en dezelfde beweging deze 
illusie aan zichzelf te laten refereren. 
Kabakovs installaties verraden in meerdere 
opzichten dat het presentatieruimten zijn, 
ruimten waarin alles tot in de puntjes voor 
de toeschouwer is gearrangeerd. Kabakov 
maakt ‘toonzalen’ die ook tonen dat ze 
toonzalen zijn.
Zo simuleert de installatie “De tien perso
nages” (Ronald Feldman Fine Arts, New 
York, 1988; ICA, Londen, 1989) niet een
voudigweg de sfeer van een aantal sovjet- 
appartementen. Wat wordt gesimuleerd, zijn 
enkele sovjetappartementen-die-voor-het- 
publiek-zijn-opengesteld. Gesimuleerd 
wordt de situatie van hun tentoonstelling. 
Voor de bezoekers is duidelijk een parcours 
uitgestippeld; doordat de kamers geen deu
ren hebben, krijgen ze iets van kijkkasten; 

bij elke kamer zijn teksten op de muren 
aangebracht over het leven van de duidelijk 
fictieve bewoners, waartussen zich veel 
kunstenaars en dromers bevinden: teksten 
van henzelf, van hun medebewoners, vrien
den of buitenstaanders, en ook van de (even 
fictieve) makers van de tentoonstelling. 
Kortom: bij Kabakov wordt de tentoonstel
ling tentoongesteld. Hierdoor wordt gron
dig onduidelijk welk soort bezoeker men is, 
Of wat men daar komt doen.
In het geval van “De tien personages” is 
men in geen geval de toevallige bezoeker 
van een leeg sovjetappartement. Men is 
zeker ook niet de simpele ziel die volledig 
opgaat in de artistieke nabootsing van zo’n 
appartement. Maar men waant zich even
min de afstandelijke bezoeker die weet dat 
het om een nabootsing gaat, voorzien van 
commentaar, die ons een levendig en inte
ressant beeld geeft van de bedroevende 
woonomstandigheden van de modale bur
ger onder het sovjetregime. Neen, men be
vindt zich in een museum waarin zo’n le
vensechte museale nabootsing, met com
mentaar en al, wordt tentoongesteld. Het 
didactische commentaar over de bewoners 
maakt deel uit van hetzelfde gesimuleerde 
universum als de teksten van de bewoners 
zelf en het hele interieur.
De totale installatie is een kunstwerk dat 
alles wat bij zijn presentatie komt kijken 
(opstelling, afgrenzing, parcours, inleiding, 
commentaar) in zichzelf opneemt. Het is 
een kunstwerk dat zijn eigen institutionele 
en discursieve inbedding incorporeert. De 
manier waarop de dingen te kijk worden 
gezet, zet het op haar beurt te kijk.

De toeschouwer als personage

Binnen haar eigen ruimte wordt het fictieve 
karakter van de totale installatie aan de orde 
gesteld. De wijze waarop de bezoeker vat 
probeert te krijgen op de totale illusie die de 
installatie is, wordt binnen het veld van de 
illusie geënsceneerd. Dat de tentoonstelling 
zichzelf tentoonstelt, impliceert derhalve 
dat ze ook de toeschouwer tentoonstelt. In 
Kabakovs installaties wordt de blik, vaak 
letterlijk, voorgeschreven: een nieuwsgie
rige blik, een oprecht geïnteresseerde blik, 
een kritische connaisseursblik, een naïeve 
blik, een dromerige, verinnerlijkte blik. Zo 
laat de toeschouwer zich in “De tien perso
nages” gemakkelijk onderdompelen in de
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sfeer van een Russisch appartementen
complex. Maar anderzijds betrapt hij zich 
erop een nieuwsgierig toerist of een senti
menteel voyeurist te zijn, die graag van een 
vleugje horror en beklemming proeft tij
dens zijn exotische uitstapjes. Om dit vage 
schuldgevoel te neutraliseren, kan hij zich
zelf transformeren in iemand die etnogra
fisch geïnteresseerd is. Maar dan voelt hij 
weer het valse, onhoudbare van die afstan
delijke positie aan, en herinnert zich dat hij 
al bij al een volwassen kunstliefhebber is: 
iemand die in dit alles naar een universele 
poëzie zoekt die de beklemming van elke 
concrete situatie overstijgt - om dan weer te 
bemerken dat de installatie met een vreemde 
ironie dit verlangen naar esthetische trans
cendentie in elk van de kamers reeds met 
commentaar en al in scène heeft gezet. 
Verwarrend aan de totale installaties van 
Kabakov is dat de toeschouwer er deel van 
uitmaakt, niet in de afgezaagde zin dat hij 
eraan zou ‘participeren’, maar in de zin dat 
hij er op een nogal ongemakkelijke manier 
zichzelf ontmoet, op zichzelf stuit als op een 
personage, een dubbelganger die hem vóór 
is. De bezoeker van de installatie loopt als 
het ware zichzelf voor de voeten. Hij be
zoekt zijn eigen bezoek: hij bezoekt niet 
slechts, maar ervaart hoe het is wanneer 
iemand - die niemand anders dan hijzelf is - 
een tentoonstelling bezoekt: besnuffelt, be
kijkt, overschouwt, van commentaar voor
ziet. Hij ervaart niet alleen hoe het is wan
neer iemand zich in de illusie laat glijden, 
maar ook hoe het is wanneer iemand deze 
illusie kritisch overdenkt: hoe iemand weg
droomt en dan plots denkt te weten dat hij 
droomt, terwij 1 hij ook dit weten alleen maar 
droomt...

Op het dak

Ook in “Op het dak” (Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel, 1996) is de illusie verre
gaand. Kabakov ensceneert niet slechts een 
binnenruimte, maar, om in filmische termen 
te spreken, een combinatie tussen interieur 
en exterieur. We bevinden ons onder het 
nachtelijke firmament op een dak. Het ro
mantische van de illusie is zo expliciet dat 
de ironie ervan nauwelijks verborgen kan 
blijven. De stripverhaalachtige illustratie 
op de uitnodigingskaart benadrukt teder het 
infantiele van deze romantiek - ‘infantiel’ 
omdat dergelijke romantiek teruggaat op de 
melancholie van het kind dat zich plots van 
zij n onafhankelijkheid bewust wordt en voor 
het eerst de bevreemding voelt in het huis 
van zijn ouders niet werkelijk thuis te zijn. 
Het kind koestert het verlangen zich uit de 
enge bepaaldheid van zijn leven los te ma
ken. Het beeldt zich bijvoorbeeld in op de 
daken te zwerven als een kat die door een 
dakvenster’in het leven van vreemden kan 
binnenglijden. Het kind geniet er even van 
niemand te zijn, zonder verhaal, zonder 
huis, zonder vader en moeder, zonder een 
verleden dat reeds op hem weegt. Het geniet 
van een illusie van gewichtloosheid: “Que 
c ’ est beau d’être jeune et d ’ être rien encore ! ” 
(Paul Valéry).
Maar dit is kinderromantiek, technisch uit
gedrukt: infantiel narcisme. En het is zo’n 
infantiel narcistisch personage dat in ons
zelf ontwaakt wanneer wij Kabakovs dak 
betreden. Dit personage is het allegorische 
alter ego van de museumbezoeker die het 
gewicht van zijn levensgeschiedenis en 
-situatie van zich aflegt om vanuit die pro
fessionele gewichtloosheid in (het venster 
van) elk kunstwerk te kunnen kijken. In dat 
personage ziet de museumbezoeker zijn 
gewichtloos schouwen, zijn lichaamloze blik 
geënsceneerd. Hij ziet hoe zijn blik gedra
gen wordt door de wens zich als een engel
achtig spook te bewegen in een puur virtu
ele ruimte. Maar niet alleen door deze iro
nisch romantische enscenering ontmoet de 
bezoeker zichzelf, maar ook doordat het 
gestommel van zijn voetstappen op het hou
ten dak zijn illusie van vrij zwevende 
gewichtloosheid verstoort.
De toeschouwer, die ook gefluister van stem
men hoort, kijkt door een van de dakven
sters in een verlichte kamer. De sjofele 
inrichting van de kamer doet hem het onge
paste van zijn blik voelen. Kabakov arran
geerde hier voor de zoveelste keer een be
woonde woonkamer - alsof de bewoners net 
even weg zijn -, maar hij laat ons niet langer 
dan een seconde van de illusie van die 
intimiteit genieten. Wat we zien, blijkt hele
maal niet zo intiem te zijn. In de armoedig 
gemeubileerde woonkamer zien we onszelf. 
kunstliefhebbers die stomweg naar een reeks 
dia’s zitten te kijken.
De diavertoning doorbreekt de illusie dat 

we ergens toevallig of onuitgenodigd zou
den binnenkijken. Er speelt zich daar hele
maal geen verborgen, onbekend leven af, 
maar een voor ons georganiseerde verto
ning. Alles is er alleen maar voor ons, vol
ledig op onze blik afgestemd. Wij kijken 
alleen door het venster - waarvan de grootte 
én de ontbrekende gordijnen de kamer nog 
meer tot een kijkkast maken - omdat iemand 
wilde dat wij kijken! En voor we het weten, 
zitten we in die schaars verlichte kooi tussen 
onze soortgenoten op een stoel te kijken 
naar voor ons geselecteerde fragmenten uit 
het leven van onbekende mensen, voorzien 
van commentaar dat uit een luidspreker 
weerklinkt.
Maar terwijl alles hier alleen maar voor de 
bezoeker is, voelt hij tegelijk dat hij hier 
absoluut niet thuishoort. Hij geniet niet zo
maar als in een bioscoop van een fictief 
drama, maar hij kijkt vanaf de plaats van 
afwezige bewoners als een spook naar 
familiekiekjes die hem niet aangaan. Hij is 
niet de afstandelijke getuige van intieme 
taferelen en ontboezemingen, maar ziet zich
zelf neergezet op de plaats van de intimus. 
En ondanks het kritische bewustzijn van 
deze farce, maakt de ‘echtheid’ van deze 
plaats, de authenticiteit van de dia’s en de 
vertelde anekdotes, de toeschouwer mede
plichtig. In de zorgvuldig uitgekiende, rit
mische herhaling van intieme beelden en 
woorden bij ontstentenis van de personen 
die zich daarin meedelen, wordt elke ontroe
ring die hij voelt onmiddellijk een obscene 
parodie van zichzelf. Net zoals bij de hoofd
figuur in Adolfo Bioy Casares’ “Morels 
uitvinding”, geraakt het verlangen van de 
installatiebezoeker tot het intieme leven van 
anderen door te dringen, verstrikt in een 
choreografie die allang vastligt en zich on
verschillig mechanisch herhaalt.
Doordat de obsceniteit die onze alledaagse 
kost is zich hier als het ware over zichzelf 
heen plooit, ontstaat een afstand tussen de 
bezoeker en zijn eigen blik. Alleen het sen
timentele deel in hem kan geboeid blijven 
kijken naar deze eindeloze opeenvolging 
van familiekiekjes, die, samen met het com
mentaar, zeer herkenbaar en aandoénlijk 
zijn, maar anderzijds omslachtig, uiteinde
lijk vervelend in hun banaliteit. In de onver
moeibare opeenstapeling van intieme anek
dotes lost elke intimiteit op. Deze zichzelf 
encenerende openhartigheid die systema
tisch op de vlakte blijft, heeft iets 
onverschilligs, anoniems, en is daarom mis
schien een ultieme vorm van zwijgen.
Kabakovs suggestie dat er ergens een ultiem 
geheim schuilgaat achter deze banaliteit, is 
niet gespeend van ironie. Een extra-projec
tor doet de dia’ s een weinig verbleken en 
geeft ze een sacraal artistieke aura. Ze krij
gen iets van spirituele verschijningen uit 
een ver Verleden, alsof hier doden worden 
opgeroepen, terwijl Ilya Kabakov en zijn 
vrouw Emilia dit zelf allemaal met hun 
eigen familiedia's hebben opgezet. Ze han
gen hier even de dode uit, de voor altijd 
onbereikbare. Neen, deze aura, deze “een
malige verschijning van een verte” (Walter 
Benjamin), raakt weliswaar een snaar bij de 
toeschouwer (“sentimentaliteit is een rader- 
tje dat altijd werkt,” zegt Kabakov), maar 
anderzijds kan deze zich hierdoor niet in 
ernst laten verleiden. Deze aura spiegelt 
hem nog maar eens zijn eigen personage 
terug: diegene in elk van ons die naar het 
verre, onbereikbare mysterie verlangt, die 
gelooft dat er daar ergens een geheim is dat 
ontraadseld zou kunnen worden.

De installatie in zijn totaliteit is dus fake. De 
infantiele romantiek van het dak en zijn 
onbestemde beloftes is grotesk. De intimi
teit van de verlichte woonkamer is een val
strik. De kennismaking met het leven van 
vreemden via dia’ s blijkt een nogal obscene 
parodie die uitmondt in oeverloze banali
teit. En de aura die suggereert dat er in die 
banaliteit een mysterie sluimert, is een door
zichtige truc.
Alles is duidelijk vals en komt daar ook voor 
uit. Het punt is evenwel dat dit de werking 
van de illusie niet verhindert. Alleen is die 
werking bevreemdend: diegene in onszelf 
die zich laat meevoeren, kunnen wij niet 
ernstig nemen; hij splitst zich telkens van 
ons af als een personage dat we verlooche
nen of waar we ironisch over doen: de 
geëxalteerde romanticus in ons die over de 
daken langs de vensters wil zweven, de 
melancholische voyeur die anderen bespiedt 
omdat hij die anderen wil zijn, de sentimen
tele kwast of voyeur die belust is op intieme 
anekdotes, de dromer die doorheen het weef
sel van de alledaagsheid de verte wil aanra
ken. .. Al deze personages lossen elkaar af 

terwijl we ons door de installatie bewegen. 
Wij kunnen ons als door de wol geverfde 
(post)modeme kunstkenners met geen en
kele van hen identificeren, maar de totale 
installatie weekt ze één voor één uit ons los 
nog vóór we zelf onze ‘eigen’ positie, onze 
‘eigen’ manier van kijken weten te bepalen. 
We vallen van meet af aan over hen heen. Of 
beter: zij zijn het die in ons over elkaar heen 
vallen.
Doordat onze blik zich voortdurend van 
onszelf afsplitst, kunnen wij nooit de atmo
sfeer van de totale installatie met volle teu
gen ervaren of probleemloos verzinken in 
het verhaal dat ze vertelt. Onze stemming en 
begrip worden keer op keer onderbroken. 
Ze verschuiven van personage naar perso
nage. In geen enkele positie, in geen enkele 
vorm van afstandelijkheid of inleving zijn 
we thuis. Het is nooit onze plaats waar we 
zitten, onze blik waarmee we kijken. Tel
kens weer worden we op de plaats van een 
ander gedrongen, door een andere kijk-in- 
trige gegrepen. De ‘goede.’ afstand of nabij
heid om de totale installatie te bekijken of te 
ervaren is onvindbaar. Dit is wellicht de 
betekenis van de “halfslaap” waar Kabakov 
de installatiebezoeker aan overgeleverd wil 
zien: slechts als acteur, bekleed met een 
bepaalde rol in het illusiespel, kan hij de 
installatie ‘overzien’, wat betekent dat hij 

' de installatie nooit kan overzien (6). Het ene 
toeschouwerspersonage volgt het andere op, 
zonder dat zich uit die rij ooit de ‘ware’ 
toeschouwer losmaakt. Het is alsof we tel
kens slechts ontwaken om in een nieuwe 
droom te belanden, en de overgang tussen 
twee droomtoestanden, zou Nietzsche zeg
gen, noemen wij met een nogal misplaatste 
trots: ‘bewustzijn’, ‘reflectie’, ‘kritische 
afstand’. Welnu: deze toeschouwers- 
personages die elkaar aflossen, zijn even 
zovele verkleedpartijen van de kunstenaar, 
die hij zelf niet zo stevig in de hand heeft als 
een bepaalde hardnekkige kunstenaarsmythe 
ons zou willen doen geloven. Er is geen 
meta-positie buiten de illusie.

Het kunstenaarspersonage: de niemands- 
biografie

We weten dat Ilya Kabakov een kunstenaar 
is die eigenlijk niets maakt dat op kunst lijkt. 
Het is volstrekt onduidelijk wat hij ons nu 
eigenlijk wil tonen. Hij arrangeert de ruimte, 
haar belichting, de kleur van haar wanden, 
en brengt daarin talloze objecten samen die 
getuigen van armoede en slechte smaak. 
Tevens incorporeert hij in zijn installaties 
allerlei niet-artistieke beelden, of beelden 
die in hun poging artistiek te zijn mislukt of 
mediocre zijn: kindertekeningen, ideologi
sche prenten, affiches en schilderijen, foto’s 
uit populaire tijdschriften. Ook integreert 
hij in zijn installaties zijn artistieke en semi- 
artistieke produktie van vroeger: zijn 
monochrome schilderijen, zijn kinderboek- 
illustraties, zijn albums.
Kabakov gebruikt beelden alleen omdat er 
sleet op gekomen is, omdat ze achterhaald 
zijn, omdat ze al te ideologisch, te ouder
wets, te sentimenteel, te smakeloos zijn. En 
in het algemeen citeert of recycleert hij in 
zij n installaties slechts media en presentatie- 
modellen in zoverre ze de anonieme mid
delmaat vertegenwoordigen. Hij is gefasci
neerd door alles wat niet aan een persoon
lijke, originele expressievorm toekomt. In 
“Op het dak” recycleert Kabakov het 
presentatiemodel van het speelgoedbuisje 
met zijn sprookjesachtige taferelen.
In elke ‘kamer’ vertellen Ilya en zijn vrouw 
Emilia verschillende episodes uit hun le
ven. Ze bedienen zich daarbij van een dia
projector, op een wijze die in niets verschilt 
van een ‘modale’ familie. Het commentaar 
wordt consequent op het niveau van de 
anekdote gehouden: geen interpretatie, geen 
reflectie. Terwijl het Kabakov zelf is . die 
doorheen de beelden en woorden tot ons 
spreekt, doet hij tegelijk niets anders dan 
tentoonstellen hoe het medium in zijn alle
daagsheid functioneert.
Ook in de centrale, grootste kamer van de 
installatie, een replica van zijn Moskouse 
atelier, verlaat Kabakov het niveau van'de 
vlakke anekdotiek niet. Een replica van het 
atelier van een bekend kunstenaar is op 
zichzelf reeds een kitscherig gegeven. Het 
ruikt naar Madame Tussaud, of naar cultuur- 
toeristisch fetisjisme: ‘Hier schreef Gustave 
Flaubert in 1854...’ Of in ons geval: Tn dit 
atelier leefde en werkte in de jaren ’50, ’60 
en ’70 de bekende Russische kunstenaar 
Ilya Kabakov, een van de spilfiguren van 
het Russische Conceptualisme’. Als men in 
dit atelier kijkt en binnengaat, voelt men in 
zichzelf, of beter: aan de rand van zichzelf, 

meer dan ooit een toeschouwerspersonage 
oprijzen: de culturele toerist die inderdaad 
weleens een kunstenaarshuis bezoekt, en 
die dus nieuwsgierig is naar hoe het atelier 
van Kabakov er toentertijd werkelijk uit
zag, daarmee de illusie koesterend te weten 
te komen ‘hoe het allemaal begon’.
De ironie begrijpend, wil men dit naïeve 
personage van zich afwerpen. Toch is er iets 
in de toeschouwer dat die ironie maar niet 
wil begrijpen. En zo gek is dit ook niet. We 
zitten hier per slot van rekening in een 
installatie van Kabakov zelf die eigenhan
dig deze reconstructie heeft gemaakt, waar
van hij zelf de context toelicht met dia’s en 
commentaar. En is het verlangen de oor
sprong van de creativiteit te vatten, haar 
geboorteplaats te betreden, nu eenmaal niet 
een van de fundamentele illusies van ons 
modernen, kinderen van de romantiek?
Maar waarin bestaat de ‘echtheid’ van dit 
atelier? Gaat het hier niet om een persiflage 
op geromantiseerde, tentoongestelde 
kunstenaarsellende? Van de infantiele ro
mantiek van het nachtelijke dak Zijn we 
terechtgekomen in de artistieke zolderka- 
merromantiek. Wat gebeurt hier eigenlijk? 
Kabakov recycleert zijn eigen atelier, maar 
eigenlijk gaat het om een ironische tentoon
stelling van zo’n imitatie, een imitatie van 
een imitatie, die overigens op zijn minst 
nonchalant is. Binnen deze nep-imitatie pro
jecteert Kabakov dia’s die weinig ophelde
ren over zijn kunstenaarschap: het zijn meer 
kiekjes voor intern gebruik aan de hand 
waarvan vrienden en betrokkenen herinne
ringen kunnen ophalen. Maar door zijn 
vlakke commentaar heen sluimert een be
kentenis. De kunstenaar zegt dat het meubi
lair van zijn atelier bestond uit tafels, stoe
len en kasten die hij, evenals enkele iconen, 
tussen het vuil had samengeraapt. Hij ver
telt ook dat zijn atelier eigenlijk een 
discussieforum was, een soort praatbarak. 
Omtrent zijn artistieke produktie stelt 
Kabakov enkel dat hij in die tijd monochrome 
schilderijen maakte waarop hij in de hoeken 
het commentaar van bezoekers aanbracht, 
en dat hij alles deed om in de huid te kruipen 
van de “gestandaardiseerde, anonieme, ty
pische sovjetkunstenaar, de kunstenaar die 
een personage was”. Hij bekeek de wereld 
met de ogen van deze onbenul, een “wereld 
van armzalige, naargeestige alledaagsheid”. 
Dit alles maakt een beetje duizelig. Temid
den van een bedrieglijke imitatie van zijn 
atelier, schuift Kabakov zichzelf naar voor 
als een even bedrieglijk kunstenaars
personage dat zich tussen de regels van zijn 
verhaaltjes laat ontvallen dat hij eigenlijk 
niets anders heeft gedaan dan meepraten en 
een hol personage construeren. Want de
gene die de dia’s toelicht, is niet zomaar 
Kabakov ‘zelf, maar een simpel alter ego, 
dit keer niet de ‘gemiddelde sovjetmens’, 
maar: ‘de gemiddelde kunstenaar die een 
praatje houdt over zijn kunstenaarsbestaan’. 
Kabakov vertolkt hier met zijn eigen stem 
een personage dat in zijn plaats zegt dat hij, 
‘Kabakov’, nooit meer dan zijn eigen perso
nage, zijn eigen dubbelganger is geweest. 
Hij speelt poppenkast en laat een pop zeg
gen: ‘ik ben nooit meer dan een pop ge
weest: degene wiens medium ik ben, ben 
ikzelf: niemand...’
Maar waarom deze naar zichzelf verwij
zende schijnvertoning? Waarom treedt, zo- ’ 
als in een ‘echte’ reality show, de ware 
Kabakov niet naar voren om oprecht, zon
der omwegen vanuit zichzelf te zeggen wat 
hij over zijn kunstenaarschap te zeggen 
heeft? Antwoord: omdat elke reality show - 
ook de meest integere vorm ervan die wij 
kunst noemen - een poppenkast is, omdat de 
ware Kabakov, de Kabakov die zich achter 
het schaduwspel van zijn imitaties en perso
nages zou bevinden, niet bestaat, omdat hij 
enkel als bedrieglijk naar voren geschoven 
pop een stem heeft, en dan ook enkel als pop 
het bedrieglijke, onpersoonlijke, on-eigen- 
lijke van deze hele toestand kan ‘bekennen 
In die zin is Kabakovs ‘ironisch’ gebruik 
van pseudo-artistieke en populaire beeld
en woordtalen geen ‘postmodern’ spelletje 
in de trant van ‘het moet allemaal kunnen’, 
of: ‘high art en low art, het doet er allemaal 
niet toe... ’ - die ironie komt, zoals elke niet- 
vrijblijvende, moedige ironie, voort uit een 
reële gehechtheid. Iets in Kabakov dat men 
nauwelijks een persoon kan noemen, is op 
een obscure, ‘infantiele’ wijze verslingerd 
aan al die sentimentele, mystificerende, 
kleinburgerlijke presentatievormen waar
van hij de holheid doorziet. Iets in Kabakov 
zit vast aan wat de kunstenaar als afval 
behandelt.
Het volstaat niet dat we inzien dat in de 
autobiografische installatie “Op het dak”

6 • De Witte Raaf 63 • september-oktober 1996



een aantal reeds lang ontluisterde, on-ei- 
genlijke presentatievormen overelkaar heen 
worden gelegd waarachter de auteur zelf 
terugwijkt. Het volstaat niet te zeggen dat 
Kabakov doorheen deze presentatievormen 
slechts spreekt als met de stem van een 
ander, dat het niet hijzelf is die ensceneert, 
imiteert, projecteert en spreekt, dat hij zich 
uit die enscenering, imitatie, projectie en 
dat spreken heeft teruggetrokken om deze 
presentatievormen aan zichzelf over te la
ten. Dat is allemaal waar, maar evenzo moet 
gesteld worden dat er geen Kabakov is die 
buiten deze geënsceneerde dakvenster- 
betovering staat, buiten het doordeweekse 
intimisme en de nep-auravan de dia’s, bui
ten deze bedrieglijke atelier-imitatie. Al
leen kan hij slechts door deze presentatie
vormen zichzelf te laten presenteren als was 
hij er zelf in afwezig, getuigenis afleggen 
van een wereld van woorden en beelden 
waardoor hij gegrepen was zonder dat hij 
daar woorden of beelden voor had.
De ‘primitieve’, pre-individuele gehecht
heid aan een wereld waar men niets tegen
over kon stellen, kan geen onderwerp.zijn 
van persoonlijke expressie. Die vreemd in
tieme wereld kan enkel duister oplichten in 
een anonieme illusiemachine waarvan de 
kijk- en luisterkasten zodanig in zichzelf 
doordraaien dat ze enkel nog zichzelf laten 
zien en horen. Kabakov kan pas getuigen 
van zijn singularité it, van wat hem het meest 
eigen is, door zijn hoogstpersoonlijke wan
deling op de Moskouse daken, zijn unieke 
levensverhaal, zijn onvervangbare atelier 
prijs te geven aan de onverschilligheid van 
achterlijke, dode vormen die zich machi
naal herhalen, want het is in dit dode dat zijn 
leven is ingeschreven.
De sovjetcultuur heeft niets van enige bete
kenis voortgebracht, zegt Kabakov, enkel 
vals sentiment en ideologie. Het is alsof de 
‘totale installatie’ een soort mimesis is van 
de beklemmende ‘totale installatie’ die de 
Sovjet-Unie was, alsof Kabakov deze tota
litaire illusiemachine op haar beurt te kijk 
wil zetten, evenwel zonder zich als slimme 
buitenstaander op. te werpen, zonder zich te 
kunnen of ook maar te , willen onttrekken 
aan de fascinatie voor de bedrieglijke 
beloftes die deze machine met haar holle 
produkten bleef opwekken (7). Met zijn 
hemzelf (en dus ook ons) te kijk zettende 
ensceneringen affirmeertKabakov zijn blij
vende gehechtheid aan datgene waarvan het 
banale bedrog, de betekenisloosheid allang 
is doorzien.
Als ideologie de valse suggestie is van een 
uitweg uit de grauwe alledaagsheid, als ze 
zoiets is als een trompe l'oeil van een open 
venster met vergezicht op een betonnen 
gevangenismuur, dan ontmaskert Kabakov 
niet zomaar de ideologie door het trompe 
l’oeil weg te vegen en de grauwe muur te 
tonen (8). Hij schildert eerder, zoals prima
ten in een grot, talloze trompe l’oeils over 
elkaar heen, of beter: hij laat ze elkaar 
wegschilderen, tot er nog slechts een com
pacte opeenhoping overblijft, een helder 
duistere vlek waaruit nog enkel een stomme 
fascinatie spreekt voor wat niets is en nooit 
iets geweest is.

We kunnen hier onmogelijk blijven

Er lijkt geen uitweg uit de intrige van de 
totale installatie die kunstenaar en toeschou
wer tot dubbelgangers van zichzelf maakt, 
halfslapend overgeleverd aan een fascinatie 
die steeds weer die van een ander blijkt, een 
fascinatie die haar eigen ongegrondheid 
doorziet, zichzelf daarom voortdurend on
derbreekt, ironiseert, én niettemin ononder
broken voortgaat, zich in een nieuwe versie 
van zichzelf overleeft. De belofte die uit
gaat van objecten, vensters, ruimtes, projec
ties, enzovoort, blijft onuitroeibaar door haar 
ontluistering heen. Er lijkt geen weg uit de 
eindeloze farce, de met zichzelf spottende 
metafysiek van de totale installatie.
Toch lijkt door elke installatie, welk verhaal 
ze ook vertelt (appartement, werf, archief, 
school,...), de stille roep naar zo ’ n uitweg te 
klinken. Deze roep laat zich volgens 
Kabakov enkel op een negatieve manier 
formuleren als: ‘we kunnen hier onmogelijk 
blijven’. Zo was de installatie “De tien 
personages” een staalkaart van nogal gro
teske ontsnappingsstrategieën. In “Op het 
dak” zijn er natuurlijk de daken waarop het 
kind of de kunstenaar vlucht voor de be
klemming, en de valiezen die in elke kamer 
op de kast klaar liggen (hoewel deze laatste 
tevens wijzen op een mogelijke apotheose 
van de beklemming). Vertaald naar de toe
schouwer klinkt deze roep om een uitweg 
als: ‘ik kan toch niet degene zijn die vanaf

Ilya Kabakov

Op het dak (zicht op het atelier), 1996 (foto: Dirk Pauwels)

een dak door ramen spiedt? Ben ik het die 
naar familiekiekjes kijkt? Ben ik werkelijk 
iemand die geïnteresseerd is in hoe het ate
lier van deze beroemde kunstenaar er des-, 
tijds uitzag? Neen, dit alles ben ik niet. Maar 
wie ben ik dan wel? Het kan toch niet zijn 
dat ik altijd een ander moet zijn, dat er altijd 
dat personage moet zijn tussen mij en me
zelf dat kijkt als ik kijk. Er moet een weg zijn 
uit deze ont-eigening, een plaats waar ik met 
mijn eigen ogen kan kijken.’

•Maar waarin kan de “hypothetische 
ontsnappingsmogelijkheid” (9) waarvan 
Kabakov gewaagt gelegen zijn? Ligt de 
bevrijding in het lucide inzicht van de be
zoeker dat alle open vensters en intimitei
ten, projecties en imitaties bedrieglijk zijn, 
of in het nog lucidere inzicht dat juist het 
ideaal van een uitweg uit de illusie het 
grootste bedrog is? Of moeten we deze 
luciditeit projecteren op de kunstenaar die 
wel ‘weet’ dat ook hij een pop in de poppen
kast is? Maar is ook dit ‘postmoderne’ we
ten dat publiek en kunstenaar delen niet het 
al te zelfbewuste weten van een subject dat 
het spel van de illusie in zijn totaliteit zou 
kunnen overschouwen? Veronderstelt dit 
weten niet al te zeer een soort soevereine, 
lege plaats buiten de illusiemachine?
Het is reeds gezegd: alleen de pop, alleen 
het personage dat de installatie ondanks 
mezelf van mezelf afscheidt, kan zijn eigen 
holheid reflecteren, zijn eigen leegte uit
spreken om in die stomme spraak een nieuwe 
pop af te scheiden. Alleen de illusiemachine 
zelf - en dit is de enige ‘uitweg’ - kan op 
doldrieste wijze de fictie beamen waarin 
kunstenaar en publiek zichzelf en elkaar als 
in den vreemde ontmoeten.
In “Op het dak” bewijst dit vermogen van 
de illusiemachine om de eigen leegte te 
reflecteren, zich vooral in het atelier. Dit 
doorsnee armoedig atelier is een mislei
dende, al te ‘schilderachtige’ imitatie van 
Kabakovs eigen ontsnappingscel, waarin 
hij zichzelf als een misleidend kunstenaars
personage neerzet dat er blijkbaar genot in 
schept zich onherkenbaar te vermommen in 
een mens die totaal misleid is: de ‘gemid
delde sovjet-mens', volmaakt medium van 
de ideologie, dat wil zeggen van een ma
chine die een onvoorstelbare hoeveelheid 
beeld- en taalrommel produceert die voor 
de mens, buiten het fatale gegeven dat dit 
alles hem vasthoudt, niets betekent.
Kabakovs kunstenaarspersonage zoekt zijn 
bevrijding in de enscenering van de im- 
passe, van een karakterloze onderdompe

ling in het bedrog. Als zodanig reflecteert 
dit personage de hele installatie als totaliteit 
van geënsceneerde, elkaar opvolgende, zich 
in elkaar spiegelende.impasses en valse 
uitgangen. “Op het dak” schetst geen totaal 
geïdeologiseerd universum, zoals bijvoor
beeld de installatie “C’est ici que nous 
vivons” (Centre Pompidou, Parijs, 1995), 
maar een totaal gebanaliseerde, of beter: 
verhuiselijkte wereld. Met zijn gezapig 
praatje haalt Kabakov zijn eigen atelier, 
ontmoetingsplaats van Russische concep
tuele kunstenaars, binnen in de sfeer van de 
familiaire gezelligheid. Dit praatje roept het 
schrikbeeld op van een onoverwinnelijke, 
verstikkende huiselijkheid waarnaar alles 
fataal terugkeert, van een soort moederlijke 
grot waarvan alle wanden ons toefluisteren 
dat er niets anders is dan ‘het leven flat zijn 
gangetje gaat’.
‘Het leven in het atelier’... Kabakovs alter- 
ego speelt hoe de geborgenheid van het 
huiselijke ongemerkt elke ‘transcendente’ 
Sehnsucht, elke artistieke of filosofische 
ontsnappingspoging neutraliseert. Maar 
doordat deze ‘totale’ huiselijkheid zich ten
toonstelt, zich presenteert als een anonieme 
machine, verschijnt ze als iets onwezenlijks, 
verafs, iets waaraan men slechts als spook 
deel kan hebben: het ‘onhuiselijke’ bij uit
stek. Daarom gaat het er niet primair om dat 
Kabakov de bezoeker een intimiteit sugge
reert die radicaal ontoegankelijk blijft. “Op 
het dak” is de constructie van iemand wiens 
intimiteit voor hemzelf ontoegankelijk is, 
van iemand die altijd reeds uit de eigen 
intimiteit is weggegleden zonder dat deze 
‘uittreding’ hem daarom genoeg afstand gaf 
om op die intimiteit neer te zien of deze te 
‘ironiseren’. De enige ironie is dat degene 
die vanop het dak in de kamer kijkt daar zelf 
zit, en dat ook degene die daar zit een spook 
is van zichzelf, iemand die tegen de eigen 
gezelligheid aankijkt als tegen een ver beeld 
dat zijn eigen wetten heeft.
Niet alleen is de alledaagsheid waarin elk 
van ons baadt ontoegankelijk, maar daarbij 
vinden we als compensatie voor die balling
schap geen fundament buiten dit kleverig 
element. Afstand én intimiteit zijn onmoge
lijk. Wat ons verstoot, houdt ons vast, vormt 
een uitwendigheid binnen onszelf die in ons 
leeft als een automaat die op zichzelf func
tioneert. Wanneer Kabakov zijn intimiteit 
overlevert aan een onverschillige openbaar
heid die hij haar doorzichtige trucs laat 
uitvoeren, dan delft hij daarmee in die inti
miteit zelf een onverschillige kern op, een

‘automaton’ dat hem vreemd is, maar dat 
anderzijds alleen van hemzelf is.

Wat is er, tenslotte, met de schilderkunst 
aan de hand in “Op het dak”? Zij is hier 
duidelijk door fetisjistische enscenering en 
familiarisering uitgehold. Maar doordat die 
enscenering zich over haar eigen bedrog 
plooit, die huiselijkheid haar eigen bevreem
ding laat voelen, blijft de schilderkunst als 
het ware in haar verdwijning hangen: en
kele over de vloer verspreide lege lijsten en 
tegen de muur gestapelde doeken, een 
schilderspalet op een tafel, een schrijvers
blok waarop iemand blijkbaar onhandige 
pogingen heeft gedaan de schade op te me
ten... De schilderkunst overleeft hier als 
allegorie van zichzelf: als allegorie van de 
uitweg uit de poppenkast die zij ooit zou zijn 
geweest, als teken van een oningeloste en 
oninlosbare belofte die niettemin onuitroei
baar is.
Kabakov vergelijkt de schilderkunst met 
een gezonken schip dat een eindeloze draai
kolk achter zich laat. ( 10) In deze draaikolk 
blijven alle achterhaalde utopieën, dromen, 
vergezichten op andere werelden of dimen
sies, ontsnappingsfantasieën, lichtende 
toekomsten rondcirkelen. Kabakov toont 
de schilderkunst als een lege belofte zonder 
grond, een belofte die zich dan ook eender 
waar kan incarneren, bij voorkeur in een 
ruimte waar zij helemaal is verstomd: een 
nep-atelier waarin zij enkel nog als kitsche
rig nostalgische restant voortbestaat. 
Daarom is het kadaverachtige verschijnen 
van de schilderkunst in het hart van de totale 
installatie noch zomaar een laatste knieval 
voor de illusie, noch de ultieme ontluistering 
die de spiegel doet breken. De schilderkunst 
belichaamt hier een fascinatie die élke 
ontluistering overleeft, die alles wat het 
‘totale’ incarneert, afwijst, maar zich ander
zijds overgeleverd weet aan zijn grondeloze 
spiegeling, aan de ironie, van zijn eeuwige 
wederkeer.

Frank Vande V eire

Noten :

(1) Ilya Kabakov, in: “Onthe ‘total’instal
lation”, Cantz, Bonn, 1995, p. 244.
(2) Ibidem, p. 276.
(3) Zie het interview van Helen Saelman 
met Ilya Kabakov, in: “De Groene Amster
dammer”, 12 juni 1996.
(4) Ilya Kabakov gebruikt deze term in: 
Ilya Kabakov & Boris Grays, “Die Kunst 
der Installation”, Cantz, Bonn, 1996.
(5) Ilya Kabakov, in: “On the ‘total’ instal
lation”, p. 273-274.
(6) Ibidem, p. 280.
(7) In “Die Kunst der Installation ” stelt 
Ilya Kabakov: “Wij allen leefden onder het 
teken van het ‘totale’. Dit onzalige woord 
‘totaal’...” (p. 159).
(8) Denk aan de analogie tussen Marx’ eis 
de bloemen van de ketens weg te nemen en 
de eis van het modernisme de brute 
materialiteit van het schilderij bloot te leg
gen.
(9) Ilya Kabakov, in: “On the ‘total ’ instal
lation”, p. 342.
(10) Ilya Kabakov, in: "Onthe ‘total’ instal
lation”, p. 252.

Bovenstaande tekst is een bewerking van 
een lezing die de auteur gaf in het Paleis 
voor Schone Kunsten op 13 juni. De in
stallatie “Op het dak” van Ilya Kabakov 
kan nog tot 8 september bezocht worden 
in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/ 
507.84.68).
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Een schrijn voor kunst en kunstenaar
Over de dubbelzinnige ideologie van het monografische museum

Zoals een kerk tracht het museum mensen te 
overtuigen dat de wereld, die het toont, deel 
uitmaakt van een achterliggend groter ge
heel; met een overtuigende missionerings- 
ijver tracht het de toeschouwer te bekeren. 
(...) Dit fenomeen is nog evidenter wanneer 
we denken aan monografische musea, waar
van de situatie op z’n minst even ambigu is 
als van algemene musea.
Manuel J. Borja-Villel, in: “Els limits del 
museu ”,1995

Encyclopédie

Van kerken, beursgebouwen, luchthavens 
en voetbalstadions wordt zelden beweerd 
dat deze ‘onnatuurlijk’ zijn, maar zogezegd 
oprechte kunstliefhebbers durven deze kwa
lificatie weleens toeschrijven aan het mu
seum. Kunstwerken, zo wordt dan verkon
digd, horen overal thuis behalve in een 
museum. Kunst is iets dat leeft. Het museum 
transformeert daarentegen elke uiting van 
creativiteit tot een levenloos brokstuk, tot 
een doods cijfer in de eindeloze getallen
reeks van de kunstgeschiedenis.
Dergelijke diatriben tegen het museum zijn 
vrijwel even oud als het fenomeen van het 
museum zelf, dat in zijn moderne vorm 
gestalte kreeg tegen het einde van de 18de 
eeuw. Toen werden de grote kunstcollecties 
onderworpen aan de universalisatie en ra
tionalisatie, die de Verlichting hoog in het 
vaandel voerde. De grootste voortbrengse
len van de mensheid verloren hun liturgi
sche of traditionele representatieve functie, 
die door de hegemonie van de Rede als een 
anachronisme van tafel werden geveegd. 
De wereld van het Ancien Régime, die door 
kerk en paleis werd geschraagd, stortte in 
elkaar en haar restanten werden onderge
bracht in het nieuwe instituut. Het 
emancipatorische ideaal van de Verlichting 
werd via het museum in het domein van de 
kunst gekatapulteerd. Kunst werd het bezit 
van de gehele mensheid en de louter deco
ratieve schikking van de barokke miscel
lanea werd ingeruild voor een wetenschap
pelijk verantwoorde ordening. Hoewel in 
het begin soms ook werd geopteerd voor 
een iconografische indeling (in het 
V aticaanse Museo Pio-Clementino bijvoor
beeld), werd een historische classificatie 
van de collectie de regel. In de inleiding van 
de catalogus van de in 1779 herschikte ver
zameling in het Belvédère te Wenen wordt 
duidelijk gesteld dat “het de bedoeling is 
van dit mooie gebouw, bijzonder geschikt 
omdat het vele afzonderlijke kamers bezit, 
het zo aan te wenden dat de schikking zo 
goed als mogelijk een zichtbare kunstge
schiedenis zou zijn. Een dergelijke grote 
openbare verzameling, die meer op educa
tie dan op voorbijgaand plezier is gericht, is 
als een rijke bibliotheek waarin diegenen, 
die iets willen bijleren, werken van alle 
soorten en van alle periodes kunnen vin
den.” Het museum werd met andere woor
den een in steen en in kunstwerken ópge- 
bou wde variant van de Encyclopédie, waarin 
niet zozeer kunstwerken worden tentoon
gesteld, maar waarin voor alles de wetma
tigheden van de kunstgeschiedenis aan
schouwelijk worden gemaakt. In het kiel
zog van Winckelmanns fundering van de 
kunstgeschiedenis als een wetenschappe
lijke discipline, verdrong in de museumzaal 
de kunstkenner de kunstgenieter als 
beschavingsideaal.
De idee van het museum als een weerspie
geling van een volledige cultuurgeschiede
nis bleef een lang gekoesterd streefdoel: in 
de discussies rond de oprichting van bet 
Altes Museum te Berlijn (ca. 1825) werd 
zelfs het voorstel gelanceerd om kopieën te 
gebruiken om de gaten in de collectie te 
dichten. Honderd jaar later ontwierp Le 
Corbusier een oneindig uitbreidbaar Wereld
museum voor zijn Mundaneum', en André 
Malraux meende in de jaren ’50 dat de 
moderne reproduktietechnieken de prakti
sche problemen bij het opbouwen van een 
universeel museum zouden kunnen verhel
pen: “Waar het kunstwerk geen andere func
tie heeft dan kunstwerk te zijn, in een pe
riode waarin de artistieke verkenning van 
de wereld steeds verder gaat, roept de verza
meling van zoveel meesterwerken, waaraan 
echter ook zoveel meesterwerken ontbre
ken, in gedachten alle meesterwerken op. 
Dit verminkte potentieel kan niet anders 
dan het volledige potentieel impliceren.”

Zieleleed

De poging om het museum te presenteren 
als een aanschouwelijk gemaakte kunstge
schiedenis maakte het een weinig geliefde 
plek in de ogen van de amateur. Een van de 
meest virulente en overtuigende veroorde
lingen van het museum werd in 1923 gefor
muleerd door Paul Valéry. “Ik ben geen 
grote vriend van musea,” schrijft hij. “Er 
zijn veel musea te bewonderen, maar er zijn 
er maar weinig waar je echt van kunt genie
ten. De ideeën die daar leven over classifi- 
catie, conservering en het nut voor het grote 
publiek mogen op zich waar en juist zijn 
maar hebben weinig met genieten te maken. 
Bij de eerste stappen die ik zet naar al het 
moois wat daar te zien is, neemt een hand 
mijn wandelstok af en een bordje waar
schuwt mij dat roken verboden is.” Voor 
Valéry is het museum een instituut met 
strakke regels, waar het genieten van een 
kunstwerk onmogelijk is geworden en waar
voor “een ziel bereid tot elke vorm van 
zieleleed” nodig is om het te betreden. De 
Franse dichter maakt voorts gewag van een 
“ondraaglijke totaalindruk”, een “kille ver
warring” en een “georganiseerde, maar 
vreemde wanorde”. “Ik ben in een wilde 
verzameling bevroren figuren terechtgeko
men,” stelt Valéry, “die ieder voor zich de 
volle aandacht opeisen door al de anderen 
uit te schakelen zonder daar echter in te 
slagen. En nu spreek ik nog niet eens van de 
chaos van al dat groots, zonder dat er een 
gemeenschappelijke noemer aan te wijzen 
valt van dat onbegrijpelijke mengsel van 
dwergen én reuzen, noch van dat zoge
naamde evolutie-overzicht dat ons geboden 
wordt in de vorm van die opeenhoping van 
volmaakte en niet-afgemaakte, verminkte 
en gerestaureerde wezens, van monsters en 
vreemde heerschappen.”
In zijn essay “Le problème des musées” 
maakt Valéry duidelijk dat niet alleen het 
vroegmoderne rariteitenkabinet, maar ook 
het nieuwe kunstmuseum een plek is waar 
allemaal dingen in ondergebracht zijn die 
niets met elkaar te maken hebben. Een Oud- 
Egyptisch godenbeeld, een Etruskische sar
cofaag, een middeleeuws retabel, een contra
reformatorisch altaarstuk, een 17de-eeuws 
Hollands portret, een impressionistisch land- 
schap, alle zijn ze voor totaal verschillende 
doeleinden vervaardigd en de oorspronke
lijke gebruikers van deze objecten zouden 
de wijze waarop wij met deze voorwerpen 
omgaan niet begrijpen en ze hoogstwaar
schijnlijk als blasfemisch bestempelen. 
“Alleen een beschaving zonder wellust en 
zonder verstand is in staat een dergelijk 
gebouw vol onsamenhangende dingen te 
bouwen. Wat een onzin vormt dit samenzijn 
van dode visioenen/’ concludeert Valéry. 
En verder: “Ons erfdeel verplettert ons”, 
“Venus is in een document veranderd.” 
Uit deze citaten blijkt duidelijk dat Valéry 
niet alleen het traditionele 19de-eeuwse 
museum met zijn volgestouwde ruimten 
viseert, maar dat zijn argumentatie ook van 
toepassing zóu kunnen zijn op het modernis
tische museum. Nog voordat de eerste 
modernistische museumgebouwen zoals het 
Museum of Modem Art te New York of het 
Kröller-Müller-museum te Otterlo hun deu
ren openden, werden, op het moment dat 
Valéry zijn tekst schreef, vooral in de 
Duitstalige landen enkele ingrijpende her
vormingen doorgevoerd in de inrichting Van 
museumzalen. De draperingen verdwenen 
en de kunstwerken werden voortaan meer 
geïsoleerd: er werd afgestapt van de tot de 
nok gevulde wandvlakken en schilderijen 
werden enkel op ooghoogte bevestigd. Dit 
proces, dat culmineerde in wat Brian 
O’Doherty in de jaren ’60 als de white cube 
omschreef, kon het kakofonische karakter, 
dat Valéry in de traditionele tentoonstellings
zaal stoorde, wel onderdrukken, maar niet 
uitwissen. Het museum bleef immers een 
instelling waarin allerhande kunstwerken 
uit verschillende culturen en periodes wer
den ondergebracht. Ookhet ‘onnatuurlijke’, 
conditionerende element van het instituut 
werd niet vernietigd, maar integendeel ver
sterkt. De nieuwe, modernistische, klimato
logisch gecontroleerde museumruimten met 
witte wanden, glimmende vloeren en neu
traal licht hebben misschien hun cenotafische 
associaties afgelegd, maar hebben daar een 
uitgesproken klinisch karakter voor in de 
plaats gekregen. Niet voor niets koos film

regisseur Michael Mann in zijn thriller 
“Manhunter” het door Richard Meier ont
worpen High Museum te Atlanta als locatie 
voor de psychiatrische inrichting waar de 
gevaarlijke serial killer Hannibal Lecter zit 
opgesloten.

Mausoleum

Valéry’s anti-museale vertoog werd in de 
jaren ’50 beantwoord door Theodor W. 
Adomo in een essay, getiteld “ValéryProust 
Museum”, dat in het kader van de discussie 
over museumarchitectuur veel wordt geci
teerd. Adomo uit in deze tekst geen kritiek 
op het uitgangspunt van V aléry: musea heb
ben inderdaad iets doods, kunstwerken ster
ven er af. “Museum en mausoleum hebben 
niet alleen de fonetische associatie gemeen,” 
schrijft Adomo. “Musea zijn te vergelijken 
met teraardebestellingen van kunstwerken.” 
Voor Valéry maakte de onoverzichtelijke 
overvloed van afgestorven kunstwerken het 
genieten ervan totaal onmogelijk. Voor 
Adomo, die langs zijn neus weg stelt dat 
voor een Duitser de uitdrukking kunstgenot 
ontroerend kleinburgerlijk klinkt, als een 
rijmwoord uit Wilhelm Busch, is de dood 
van het kunstwerk een noodzakelijke voor- 
waarde voor de benadering ervan. In het 
museum wordt de dood van de oorspronke
lijke bedoeling van het kunstwerk voorop
gesteld opdat het kunstwerk er een tweede 
leven zou kunnen krijgen. In plaats van 
voorwerpen uit hun oorspronkelijke con
text los te rukken, suggereert Adomo dat het 
museum, als belichaming van de moderni
teit, aantoont dat die vermeende oorspron
kelijke context in elkaar is gestort. Elk ding 
dat als kunstwerk wordt beschouwd, kan 
enkel in een museum tot zijn recht komen. 
Omgekeerd kan worden gesteld, en dit heeft 
Duchamp ons geleerd, dat een ding pas 
kunstwerk is, wanneer het in een museum is 
opgesteld. De moderne kunst uit het 
museumtijdperk is zelfs gecreëerd voor het 
museum. Zij wordt eerst en vooral door haar 
tentoonstellingscontext gelegitimeerd. “Ook 
de kunstwerken die nog op hun oude plaats 
in de kastelen van de aristocraten hangen,” 
schrijft Adomo, “waren feitelijk museum
stukken zonder musea.” Aan de museum- 
cultuur kan met andere woorden niets of 
niemand ontkomen. “Hét procédé van het 
ter beschikking stellen van kunstwerken 
aan een museum is niet omkeerbaar, zelfs 
niet voor het meest recente werk van 
Picasso,” besluit Adomo.

Relikwie

De vermeende educatieve waarde van het 
kunstmuseum werd reeds aan het einde van 
de 19de eeuw ook op andere terreinen nage
streefd. Musea voor wetenschap en tech
niek, historische en natuurhistorische mu
sea werden in verschillende landen opge
richt. Een variant Van het kunstmuseum dat 
in de loop der jaren steeds meer en meer aan 
succes 'won, was het monografische mu
seum, dat gewijd is aan éénénkele kunste
naar of aan één groep kunstenaars. Soms 
werd hiervoor het geboorte- of woonhuis 
van de kunstenaar op min of meer ingrij
pende wijze heringericht, nog vaker werd 
het atelier tot een museum ömgebouwd. In 
andere gevallen werd een volledig nieuw 
ontworpen museumgeboüw ter ere van het 
oeuvre van een kunstenaar opgetrokken (bij - 
voorbeeld het Van Gogh-museum te Am
sterdam, het Munch-museum te Oslo en 
recenter het Kirchner-museum te Davos pf 
het Miro-museum te Barcelona,... ). Dit zijn 
echter uitzonderingen, meestal bemoeilijkt 
de oorspronkelijke morfologie van het ge- 
bouw de museale associaties - hoewel be
paalde renovaties van voormalige atelier- 
woningen ingrijpend genoeg zijn om zich 
volledig te schikken naar de eisen van de 
museumtypologie; denken we maar aan het 
door Roland Simounet verbouwde Picasso- 
museum of het onlangs door Christian 
Portzamparc omgetoverde Bourdelle-mu- 
seum - beide te Parijs.
Het ambivalente karakter van het monogra
fische museum is sterk verbonden met zijn 
specifieke programma. Een monografisch 
museum is een oneigenlijk museum omdat 
het zich enerzijds volledig aan het ‘gewone’ 
kunstmuseum spiegelt en er slechts bij gra
tie van kan bestaan, maar anderzijds zich er 
duidelijk tegen afzet. Het oeuvre van een 

bepaalde kunstenaar wordt immers geïso
leerd van de kunstgeschiedenis. Zeker wan
neer de oorspronkelijk hiervoor niet be
stemde architectuur het museale karakter 
van het geheel ondermijnt, wordt vrijwel 
meteen duidelijk dat het bekijken van de 
aanwezige kunstwerken van een andere orde 
is dan in het gewone museum. In sommige 
gevallen is er zelfs nauwelijks sprake van 
kunstwerken, de ‘echte’ meesterwerken zijn 
naar de ‘gewone’ musea verhuisd: de Casa 
Mantegna te Manto va, het Matisse-museum 
in Le Cateau. Wanneer de kunstwerken er 
wel zijn, wordt hun beleving gelijk
geschakeld met de ervaring van de andere 
aanwezige objecten. In plaats van registra
ties van een artistieke activiteit worden de 
kunstwerken gepresenteerd als relikwieën 
van een romantische hagiografie van de 
kunstenaar. Kunstwerken worden restanten 
uit het leven van een genie, net zoals zijn 
schildersezel, zijn penselen, de pen waar
mee hij zijn memoires neerschreef, het bed 
waarin hij met deze deerne de liefde be
dreef, enzovoort.
In het monografische museum wordt met 
andere woorden de inschrijving van het 
kunstwerk in de kunstgeschiedenis ontkracht 
en wordt de dood van het kunstwerk, die 
voor Adomo een noodzakelijke voorwaarde 
was om het te benaderen, ontkend. Kunst- 
werken worden er, om het kitscherig uit te 
drukken, rechtstreeks uit het leven gegre
pen. Venus wordt, om Valéry te parafrase
ren, niet in een document veranderd, maar 
in een schaamteloze fetisj die de kijker een 
totale geborgenheid voorhoudt. De artificia- 
liteit van het museum, die elke referentie 
aan het dagdagelijkse leven moet bemoeilij
ken, wordt er weggemoffeld. Terwijl het 
algemene museum voortbrengselen uit spe
cifieke historische periodes in een univer
seel historisch continuüm plaatst of de illu
sie van een universele kennis voorhoudt, 
dreigt het monografische museum een soort 
schrijn te worden dat zich aan elke kritische 
analyse onttrekt. Terwijl het algemene mu
seum zijn vroegere ideologische pretenties 
heeft afgelegd en zich als een symbolische 
conventie en in het slechtste geval als louter 
spel presenteert, suggereert het monogra
fische museum nog de idee van een orga
nische eenheid in leven te kunnen houden.

Het kunstwerk als museum

Vooral wanneer het een kunstenaar betreft 
die werkzaam was in het historische tijdvak 
van de musea, wordt de receptie van zijn 
werk bemoeilijkt door het specifieke karak
ter van het monografische museum. De na
tuurlijke plek voor moderne kunst is im
mers het onnatuurlijke museum. Ondanks 
de heftige aanvallen van de avant-gardes en 
de profetische verkondigingen van het einde 
van het museum, werd en wordt moderne 
kunst voor en door musea gecreëerd. Het 
moderne kunstwerk belichaamt zijn mu
seale functie, het implementeert volledig 
zijn telos. Met haar auto-reflexief karakter, 
haar herhaling van steeds dezelfde motie- 
yeti, haar graduele verschuivingen en haar 
dialectisch ontwikkelingsproces heeft de 
moderne kunst de dynamiek van de kunst
geschiedenis geïnterioriseerd. Elk modem 
kunstwerk roept zijn eigen genealogie op. 
Intentioneel en zelfbewust neemt elk mo
dem kunstwerk een positie in ten opzichte 
van alle andere werken. De moderne kun
stenaar is iemand die niet buiten de geschie
denis kan handelen. Door de ideologische 
condities van het museum onder de mat te 
vegen, heeft het monografische museum ze 
nog meer op de voorgrond geschoven.

Steven Jacobs
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Een schrijn in het dorp
Stéphane Beels ontwerp voor het Raveel-museum

Stichting

Monografische musea verhouden zich niet 
alleen op een bijzondere wijze tot het alge
mene museum, maar ook tot elkaar. De 
Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko, die 
zelf uitvoerig met de tentoonstellings- 
condities van zijn schilderijen experimen
teerde, formuleerde ooit het visioen van een 
soort small town America waarin allerhande 
kleine musea zouden zijn uitgespreid: 
“Small, very simple buildings - made of 
einder block,... - scattered throughout the 
country in small towns. And each building 
would be an homage to a particular artist. 
One would contain Reinhardts, one 
Rothkos...”
In het kleine, dichtbevolkte Vlaanderen lijkt 
een dergelijk droombeeld minder aantrek
kelijk en zelfs belachelijk. Kleine, monogra
fische musea zouden niet meer zijn dan 
uitingen van lokale folklore. Toch besliste 
de Vlaamse overheid een - overigens rela
tief laag - budget van 80 miljoen Bfr. voor 
de bouw van een Raveel-museum in 
Machelen-aan-de-Leie toe te kennen. En dit 
terwijl het functioneren van de ‘gewone’ 
musea, die zich bezighouden met het verza
melen, bewaren en tentoonstellen van mo
derne kunst, ten dele omwille van de lage 
financiële interventie van de (centrale) over
heid op z’n zachtst gezegd problematisch 
kan worden genoemd (zie hierover de vo
rige jaargang van “De Witte Raaf’). Nie
mand met gezond verstand begrijpt waarom 
de Vlaamse Gemeenschap in een dergelijke 
situatie financiële middelen vrijmaakt voor 
een monografisch museum. Hier kan alleen 
sterk partijpolitiek getouwtrek achter de 
schermen worden vermoed en sommige 
betrokkenen nemen zelfs het woord koe
handel in de mond, want naast de bouw van 
het Raveel-museum werd in één adem de 
nog absurdere oprichting van een Felix De 
Boeck-museum aangekondigd.
Naast de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt 
uiteraard ook het plaatselijke bestuur het 
gehele project. In vergelijking met de aan
vankelijke intenties is deze bijdrage even
wel gereduceerd tot een minimum: enkel de 
gronden worden ter beschikking gesteld. 
De Provincie Oost-Vlaanderen staat ten
slotte garant voor het loon van twee techni
sche werkkrachten gedurende vijf jaar. De 
gehele onderneming wordt in goede banen 
geleid door de Stichting Raveelmuseum, 
waarin naast de kunstenaar en zijn echtge
note, onder meer vertegenwoordigers van 
de Vlaamse, provinciale en lokale overheid 
zetelen, naast voor de Raveel-Forschung 
belangrijke critici als Roland Jooris en Hans 
Sizoo, mensen uit de museumwereld (Piet 
Coessens van het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel en Bart De Baere van het 
Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent), 
en enkele verzamelaars die belangrijke wer
ken van de meester bezitten. Doel van de 
Stichting, en uiteindelijk ook van het mu
seum is het werk van Roger Raveel in opti
male omstandigheden bewaren, tentoon
stellen, het belang ervan uitdragen en het 
kunsthistorische onderzoek erover stimule
ren.

Spookbeeld

Binnen het huidige Vlaamse museumbestel 
kan een dergelijk monografisch project nau
welijks prioritair worden genoemd, maar 
tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat 
precies het mank lopende museumwezen de 
ideale voedingsbodem is voor de solistische 
ambities van bepaalde kunstenaars. De hui
dige infrastructuur biedt weinig garanties 
voor een permanente, en zeker niet voor een 
kwalitatief hoogstaande toegankelijkheid. 
Door zijn werk en nalatenschap toe te ver
trouwen aan een naar hem genoemde Stich
ting, die het beheer van een specifiek hier
voor bestemd museum op zich neemt, is 
Roger Raveel er zeker van dat zijn werk niet 
regelmatig in kelders verdwijnt. Het pro
bleem is dat natuurlijk elke Vlaamse kun
stenaar hierover zo kan denken. Onmiddel
lijk duikt het spookbeeld op van een Vlaan
deren met in elke gemeente een monogra
fisch museum. ‘Als Raveel het verdient, 
dan ik ook!’ En sommige kunstenaars, ge
steld dat ze dezelfde megalomane trekjes 
hebben als de meester aan de Leie, zouden 
nog gelijk hebben ook. Zonder problemen 
kan immers een vijftal Vlaamse kunste
naars worden opgenoemd dat het niveau 
haalt dat Raveel ooit bereikte en dat daaren
boven voor het huidige kunstgebeuren rele

vanter is. Het oeuvre van Roger Raveel 
verdient weliswaar om getoond te worden 
- zeker de schilderijen uit de jaren ’50 en de 
vroege jaren ’60 zijn van een internationaal 
niveau en ook het nauwelijks bekende gra
fische werk, dat de kunstenaar naar verluidt 
aan de Stichting zou overdragen, is zeer 
interessant, - maar we mogen evenmin blind 
zijn voor de kolossale pastiches die de kun
stenaar momenteel van zijn eigen, vroegere 
werk maakt. De aansporing van de kunste
naar aan het adres van de architect om 
grotere ruimten te voorzien, voorspelt niet 
veel goeds over wat Raveel met zijn mu
seum voor heeft.
Het bouwen van een monografisch museum 
is één zaak, het besturen een ander. Uit 
internationaal onderzoek blijkt dat precies 
de kleine musea, die minder last hebben van 
het prestige van hun collectie en van een 
logge bureaucratie, zich profileren door een 
dynamisch tentoonstellingsbeleid. Hoe 
grootschaliger een museum, hoe groter het 
aandeel dat door een permanente collectie 
in beslag wordt genomen en hoe kleiner de 
beschikbare ruimte voor tijdelijke tentoon
stellingen. Maar voor een vinnig artistiek 
beleid moeten de nodige fondsen beschik
baar zijn. Voorlopig heeft het er de schijn 
van dat de werkmiddelen in Machelen-aan- 
de-Leie volstrekt ontoereikend zijn. Hoe 
gaat het museum opnieuw van zich laten 
horen als de bussen met Rotary- en 
Boerinnenbondvolk, die het dorp van de 
kunstenaar in de beginfase zullen overspoe
len, andere horizonten zullen opzoeken? 
Roland Jooris, die officieus wordt getipt als 
de conservator van het instituut, maakt wel 
gewag van een expositie met werk van aan 
Raveel verwante kunstenaars als Fernand 
Léger en Jasper Johns, maar geeft toe dat de 
hiervoor nodige financiële slagkracht hele
maal niet is verzekerd. De kans dat het 
Raveel-museum louter een schrijn wordt, is 
dus niet denkbeeldig.

Raveel & Beel

Er zijn evenwel ook enkele opvallend posi
tieve en zelfs hoopgevende elementen in de 
gehele onderneming aan te stippen. Hele
maal uitzonderlijk in het Vlaamse museum- 
landschap is de wijze waarop de Stichting 
Raveelmuseum de opdracht tot de bouw 
van het museum aan een architect toekende.

Roger Raveel

Het venster, 1962

De Stichting koos immers voor kwaliteit. 
Reeds in februari 1990 begon architect 
Stéphane Beel aan het tekenen van de plan
nen en in het daarop volgende j aar werden ze 
op de Biënnale van Venetië aan het publiek 
voorgesteld. De constructie van het gebouw, 
dat sindsdien heel wat wijzigingen heeft 
ondergaan, wordt normaal gezien dit najaar 
aangevat en de opening van het museum 
wordt medio 1998 voorzien.
Zonder twijfel is deze opdracht op maat van 
Stéphane Beel gesneden. De architect profi
leerde zich inmiddels met de vormgeving 
van enkele tentoonstellingen zoals de Léon 
Steynen-retrospectieve in deSingel, de tij
delijke herinrichting van het Hessenhuis 
voor de expositie “Het Verhaal van een 
Metropool ” in het kader van Antwerpen 93, 
en een tentoonstelling te Watou, waarop 
gedichten van Hugo Claus met beeldende 
kunst werden geconfronteerd en waarop 
Beels ruimtelijke ingrepen de soms povere 
kwaliteit van de aanwezige kunstwerken 
sowieso overstegen. Ondertussen werkt de 
architect ook aan een uitbreiding van hét 
Centraal Museum te Utrecht.
Bovendien kunnen ook enkele interessante 
overeenkomsten tussen het werk van Roger 
Raveel en Stéphane Beel worden aange
stipt. In plaats van op een naïeve en voor de 
hand liggende wijze elementen uit het vorm- 
jargon van de schilder, zoals het vierkant en 
de spiegel, te ontlenen en in het gebouw te 
incorporeren, benadert Beels attitude te
genover de ons omliggende werkelijkheid 
deze van Raveel. De overeenkomsten zijn 
dus eerder methodisch en structureel dan 
formeel.
Vooreerst kan worden gewezen op het feit 
dat voor Raveel, zoals Roland Jooris het 
ooit treffend uitdrukte, “schilderen geen 
psychologisch gevoel (is), maar een middel 
om het leven om zich beter te begrijpen”. De 
menselijke figuur die het werk van Raveel 
domineert, is voor alles een picturaal pro
bleem. De individuele psychologie van de 
gerepresenteerde mens wordt volledig ver
onachtzaamd. Daarenboven maakt Raveel 
“in zijn benadering van de realiteit geen 
onderscheid tussen schilderachtig en niet 
schilderachtig, alles is waard om geschil
derd te worden, zowel de boom als de paal, 
zowel de bakstenen muur als de beton- 
muur”. Reeds vanaf 1949, op het moment 
dat een existentialistisch geïnspireerde lyri

sche abstractie nog hoogtij viert, verschij
nen in Raveels schilderijen brokstukken uit 
het alledaagse leven. De wereld van beton 
en aanplakbiljetten, die de landelijke omge
ving veroveren van het dorp waar de kunste
naar steeds is blijven wonen, wordt een 
belangrijk motief in zijn werk. Opvallend is 
dat bijvoorbeeld een paal evenzeer als een 
abstracte strook kan worden gelezen of dat 
een vlakke, geometrische vorm zoals het 
vierkant naadloos in een figuratieve context 
wordt geïntegreerd. Op een ongeziene wijze 
slaagt Roger Raveel erin aan de dingen 
zowel een abstracte als figuratieve beteke
nis te geven en hierdoor de mimetische 
functie van de schilderkunst te combineren 
met een modernistisch formalisme. Dit pro
cédé vertoont een duidelijke verwantschap 
met het werk van de protagonisten van de 
nieuwe kunst die zich vanaf de late jaren ’50 
in de Verenigde Staten aandient. Als lo
gisch gevolg hiervan verdwijnt zowel in het 
werk van Raveel als in dit van Amerikaanse 
pioniers van de Pop Art zoals Johns en 
Rauschenberg de grens tussen schilderij en 
werkelijkheid. In belangrijke werken uit de 
vroege jaren ’60 incorporeert de kunstenaar 
allerhande reële voorwerpen. Het schilderij 
wordt als het ware een stuk landschap dat 
zich buiten de randen van het doek wil 
verderzetten zodat het terzelfder tijd als een 
representatie en als een concreet, zelf- 
verwijzend object verschijnt.
In het architecturale oeuvre van Stéphane 
Beel kan een gelijkaardige spanning wor
den aangetroffen. Ook hier treedt een sere
niteit van geometrische, abstracte vormen 
naar voren. Als ruimtelijk equivalent van 
Raveels vierkant hanteert Beel dikwijls een 
Miesiaanse balk. De duidelijk afgelijnde 
vormen in het werk van Raveel krijgen in 
het werk van Bëel hun evenknie in de ietwat 
kloeke, duidelijk gedefinieerde volumes die 
met hun speelse karakter soms uit een 
blokkendoos lijken te komen. Daarnaast is 
Beel een architect die de banaliteit van de 
Vlaamse omgeving waarin hij bouwt niet 
ontkent. Zoals Raveel staat de ontwerper 
het insluipen van het triviale toe en wordt 
transcendentie geweerd ondanks de aanwe
zigheid van bepaalde vormen, zoals het 
vierkant of de ‘zuivere’ ruimte, die in de 
loop van de geschiedenis van het moder
nisme vaak metafysische connotaties heb
ben meegekregen. Enerzijds zijn de meeste
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Stéphane Beel

Maquette van Machelen-aan-de-Leie en het Raveel-museum (december 1995)

ontwerpen van Stéphane Beel opgebouwd 
in een ‘klassiek’ modernistisch jargon dat 
het gebouw als een onafhankelijk, zelf- 
verwijzend geometrisch volume definieert 
dat zich vaak ook letterlijk boven de omge
ving verheft. Anderzijds wordt met behulp 
van diezelfde vormentaal, zowel in de tota
liteit van de compositie als in bepaalde 
details, meesterlijk ingespeeld op die omge
ving. Een uitvoerige illustratie van dit gege
ven aan de hand van de bekendste realisaties 
van de architect is binnen het bestek van 
deze tekst onmogelijk; in het geval van het 
Raveel-museum wordt de banaliteit van het 
Vlaamse landschap met zijn lintbebouwing 
en typische kavels duidelijk geïmplemen
teerd in de opbouw van het geheel, dat zich 
in de dorpskom van Machelen-aan-de-Leie 
inschuift.
“Ik vind Machelen een geweldig dorp,” 
vertelt de schilder. “Het is een dorp aan de 
Leie, maar het is echt gebleven, het heeft. 
niet dat geromantiseerde en artistiekerige 
karakter van de andere Leiedorpen. Hier 
kan het dagelijkse leven nog zijn gang gaan.” 
Raveels fascinatie voor het dorp heeft met 
andere woorden niets met een nostalgische 
hunker naar een soort onaangetaste, organi
sche Gemeinschaft te maken. Zoals in zijn 
schilderijen is het pittoreske karakter van 
Machelen gecontamineerd door de voor
werpen uit de industriële consumptiecultuur. 
Maar precies hierdoor bezit het iets 
authentieks omdat de romantische illusie 
van een verloren gegane wereld niet wordt 
voorgehouden. Machelen is dus onaange
tast omdat het is aangetast.

Achterkant

Wanneer we, uiteraard geïnspireerd door de 
schilderijen van Raveel, naar de plaatselijke 
context kijken, moeten we vaststellen dat de 
inplanting van het museum in de dorpskern 
ongetwijfeld een van de sterkste elementen 
van het ontwerp is. Zo wordt er onder meer 
gebruik gemaakt van een oude te renoveren 
pastorie, waarin zowel dienstvertrekken als 
tentoonstellingsruimten zullen worden on

dergebracht. Het eigenlijke nieuwe museum- 
gebouw, dat ernaast wordt opgetrokken, 
bestaat uit een reeks kubische volumes die 
zich duidelijk als afzonderlijke entiteiten 
poneren. Deze volumes zijn geplaatst in een 
lange, tot aan een parallel lopende straat 
doorgetrokken as, waardoor de aanleg van 
de nieuwbouw de structuur van een Vlaams 
dorpsperceel imiteert. De ostentatieve 
markering van de verschillende onderdelen 
door hoogtevariaties speelt in op de typi
sche achterkant van de Vlaamse dorps- 
architectuur met zijn eindeloze uitbreidin
gen en aanbouwen van garageboxen, veran
da’s en duivenkoten. De opname in de con
text wordt ook versterkt door de gekaleide 
wanden en door de tuinaanleg. Zo wordt 
rechts van het gebouw een semi-openbare 
ruimte gecreëerd voor een soort gecontro
leerde wilde tuin, waarin enkele neergezette 
banken een wandelparcours aangeven. Aan 
de andere zijde van de gebouwenstrip komt 
de eigenlijke museumtuin. Hier worden 
parallelle grintstroken uit rode, gebrande 
mijnsteen in verschillende groottes aange
legd die door een quasi-parallel aan het 
gebouw lopende strook rode rubberen te
gels doorsneden worden. Zowel door hun 
vorm als hun vervreemdend effect verwij
zen deze vierkante eenheden naar het werk 
van de schilder. Ook het zebrapadmotief dat 
wordt aangebracht op de tarmac tussen de 
nieuwbouw en de oude pastorie ligt in het 
verlengde van Raveels vormentaal.

Individualisering

Het concept van de gebouwenstrip, dat reeds 
in 1991 was geformuleerd, leent zich uiter
aard tot de aanleg van een lineair museum- 
parcours. Er kan duidelijk worden gewerkt 
met tentoonstellingen die een bepaald ver
haal, zoals een historische ontwikkeling, 
vertellen. Dit aspect sluit overigens ook aan 
bij de traditionele museumtypologie, die 
zich ontwikkelde vanuit de gangen en de op 
één as achter elkaar geschikte vertrekken 
van de paleisarchitectuur. In het geval van 
het Raveel-museum wordt de lineariteit ech

ter ook doorbroken. De bezoeker worden 
telkens verschillende opties aangeboden, 
zonder dat hij hierbij zijn oriëntatie kan 
verliezen of dat hij bepaalde expositie
ruimten over het hoofd zou zien.
Beel doorbreekt bovendien het dwangma
tige karakter van de lineariteit door de ver
schillende ruimten duidelijk te individuali
seren. De tendens tot het creëren van speci
fieke ruimten vertoont evenwel geen over
eenkomsten met de wijze waarop bijvoor
beeld Hans Hollein museumzalen in alle 
mogelijke, onregelmatige vormen ontwerpt. 
Bijna elke ruimte in het Raveel-museum 
bestaat uit een vierkant of rechthoek. Het 
motto dat de schilder Georg Baselitz ooit 
formuleerde, “vier wanden en bovenlicht of 
beter geen werk aan de wand”, vormde het 
uitgangspunt voor het ontwerp van het 
Raveel-museum. De architect voelde niet 
de behoefte om zich als ontwerper van ruim
ten met sculpturale kwaliteiten boven de 
schilder te plaatsen. De afwisseling in de 
ruimten is binnen het kader van een 
monografisch museum, waarin de kunst
werken elkaar in figuurlijke - maar in het 
geval van Raveel ook in letterlijke - zin 
weerspiegelen, toegestaan in zoverre ze het 
bekijken van kunstwerken niet in de weg 
staan. De individualisering van de tentoon
stellingsruimten werd ook verkregen door 
de variaties aan belichting. Van een syste
matisch gebruik van dakvensters werd om 
onder meer budgettaire redenen afgestapt. 
Het gebruik van laterale ramen bevordert in 
dit geval ook de oriëntatie van de bezoeker 
en zijn contact met het dorp dat voor de 
schilderijen van de kunstenaar model stond.

Hoewel de bouw van het museum nog niet 
is aangevangen, is het duidelijk dat Stéphane 
Beel en zijn medewerkers het gebouw tot in 
het kleinste detail hebben uitgewerkt. Over 
de voor het tentoonstellen van schilderijen 
zo belangrijke verbindingen tussen vloer, 
wand en plafond werd grondig nagedacht. 
Ook het meubilair werd door de architect 
ontworpen. In een met gelijkaardige op
drachten vergeleken laag budget werd ge

opteerd voor een duurzaam, makkelijk te 
onderhouden museumgebouw. In tegenstel
ling tot Rossi’s Bonnefantenmuseum waar 
enkel de sculpturen van Richard Serra mas
sief lijken te zijn, straalt zowel het exterieur 
als het interieur een compacte stabiliteit uit. 
De geslotenheid van het bouwblok wordt 
evenwel doorbroken door doorkijken, in
snijdingen en spaarzaam aangebrachte grote 
glasvlakken. Door de tentoonstellings
ruimten als het ware als verschillende motor- 
onderdelen langs een as te plaatsen - de 
slechts door kleine raampjes verlichte ruimte 
met hellend vlak op de knik van de as 
fungeert als het ware als een scharnier voor 
het geheel - wordt elke breedsprakerige 
monumentaliteit ondermijnd. Een waardi
ger schrijn kon Raveel zich wellicht niet 
voorstellen.

Steven Jacobs

Het Raveel-museum van Stéphane Beel 
wordt gebouwd in de Gildestraat in 
Machelen-aan-de-Leie. Het budget be
draagt 80 miljoen Bfr. - de renovatie van 
de oude pastorie (20 miljoen Bfr.) niet 
inbegrepen.
De totale bruto terreinoppervlakte be
loopt 3076 m2, de netto-oppervlakte van 
de gebouwen 1450 m2. De oppervlakte 
van de tentoonstellingsruimten bedraagt 
233 m2 in de oude pastorie en 769 m2 in de 
nieuwbouw.
Aan de eerste ontwerpfase (1990-1991) 
werkten mee: Luc Reuse, Lieven Achter- 
gael, Harm Wassink en Hans Verstuyft; 
aan de tweede ontwerpfase (1995-1996): 
Thierry Rondas, Pieter Jacobs, Trice 
Hofkens, Barbara van Biervliet, Lieven 
Dejaeghere, Hans Lust, Marleen Devos 
en Marc Dessauvage; en aan het tuin
ontwerp: Kris Coremans, Maarten 
Delbeke en Manja Vanhaelen.

De Witte Raaf 63 • september-oktober 1996 * 11



A TE LI ERS ARN HE M
\ voortgezette opleiding vrije kunst, Hogeschool voor de kunsten Arnhem

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, 

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)

30.10.-3.11.96

Kunstmarkt
INTERNATIONALE

Düsseldorf

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

Vrijdag 1 november, 
11.00 uur 
tot 22.00 uur

Messe aîs 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

BONNEFANTEN 
MUSEUM

MAASTRICHT

gary hume 
schilderijen 

15 september - 24 november

jasper johns 
the seasons

23 augustus - 27 oktober

carl andre
in de wiebengahal

20 juli - 2 maart

franz west I sol lewitt 
in de koepel 
oktober - januari

benoît Hermans 
recente werken 

15 september - 5 januari

gilbert de bontridder 
tekeningen

15 september - 5 januari

Avenue Céramique 250
open ii —17 uur, behalve op maandag 
31.43-329 01 9°, fax 31.43-329 o1 99



De verzameling als autobiografisch project
8 interviews

Want het is altijd zichzelf dat men verza
melt.
Jean Baudrillard

Talloos zijn de manieren waarop een kunst
verzameling aangelegd kan worden, en veel
voudig de drijfveren van de verzamelaar. 
Zijn motieven zijn niet makkelijk te achter
halen en bovendien zelden Ondubbelzinnig. 
Stellen dat een verzameling een rechtstreekse 
afspiegeling is van de persoonlijkheid van 
een verzamelaar, is te eenvoudig. Maar de 
schepper van de collectie is uiteraard een 
sleutelfiguur, zonder wie de afzonderlijke 
werken vaak als los zand zijn; de verzame
laar is de bindende factor, zijn visie smeedt 
de stukken aaneen tot zoiets als een verza
meling.
Tijdens de eerste interviewronde die ik dit 
voorjaar met acht verzamelaars hield in het 
kader van een dissertatie over collectioneurs 
van hedendaagse kunst in Nederland, viel 
vooral op dat het in de meeste gevallen de 
verzamelaars zelf zijn die de link leggen 
tussen hun collectie en hun private leven. En 
zeer tegen mijn verwachting in lijkt de nei
ging tot projecteren net zo groot ten aanzien 
van abstracte kunst als jegens figuratieve en 
realistische.
Als er kennelijk een biografische band be
staat tussen - sommige - collecties en hun 
schepper, hoe ziet die verhouding er dan 
precies uit? Immers, kunst is geen betrouw
bare spiegel van de ziel, ze spreekt veelal in 
vormen- of symbolentaal die voor velerlei 
uitleg vatbaar is. Maar juist daarom is ze zo 
ideaal als projectiescherm: ze is de beste 
spiegel die er is, want ze liegt. Ze Vertekent, 
flatteert, camoufleert. Jean Baudrillard zegt 
hierover: “Het verzamelobject is ideaal 
omdat het geen beeld van de werkelijkheid 
reflecteert, maar verlangens en wensdro
men.” Dit'geldt volgens mij in hoge mate 
voor collectioneurs van beeldende kunst, 
omdat het - behalve bij oplagen uiteraard - 
gaat om unieke objecten. Hoe unieker (zeld
zamer, duurder, enzovoort), des te groter de 

’neiging van de verzamelaar óm* het kunst
werk een strict particuliere betekenis te ver
lenen, zo laat zich uit de interviews aflezen. 
De verzamelaars vertelden hoé zij bepaalde 
kunstwerken hebben ‘ontmoet’ en verwor
ven, waarbij steeds de conclusie was: dit 
kunstwerk komt mij toe, het kan niemand 
anders toebehoren want... Baudrillard ver
woordt dit verschijnsel aldus: “De absolute 
uniciteit van het obj eet hangt volledig af van 
het feit dat ik het bezit - wat mij, vervolgens, 
in staat stelt mezelf erin te herkennen als een 
absoluut uniek wezen.”
In wat volgt, wil ik een aantal uitspraken 
van verzamelaars voorleggen die - zonder 
met Baudrillards ideeën te zijn geconfron
teerd - zeer dicht deze hypothese lijken te 
naderen. Het ‘spiegelen’ van autobiografi
sche aspecten in een verzameling wordt 
door hen kennelijk niet als freudiaanse non
sens van de hand gedaan. En waarom eigen
lijk ook? Aardig is het statement van een 
geïnterviewde verzamelaar die tevens kunst
criticus is: “Met verzamelen is het net als 
met psychoanalyse: als je niet zelf betaalt, 
werkt het niet.”
De citaten hieronder zijn anoniem, omdat 
de verzamelaars slechts toestemming heb
ben gegeven voor publikatie in het uiteinde
lijke proefschrift.

De kunst/collectie als een reflectie van de 
eigen persoon(lijkheid)

Tijdens een rondgang door het huis zei een 
verzamelaar tegen me: “Het is niet belang
rijk wat er hangt: het zijn allemaal stukjes 
van mezelf. Een aankoop heeft altijd te 
maken met dat waar ik op dat ogenblik mee 
bezig ben, of een reflectie daarover.” Van 
elk verworven stuk weet hij nog precies 
welk gevoel zich indertijd met een schok 
aan hem voordeed, toen hij het kunstwerk 
voor het eerst zag. Zijn aankopen noemt hij 
“kleine traumaatjes", hevige emoties die hij 
“fixeert” door het werk aan te kopen. Als hij 
nu zo’n werk weer bekijkt, voelt hij die 
emotie opnieuw. Verzamelen noemt deze 
man daarom “het afzinken van gemoedstoe
standen”. Zijn sterke emoties voor kunst 
komen voort uit herkenning. Meerdere ma
len stelt hij: “Die man op dat schilderij, dat 
ben ik.” Of hij verhaalt hoe op een cruciaal 
moment in zijn Ie ven precies ditkunstwerk 

op zijn pad kwam dat exact zijn stemming 
van dat moment weerspiegelde. Die her
kenning, het om zo te zeggen samenvallen 
met een kunstwerk, ziet hij als overduide
lijke aanwijzing dat dit kunstwerk alleen 
hèm toekomt. De prijs van zo’n stuk maakt 
dan niet meer uit: hij moet en zal het hebben, 
hoezeer hij zich er ook voor in de schulden 
moet steken. Een andere collectioneur 
schreef in een brief: “Verzamelen is voor 
mij het schrijven van een essay in beelden 
voor en over mijzelf ’ (cursivering door hem
zelf).

Kunst als een aanvulling op het eigen 
leven

Voor andere verzamelaars, die misschien 
bescheidener zijn dan de hierboven aange
haalde, of minder tevreden met hun leven, is 
kunst een manier om de eigen werkelijkheid 
aan te vullen. Een verzamelaarsechtpaardat 
van huis uit geen enkele culturele opvoe
ding meekreeg, vertelde: “Door kunst heb
ben we een ruimere manier van denken 
gekregen. Een andere, niet-letterlijke ma
nier van kijken, en het vermogen om je in de 
geest van een ander, de maker, te verplaat
sen.” Deze geestelijke en intellectuele ont
wikkeling die zij door kunst hebben erva
ren, scheidt hen definitief van hun eigen 
achtergrond. Hun familieleden reageren met 
onbegrip en zelfs agressie op de in hun ogen 
‘dure rotzooi’ die aan de wanden hangt. 
Kennelijk wordt feilloos begrepen dat het 
echtpaar zich hiermee van hen onderscheidt, 
en dat zien de ‘achterblijvers’ als een vorm 
van ontrouw.

Kunst als spiegel van het arbeidsleven

Een advocatenechtpaar dat veertig j aar heeft 
verzameld, stelt: “In de advocatuur ben je 
goed voorbereid op het verzamelen: je kunt 
inschatten of je een zaak kunt verdedigen 
tegenover anderen die niet jouw overtui
ging zijn toegedaan. Op dezelfde wijze be
oordeel je een kunstwerk of het oeuvre van 
een kunstenaar: of je hun ‘zaak’ naar eer en 
geweten kunt behartigen. En of jeer door de 
tijd heen achter kunt blijven staan.” Een

René Magritte
-- 

La reproduction interdite, 1937

self-made man legde met een aanzienlijk 
budget een grote collectie aan zonder 
adviseurs in te schakelen of te steunen op 
intensieve contacten met galeriehouders: 
“Je moet je eigen lessen leren, je eigen 
fouten maken,” meent hij - zoals hij dat ook 
in zijn carrière heeft gedaan. De eerder 
aangehaalde verzamelende kunstcriticus 
trekt een opmerkelijk parallel met zijn werk: 
“Schrijven is eigenlijk hetzelfde als kopen.” 
Beide ervaart hij kennelijk als een vorm van 
toeëigening.

Kunst als tegenhanger van, en aanvulling 
op het werkende bestaan

Een vrouw die een hoge functie heeft in de 
financiële wereld typeert zichzelf als ‘Jekyll 
and Hyde’ vanwege het enorme verschil 
tussen de ‘koele’ kant van haar persoonlijk
heid die op het werk tot uiting komt en de 
‘warme’ kant die in het privéleven - waar
van de verzamelactiviteit een groot deel in 
beslag neemt - de boventoon voert. Ik citeer: 
“Uit het werk krijg ik ten dele een kick, maar 
het is een wereld die verstoken is van emo
tie. En dan zoek je toch de warme aspecten, 
en die vind ik heel erg in de kunst. Dus het 
zal wel een vorm van sublimatie zijn, ze
ker.” Tot nu toe sprak ik geen andere vrou
welijke collectioneurs; uit verdere inter
views kan blijken of vrouwen vaker een 
breuk tussen werk en verzameling/privéle- 
ven ervaren als mannen, en of dit af te lezen 
is van hun collecties.

Kunst als substituut voor een (ideale) 
partner of voor seks

De zojuist geciteerde vrouw stelt dat “ver
zamelen is: elke keer opnieuw verliefd wor
den. Het is een verliefdheid die later over
gaat in houden van. Als je het werk een tijdje 
thuis hebt, is de prikkel er vanaf. Dan komt 
er een nieuwe verliefdheid.” Zij heeft, van
wege haar hoge fun ctie, problemen met het 
vinden van een partner: een man vindt het 
volgens haar nog steeds moeilijk als een 
vrouw een hogere maatschappelijke functie 
en een hoger salaris heeft dan hij. Haar 
kunstenaarsvrienden daarentegen noemt ze 

‘kindred spirits’ voor wie haar hoge functie 
geen belemmering is voor een gelijkwaar
dige uitwisseling. Wellicht omdat kunste
naars niet in een arbeidshiërarchie zijn in te 
delen.
Geïnterviewde mannelijke verzamelaars 
benadrukten tot nog toe eerder het seksuele 
dan het relationele compensatie-aspect van 
het collectioneren. “Hoe meer seks, hoe 
minder er Verzameld wordt,” stelt één van 
hen boudweg. Hoewel hij zich in het vraag
gesprek aanvankelijk verzette tegen elke 
freudiaanse duiding van de verzamel
activiteit, betoont hij zich hier een Freud- 
adept in optima forma.
Een ander suggereerde dat als zijn vrouw 
hem beter zou begrijpen, “de hele verzame
ling misschien niet zou bestaan.” En een 
derde collectioneur wees op een voorstel
ling van Judith die het afgehouwen hoofd 
van Holofemes triomferend in haar hand 
houdt, en sprak: “Zo [als dat afgehouwen 
hoofd] voelde ik me ook toen mijn vrouw 
van mij wilde scheiden.”

Pittige uitspraken, maar wat zegt dit alles nu 
over de psychologie, en met name de auto
biografische componenten van het verza
melen? Hier begeeft het onderzoek zich 
onherroepelijk op het terrein van het 
fictionele. Want of de verhalen die verza
melaars mij (en zichzelf) vertellen waar 
zijn, is niet te achterhalen. Met deze fictie 
zal de onderzoeker het moeten doen, want 
de verzameling, het enig tastbare in het 
ondçrzoek, zal zelden ‘spreken’ zonder de 
persoon die haar tot stand bracht, zoals aan 
het begin van dit artikel al werd gesteld.
Dit alles in beschouwing nemend, lijkt de 
verhouding tussen de verzamelaar en zijn 
verzameling het best verbeeld te worden in 
het bekende schilderij “La reproduction 
interdite" (1937) van René Magritte. Wij, 
de toeschouwers, zien een man op de rug die 
in een spiegel kijkt - maar zichzelf op de rug 
ziet, Verzamélen is als jezelf in de spiegel op 
de rug zien: je wee t dat jij het bent, maar wie 
ben jij? [en wat is kunst?]
De onderzoeker die verzamelaars interviewt, 
kan niet méér autobiografische trekken in 
hun verzameling onderscheiden dan de ver
zamelaar zelf ziet (en wil tonen). Andersom 
zou dat ook kunnen verklaren waarom ver
zamelaars dikwijls graag en intiem met mij 
over kunst willen spreken: behalve hun liefde 
voor de kunst en hun trots over de collectie, 
willen ook zijzelf beter begrijpen wat hun 
motieven zijn.
Daarbij gebruiken zij onderzoeker dezes als 
spiegel, die weergeeft hoe merkwaardig de 
verhouding tussen de verzamelaar en zijn 
persoonlijkheid is, en tussen de verzame
laar en zijn collectie. De onderzoeker is dus 
onderdeel van het psychologische proces 
geworden dat altijd gaande is bij verzame
laars: zij is de spiegel in het schilderij van 
Magritte.
Pirandello beschrijft in zijn roman “Iemand, 
niemand en honderdduizend” een perso
nage dat zichzelf wil betrappen in de spiegel 
op een onbewuste handeling of mimiek, 
omdat hij zichzelf wil kunnen zien zoals een 
ander hem ziet: objectief. Als een voor
werp, een object. Omdat dit niet kan, zijn er 
verzamelaars. En ik verzamel hun verhalen.

Renée Steenbergen

De proloog van het onderzoek over 
collectioneurs van hedendaagse kunst in 
Nederland verscheen in aflevering 58 van 
“De Witte Raaf”, dat overigens hoofdza
kelijk handelde over het private verza- 
melen.
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Kunst, een gebruiksaanwijzing
Over “Un cabinet d’amateur” en “La vie mode d’emploi” van Georges Perec

Korte geschiedenis van een schilderij

In de late werken van de Franse auteur 
Georges Perec ( 1936-1982) is de beeldende 
kunst nadrukkelijk aanwezig. Niet alleen 
omvatten zijn boeken talloze beschrijvin
gen van schilderijen en prenten, maar ook 
de opgevoerde personages leggen een bij
zondere belangstelling voor kunst aan de 
dag. Soms gaat het om erkende, ‘echte’ 
kunstenaars, maar in enkele prominente 
gevallen betreft het lieden die een andere 
interesse hebben: ze verzamelen bijvoor
beeld, of het zijn gewoon excentriekelingen. 
Hun activiteiten zijn echter alleen verklaar
baar als zij als kunst worden beschouwd. 
De kunst van deze personages neemt de 
vorm aan van een valstrik. In Perecs verhaal 
“Un cabinet d’amateur. Histoire d’un ta
bleau ” loopt het kunstpubliek in de val die 
door een verzamelaar-kunstenaar is uitge
zet (1). In de laatste zinnen van de vertelling 
wordt duidelijk dat het publiek nooit een 
schijn van kans heeft gehad en van begin tot 
einde is gemanipuleerd.
Het verhaal begint met de tentoonstelling 
van het schilderij “Un cabinet d’amateur” 
van de Amerikaanse schilder Heinrich Kürz 
in 1913 in Pittsburgh. Het stelt schilderijen 
voor uit de privécollectie van de steenrijke 
verzamelaar Hermann Raffke (in het ver
haal komen bijna uitsluitend Amerikanen 
van Duitse afkomst voor). Het werk van 
Kürz sluit aan bij het uit de 17de eeuw 
bekende genre waarbij alle schilderijen van 
een collectie in één zaal te zien zijn, ter 
meerdere eer en glorie van de eigenaar. 
Kürz’ werk heeft echter de eigenaardigheid 
dat het schilderij zelf eveneens aan één van 
de muren is afgebeeld, met daarop nog een 
keer het hele schilderijenkabinet in het Hein, 
inclusief een minuscule afbeelding van 
Kürz’ eigen schilderij, enzovoort, schijn
baar eindeloos.
Deze mise-en-abïme, die het publiek van de 
tentoonstelling mateloos fascineert, heeft 
de schilder gebruikt om in de Heine kopieën 
van de schilderijen veranderingen aan te 
brengen. Een in de eerste laag triomferende 
bokskampioen krijgt bijvoorbeeld in de 
tweedegraads kopie plotseling een uppercut 
te verduren. Een herder verliest gaandeweg, 
van de ene versie naar de andere, al zijn 
schapen. Het schilderij “Eskimos descendant 
le fleuve Hamilton” van de schilder 
Schönbraun wordt achtereenvolgens ver
vangen door “Lespêcheurs de perles” van 
Dietrich Hermannstahl en door “Portrait 
de la jeune mariée” van de niet geheel 
onbekende R. Mutt.
In 1914 sterft de verzamelaar Hermann 
Raffke; zijn lichaam wordt, zo deelt Perec 
droogjes mee, opgezet door “de beste taxi
dermist van dat moment”, waarop het in 
dezelfde Heren en zittende in dezelfde stoel 
als op het schilderij van Kürz in de graf
kamer wordt geplaatst - natuurlijk pal voor 
Kürz’ - “Cabinet d’amateur”, zodat er nog 
een laag aan het spel met kopieën wordt 
toegevoegd. De opgezette Raffke bewijst 
dat de geschilderde Raffke een referent had 
of heeft; zoals ook de afgebeelde schilde
rijen die worden verondersteld te hebben in 
de originelen van Raffkes collectie.
Die collectie wordt na de dood van de ver
zamelaar in meerdere fases geveild. Uitge
breid beschrijft Perec alle doeken - van vaak 
bekende meesters - die onder de hamer 
komen. Uiteindelijk, enkele jaren na de vei
lingen, blijken vrijwel alle werken verval
singen te zijn, geschilderd door Hermanns 
neef, Humbert Raffke alias Heinrich Kürz. 
Hermann Raffkes eerste kunstaankopen ble
ken vervalsingen te zijn,en uit wraak zwoer 
hij destijds met de hulp van zijn schilde
rende neef Humbert de gehele kunstwereld 
bij de neus te nemen. Hun meesterzet was 
het “Cabinet d’amateur”: iedereen nam 
aan dat aan de kopieën in dit schilderij 
originelen ten grondslag moesten liggen. 
Het bleken echter losgeslagen tekens zon
der referent te zijn.
De 'verklaring' voor de onderneming van 
de beide Raffkes is weinig verhelderend. 
Kan wraak het enige motief zijn van een 
dergelijk absurd plan? Perecs verhaal sug
gereert nog een andere hypothese: Hermann 
Raffke is een kunstenaar, zijn bedrog is 
kunst. Zoals bovengenoemde R. Mutt wil 
hij aantonen dat de grote meesters van wel
eer (zijn collectie beslaat Holbein de Jon
gere tot Corot, Poussin tot Degas) in de 
20ste eeuw geen enkele relevantie meer 
hebben, of in ieder geval niet als zij als

Bovenstaand prentenkabinet werd speciaal voor de rotnan “Un cabinet d'amateur” vervaardigd door Isabelle Vernay-Lévêque

fetisjén van een groots artistiek verleden 
worden behandeld - en dat gebeurt bij alle 
commotie rond veilingen natuurlijk prompt. 
In een wereld die door de opkomst van de 
massamedia wordt getekend, is het kunst
werk een wankele garantie voor uniciteit en 
oorspronkelijkheid, waaraan de cultuur
dragers zich niettemin vastklampen. Als het 
kunstwerk bovendien nog oud is, staat het 
sowieso voor een betere tijd, toen de cultuur 
nog niet gefragmenteerd was, en bijgevolg 
nog ‘grote kunst’ kon ontstaan. Hermann 
Raffke en zijn neef Humbert trekken de 
bodem weg onder deze cultus van het verle
den en van de ‘echte kunst’. De hyperrea
listische schilderstijl van Humbert stelthem 
in staat een universum van simulacra te 
scheppen, een wereld waarin de kunst zich
zelf eeuwig kopieert.

Romans

In Perecs meesterwerk “La vie mode 
d’emploi" staat een kunstenaar centraal die 
de les van de Raffkes volledig in zich heeft 
opgenomen - voor hem is het niet legitiem 
om door middel van stoffige conventies en 
oude technieken te suggereren dat kunst in 
de oude, beschaafde, burgerlijke zin nog 
kan bestaan. Evenmin als Hermann Raffke 
is deze persoon een professioneel kunste
naar: Percival Bartiebooth is een excen
trieke, rijke erfgenaam met een methodi
sche geest. Ook Bartlebooths kunstwerk 
neemt de vorm aan van een val, waarin 
hijzelf danig verstrikt geraakt.
“La vie mode d’emploi” is een ‘romans’, 
zoals Perec het boek zelf noemde: door de 
enorme hoeveelheid aan vertellingen is het 
meervoud beslist gerechtvaardigd (2). De 
vele verhalen leveren gezamenlijk niette
min één polyfoon geheel op. Elk van de 99 
hoofdstukken is gerelateerd aan één van de 
ruimtes van een Parijs immeuble uit de tijd 
van Haussmann. De meeste vertrekken ko
men meerdere malen terug. Onvermoeibaar 
vertelt Perec de levensverhalen van de voor
malige en de huidige bewoners en hij heeft 
daarbij ruime aandacht voor de ontzaglijke 
hoeveelheden voorwerpen waaruit de inte
rieurs bestaan. Het verhaal van Bartlebooth 
staat weliswaar centraal (een effect dat Perec 
bereikt door het slechts stukje bij beetje 
prijs te geven), maar qua omvang neemt het 
maar een tamelijk Hein deel van de roman 
in beslag.
Impliciet, en in een enkel hoofdstuk expli
ciet, belicht Perec het huis in de Rue Simon- 
Crubellier door de ogen van Serge Valène, 
de oude schilder die op de zolder woonach
tig is en die het plan heeft opgevat om zijn 
hele leven samen te ballen in één laatste 
schilderij, dat een dwarsdoorsnede van het 
huis moet tonen. Alle interieurs en alle 

bewoners wil Valène met dezelfde precisie 
schilderen als Humbert Raffke/Heinrich 
Kürz zijn kabinet. Ook Valènes schilderij 
zal een mise-en-abïme bevatten; hijzelf zal 
er op te zien zijn hoe hij zijn doek voltooit, 
waarop hij zelf dan weer te zien zal zijn, hoe 
hij zijn doek voltooit, enzoverder.
Anders dan Raffke/Kürz wordt de oude 
Valène niet meer in staat gesteld zijn opus 
magnum te voltooien. Als hij sterft, is het 
doek nog “vrijwel maagdelijk”; er is enkel 
een met een paar lijnen ontworpen, streng 
geometrische doorsnede te zien van “(...) 
un immeuble qu’aucune figure, désormais, 
ne viendrait habiter”. Perec schrijft dit ech
ter in de epiloog van zijn roman, nâ het 99ste 
hoofdstuk, als duidelijk is geworden dat hij, 
de schrijver, de ambitie van de schilder 
Valène heeft gerealiseerd. Het schilderij 
van Valène is het boek van Perec.
De literaire verwerking van de ruimtelijke 
structuur van het huis vergruizelt de 
narratieve opbouw, vergeleken met de tra
ditionele, realistische roman. Samen met 
zijn medestanders van OuLiPo (Ouvroir de 
Littérature Potentielle) was Perec op zoek 
naar nieuwe, liefst nogal arbitraire structu
ren. Zo schreef hij bijvoorbeeld een roman 
waarin de letter ‘e’ niet voorkomt, en een 
andere waarin de ‘e’ de enige klinker is. In 
een periode waarin de 19de-eeuwse literaire 
vormen hun geloofwaardigheid en hun ‘na
tuurlijkheid’ definitief hadden verloren (dat 
wil zeggen: als constructie herkenbaar wa
ren), zocht OuLiPo naar nieuwe structuren 
- structuren die het resultaat zijn van een 
spel, van tamelijk willekeurige uitgangs
punten. Ook “La vie mode d’emploi" re
flecteert deze preoccupatie: niet alleen is de 
opbouw onconventioneel doordat er een 
ruimtelijke structuur aan ten grondslag ligt, 
bovendien heeft Perec elk afzonderlijk 
hoofdstuk gebaseerd op een liste de char
ges, die een aantal thema’s en motieven 
voorschrijft. Van deze lijsten, die zijn afge
leid van een en hetzelfde schema, zijn er 
geen twee identiek.

Vernietiging als kunst

Terug naar de tragische Bartlebooth, de 
man die het meest aanspraak kan maken op 
de status van hoofdpersoon in Perecs ro
mans. Zijn kunstwerk is - een hele presta
tie - nog veel systematischer en arbitrairder 
dan het boek van Perec. Bartlebooth accep
teert geen enkele structuur, geen enkele 
vorm, zelfs geen willekeurige. Hij is een 
vernietigingskunstenaar, die niets wil ach
terlaten. Drastischer nog dan Marcel 
Duchamp weigert hij ‘kunst’ te maken.
Bartlebooths verbijsterende project kan als 
volgt worden samengevat: gedurende 
10 jaar, van 1925 tot 1935, laat hij zich door 

genoemde Serge Valène in de aquarelleer- 
kunst onderwijzen - alhoewel hij van elk 
talent is gespeend en aan het aquarelleren 
ook geen plezier beleeft. Niettemin beheerst 
hij de kunst na 10 jaar voldoende om de 
volgende fase van zijn plan in te laten gaan: 
gedurende 20 jaar, van 1935 tot 1955, reist 
hij de wereld rond om in totaal 500 aquarel
len van havens te maken. Deze aquarellen 
worden naar de ambachtsman Gaspard 
Winckler gestuurd, die ze tot- puzzels ver
werkt. Van 1955 tot 1975 zal Bartlebooth de 
puzzels één voor één leggen, waarna de 
aquarellen middels een ingewikkeld pro
cédé weer geplakt en van de ondergrond 
losgeweekt worden, om vervolgens terug 
naar de plaats van ontstaan te worden ge
stuurd, waar correspondenten van Bartle
booth ze in een oplossing moeten leggen, 
die de voorstelling wist en alleen het witte 
vel papier overlaat.
Een beschouwing over puzzels die als pream
bule van de roman fungeert, werpt een inte
ressant licht op Bartlebooths activiteit. Vol
gens Perec lijkt ‘Tart du puzzle” op het 
eerste gezicht volledig verklaard te worden 
door “un maigre enseignement de la 
Gestalttheorie”: het waargenomen object 
(c.q. de puzzel) is niet de analyseerbare som 
van zijn delen, maar een geheel dat niet tot 
zijn elementen kan worden gereduceerd. 
Alleen in de samenhang van de volledige 
puzzel hebben de afzonderlijke stukjes een 
betekenis, geïsoleerd stellen ze helemaal 
niets voor. Maar er is meer: de échte puz
zels, de door een ambachtsman vervaar
digde houten puzzels, vormen een uitda
ging voor de speler - want puzzelen is een 
spel (of een duel) tussen de maker en de 
puzzelaar.
Dat de afzonderlijke stukjes geen ‘zin’ heb
ben, maakt de puzzel tot een soort anti- 
compositie. WincHers patroon vernietigt 
de conventionele aquarellen van Bartle
booth, die blijkens een enkele beschrijving 
braaf de regels van de 19de-eeuwse 
landschapschilderkunst volgen. Door 
Gaspard Wincklers netwerk van sneden 
wordt de voorstelling met al haar connota
ties opgelost, zoals Hermann en Humbert 
Raffke met hun kopieën-zonder-referent 
wilden aantonen dat in de 20ste eeuw de 
bodem onder de traditionele kunst is weg
gevallen. Overigens is het niet zo dat 
WincHers puzzelstukjes geen enkele relatie 
met de voorstelling hebben; integendeel, hij 
snijdt ze zodanig dat ze ‘valstrikken’ vor
men én Bartlebooth op het verkeerde spoor 
zetten. Twee stukken met dezelfde kleur 
passen perfect in elkaar, terwijl ze uit volko
men verschillende hoeken van de puzzel 
stammen - dit soort vernuft onderscheidt 
WincHers puzzels van machinaal vervaar
digde.
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Het versnijden van de aquarel tot een net
werk van losse stukjes lijkt met zijn verza
king aan oude vormen een typisch modernis
tisch project. Maar ook Wincklers anti-vor
men worden op hun beurt vernietigd - zij 
worden immers samengevoegd zodat de 
oude voorstelling weer verschijnt. In de 
laatste fase wordt de aquarel eerst hersteld 
en vervolgens op de plaats van ontstaan 
gewist. Op dat moment wordt de maniakale 
aard van Bartlèbooths project pas echt geo
penbaard. Claude Burgelin vergelijkt 
B artlebooths perfecte kunstmisdaad dan ook 
met “la folie exterminatrice des nazis” (3). 
De waanzinnige systematisering van de 
vernietiging roept inderdaad deze vergelij
king op. Groter is echter de overeenkomst 
met avantgardistische en modernistische 
projecten van bijvoorbeeld Duchamp en 
Mondriaan, waarin eveneens de destructie 
van conventionele betekenissen centraal 
stond. Bartlebooth gaat echter nog verder. 
Hij wil zijn aquarellen volledig doen ver
dwijnen - hij wil elk spoor van zijn ‘kunst’ 
wissen. Hierin ligt het angstaanjagende, 
inhumane karakter van zijn onderneming. 
Het welslagen van Bartleböoths project 
wordt op twee manieren bedreigd. Ten eer
ste is er de onverwachte aandacht die zijn 
bezigheid in de jaren ’70 bij een buiten
staander trekt. B artlebooths autonomie 
wordt bedreigd; zijn plan om niets van zijn 
werk achter te laten, komt in gevaar. De 
kunstcriticus Beysandre is namelijk ge
vraagd om ten behoeve van een megalomaan 
joint venture-project van twee hotelketens 
de meest exclusieve kunstcollectie ter we
reld te vergaren. Het gaat om een volledig 
nieuwe soort hotels, die in wezen alle ge
wenste attracties zelf in huis hebben (grot
ten, piramides, kunst,...) en bijgevolg niet 
op de omgeving aangewezen zijn. Als 
Beysandre, die met een enorm budget is 
toegerust, toevallig van B artlebooths on
derneming hoort, realiseert hij zich dat diens 
voor verdwijning bestemde aquarellen de 
meest exclusieve kunstwerken zijn die men 
zich kan indenken.
Als Bartlebooth herhaaldelijk weigert hem 
zelfs maar te spreken, verklaart de kunst
criticus hem de oorlog. Bartlebooth gaat er 
vervolgens toe over zijn aquarellen niet 
meer per post naar de plek van ontstaan te 
sturen, maar ze aan camerateams mee te 
geven (een andere bewoner van het huis is 
een oude TV-producent, wiens connecties 
nu van pas komen). Eén van de camera
teams verdwijnt spoorloos; Beysandres ob
sessie heeft hem blijkbaar tot een misdaad 
aangezet. Gelukkig had het team geen aqua
rel op zak. Uiteindelijk wordt het hotel
project stopgezet; van Beysandre wordt nooit 
meer iets vernomen.
De aanval van buitenaf heeft Bartlebooth 
dus overleefd, alhoewel op deze manier een 
weeffout van zijn onderneming aan het licht 
is gekomen: blijkbaar wordt zijn kunst, juist 
doordat hij haar aan de wereld wil onttrek
ken, begerenswaardig. Normaliter had 
Beysandre waarschijnlijk niet naar Bartle- 
booths aquarelletjes omgekeken. Wat 
Bartlebooth echter werkelijk de das om
doet, zijn de valstrikken van Gaspard 
Winckler. De puzzels zijn te geraffineerd, 
Bartlebooth doet steeds langer over hun 
voltooiing en raakt danig achter op zijn 
schema. Bovendien wordt hij blind, wat 
hem er overigens niet van weerhoudt door te 
puzzelen. Uiteindelijk zit hij dood achter 
een bijna voltooid exemplaar: “(...) le trou 
noir de la seule pièce non encore posée 
dessine la silhouette presque parfaite d’un 
X. Mais la pièce que le mort tient entre ses 
doigts a la forme, depuis longtemps 
prévisible dans son ironie même, d’un W.” 
Gaspard Winckler heeft in feite niet veel 
meer gedaan dan Bartlebooth in de kuil te 
stoten die deze zelf heeft gegraven. Zijn 
systematische, seriële project is immers op 
zich al een ontkenning van het leven.

Prullaria

De Rafïkes maken met hun listig opzet 
duidelijk dat kunst, die ostentatief ‘kunst’ 
is, in de 20ste eeuw tot een fetisj verwordt; 
Bartlebooth raakt verstrikt in zijn pogingen 
om aan dit mechanisme te ontsnappen. Niet
temin wordt de noodzakelijkheid van zijn 
onderneming in de verf gezet door de enorme 
hoeveelheid oude meubels, etsen, schilde
rijen en prullaria die Perec beschrijft. Het 
hele huis in de Rue Simon-Crubellier is één 
grote opslagplaats van uit hun verband ge-
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Plattegrond van het gebouw in de Rue Simon-Crubellier uit de roman “La vie mode d’emploi". 
De namen in cursief zijn deze van voormalige bewoners.

rukte artefacten en kunstwerken. De antiek
winkel van madame Marcia op de begane 
grond is hiervan slechts de geconcentreerde 
vorm.
Een mooi voorbeeld van Perecs hysterische 
objectwereld is de bibliotheek van madame 
Trévins, die zo is ingericht dat zij als ge
spreksstof voor haar zakenpartners kan die
nen. In vitrines treffen we onder meer oude 
kalenders en diverse affiches aan, maar ook 
het roodgekleurde skelet van een biggetje 
(het resultaat van een wetenschappelijk ex
periment waarbij een drachtige zeug voed
sel met rode kleurstoffen te eten kreeg), een 
poppenhuis en de titelpagina van een in 
1782 gepubliceerde Haydn-symfonie.
Als Perec kunstwerken (prenten, schilde
rijen) beschrijft, dan betreft het in vele ge
vallen voorstellingen met een dusdanig duis
tere of ridicule iconografie, dat men zich 
niet voor kan stellen welke functie deze 
dingen ooit vervuld hebben. Zo hangen er in 
een van de kamers van het leegstaande ap
partement op de derde verdieping 21 gravu
res met de meest uiteenlopende en bizarre 
onderwerpen; één ervan is een uitbeelding 
van “un brigand albanais aux pieds d’une 
vamp drapée dans un kimono blanc à pois 
noirs.” Als de kunstwerken die Perec be
schrijft ‘historische’ gebeurtenissen afbeel
den, zijn deze meestal ook buitengewoon 
obscuur: “le physiologiste Claude Bernard 
recevant de ses élèves, à l’occasion de son 
quarante-septième anniversaire, une montre 
en or.” Door dit soort vreemde iconografieën 
op te nemen, suggereert Perec dat de 19de- 
eeuwse waarden en hun helden reeds lang 
verdwenen zijn: wat van het verleden over
blijft, zijn curiositeiten. In deze context doet 
het project van Bartlebooth als een gewenste 
zuivering aan.

Perecs waslijsten met meubels, kitsch- 
voorwerpen en pseudo-kunst waarmee de 
bewoners van het huis zich omringen, roe
pen de tijd van de wereldtentoonstellingen 
en de grote warenhuizen op, de 19de eeuw; 
de rommel van die eeuw heeft zich in het 
huis in de Rue Simon-Crubellier opeen
gehoopt. In zijn “Passagen-Werk” heeft 
Walter Benjamin de invloed van de mo
derne koopwaar met haar niet aan de ge
bruikswaarde gerelateerde prijs op de kunst 
onderzocht: de koopwaar die op wereldten
toonstellingen en in warenhuizen werd 
gecelebreerd, de kunst die in musea en de 
jaarlijkse salons werd gevierd. “Um die 
Jahrhundertmitte veranderten sich die 
BedingungenkünsderischerProduktion. Die 
Veranderung bestand darin, dass am Kunst
werk die Warenform, an seinem Publikum 
die Massenform zum ersten Mal einschnei- 
dend zur Geltung kam” (4). Kunstenaars 
produceerden niet meer direct voor een op
drachtgever, maar voor een abstracte markt. 
Omdat het kunstwerk geen gebruikswaarde 
heeft, werd het zelfs een ideale Ware, die 
Marx als fetisj karakteriseerde. Het huis in 
de Rue Simon-Crubellier hangt temidden 
van alle uitentreuren beschreven meubels 
en curiosa vol met de inferieure kunstwer
ken die deze ontwikkeling opleverde. Met 
deze goedkope prenten en schilderijtjes, 
maar ook met de andere elementen van de 
woninginrichting, trachten de bewoners hun 
eigen, persoonlijke interieurs te scheppen 
- waarbij ze noodgedwongen van gestan
daardiseerde objecten gebruik maken.
De opmars van de moderne koopwaar leidde 
er overigens toe dat het kunstwerk, 
gesigneerd door zijn schepper, een bijzon
dere status kreeg, die het van de normale 
koopwaar onderscheidde. In het kunstwerk

kon men nog authenticiteit vinden en bijge
volg werd het schijnbaar een garant van 
menselijkheid tegenover de kilheid van de 
consumptiefetisj. In de 19de eeuw en met de 
opkomst van de kunsthistorische weten
schap begint dan ook de obsessie met de 
‘echtheid’ van het kunstwerk.
Een van de fraaiste verhalen van “La vie 
mode d’emploi ” kan men als een parabel op 
deze ontwikkeling lezen. James Sherwood, 
een oudoom van Bartlebooth, werd in de 
jaren ’90 van de vorige eeuw het slachtoffer 
van één van de beroemdste oplichterijen 
aller tijden - aldus begint Perec dit literaire 
hoogstandje. Sherwood was een verzame
laar van unica - éénmalige, soms historische 
maar vaak ook gewoon curieuze objecten. 
(Enkele van zijn unica, waaronder de eerste 
cylinderfonograaf, komen trouwens later in 
het bezit van Bartlebooth.)
Hoewel verzamelaars van unica ontzettend 
wantrouwig zijn en maniakaal bewijzen 
verzamelen die aantonen dat hun objecten 
inderdaad eenmalig zijn, worden ze ander
zijds volgens Perec door hun passie tot 
goedgelovigheid verleid. Twee oplichters 
slagen erin op deze ook bij James Sherwood 
voorhanden karaktertrekken in te spelen. 
Door een knap stukje theater slagen ze erin 
hem te doen geloven dat een onooglijk 
vaasje, ontvreemd uit een Utrechts museum, 
de heilige graal is. Voor één miljoen dollar 
koopt Sherwood deze ‘graal’. Als tenslotte 
duidelijk wordt dat hij bedrogen is (de op
lichters zijn dan reeds met de noorderzon 
vertrokken), suggereert Perec dat Sherwood 
hun plan al vanaf het begin doorhad en ze in 
vals geld heeft uitbetaald.

Net als in “Un cabinet d’amateur” 
thematiseert Perec in het verhaal over de 
verkoop van de heilige graal de problema
tiek van de aura van het unieke kunstwerk - 
in het laatste geval als historisch unicum 
vermomd. De Raffkes weten verzamelaars 
en musea op te lichten met valse originelen 
- Sherwood betaalt voor een nepgraal met 
vals geld. Bartlebooths repliek bestaat in de 
weigering om nog kunst te produceren: zijn 
onbenullige aquarellen worden meervou
dig vernietigd, de tweede keer letterlijk. 
Tegen die letterlijkheid, die aan Bartlebooths 
project een inhumaan karakter verleent, pro
testeert Gaspard Winckler door zijn puzzels 
met zoveel valstrikken te doorspekken dat 
Bartlebooth vastloopt. Hierdoor wordt dui
delijk hoezeer de seriële, aan lopende hand
werk herinnerende onderneming van 
Bartlebooth op zichzelf al in het teken van 
verstarring en dood staat. Misschien dat de 
excentrieke Engelsman kort voor zijn over
lijden, met een niet passend puzzelstukje in 
zijn hand, heeft ingezien dat de ijzeren lo
gica van zijn destructieve project de irratio
naliteit ten top is. Ook al zijn oude vormen 
gecorrumpeerd en is het kunstwerk een fe
tisj: het is een onaanvaardbare capitulatie 
om het zoeken naar nieuwe vormen op te 
geven en simpelweg vemietigingskunste- 
naar te worden.

Sven Lütticken

Noten

(1) Georges Perec, “Un cabinet d’ama
teur. Histoire d’un tableau ”, Paris, Editions 
Balland, 1979.
(2) Georges Perec, “La vie mode.d’em
ploi”, Paris, Hachette, 1978.
(3) Claude Burgelin, “Georges Perec”, 
Paris, Éditions du Seuil, 1988, p. 190.
(4) Walter Benjamin, “Das Passagen- 
Werk”, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Taschenbuch Verlag, 1991 (“Gesammelte 
Schriften”, Band V.l), p. 424.

Van beide besproken werken van Georges 
Perec verschenen Nederlandse vertalin
gen. “Een kunstkabinet. Geschiedenis van 
een schilderij” en “Hetleven een gebruiks
aanwijzing” werden uitgegeven door De 
Arbeiderspers.
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De voortgezette kunstopleiding (2e fase) Autonome Beeldende Kunst te Rotterdam is een opleidingscentrum dat 
aan [jonge kunstenaarsluit 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 
gastdocenten. In deze twee jaar durende studie ligt de nadruk op het stimuleren van de [artistieke zelfreflectiej. Bij de 
student wordt het bewustzijn gecultiveerd dat de plaats en zelfs het bestaan van zoiets als kunst allesbehalve 
vanzelfsprekend is in een wereld die door een techno-wetenschappelijk bestel en de alomtegenwoordige massame
dia wordt beheerst. Voortgezette Kunstopleiding Rotterdam Er is voor de kunst 
geen bepaalde ‘functie’ meer weggelegd, terwijl anderzijds haar zo vaak geponeerde ‘autonomie’ iets zeer proble- 
matisch is. De kunst is dan ook niet enkel voor het publiek, maar in de eerste plaats voor [zichzelf]een vraag gewor
den, wat met zich meebrengt dat met elk serieus hedendaags kunstwerk de kunst als zodanig op hét spel staat. 
Autonome Beeldende Kunst Het centrum beoogt het artistieke bezigzijn van een beperkt 
aantal beloftevolle jonge kunstenaars ‘op het spel te zetten’, door hen een [kritisch klankbord] aan te reiken dat bij 
hen een houding van lucide zelfbevraging aanwakkert van artistieke eerlijkheid en intellectuele waakzaamheid. 
Van de student(e) wordt dan ook verwacht dat hij of zij niet bang is om zich in een discussieveld te bewegen dat 
T y D nooit zomaar strikt artistiek is, maar de de relatie betreft die de kunst heeft met wetenschap, techniek, 
------ - politiek, enzovoort. De nadruk op reflectie impliceert een toenadering tussen praktijk en ‘theorie’. Het 
& O 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, 
Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam en dat dit denken in zijn werk 
neerslaat. Naast het bijwonen van colleges en discussies, wordt de student(e) geacht zich te engageren in een 
artistieke gemeenschap , waar kunstenaars hun visies uitwisselen, elkaar wederzijds ondersteunen en zich ------------------------------ z

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 manifesteren. Interviews op 
afspraak. Voor inlichtingen en brochure: Postbus 1272,3000 b g Rotterdam, (oio) 411 28 53 of (oio) 213 3 0 03 .

15 mobiele 
schaftwagens 

op de route:
( --c 5 15 september:► —° 5-! Goes, bij de Grote Kerk

19 t/m 29 september: MlddelburO 
Middelburg, Molenwater -

Vlissinoen 3t/m 13 oktober:- Vlissingen, Bellamypark

GALERIE FONS WELTERS

13 september t/m 12 oktober 1996 

kunstenaars van de galerie

Kuno Terwindt 
Dedda Bisecker 
Jasper van den Brink 
Liliane Vertessen 
Gery De Smet 
Lidwien Kraakman 
Natasja Boezem 
Beide Kunstenaars 
Walter Bartelings 
Marieke van Diemen 
Maurice van Tellingen 
Phil Bloom 
Frans Gentils 
David Claerbout
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Rob Birza
Merijn Bolink 
Aernout Mik
Elisabet Stienstra
Berend Strik
Joep van Lieshout

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag 13.00-18.00 uur
en op zondag 6 oktober

Bloemstraat 140 1016 LJ Amsterdam
tel 020-622 71 93 fax 020-620 84 33
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De affirmatieve vrouw in de kunst
Over Gynaika en “Inside the Visible”

Er is wat aan de hand met kunst van vrou
wen, vandaag. Opvallend vaak fungeert de 
vrouw of het vrouwelijke als uitgangspunt 
voor een initiatief, een tentoonstelling, een 
aflevering van een tijdschrift. Met de regel
maat van een klok wordt een betoog opgezet 
over ‘een’ feminiene dimensie of ‘de’ vrou
welijke blik. Vanuit welke vraagstelling 
gebeurt dit, en met welke inzet?
Natuurlijk is er ook werkelijk ‘iets’ met de 
vrouw. Om te beginnen, wat betreft haar 
maatschappelijke positie. Het is onmisken
baar dat de vrouw al eeuwen lang wordt 
gediscrimineerd. Ook vandaag is dat pro
bleem reëel, daar moeten we ons geen illu
sies over maken. En, aangezien de kunst
wereld geen eiland is, kunnen we ten stellig
ste vermoeden dat het ook daar speelt.
Maar er is nog ‘iets’ anders, namelijk dat 
‘vrouwelijke’ óp, zich, bijvoorbeeld in kunst. 
Stel dat we eventjes, bij wijze van try out, 
een aantal interessante oeuvres van vrou
wen uit de laatste 80 jaar bijeenzetten. Het 
resultaat van zo’n denkoefening is toch niet 
neutraal? Laat dit ons toe te spreken van een 
vrouwelijke dimensie in kunst, en kunnen 
we die dimensie thematiseren, zonder te 
vervallen in een essentialistisch apriori? Hoe 
kunnen we met het vermoeden van een 
verschil omspringen, in kunst?
In onderhavige tekst bespreek ik twee ini
tiatieven die deze twee problemen aan de 
orde stellen. Het eerste heet Gynaika en is 
een zeer brede, Vlaamse onderneming rond 
vrouw en kunst in heden en verleden, zich 
uitstrekkend over alle kunstdisciplines. De 
titel van het tweede luidt voluit “Inside the 
Visible, an elliptical traverse of 20th century 
art (in, of, and from the feminine)”. Dit 
project bestaat uit een reeks kleinere ten
toonstellingen, een daaropvolgende grote 
groepstentoonstelling en, gekoppeld aan 
deze laatste, een boek. Het actieterrein van 
“Inside the Visible” is beperkt tot de beel
dende kunst van deze eeuw.

Statistische witwasoperaties

“In het uur vande nachtelijke stilte, waarin 
de meeste creatieve ideeën ontstaan, werd 
Gynaika in mijn geest geboren,” dat schrijft 
V oorzitster Marijke Seresia in de progamma- 
brochure van de vzw Gynaika, een vereni
ging die in december 1994 formeel werd 
opgericht om iets te doen aan de discrimina
tie van de vrouw in de wereld van de kunst. 
Met dit óógmerk zette Gynaika zelf een 
aantal produkties op. Zo staat nog steeds een 
kunstboek op stapel, waarvoor vijftien men
sen bijdragen zullen leveren over hun ge
prefereerde vrouwelijke kunstenaar. In het 
najaar van 1998 voorziet Gynaika een ten
toonstelling rond vergeten vrouwelijke kun
stenaars, met name kunstenaressen uit de 
Nederlanden die werkzaam waren van de 
15de tot de 18de eeuw, en Belgische schilder
essen uit de periode 1770-1970. Daarnaast 
lanceerde de vereniging de idee om een 
virtuele galerie van vrouwelijke kunstenaars 
op Internet uit te bouwen. Voorts wil Gynaika 
een databestand aanleggen, gewijd aan per
sonen van het vrouwelijke geslacht, die 
door het leven gaan als onderzoeker, kun
stenaar of schrijver.
Ondanks die eigen inbreng profileert 
Gynaika zich voornamelijk als een 'net- 
werk’, als een koepelorganisatie die cultu
rele en artistieke initiatieven bundelt waarin 
vrouwen aan bod komen. In principe mogen 
alle vrouwen die in heden of verleden hun 
steentje bijdroegen aan de kunsten, op de 
steun van deze vzw rekenen. Gynaika zal ze 
stimuleren, onder de aandacht brengen, to
nen, bespreken, te boek stellen, uit de verge
telheid halen.
Het eerste publieke bewij sstuk van dit enga
gement ïs de reeds vermelde programma- 
brochure die begin 1996 verscheen. Dat 
boekje omvat niet minder dan 800 manifes
taties die doorgingen op 350 plaatsen, tij
dens het voorjaar van 1996. Elke tentoon
stelling, voorstelling, elk concert of 
panelgesprek, kortom elke manifestatie die 
we erin terugvinden, dankt zij n plaats aan de 
artistieke inbreng van personen van het vrou
welijke geslacht. Vindt bijvoorbeeld een 
concert plaats met op het programma vooral 
werk van mannelijke componisten, dan 
mogen we er zeker van zijn dat het uitvoe
rende ensemble een opvallend vrouwelijke 
samenstelling vertoont. Is de uitvoerder 
mannelijk, dan zal hij ongetwijfeld werk 
van tenminste een vrouw vertolken.

“Gynaika is ontstaan uit een eenvoudige 

vaststelling: wie, behalve enkele experten, 
kan voor de vuist weg vijf vrouwelijke schil-. 
ders, beeldhouwers, componisten of 
architekten opnoemen?” Uit deze passage, 
waarmee het programmaboekje van wal 
steekt, blijkt dat Gynaika het probleem van 
de discriminatie nogal cijfermatig opvat. 
De organisatie beschouwt de plaats van de 
vrouw in de wereld van de kunst volgens de 
wetten van de sociale statistiek. Zoals de 
media cijfers verspreiden over de positie 
van de vrouw in topfuncties binnen politiek 
en bedrijfswereld, zo peilt Gynaika naar de 
publieke zichtbaarheid van vróuwen in de 
kunstwereld, meer zelfs, heel de kunstge
schiedenis van de middeleeuwen tot nu wordt 
volgens deze methode gescand. De discri
minatie van de vrouw wordt niet gelezen 
vanuit een verschuivend, evoluerend histo
risch betoog over seksuele verhoudingen, 
maar wordt in eerste instantie beschouwd 
als een tijdloos en eenvormig fenomeen van 
scheve percentages. Middeleeuws of he
dendaags, in haar statistische verdrukking 
is de vrouw één, en dit ultieme verbond 
wordt bezegeld door haar biologische ge
slacht. Bij dit anatomische apriori houdt het 
onderscheidingsvermogen van Gynaika op. 
Heeft men het lichaam van een vrouw, dan 
komt men in aanmerking voor de wet van 
positieve discriminatie. Het hoeft geen be
toog dat een omgang met kunst als zodanig, 
door dit blinde compensatiedenken bij voor
baat in de kiem wordt gesmoord. Evenmin 
hoeft het ons dan te verwonderen dat we 
bovenaan de lijst van steun verlenende 
overheidsinstanties én bovenaan het 
Beschermcomité van Gynaika niet de naam 
aantreffen van de Vlaamse Minister van 
Cultuur, Luc Martens, maar die van onze 
Minister van Tewerkstelling en Gelijke 
Kansenbeleid, Miet Smet.

Maar het biologische geslacht van de vróuw 
mag haar dan systematisch begunstigen, elk 
voordeel veronderstelt verplichtingen. Wie 
dezelfde kansen krijgt, valt onder dezelfde 
wet. Een statistische visie op het probleem 
‘discriminatie’ impliceert een oplossing biri' 
nen de bestaande structuren, en de heden
daagse vrouwelijke kunstenaar wordt ver
ondersteld te opereren volgens de normale 
maatschappelijke patronen. Vindt men bij
voorbeeld dat er te weinig vrouwen zijn in 
de kunstwereld, dan betekent dat: binnen de 
bestaande kunstwereld. Vervolgens stelt 
men niet de mechanismen van de kunst
wereld in vraag, maar tracht men zoveel 
mogelijk vrouwen op dezelfde podia te krij
gen. Een ander, erg illustratief voorbeeld is 
het onderzoek dat Gynaika aankondigt rond 
de sociaal-economische positie van de vrou
welijke kunstenaar. Men wil peilen naar de 
“loopbaanverwachtingen” van afgestudeer
den aan het Hoger Kunstonderwijs, in rela
tie tot "gendergevoeligheid", zo lezen we in 
een informatiebulletin. Want: “aan kunst
scholen en academies beginnen in Vlaande
ren jaarlijks 60% vrouwelijke studenten. 
50% studeert vaak cum laude af. In expositie
ruimten, tijdelijke en bestendige tentoon
stellingen, musea e.a. zijn vrouwen echter 
nog slechts a rato van 15% aanwezig”. Dat 
cijferprobleempje verdringt elke structurele 
invraagstelling van het bestaande kunst
onderwijs. Men gaat er zonder meer van uit 
dat de finaliteit van het kunstonderwijs be
rust in het produceren van kunstenaars, dat 
een geslaagd kunstenaarschap samenvalt 
met het primaat “artistieke loopbaan” of 
“doorstoten op de kunstscene", en dat het 
verlangen van “de student” steevast gericht 
is op het “zoveel mogelijk tentoonstellen”. 
Stel eens dat het zou lukken om de carrière- 
drift van elke student tot dezelfde hoogte op 
te poken, en om de gender-sluis tussen 
kunstschool en kunstscene af te stellen op 
een gelijkwaardige, doorstroming. Voor 
Gynaika ware het probleem dan ongetwij
feld opgelost. Dan mag (of moet) iedereen, 
namens de wet van de gelijke kansen, genie
ten van hetzelfde plezier.
Gynaika beoogt de statistische gelijkheid 
van mannen en vrouwen. Toch legitimeert 
de organisatie haar streven ook vanuit een 
pleidooi voor de eigen aard van de vrouw. In 
zekere zin is dat zelfs onvermijdelijk. Wie 
de belofte verkondigt verzwegen vrouwe- 
lijke kunstenaars aan de duistere hoeken 
van de kunstgeschiedenis te zullen onttrek
ken, schept de illusie dat daarmee iets we
zenlijk anders zichtbaar kan worden ge
maakt. Men suggereert dat uit de door vrou
wen in het verleden geproduceerde kunst
werken een geheime, feminiene essence te 

persen is. Voor onze ogen licht deze organi
satie het fresco van masculiene helden dat 
we kunstgeschiedenis noemen, radiografisch 
door, en daar verschij nen de verborgen schat
ten al: kunstwerken van vrouwelijke kun
stenaars. Van zo’n obscene illusiemachine 
wordt niet alleen de vrouwelijke toeschou
wer heter, ook de mannelijke bezoeker zal 
er zijn profijt mee doen. Immers, deze kunst
werkjes mogen dan wel eens miezerig uit- 
vallen, ze verkopen ons het gevoel dat we 
ons sportief gedragen tegenover datgene 
wat onze cultuur , zolang heeft genegeerd. 
Als dappere ramptoeristen van de kunstge
schiedenis, laven we ons aan de schamele, 
maar gelukkig gereanimeerde resten van 
een ‘andersheid’ die door onze cultuur - dus 
toch ook een beetje door ons - verdrongen 
was.
Gynaika degradeert kunstwerken tot 
opgeblonken doodsprentjes die, vergezeld 
van hun geboorteakte, de verborgen kanten 
van onze kunstgeschiedenis mogen simule
ren. Met deze onschadelijke en media
genieke schijnoperatie speelt de organisatie 
in de kaart van een zachte controlepolitiek 
die met plezier elke off-side positie een 
plaats geeft op de scene van de publieke 
zichtbaarheid, als ze die positie daarmee 
van zijn alteriteit kan verlossen. Een poli
tiek die het status quo voorstaat, die angst
vallig waakt over de statistische even- 
wichten, zal elke scheefgroei zo snel moge
lijk rechttrekken. Daarom ook is de politiek 
tuk op statistische witwasoperaties à la 
Gynaika, een organisatie die de andersheid 
rastert op de maat van het normale 
(kunst)plezier. Gynaika stelt zich aanspreek
baar en recupereerbaarop. Van het seksuele 
verschil maakt de organisatie een sloga- 
neske, politiek correcte verkoopszaak.

De buitenkant van de binnenkant

Wat dan met deze toch onmiskenbare dis
criminatie van de vrouw? Hoe moeten we 
een begrip van het seksuele integreren in 
een discours over kunst? Zijn we daarin bij 
voorbaat veroordeeld om onszelf of het ob
ject van de probleemstelling te verraden? 
Kunnen we niet anders dan roofbouw ple
gen op het andere van deze andersheid?
Een tweede initiatief ligt deze vragen nauw 
aan het hart: “Inside the Visible, an elliptical 
traverse of20th century art ( in, of, and from 
the feminine)” . Dit project bestaat onder 
andere uit een tentoonstelling gecureerd, en 
een boek uitgegeven door Catherine de Zeg- 
her. De tentoonstelling liep van 30 januari 
tot 12 mei 1996 in The Institute of 
Contemporary Art (ICA) van Boston en is 
van 11 oktober tot 8 december 1996 te zien 
in The Whitechapel Art Gallery in Londen. 
Ook de tentoonstellingen die tussen 16 april 
1994 en 28 mei 1995 doorgingen in het Sint- 
Elizabeth begijnhof van Kortrijk, onder de 
titel “Begin the Beguine in Flanders", ma
ken deel uit van “Inside the Visible”.
In wat volgt, baseer ik mij op het boven
vermelde boek, dat vooral in relatie staat tot 
de tentoonstelling in Boston en Londen, en 
waarin we naast 37 monografische essays 
(een per kunstenaar uit de tentoonstelling) 
ook een voorwoord en vijf inleidende tek
sten aantreffen: een inleiding door Catherine 
de Zegher, naast bijdragen van Jean Fisher, 
Paul De Vylder, Griselda Pollock en Bracha 
Lichtenberg Ettinger.

Het valt op dat “Inside the Visible ” zich niet 
alleen voor ‘vrouwen’ engageert, maar ook 
kiest voor en tegen bepaalde oeuvres. De 
selectie van de tentoonstelling in Boston en 
Londen mag dan aanvechtbare keuzes be
vatten, er is doordacht geselecteerd, en het 
resultaat lijkt me geen doorslagje van de 
20ste-eeuwse feminiene top 37 in de beel
dende kunst. “Inside the Visible” laat, zo 
vermoed ik, veel interessante én vaak rela
tief onbekende kunst zien.
Bovendien wordt beseft dat ‘andere’ kunst 
een structureel andere benadering vereist, 
en daartoe doet “Inside the Visible” een 
uitgebreide poging. De tentoonstelling heeft 
een heel ‘eigen’ structuur. Ze strekt zich uit 
over drie historische periodes (jaren ’30, 
jaren ’60-’70 en jaren ’90), en laat dit chro
nologische raamwerk doorkruisen met vier 
secties, getiteld “Parts of/for”, “The Blank 
in the Page”, “The Weaving of Water and 
Words” en “Enjambment: ‘La donna è 
mobile’ Door een structuur van weerke
rende cycli, vertrekkend van de notie 
“beginnings”, wil men een lineair, kunst
historisch parcours doorbreken. Dat de ten

toonstelling er verder alles aan wil doen om 
geen monolithische genealogie van vrou
wen neer te poten, blijkt volop uit de inlei
ding van Catherine de Zegher. Daarin legt 
de auteur opvallend veel retorische vlijt aan 
de dag - meer dan goed is, want haar betoog 
verwatert voortdurend tot een drassige en 
richtingloze opeenstapeling van begrippen 
en typeringen - om ons de onvastheid, de 
openheid en de a-lineariteit van het project 
in te hameren. Maar misschien wil de auteur 
gewoon zichzelf overtuigen, en in dat geval 
blijkt uit haar betoog tenminste de goede wil 
om zich rekenschap të geven van de structu
rele eisen van het studieobject.
Tenslotte lijkt het een winstpunt dat de 
organisatoren, Catherine de Zegher voorop, 
zich bewust zijn van een aantal valstrikken. 
De Zegher lijkt te weten dat een voorkeurs
behandeling van vrouwen het verwijt kan 
opleveren dat ze de oppositionele scharnier, 
eigen aan de zogenaamd mannelijke ‘ijking’ 
van het geslachtelijke verschil, slechts 
affirmeert. Haar lijkt duidelijk dat we moe
ten zoeken naar een denken van het andere, 
anders dan het denken van het andere tegen
over het ene, anders dan een denken dat 
gestructureerd is volgens opposities - of- 
wel/ofwel, aanwezig/afwezig, hebben/niet- 
hebben.
Maar op een of andere manier lijkt de Zegher 
met de zaak niet in het reine. Daarvan ge
tuigt het defensieve bochtenwerk in haar 
tekst. Voortdurend komen we ontkennende 
formuleringen tegen, die ons vertellen dat 
“Inside the Visible ” niet zus of zo is, dat we 
ons bij dit project zeker niet aan dit of geen 
moeten verwachten. Het project is niet con
form aan de traditionele kunstgeschied- 
schrijving, want de tentoonstelling vertelt 
geen lineair verhaal. Ze conformeert zich 
niet aan de mainstream. Ze Wil geen defini
tief overzicht bieden, en vooral: ze js geen 

■ fixed statement. Niets is “fixed” in “Inside 
the Visible ”, dat wordt ons om de haverklap 
voorgehouden.
Al die dinghafte, ontkennende formulerin
gen lijken nodig om de verdenking van 
compliciteit met de mainstream retorisch te 
neutraliseren. Eens dat gebeurd is, draait het 
betoog 180 graden en wordt - dit keer in 
positieve termen - de radicale andersheid 
van het project geponeerd. Beurtelings wor
den de tentoonstelling en de kunstwerken 
bedropen met woorden, die onderhand deel 
uitmaken van een gecanoniseerd feminien 
kleuren- en smakenregister. Begrippen als 
het fluïde, het fluctuerende, het instabiele 
staan hoog aangeschreven. Tevens erkend 
feminien zijn zonder twijfel “...the 
ambiguous, the permuting, the composite, 
the flexible, the ephemeral...”. Heel vrou
welijk is alles wat “open-ended” is. “Inside 
the Visible” wil weliswaar vermijden dat 
het ‘andere’ niet meer is dan de omkering 
van het ‘ene’, maar de Zegher doet niets 
anders dan, via een retorisch niet/wel schar- 
niertje, het ‘ene’ tegenover het ‘andere’ 
plaatsen. Je zou meteen twee kolommen 
kunnen samenstellen, met aan de ene kant 
de vrouwelijke termen, en aan de andere 
kant hun vooronderstelde, masculiene te
gengestelden. Wordt de tentoonstelling 
omschreven als een netwerk of een web, dan 
moeten we die begrippen ongetwijfeld 
antipodisch lezen met mannelijk getinte 
noties als lineair of genealogisch. En ten
slotte wordt het andere, impliciet geïdentifi
ceerd met de vrouwen uit de tentoonstel
ling, scherp gecontrasteerd met het kwa
lijke fenomeen dat ‘mainstream’ heet, een 
stereotiep en zonder twijfel mannelijk spook 
dat doorheen het hele betoog waart. De 
‘mainstream’, dat is het heersende betoog, 
de gecanoniseerde kunstgeschiedenis. Want 
voor “Inside the Visible” is er maar één 
“established art history”, punt uit. Dachten 
wij niet dat de kunstgeschiedenis continu 
wordt herschreven? En is het niet eveneens 
duidelijk dat”Inside the Visible” zich bin
nen één welbepaalde ‘herschrijvingspiste’ 
inschrijft?
Me dunkt van wel, en typisch voor die piste 
lijkt me de door "Inside the Visible" ge
deelde neiging om de selectie op een biolo
gisch waarmerk te schoeien. Deze beslis
sing om enkel vrouwen te tonen, wordt 
gelegitimeerd als “...an effort to show, in 
the absence of a rewriting of ‘history ’, the 
partiality of its structures and codes, and to 
display the art of women because their roles 
as active agents of culture have too often 
been minimized, delayed, orignored” (p. 37, 
mijn cursivering). Wie ‘de’ kunstgeschie
denis immobiliseert tot een massieve,
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onpenetreerbare burcht van viriele domi
nantie, heeft het natuurlijk niet moeilijk om 
zich, middels het marketingtruukje van de 
alternatieftechniek, in het smartelijke ge
waad van de verdrukte andersheid te hullen.

Het vreemde is dat “Inside the Visible” 
genoeg stof aanreikt om verder te denken 
dan haar eigen antagonistische strategie. Zo 
bevatten de teksten van Griselda Pollock en 
Bracha Lichtenberg Ettinger opvattingen 
die deze binaire, oppositionele tactiek be
kritiseren. De Zegher citeert zelf Pollock: 
“The matrix as symbol is about that 
encounter in difference which tries neither 
to master, nor assimilate, nor reject, nor 

((‘ alienate. It is a symbol of the coexistence in
one space of two bodies, two subjectivities 
whose encounter at this moment is not an 
either/or... This feminist theoretization is 
not an alternative in opposition to the phallus ; 
rather, the opening up of the symbolic field 
to extended possibilities which, in a 
nonphallic logic, do not need to displace the 
other in order to be” (p. 22, mijn cursive
ring).
Griselda Pollock pleit in haar essay voor een 
feministisch denken dat oppositionele pa
tronen achter zich laat, om te komen tot 
"forms of analysis that can confront the 
difference of women as other than what is 
other to this masculine order while exposing 
the sexual politics of dominant discourses 
and institutions” (p. 71). In sommige wer
ken uit de tentoonstelling ontwaart deze 
auteur een “radical poetics of difference 
that is feminine not through depositing some 
gendered essence but through rupturing the 
phallic norms of fixed gender, fixed identity, 
fixed sexualities, fixed boundaries” (p. 76, 
mijn cursivering). Het lijkt wel alsof Pollock, 
geruggesteund door de werken, de tentoon
stelling bekritiseert.
Zowel Catherine de Zegher als Griselda 
Pollock citeren regelmatig uit teksten van 
Bracha Lichtenberg Ettinger - Pollock ver
zorgde ook de inleiding bij de tekst van 
laatstgenoemde. In deze citaten en in de 
tekst van Bracha Lichtenberg Ettinger die 
zij voor het boek schreef, wordt een poging 
ondernomen om ons begrip van subjectivi
teit uit te breiden aan de hand van de term 
“matrix”. Deze matrix, zo vernemen we bij 
Pollock, is geen ultieme betekenaar, ver
vangt de fallus niet, voegt er zich niet aan 
toe, als tweede pool in een binaire oppositie. 
Nee, de matrix is niet te verzoenen met 
eender welke vorm van dichotomiserende 
betekening - aanwezig/afwezig, hebben/ 
niet-hebben, enzovoort. De matrix is sym
bool voor een denken van differentie dat 
gestoeld is op “difference in co-emergence", 
op uitwisseling tussen elkaar onbekende 
deelsubjecten, die elkaar niet absorberen 
noch afstoten, maar die in mekaars weder
zijdse afwezigheid, in wisselende grens- 
configuraties tussen “Ik” en "niet-Ik", spo
ren uitwisselen. Pollock citeert Lichtenberg 

/, Ettinger: “... all the participants are receiving
and investing libido with-in and with-out 
the joint process of change itself - the 
metramorphosis, with-in and with-out their 
common borderspace” (p. 78). Een derge- 
lijke “grens-subjectiviteit” - me dunkt, vloeit 
dat er gewoon uit voort - is “.. .as relevant for 
the realignment of masculine subjectivity 
that also shares in the stratum of subjectivity 
on this matrixial, borderline space of the 
several that predates and preconditions the 
moment of the One - (...)” (p. 79, mijn 
cursivering).

Op een gegeven moment vraagt Pollock 
zich af: “What would be a matrixial 
exhibition?” (p. 81). In het licht van de 
zonet geciteerde zinsnedes, zeker niet 
“Inside the Visible”. Immers, als we 
Lichtenberg Ettingers concept van de ma
trix ernstig nemen, dan wordt een selectie in 
termen van bezitten/niet bezitten bij voor
baat onmogelijk. In “Inside the Visible” 
daarentegen wordt exclusief voor vrouwe
lijke kunstenaars geopteerd, als ware hun 
vrouwelijke seksuele geaardheid een biolo
gisch gegarandeerd goed. Alsof zij, de vrou
wen, apriori een vrouwelijke seksualiteit 
bezitten, alsof men hen welbepaalde attri
buten kan toeschrijven, die zij wel en man
nen niet bezitten. Voorwaar een fallisch 
schema.

° Niemand heeft een patent op een ‘soort’ 
seksualiteit. Het seksuele is geen materiaal 
dat ons ter beschikking staat, en de auteurs 
lijken het daarmee eens te zijn. Tenminste, 
ze erkennen toch dat onze seksuele identi
teit niet anatomisch is voorbestemd, maar 
dat we ons seksueel positioneren. Zo volgt 
Pollock op een gegeven moment de psycho
analytische opvatting van theoretica en kun
stenaar Mary Kelly: “The body - so often a 
key element in feminist politics - is 
understood as a fantastic image of the
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imaginary ego, itself composed of identifi
cations. This mocks any idea of a fixed 
identity or one based in a physical, 
anatomically defined body” (p. 73). Welnu, 
als subjectiviteit in-gebeeld wordt als een 
flow van identificaties die nooit per definitie 
samenvallen met het empirisch gegeven 
geslacht, waarom behoudt “Inside the 
Visible” dan haar biologische grenslijn?

Ongetwijfeld genereert dit ensemble van 
37 oeuvres een verschillende blik op kunst 
in de 20ste eeuw. Bij wijze van binnens- 
kamerse try out, was het best plausibel ge
weest om het werk van deze kunstenaars 
even samen te zetten, erop hopend dat iets 
van het seksuele verschil oplicht. Maar het 
probleem is dat “Inside the Visible” een 
selectie, die zijn nut kan bewijzen als specu
latieve denkoefening, poneert als eindresul
taat. Door de biologische grens tot in de 
tentoonstelling gesloten te houden, verdinge- 
lijkt “Inside the Visible” de vraagstelling 
'naar de geseksueerdheid van kunst. Men 
doet alsof ‘de vrouwelijke seksualiteit’ ex
clusief aan de vrouwen toebehoort, en je dat 
seksuele bezit vervolgens als een grijpbaar 
substraat van de kunstwerken kan afkrabben. 
Men loochent dat seksualiteit ontstaat van
uit een betekening. Seksualiteit is geen 
manipuleerbaar gebruiksgoed, noch een 
haptische attractie. Het is iets dat ons in 
hoge mate ontsnapt. Wat het ook is, dat 
doorheen die oeuvres verschijnt, het moet 
telkens opnieuw worden gerealiseerd, her
lezen in kunst, ook in de kunst die “Inside
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the Visible ” stilzwijgend tot de mainstream 
rekent. Zou het niet interessant zijn om het 
licht van de werken uit “Inside the Visible ” 
te zien schijnen op kunst in het algemeen. 
Kunnen we de tekst van Catherine de Zegher 
niet als een eerste leesoefening aangrijpen? 
Het kost namelijk niet zoveel moeite om bij 
tenminste een aantal omschrijvingen van 
vrouwelijke werken door dito kunstenaars, 
de namen van mannelijke geestesverwanten 
in te vullen.

Tot slot, waartoe die bepaald erotische titel? 
Wordt daarmee niet gesuggereerd dat ons 
een onzichtbare binnenkant te beurt zal val
len? Dat de tentoonstelling het ons eens zal 
tonen, wat daar aan de binnenkant zit, “folded 
into an established art history”? Dat zou dan 
weer een pornografische veronderstelling 
zijn, alsof je de plooien maar moet glad
strijken en de vrouwelijke aard daarmee zou 
zijn gerehabiliteerd.
“Inside the Visible”', de titel legt banden 
met de tekst van Lichtenberg Ettinger, geti
teld “The With-In-Visible Screen”, en met 
een zinsnede uit 1994 van kunstenaar Cecilia 
Vicuna, afgedrukt vooraan het boek (“Inside 
the visible/impulse of the possible”). Het 
zinnetje van Vicuna en de tekst van Lichten
berg Ettinger scheppen ruimte voor nuance
ring. Doorheen de talloze kronkels van haar 
tekst, wordt duidelijk dat Lichtenberg 
Ettinger niet zomaar een poging doet om de 
binnen een fallische orde versluierde vrouw 
zichtbaar te maken, maar dat ze - uiteraard - 
zoekt naar een andere betekening van het, of

van verschillende tekort(en), die hun werk
zaamheid nog steeds “beyond appearance”, 
ontplooien, "in-visible", hetzij “with-in- 
visible". “Fragments of unfamiliar others 
turn into grains - part objects or partial 
subjects - that continue being unfamiliar 
with-in-the encounter” (p. 108). In het ci
taatje van Vicuna, wordt de eerste regel 
(“inside the visible”) door de tweede 
(“impulse of the possible”) betekend als een 
opening, die werkzaam is doordat ze nooit 
volledig kan worden ingevuld.
Wanneer we de titel “Inside the Visible” 
echter op zich beschouwen, en lezen in het 
licht van de project-strategie, dan stollen die 
drie woorden tot een pikante belofte. Dan 
lijkt het plots alsof we dit “beyond- 
appearance" zouden kunnen opheffen, èh 
We de onbenaderbare, verdrongen binnen
kant van de vorm naar buiten zouden kun
nen woelen.

Dirk Pültau

‘‘Inside the Visible^ an elliptical traversé of 
20th century art (in, of, and front the 
feminine)” loopt van 11 oktober tot 8 de
cember in de Whitechapel Art Gallery, 
Whitechapel High Street 80, El 7QX 
London (0171/522.78.88). Het gelijkna
mige boek is een uitgave van Het Kanaal 
(Kortrijk), The Institute of Contemporary 
Art (Boston) en MIT Press (Cambridge, 
Massachusetts en London).
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5 september - 12 oktober 
DAN GRAHAM
opening donderdag 5 september 18.00-21.00 u.

17 oktober - 30 november 
JAMES COLEMAN
opening donderdag 17 oktober 18.00-21.00 u.
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Als jong getalenteerd beeldend kunstenaar je verder verdiepen in de schilderkunst?
Academie Minerva

Vervolgopleiding Schilderkunst

Groningen

In Groningen zetten eminente kunstenaars 
en kunsttheoretici zich in voor scherping en 
verdieping van jonge talentvolle schilders

Het nieuwe studiejaar start In januari 1997. 
Er Is plaats voor minimaal 10 studenten. 
Selectie geschiedt uit een internationaal 
aanbod.

Jpnge beeldende kunstenaars met schilderkunstig 
talent en intellectuele belangstelling, met een initië
le beeldende kunstopleiding of soortgelijke ontwik
keling, kunnen zich aanmelden.
Zij koppelen nieuwsgierigheid, toewijding en vol
harding aan een groot verlangen om op actieve en 
reflectieve wijze dieper door te dringen in het 
potentieel van de schilderkunst.

De opleiding is in handen van kunstenaars en theo
retici uit binnen- en buitenland. De opleiding 
bestaat uit een studioprogramma, collegeprogram
ma, workshops, tentoonstellingen, masterclasses, 
symposia en andere voor de ontwikkeling van 
belang zijnde activiteiten.

Kerndocenten van de opleiding zijn de Nederlandse 
beeldende kunstenaars Ton Mars en Johan van 
Oord alsmede de kunsthistorici Katalin Herzog en 
Margo Slomp. Tot de gastdocenten van de oplei
ding behoren: Cornel Bierens, Rob Birza, 
Piet Dirkx, Suzanne Drummen, Gijs Frieling, Hans 
Janssen, Tom Lenders, Guido Lippens, Kees Smits, 
Philippe Vandenberg, JCJ Vanderheyden, Marc 
Wilson en Sanford Wurmfeld.

Hanzehogeschool | Academie Minerva

Hogeschool van Groningen

Elke student heeft een eigen atelierplaats in een 
markant gebouw in een bijzonder mooie omge- 
ving, in de binnenstad van Groningen.
De Academie Minerva Vervolgopleiding Schilder
kunst duurt 2 jaar en werkt samen met het Instituut 
voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de 
Universiteit van Groningen en de MFA opleiding 
van Huntercollege in Manhattan, New York.

Eerste selectie: Aanmelding voor 1 september 1996 
Tweede selectie: Aanmelding voor 1 oktober 1996 
Derde selectie: Aanmelding voor 1 november 1996

Voor informatie en aanmelding:
Academie Minerva
Vervolgopleiding Schilderkunst 
Studentenadministratie
Postbus 1329 Tel. (050) 366 67 34
9701 BH Groningen Fax (050) 318 60 83

Symposium over de Schilderkunst

« » •

Academie Minerva
Vervolgopleiding Schilderkunst

Groningen
1‘,~

In de week van 28 oktober t/m 2 november 
aanstaande organiseert de Vervolgopleiding 
Schilderkunst van Academie Minerva in 
samenwerking met het instituut voor Kunst
en Architectuurgeschiedenis van de RUG, in 
Groningen een symposium over de schilder
kunst.

Symposium
28 oktober t/an 2 n er

Het symposium bestaat uit een groot aantal activi
teiten zoals masterclasses (schilderen), seminars 
(over het maken van tentoonstellingen, de relatie 
kunst en kunsttheorie, het collectioneren, de be
middeling), lezingen en een afsluitend forumdebat. 
Het symposium wordt begeleidt door drie publica
ties. In deze publicaties reflecteren een evenredig 
aantal bekende beeldende kunstenaars en be- 
.schouwers onder een bepaald motto op fundamen
tale vragen over de schilderkunst. Het symposium 
zelf vormt de inhoud van een vierde publicatie.

Voor de masterclasses schilderen, door Kees Smits, 
jCj Vanderheyden, Roy Villevoye en Sanford 
Wurmfeld (Huntercollege New York) en het seminar 
kunsttheorie met-Katalin Herzog en Jeroen Stumpel 
geldt een voorinschrijving. Dit geldt niet voor de 
overige evenementen met o.a. Carel Blotkamp, 
Marie Helène Cornips, Hendrik Driessen, Alexander 
van Grevenstein, Jan Hoet. J.L. Locher, Reyn van der 
Lugt, Hans Mayer, Luc Tuymans, Toon Verhoef en 
Fred Wagemans.
Alle activiteiten van het symposium, uitgezonderd 
het afsluitend forumdebat, zijn tegen betaling 
toegankelijk. Het is mogelijk meer evenementen 
te bezoeken tegen een gereduceerd tarief.
Voor studenten geldt op vertoon van collegekaart 
een korting.

In kunstcentrum Niggendijker wordt van 
27 oktober tot en met 17 november werk van stu
denten van de Vervolgopleiding Schilderkunst 
getoond. Deze tentoonstelling wordt halverwege 
heringericht door Han Steenbruggen, conservator 
van het Groninger Museum. Fred Wagemans zal 
in dezelfde periode in het gebouw van de 
Vervolgopleiding een tentoonstelling samenstellen 
onder de titel "Dichtbij Mondriaan'.

Voor een informatiebrochure met een programma 
en mogelijkheid tot voorinschrijving kunt U contact
opnemen met :
Anne Karen de Boer 
Academie Minerva
Postbus 1329 
9701 BH Groningen

Tel. (050) 366 67 05
Fax (050) 318 60 83

Hanzehogeschool Academie Minerva
Hogeschool van Groningen
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Het vormeloze van een sokkel
Kunst als scatologie

VORMELOOS - Van een verklarend woor
denboek zou er pas sprake mogen zijn wan
neer die niet langer de betekenis maar de 
bekommernissen van de woorden aangeeft. 
Zo is vormeloos niet enkel een bijvoeglijk 
naamwoord met een welbepaalde betekenis 
maar ook een term die dient om de algemene 
vereiste dat alles zijn vorm moet hebben, 
onderuit te halen. Wat hij [dan] aangeeft, 
heeft in geen enkel opzicht nog rechten en 
kan overal, als betrof het een spin of een 
aardworm, vertrapt worden. Maar opdat de 
heren academici tevreden zouden zijn, moet 
de wereld nu eenmaal een vorm aannemen. 
De hele filosofie kent geen ander doel: al 
wat er is, moet zijn jasje krijgen, zijn mathe
matische jasje. Voorhouden daarentegen 
dat de wereld nergens op gelijkt en enkel 
vormeloos is, komt erop neer te zeggen dat 
de wereld zoiets is als een spin of een fluim 
spuug.
Georges Bataille, in: “Documents ”, nr. 7, 
december 1929

Een sokkel, een pure sokkel. Niets dan een 
massieve, metalen kubus, in staat het zwaar
ste tuig net die meter hoogte te verlenen die 
vereist is opdat het voor kunst zou kunnen 
doorgaan. Een kale, lege sokkel waarin mis
schien alleen een paar woorden gegrift zijn 
en die er voor de rest werkloos bij staat. 
Behalve dan Wanneer die letters er, bijvoor
beeld, ondersteboven ingekerfd zouden zijn 
en de naam te kennen zouden geven van de 
grond waarop die sokkel staat, de naam van 
de ‘sokkel’ van de sokkel. Dat zou de hele 
zaak plots een wending van honderdtachtig 
graden geven en van een lege sokkel onver
hoeds een volle maken. Overweldigend vol 
zelfs, want het zou de sokkel van de wereld 
zelf zijn. Op hem prijkt dan de ‘aardkloot’ in 
zijn eigenste gedaante, en zie, in al zijn 
metalen massiviteit krijgt hij meteen iets 
nietigs, iets ridicuuls, iets onhoudbaar 
fragiels.
De lezer zal het al gemerkt hebben: we staan 
hier voor een kunstwerk van Piero Manzoni 
uit 1961, “Socle du monde”. Net zo goed als 
we ons, anno 1996, midden in de tentoon
stelling “L’informe: mode d’emploi” be
vinden. In die tentoonstelling, opgezet door 
Rosalind Krauss en Yves-Alain Bois in het 
Parijse Centre Pompidou, staat inderdaad 

, de sokkel van Manzoni, al fungeert hij er 
helemaal niet als het centrale punt. En dat is 
maar goed ook, want onder meer daaraan 
dankt die tentoonstelling het ‘niveau’ waarop 
zij meer dan terecht aanspraak mag maken. 
Toch had Manzoni’s sokkel in het centrum 
kunnen staan, en lang niet onterecht. Want 
meer dan welk ander kunstwerk ook kan hij 
als embleem dienen voor het spoor dat 
“L’informe: mode d’emploi” in de kunst 
van de 20ste eeuw wil trekken, met name 
dat van de Franse denker Georges Bataille. 
Uitgaand van “Informe”, een bijdrage tot 
een (fictieve) Dictionaire-mbriek, opgeno
men in het door Bataille zelf geredigeerde 
tijdschrift “Documents”, tast zij de plasti
sche kunsttraditie af, vanaf pakweg 1920 tot 
1970, op zoek naar de diverse manieren 
waarop met dat ‘vormeloze’ is geworsteld 
(1). Dit kleine artikel uit het vroege oeuvre 
van Bataille fungeert in de tentoonstelling 
van Krauss en Bois als focaal punt voor een 
vernieuwde reflectie op zowel Batailles 
oeuvre als het probleem van de 20ste-eeuwse 
kunst. De catalogus is dan ook niet louter 
een ‘klassiek’ Bataille-boek over kunst, dit 
wil zeggen een boek dat in een aantal mo
derne kunstuitingen diens theorie bevestigd 
ziet. Het is evenzeer, en dit in de scherpe 
betekenis van het woord, een kunstboek 
over Bataille: een studie die, vanuit de mo
derne kunstuitingen, onze reflectie omtrent 
Bataille wil aanscherpen met de bedoeling 
zo tot de kern (of, om het met een citaat uit 
datInforme-artikel te zeggen: de wezenlijke 
“bekommernissen” [“besognes”]) van zijn 
denken door te stoten.

1.

Waarom kan Manzoni’s sokkel, in al zijn 
massieve vormelijkheid, toch doorgaan voor 
een voorbeeld - en in zekere zin zelfs voor 
het voorbeeld bij uitstek - van wat Bataille 
“het vormeloze” (“l’informe”) heeft ge
noemd? Niet omdat hij vormeloos is maar 
omdat hij zo werkt, omdat hij het hele uni
versum, waarin hij zich bevindt, aantast en 
uit zijn vorm brengt. En niet alleen de brute 
omgeving: hij grijpt ook subtiel maar desas
treus in in de blik van de kijker die hem staat 
aan te gapen en heeft plots zelfs, vóór hij het 
goed en wel merkt, diens positie als zodanig 
ondermijnd. Door die sokkel érnstig te ne
men, door mee te gaan met wat alleen al zijn 

op zijn kop gezette schriftuur suggereert, 
krijgt niet alleen alles een wending van 
honderdtachtig graden, maar verandert 
vooral ook de positie van waaruit ik ernaar 
kijk. Datgene op die sokkel waarnaar ik 
staar, staat niet neutraal vóór me, in een 
ruimte die door die ene meter hoogte tot een 
kader voor kunst is omgetoverd. Nee, ik sta 
zelf op hetgeen op die sokkel prijkt. En 
‘staan’ is dan ook meteen teveel gezegd, 
want binnen die kortsluitende logica ‘hang’ 
ik. Ik hang aan - en dus even buiten - die 
‘aardkloot’ die door de sokkel wordt gedra
gen. Of nog exacter misschien: ik val nog 
net niet in die ontzaglijke leegte die boven 
mij gaapt maar waarvan die sokkel mij 
ondertussen heeft geleerd dat zij in feite 
onder mij is als een afgrond waarin ik om 
een onverklaarbare reden nog niet ben weg
gezonken - een besef dat overigens op zich 
reeds de grond van onder mijn voeten weg
slaat en maakt dat ik mij hoe dan ook ver
vaarlijk uitgeleverd weet aan dat hemelse 
gat dat mij aanzuigt.
De sokkel die ons de wereld op een blaadje 
aanbiedt, gooit er ons in werkelijkheid bru
taal uit. Hij rukt ons los van alles wat wij 
voor onze vertrouwde grond aanzagen en 
datgene waarvan wij eeuwenlang een ul
tieme koestering en bescherming verwacht
ten. Het firmament blijkt allesbehalve ‘ferm’ 
en stevig te zijn maar een onpeilbare diepte, 
een gat waarin we onophoudelijk dreigen te 
vallen - als waren wij ‘s werelds uitwerpse
len, enkel goed om daarin zo snel mogelijk 
te worden weggespoeld.

2.

De duizelingwekkende wending die 
Manzoni’s sokkel aan onze wereld en ons
zelf geeft, strookt perfect met wat Georges 
Bataille ooit het “vormeloze” heeft genoemd. 
Want zoals hij het in zijn Dictionaire-aiti- 
kel uit 1929 definieert, duidt die term niet 
zozeer een ding of een toestand aan, alswel 
precies datgene wat elk ding losweekt uit 
zijn vaste toestand en het uit zijn evenwicht 
brengt of het uit de voegen van zijn vorm 
doet barsten. “Het vormeloze is een opera
tie,” schrijft Yves-Alain Bois (2). Eerder 
dan het (nog steeds óf alweer) ‘vormelijke’ 
resultaat van een vernieling, duidt Batailles 
informe-begrip op de vorm-vernieling als 
zodanig. Het is, zo schrijft hijzelf in het 
gelijknamige artikel, “een term die dient om 
de algemene vereiste dat alles zijn vorm 
moet hebben, onderuit te halen”. En dat is 
wat kunst moet doen. Zij moet de vaste 
vorm waarin alles gestalte heeft gekregen, 
openbreken en openhouden op een funda
mentelere vormeloosheid.
Voor Bataille ligt inderdaad een radicaal 
soort vernieling aan de basis van elke vorm: 
elke vorm, elke gestalte - en dit wil zeggen: 
alles wat is - is het resultaat van wat voor
dien anders was, en exacter: het is het resul-. 
taat van verandering en vernieling als zoda
nig. Zoiets mag dan begrijpelijkerwijs spon
taan liever ongezegd of verdrongen blijven, 
voor Bataille is de kunst er juist om dit zo 
hard en compromisloos mogelijk over de 
wereld uit te schreeuwen.
De kunst moet de mens met zijn neus op zijn 
eindigheid duwen, op die van zijn wereld en 
op die van hemzelf. In Batailles blik op de 
werkelijkheid heet het dat alles en iedereen 
slechts bestaat dankzij zijn vorm, dit is 
dankzij de ‘einders’, de contouren, de gren
zen waarbinnen hij, zij of het zit opgesloten. 
Wil men die contouren en die grenzen als 
zodanig aan de orde stellen, moet men ze 
volgens hem (en daarin bestaat de kern van 
zijn denken) noodzakelijk overschrijden en 
stukbreken. Een grens tonen, is laten zien 
wat erachter zit en dus die grens overschrij
den, doorbreken, negeren. En aangezien die 
grens constitutief is voor hetgeen zich bin
nen haar ophoudt, is elke grensover
schrijding vernietigend en vaak zelfs dode
lijk. Zij levert mens of ding uit aan een 
grenzeloosheid en een vormloosheid die 
hen tot ontbinding brengt. De eindigheid 
van iets affirmeren is slechts mogelijk door 
de grenzen van datzelfde iets te buiten te 
gaan en dit impliceert noodzakelijk dat men 
het uitlevert aan het grenzeloze waarin het 
ten onder gaat.
Om zich niet in de valse pretentie te wente
len dat mens en wereld in ‘zichzelf sluiten 
en niet worden getekend en (zelfs) gedragen 
door dood en eindigheid, moet volgens 
Bataille op emblematische wijze iets van 
onszelf en onze wereld over die dodelijke 
limiet, die ons omgeeft, heen gebracht wor
den, om het daar effectief aan de vernieling 
prijs te geven. Om niet in de lege pretentie 
te verstikken in de volmaaktste van alle 

werelden te leven, moet de mens de gren
zen, waarin zijn wereld zich koestert, op
breken en in de brokstukken het constitutieve 
van zijn begrensdheid, van zijn eindigheid 
affirmatief onder ogen zien. Daarin bestond 
de intelligentie van archaïsche culturen die 
op gezette tijden alle wetten en beperkingen 
overboord gooiden en zich mateloos aan 
offer of potlatch te buiten gingen. In de 
dodelijke vormeloosheid waaraan zij zich 
soeverein overgaven, affirmeerden zij tege
lijk de ‘maat’ en de ‘grens’ die hen vorm en 
gestalte gaven.
De taak die Bataille aan de kunst toeschrijft, 
is gelijkaardig: de vormen of de contouren 
van ons pretentieuze wereldbeeld in de kij
ker stellen, de eindigheid van onze onein
dige wereld affirmeren door de grenzen 
ervan te buiten te gaan, niet zozeer om deze 
te verleggen als wel om ze open te houden 
op het dodelijk ‘vormeloze’ dat hen om
geeft.
Manzoni’s sokkel kwijt zich uitmuntend 
van die taak. Eerder dan de grens te verleg
gen, houdt hij die grens (met name datgene 
wat onze wereld bestaan en gestalte geeft) 
open op haar grenzeloosheid. Hij houdt haar 
open op het feit dat elke begrenzing waar
binnen wij ons veilig wanen, tegelijk ‘hangt 
te vallen’ in het onpeilbare gat van de god
deloze hemel. Zo’n sokkel dwingt de toe
schouwer die hem ernstig wil nemen tot iets 
wat, op erotisch vlak, het hoofdpersonage 
Troppmann uit “Le bleu du ciel” beleeft in 
wat men het averechtse hoogtepunt van die 
roman zou kunnen noemen (3). Het exces
sieve verlangen dat Troppman doorheen de 
hele roman in een ziekelijke, nooit voldane 
en in-trieste sfeer telkens weer op de rand 
van het onmogelijke en het dodelijke bracht, 
culmineert, net voor het definitieve vertrek 
van zijn geliefde, in een plotse wanhopige 
liefdesdaad. Die grijpt plaats aan de rand 
van een nachtelijk kerkhof dat zich tot in het 
dal beneden hen uitstrekt en dat, aangezien 
het Allerheiligen is, versierd is met ontel
bare brandende kaarsjes. Dat moment van 
extase waarin hij zich verliest, beleeft 
Troppmann als een ‘val in de hemel’, als een 
afglijden in de afgrond van wat normaal 
voor het hoogste en het verhevenste wordt 
gehóuden. In dit moment toont zich de abso
lute leegte waar wij met ons (noodzakelijk 
excessieve) verlangen op uit zijn: een met 
lichtende doden bezaaide oneindige diepte 
die niets anders dan onze ware maar dode
lijke bestemming is.
In ditzelfde hels/hemels ‘vormeloze’ werpt 
Manzoni’s sokkel ons. Op het moment 
waarop wij de grond (de sokkel) zelf van de 
wereld te zien krijgen, gapen we onver
hoeds in een afgrond die ons vernietigend 
aantrekt en van ons nutteloze, (net of nog 
net niet) afgerukte aanhangsels maakt van 
wat we ooit dachten ons fundament te zijn. 
Die sokkel houdt elke vorm (ook die waarin 
de mens zich gestalte geeft) open op zijn 
eigen radicale vormeloosheid, dit is - zoals 
Bataille het in zijn lnforme-atbk&\ noemt - 
op wat “in geen enkel opzicht nog rechten” 
heeft en “overal, als betrof het een spin of 
een aardworm, [kan] worden vertrapt”.

3.

Maar is dit ‘vormeloze’ wel “een spin of een 
aardworm”? Zijn spin en worm niet nóg te 
vormelijk om voor het ‘vormeloze’ zelf te 
kunnen doorgaan? Is het ‘vormeloze’ niet 
veeleer datgene wat overblijft wanneer men 
er bij alles als het ware de vorm heeft afge
haald en al die vormen op hun beurt nog 
eens heeft ‘gesupprimeerd’ tot men alleen 
nog een ‘suprematische’ vormeloosheid 
overhoudt, een originaire on-vorm die zich 
jenseits van alle vormen ophoudt? Is het niet 
die ruimteloze stip of dat onooglijk zwart 
vierkantje dat al even vormeloos is als 
Manzoni’s kubus en toch niet nalaat over al 
wat vorm betreft zijn gezag te laten gelden? 
Is het ‘vormeloze’ inderdaad niet veeleer 
zo’n listige on-vorm als Malevich’ “Zwarte 
Vierkant ”, dat uit dezelfde toverhoed, waarin 
alle traditionele vormen worden opgestookt, 
een oneindig universum aan nieuwe vor
men te voorschijn doet komen?
Revoluties in de kunst als die van Kazimir 
Malevich (en, al of niet in zijn spoor, van 
misschien wel de meerderheid van de 20ste- 
eeuwse kunstenaars) hebben iets gelijk
aardigs als Batailles ‘vormeloze’ tot uit
gangspunt. Alleen plooit bij Malevich die 
vormeloosheid - de vernieling van alles wat 
ooit vorm gaf aan de wereld - op zichzelf 
terug en wordt in één en dezelfde beweging 
tot een onuitputtelijke bron voor een nieuw 
arsenaal aan vormen. De ‘val’ die elke be
staande vorm vernielt en supprimeert, richt 

zich ogenblikkelijk opnieuw op en tovert 
zich om tot de ‘supreme’, hoogste en meest 
fundamentele vorm die alle andere gene
reert.
Ook hier blijkt de moderne mens tegen zijn 
eindigheid te zijn aangebotst (wat meteen 
de definitie van zijn moderniteit is), ook hier 
staart hij in het zwarte gat dat achter die 
‘einder’ gaapt, maar anders dan bij Bataille 
wordt dit zwarte gat waarin alles dreigt 
verloren te gaan nu meteen een nieuw fun
dament, een ‘bron’ en meer bepaald zelfs 
een ‘bron van creativiteit’. Het bezegelt een 
herwonnen contact met de onvervreemde 
creatieve oorsprong van mens en wereld. 
’Herwonnen’, inderdaad, want het doet niets 
anders dan opnieuw de draad opnemen met 
een instantie waartegen men zich zo 
blasfemisch revolutionair had afgezet, met 
name met de Creator zelf van mens en 
wereld (4).
Het ‘vormeloze’, waartoe men na het (zo
veelste) ‘einde van de (klassieke) vorm’ 
zijn toevlucht neemt, erft hier onuitgespro
ken alle functies en attributen die ooit de 
Vormer zelf toekwamen, de Oneindige 
Formator van al wat echt (en) schoon 
(‘formosa’) was. Het geronk van alle mani
festen ten spijt, wordt het klassieke project 
van de ‘Schone Kunsten’ hier gewoon 
verdergezet en in naam van de moderniteit 
(zowel als van een postmoderniteit) wordt 
die moderniteit zelf geloochend. Men ont
kent dat de mens de band met de bron van de 
werkelijkheid (en zelfs de band met de bron 
van zichzelf, met zichzelf als grond, funda
ment, ‘subject’ van zichzelf) voorgoed is 
verloren en dat datgene wat zijn grond is, 
tegelijk een limiet is die hij niet zelf beheerst 
en evenmin in de handen rust van de Heer of 
van een andere - gelijkaardige - ‘natura’ of 
'supranatura' waarvan men gelooft dat ze 
de goedheid zelve is.
In Malevich’ “Zwarte Vierkant” krijgt het 
universum van na de beeldenstorm, van na 
de ervaring van het ‘vormeloze’, een nieuwe 
sokkel: het vormeloze zelf. Vormeloosheid 
en vorm-vernieling zijn niets anders dan de 
vorm bij uitstek. Hier krijgt de wereld een 
‘echte’ sokkel, in de zin dat de door hem 
gedragen beelden ook uit hemzelf voort
spruiten. De hemel mag dan eindeloos diep 
blijven, juist in zijn oneindigheid sluit hij in 
zichzelf en wordt hij in die hoedanigheid de 
garant en het waarmerk voor wat dié sokkel, 
dit vormeloze zelf, aan vormen produceert. 
Ook hierin is hij erfgenaam van wat klassiek 
het ‘firmament’ heet.

4.

Maar wat is dan het ‘vormeloze’ als het niet 
eens het vormeloze zelf is? Als het per 
definitie niet zichzelf is? Als het het andere 
(dan de vorm) is, maar nooit het andere 
‘zelf?
Het is datgene, schrijft Bataille, wat “in 
geen enkel opzicht nog rechten” heeft en 
“overal, als betrof het een spin of een aard
worm, [kan] worden vertrapt”. Iets van de 
orde van spinnen en wormen dus. Iets dat, 
wanneer je het vertrapt, geen spoor-van 
gemis achterlaat. Iets dat één en al schreeuw 
om leven is maar tegelijk niet in staat is dit 
leven een tekort te doen voelen wanneer het 
er niet langer zou zijn, wanneer het zou zijn 
doodgetrapt. En die 'vormeloosheid' is ook 
de onze, het is datgene wat wij zijn - zonder 
het misschien te willen weten dat we het 
zijn. Wie of wat zijn wij? Datgene wat aan 
die ‘aardkloot’ (dit is: de wereld, het univer
sum, het leven, het zijn) niet zou ontbreken 
als het er niet zou zijn, als het dood zou zijn. 
Concreter: stel dat jij er niet zou zijn, dan 
zou het het universum (het zijn) aan niets 
ontbreken; en - voor het geval het nog niet 
tot je zou zijn doorgedrongen - dat rechte
loze ‘niets’, dat volstrekt waardeloze teveel 
dat nutteloos aan die aardkloot hangt, dat 
ben jij. Zo krijg je het van een sokkel te 
horen.
Niet dat je je daarom zou moeten gaan 
beklagen. Integendeel, dit maakt juist je 
soevereiniteit uit - zo stelt Bataille het in alle 
mogelijke toonaarden zijn hele oeuvre door. 
Datje ‘ja’ kunt zeggen tegen het onaanne
melijke ‘niets’ datje bent, zoiets bewijst pas 
je onafhankelijkheid, je ongebondenheid, je 
vrijheid. Zoals je ook soeverein bent als je 
‘ja’ zegt tegen het al even onaannemelijke 
‘niets’ dat de aardkloot draagt of dat hij zelf 
is. Soeverein zijn betekent de wereld als 
‘vormeloos’ beamen of, zoals hij het zelf in 
zijn informe-aitikel formuleert: “voorhou
den (.. .) dat de wereld nergens op gelijkt en 
enkel vormeloos is”. Hetgeen erop neer
komt, zo vervolgt hij onmiddellijk, “te zeg
gen dat de wereld zoiets is als een spin of een

20 • De Witte Raaf 63 • september-oktober 1996



fluim spuug”.
De manier waarop het vormeloze bij B ataille 
‘vorm’ krijgt, staat wel erg ver af van die on
vormelijke ‘oervorm’ die het “Zwarte Vier
kant” was. En toch kan dit niet beletten dat 
we ook hier opnieuw langs de listige val 
heen scheren waarin een Malevich zou zijn 
getrapt. Want het ‘niets’ dat ik ben, kan ik 
beamen door het conform te weten aan het 
‘niets’ dat de wereld zelf is of aan het niets 
waarin ook de wereld hangt te zweven. En 
vóór ik het merk, plooit dat niets op zichzelf 
terug en slaat het een brug tussen mij en de 
wereld die steviger is dan al die klassieke 
bruggen uit het verleden waarvan we den
ken dat ze met het aanbreken van de moder
niteit achter ons zijn verbrand. Voor ik het 
merk, wordt dat ‘niets’ het niets ‘zelf dat 
zich voor de creatieve basis van al wat is kan 
houden.
Hoe aan die list te ontsnappen en toch aan 
het vormeloze uiting - en op een of andere 
manier dus ‘vorm’ - te geven? Hoe daaraan 
een vorm of een onvorm te geven die niet 
adequaat is aan de vormeloosheid (want 
elke ‘adaequatio’ zou de vormeloosheid 
meteen een norm en dus een ‘zelf verle
nen)? Hoe een ‘heterologie’ te ontwerpen, 
een logos over het andere (dan de vorm), 
zonder het over het andere zelf te hebben?

5.

Die heterologie zal scatologisch zijn, zo 
luidt het antwoord van de jonge Bataille (5). 
Het vormeloze, het andere dan de vorm, kan 
alleen ter sprake gebracht worden als een te 
vertrappen “spin”, als een “fluim spuug”. 
Deze laatste metaforen mogen dan nog lang 
niet echt scatologisch ruiken, toch zijn ze 
het. Alleen al structureel: het betreft zaken 
die er enkel zijn voor zover ze gescheiden 
zijn van een groter geheel en alleen maar 
voor die (uit)scheiding dienen; zaken ter 
uitscheiding, dingen om uit te schijten. Din
gen die er maar zijn omdat ze er niet mogen 
zijn en zo vlug mogelijk verwijderd en ver
nietigd moeten worden. Ziedaar het ‘vor
meloze’ voor Bataille: niet de zuivere afwe
zigheid van vorm, niet een formeel nulpunt 
dat nog geen vorm is, maar een amorfe, 
haast louter materiële vorm die er te veel is 
en er niet mag zijn. Een exces aan vorm dat 
er maar is gedurende de ogenblikken dat het 
heeft om vernietigd te worden.
Om het vormeloze niet als het vormeloze 
zelf te denken, vat Bataille het dus op als iets 
dat er misschien wel (even) is, maar daarbij 
nooit aan ‘zichzelf toe kan komen. Hij 
denkt het als iets dat in zijn materialiteit 
blijft steken en nooit aan een zin of een 
betekenis kan toekomen. Het is iets dat door 
zijn eigen rechteloosheid haast onmiddel
lijk wordt weggespoeld en nooit meer dan 
heel even (vóór en tijdens het wegspoelen) 
te voorschijn kan treden. Het treedt dan aan 
het licht als een brute materialiteit - of een 
“laag materialisme"( “bas matérialisme"), 
zoals de catalogus het noemt (6) - die door 
het licht van de rede nooit tot iets zinnigs 
kan worden verheven.
Zo ook is Manzoni’s sokkel vormeloos 
inzoverre hij scatologisch is - en ‘is’ wil hier 
zeggen: werkt, opereert. Waar de wereld als 
een gegevenheid wordt aangezien die uit de 
hand van de/het O/oneindige zelf komt (dit 
zij God, de Mens, de Natuur, het Ecosysteem, 
het Zijn...), waar de wereld zich veilig weet 
rusten in de schoot van een oneindige hemel 
die zij voor haar ‘firmament’ houdt, draait 
die sokkel in zijn simpele geste de hele zaak 
scatologisch om - de enige manier volgens 
Bataille om haar met haar neus op haar 
radicale eindigheid te drukken. Eenmaal op 
Manzoni’s kubus verheven, wordt de we
reld uitgeleverd aan dit peilloze gat dat de 
hemel is, een drol die uit de goddeloze anus 
is gevallen en er zowaar opnieuw dreigt in te 
tuimelen. Hij wordt een nutteloos surplus, 
een radicale onwaarde, een plas faecaliën, 
gedropt door een substantieloze cloaca om 
zo snel mogelijk gedumpt, weggespoeld, 
vernietigd te worden. Ziedaar een eind
bestemming die geen mens zich nog kan 
toeëigenen en die geen zingeving in zich 
kan opnemen. Ziedaar een eindbestemming 
die ons confronteert met de onmogelijkheid 
ons onze eindbestemming toe te eigenen en 
onze eindigheid op te heffen - die ons dus in 
al haar averechtse efficiëntie confronteert 
met het radicale van de eindigheid zonder 
dewelke wij nochtans eenvoudigweg niet 
zouden bestaan.
Maar de scatologische logica voltrekt haar 
operatie pas goed wanneer zij ook die sok
kel zelf even hard weet te treffen, dit wil 
zeggen tot in diens eigen (scato)logica. Want 
ook hij is niets meer dan wat die hemelse

Piero Manzoni

Socle du monde, 1961

anus, even toevallig als ongepast, is ontval
len. Daarenboven is hij echter ook nog het 
faecale produkt van de wereld. Hij is de drol 
van de drol die de wereld is. Ook hij is dus 
- en wel bij uitstek - hetgeen, wanneer hij er 
niet zou zijn, de wereld in geen geval zou 
missen. Als datgene waarop de wereld rust, 
is die sokkel zelf een nutteloos, zo vlug 
mogelijk te droppen teveel. De wereld rust 
op haar rechteloos surplus, op haar exces, 
op haar eigen dumpingsafval. De wereld die 
een drol is, rust op haar eigen drol. Hier sluit 
deze logica kort, omdat ze auto-scatologisch 
is. Maar juist daardoor vermijdt zij de list 
waarin een Malevich zou zijn getrapt. Juist 
daardoor kan die drol zich niet ‘opheffen’ 
en op die manier de harde negatie die hij 
uitvoert aufheben en tot ‘absolute’ positivi- 
teit omsmeden (zoals het in de termen van 
Hegels dialectiek zou heten, één van de 
hoofdreferenties waarrond Batailles den
ken opereert).
Het besef van de eindigheid kan zich niet bij 
zichzelf weten, het kan zich niet in zichzelf 
koesteren en zo alle eindigheid opheffen in 
het oneindige van zijn absolute bewustzijn. 
Hier botst de logica, de ‘logos’, niet alleen 
op iets anders; hier botst de logica op zich
zelf als op een andere: pas dit is ware 
heterologie, dit wil zeggen een ‘logos’ die 
nooit in staat is de andersheid die hij zelf is, 
in zich op te heffen.

6.

Manzoni’s kunstwerk illustreert als geen 
ander die ‘heterologica’ van Bataille. 
Waarop de werkelijkheid rust, is een 
andersheid die van haarzelf afkomstig is en 
die haar tegelijk voorgoed van zichzelf ver
vreemdt. Het centrum van de wereld is haar 
eigen uitscheiding die haar uitlevert aan een 
oneindigheid die haar op haar beurt uit
schijt.
Dit scatologische centrum van de wereld 
kan dan ook, omwille van zijn logica zelf, 
geen centrale plaats in een tentoonstelling 
krijgen. Het kan alleen ergens verdoken 
worden neergedropt. Datgene wat de hele 
wereld 'decentreert', kan, in een decentre- 
rende tentoonstelling die “L’informe: mode 
d’emploi" is, niet op de ‘decentrale’ plaats 
bij uitstek worden opgesteld. Het kan alleen 
toevallig ergens verloren staan of, beter 
nog, onfatsoenlijk zijn achtergelaten. Weg
gemoffeld bijvoorbeeld in een afgelegen 
hoek, onder een tafel of een stoel, ofwel, 

zoals hier in die tentoonstelling, in de buurt 
van dat andere ‘scatologische’ kunstwerk, 
dat van Bruce Nauman: “Space under My 
Steel Chair in Düsseldorf". Dit werk 
bezondigt zich wel aan een heel andere dan 
de kosmische metaforiek waarin Manzoni’s 
sokkel baadt, maar juist de banale alle
daagsheid die in die granieten ruimte onder 
een toevallige stoel op een toevallige plaats 
is versteend, zet het eerstgenoemde kunst
werk in het juiste daglicht, dat van de radi
cale contingentie. Die sokkel rijmt als het 
ware met die ruimte die een stoel onder zich 
‘dropt’ of ‘uitscheidt’ om op/rond/in dit 
faecaal achtergelatene te gaan staan. Op die 
manier wordt de breedsprakerige, kos
mische metaforiek van Manzoni’s kleinood 
subtiel maar onherstelbaar gedecentreerd. 
Zo halen die beide werken elkaar elk pp hun 
manier onderuit. Ook hier dus - en mis
schien pas hier - is hetgeen Bataille het 
vormeloze noemt aan het werk.

7.

De sokkel geeft de wereld zijn platform, 
zonder dat de wereld ophoudt op haar beurt 
die sokkel zjn platform te geven - beide 
hangend in een gift die uitgaat van dat 
goddeloze gat dat hemel heet. Gave tegen 
gave, gift tegen gift. Alleen loopt de logica 
van die beide ‘schenkingsacten’ uit op een 
kortsluiting, zij het dan wel omdat ze in 
zekere zin te goed op elkaar inhaken. Ze zijn 
beide het resultaat van een schenking die 
uitgaat van wat ze zelf definitief (want 
faecaal) hebben ‘weggeschonken’. Maar 
uitgerekend in en door die faecaliteit, die ze 
nochtans met elkaar gemeen hebben, kun
nen ze nooit bij elkaar komen. Op die ma
nier is de gave die ze voor elkaar zijn nooit 
een gegeven feit maar blijft zij een actief 
‘geven’, een ‘absolute’ gift - absoluut in de 
zin dat die gave ook voor zichzelf onaanne
melijk (want scatologisch) en vergiftigd 
blijft.
Het blijft dus hoe dan ook een kwestie van 
geven. Alsof men het bestaan niet uit zich
zelf heeft maar het krijgt. Alsof het ons 
geschonken wordt zonder dat nochtans een 
God, een Zijn, een Natuur, een Ecosysteem, 
een Mens... het ons laat geworden. Alsof 
het ons enkel door onszelf wordt geschon
ken, zij het dan wel een ‘onszelf dat niet 
langer het onze is of dat wij ons nooit 
hebben kunnen toeëigenen. Een scatologisch 
onszelf, de scatologische (on)grond van onze 

identiteit: iets ‘van ons’ dat enkel goed is om 
van ons weggedropt of weggespoeld te wor
den. Wat ons aan onszelf schenkt, is niets 
dan die zelfloze eindigheid van ons. Het zijn 
onze grenzen die, juist omdat we ze niet als 
de onze kunnen toeëigenen, ons aan onszelf 
schenken. Het is de harde, faecale materiali
teit van onze eindigheid die ons aan onszelf 
weggeeft zonder dat die schenking ooit de 
onze zal zijn (incapabel als we zijn dit 
•faecale tot iets van ons te verwerken, te 
verteren).
De scatologische gift die onze eindigheid is, 
affirmeren: dit is moderniteit. Misschien 
hoeft die gift niet per se scatologisch te 
worden gelezen. Wat niet belet dat het niet 
makkelijk zal zijn een scatologie in subtili
teit te overtreffen. Men zal minstens, bij
voorbeeld, een Heidegger moeten zijn 
- alhoewel het nog de vraag is of het wel 
omwille van Batailles scatologisch project 
is dat hij hem “de meest uitmuntende denker 
van Frankrijk” heeft genoemd (7).

Mare De Kesel

Noten

( 1 ) Georges Bataille, “Oeuvres Complètes, 
Tome I Premiers Écrits 1922-1940", 
Gallimard,Paris, 1970,p. 217. “L’informe" 
is eveneens opgenomen in de catalogus van 
de tentoonstelling: Yves-Alain Bois, 
Rosalind Krauss, “L’informe: mode 
d’emploi”, Éd. Centre Georges Pompidou, 
Paris, 1996, p. 6. De lezer vindt deze korte 
tekst, in een vertaling van mijn hand, boven
aan onderhavig essay.
(2) Yves-AlainBois,in: "L’informe: mode 
d’emploi”, Éd. Centre Georges Pompidou, 
Paris, 1996, p. 15.
(3) Georges Bataille, “Le bleu du ciel", 
Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1971 (1957), 
pp. 212-215;ofwelin: “OeuvresComplètes, 
Tome III 1922-1940", Gallimard, Paris, 
1971, p. 480-483.
(4) Om, lukraak, één van de uitingen van 
dit geloof te illustreren, citeer ik uit een brief 
van Malevich uit 1916: “De getallen die 
Khlebnikow heeft gevonden [een wiskun
dige die Malevich’ werk had geanalyseerd], 
zouden kunnen suggereren dat er in het 
‘supremus’ iets groots besloten ligt, een 
spontane wet, misschien zelfs de wet van de 
schepping. Misschien stroomt er door mij 
die kracht, die allesomvattende harmonie 
van de wetten der schepping, waardoor alles 
wordt geleid. En wat er tot nu toe is geweest, 
doet niets ter zake” (geciteerd door E.F. 
Kovtoen, in: “De weg van Malevich ”, op
genomen in: “Kazimir Malevich 1878- 
1935", catalogus bij de tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum, Amsterdam 1989, 
p. 158). Let wel, daarmee is niet gezegd dat 
een schilder als Malevich een regelrechte 
terugval in de premodemiteit zou beteke
nen. Hij mag dan vaak hardnekkig vasthou
den aan een ‘geloof in het feit dat zijn 
revolutionaire vormexperimenten gegrond 
zijn in de creatieve wetten van de kosmos, 
het ‘moderne’ van zijn geniale oeuvre ligt 
vooral in zijn eigen onvrede met dit geloof, 
in zijn onvermogen zich erdoor gedragen te 
weten. Juist dit onvermogen, deze impoten
tie, is de ‘creatieve’ motor achter zijn kunst. 
(5) Inderdaad van de jonge Bataille, want 
zonder de inhoud en de inzet van die term op 
te geven, zal hij hem toch vlug door andere 
vervangen. Gauw, dit is in de vroege jaren 
’30 al, zal hij de term “scatologie” vervan
gen door het meer neutrale begrip “hetero
logie”, om in de jaren ’40 van “expérience 
intérieure” en in de jaren ’50 van "érotisme” 
en "souverainité" te spreken.
(6) “L’informe: mode d’emploi", Éd. 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1996, 
pp. 40-79.
(7) “Georges Bataille est aujourd’hui la 
meilleure tête pensante française,” dit ci
taat, waarvan de herkomst niet wordt aange
geven, maakt deel uit van de flaptekst van 
de eerste uitgave van Michel Surya, 
“Georges Bataille, La mort à l’oeuvre”, 
Librairie Séguier, Paris, 1987. Het is mij 
verder volkomen onbekend waar Heidegger 
zich zo - bijna onbegrijpelijk of in ieder 
geval toch erg verrassend - positief over 
Bataille heeft uitgelaten. Deze voetnoot is 
dan ook eerder een vraag aan de lezers van 
"De Witte Raaf’ om mij de exacte referen
tie aan de hand te doen.

“L’informe: mode d’emploi” liep tot 25 
augustus in het Centre Georges Pompi
dou, rue Beaubourg, 75004 Parijs 
(44.78.12.33).
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Het Europees Keramisch 
Werkcentrum (EKWC) staat 
open voor beeldend kun
stenaars, vormgevers en 
architecten, die tenminste 
twee jaar zelfstandig werk
zaam zijn.

ropees keram

Aanwezig zijn 12 ateliers, 
geavanceerde outillage, 
technische advisering en 
ondersteuning.

isch werkcent

De werkperiodes zijn drie 
tot vier maanden.

Vanaf januari 1998 zijn 
ateliers beschikbaar.

rum

Bij toelating wordt een 
materiaalbudget beschik
baar gesteld.

Inschrijving werkperiode
Open dag: zaterdag 26 oktober 1996 van 1 2 tot 17 uur

Voor belangstellende 
kunstenaars wordt elke 
maand een rondleiding ver
zorgd. Telefonisch reserve
ren is noodzakelijk.

Woonaccommodatie is voor 
een redelijk bedrag te huur.

De aanmeldingsformulie
ren dienen voor 1 januari 
1997 in het bezit van het 
EKWC te zijn.

Informatie en aanmeldings
formulieren: EKWC 
Zuid-Willemsvaart 215 
5211 SG ‘s-Hertogenbosch 
Nederland 
tel.+31(0)73 612 45 00 
fax+31(0)73 612 45 68

european ceramics work centre

GALERIE MEERT RIHOUX

SYLVIE EYBERG
19 SEPT TOT 2 NOV 1996

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.0 0

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 ZA 14.30 - 18.00

Willem de Kooning
in Holland
Werk van Giambattista Tiepolo en zijn omgeving 
in Nederlandse collecties

18 augustus t/m 20 oktober

De late schilderijen De onbekende

m I december

Van Dongen
Vroege en fauvistische tekeningen 1895-1912

2 november t/m 5 januari

En verder:
Binnentuin Hedendaagse sculptuur uit de collectie 
7 juli t/m 6 oktober
Jeff Wall Presentatie beeld voor Rotterdam
8 september t/m 6 oktober
Karel van Mander en het Haarlems maniërisme
14 september t/m 1 december

Kees Spermon (1941-1992) Grafiek 
14 september t/m 1 o november 

Versieren volgens voorschrift 
De toepassing van het ornament, 1850-1930 

21 september t/m 6 april 
Willem Oorebeek Muren 

t/m 7 december 
Daniel Buren D’une place l’autre... 

permanent

Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam
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KUNST
Een feuilleton in afleveringen

Aflevering 5: De kunstenaars zijn alweer nieuwe grenzen aan het opzoeken

De meeste details van dit fictieve verhaal zijn vals, bedacht louter 
voor het plezier, en de huiver, van de schone schijn.
Georges Perec, in: “Un cabinet d’amateur”

Wat voorafging

Nadat de “Henry Morton In Memoriam Tentoonstelling” op 
feestelijke wijze is geopend, breekt er brand uit in Museum Het 
Einde. PimLaurijssearriveertnognetoptijdomin de vlammenzee 
het paars, oranje en groen van zijn vermiste kunstenaar CorPoulijn 
te herkennen. De radeloze galeriehouder wijst Poulijn aan als 
brandstichter, èn als moordenaar van Morton. Hij is echter niet de 
enige die de politie een helpende hand toesteekt In de zaak 
Fernando krijgen inspecteur Hameren zijn adjudant Nagel een tip 
van Annie Poele-Poele. En de aardige Kapitein Iglo wordt in een 
kwaad daglicht gesteld door Ilse De Scheper...

1. Freddy’s video

Het was snikheet in de krap bemeten videoruimte van het politie
bureau. Hamer en Nagel bekeken de videotape van Freddy 
V andenbossche die ze pas na herhaaldelijk aandringen, en uitein
delijk slechts na bemiddeling van de Provinciale Gedeputeerde, in 
handen hadden gekregen. De inspecteur en zijn adjudant waren 
vooral benieuwd of CorPoulijn de opening van de “Henry Morton 
In Memoriam Tentoonstelling” in Museum Het Einde had bijge
woond, zoals PimLaurijssehadbeweerd. Degaleriehouderkonbij 
dê viewing niet aanwezig zijn omdat hij kort na zijn verklaring 
finaal door het lint was gegaan en voor onbepaalde tijd was 
opgenomen in een Oostenrijks sanatorium.
“Wat sneu voor Laurijsse,” peilde Nagel de opinie van zijn overste. 
“Eigenlijk was het tochheel erg moedig van hemomhiertekomen 
getuigen.”
“Of zijn visioen ook enige werkelijkheidswaarde heeft, moet eerst 
maar eens bewezen worden,” repliceerde Hamer, die voortdurend 
van het scherm naar Poulijns robotfoto tuurde en vice versa.
Zijn ondergeschikte had meer oog voor andere dingen. “Zeg chef, 
al opgemerkt hoeveel dienbladen er in beeld komen?’ zei hij 
grinnikend.
“Beste Nagel, we zitten hier om een glimp, en liefst iets meer, van 
Cor Poulijn op te vangen, niet om de drankprestaties van het 
kunstmilieu te taxeren.” Maar kwam het cateringpersoneel breed 
in beeld, van de verdachte artiest was geen spoor te bekennen.
“Kijk,” vervolgde Hamer, “daar heb je die galeriehoudster van 
Fernando, hoe heette ze ook alweer? Liesbeth List, precies. Dubbel 
geluk voor haar dat ze een waterdicht alibi had, want de prijs van 
een gemiddelde Fernando zal inmiddels ook wel verdrievoudigd 
zijn.”
“En niet alleen voor haar, chef, want Fernando had nog veel meer 
galeries!”
“Wat zegje me nou, Nagel? En het is nognietinjouw rechercheurs- 
hoofd opgekomen om ook die andere galeriehouders eens aan een 
klein verhoor te onderwerpen? Hoe duifje hier zo doodgemoede
reerd naast me te zitten?’
“Stondnog op mijnlijstje... morgen zijnze de eersten!” riep Nagel 
gauw, en hij schakelde snel over naar een ander onderwerp: “Kijk 
eens wie we daar hebben. Olivier Blaeskens met zijn honden! 
Jammer dat diezwarteinde brandis gebleven. Echt eenmooi dier.” 
“Het was die witte,” bromde Hamer, die met de beste vriend van 
de mens een moeizame relatie onderhield. “Wat een farce. 
‘BlaeskensontroostbaarnasmaitelijkoverlijdenvanhondLaurent’, 
de kranten stonden er vol van. Trouwens wie voor een beest een 
ambulance laat uitrukken, is knettergek of heeft geld teveel.” 
“Gek is Blaeskens zeker niet,” wierp Nagel tegen, “ik heb kennis 
met hem gemaakt op de opening en hij leek mij... Wacht eens 
even, er schiet me iets te binnen. Hij had het over zwendel, en die 
bracht hij in verband met Hélène Hübschmidsk! Dat is waar ook! 
Op dat moment zag ik er alleen maarjaloezieonder galeriehouders 
in, maar gezien de ontwikkelingen kan het misschien geen kwaad 
om ook dat eens uit te pluizen.”
“Nu de hele handel in vlammen is opgegaan?’ vroeg Hamer.
“Maar we hebben wel deze video en de catalogus! We moeten 
alleen nog iemand vinden die daar iets mee aan kan. Wie, buiten 
Hübschmidsk zelf, is voldoende vertrouwd met het werk van 
Morton?”
Hamer streek zich door de haren met zijn rode potlood, waarvan 
de punt inmiddels de gouden opdruk summmmMUmmmm tot op 
de millimeter genaderd was. Hij dacht even na en sprak toen zeer 
beslist: “Karei Slaghter natuurlijk. Hem moeten we dit materiaal 
bezorgen.”
“Zullen we dat dan maar meteen doen, chef? Dan kan ook die video 
uit. Ik word namelijk zeeziek van de cameravoering.”

2. Kapitein Iglo regelt een zaak

Pom-pompom-pompom.Bieber-de-bieb.KapiteinIgloveikeerde 
andermaal in een opperbest humeur. De SILHO-baas, in een 
leunstoel gezeten, de beide benen op zijn bureautafel uitgestrekt, 
bladerde achteloos in zijn favoriete dagblad “De Eerste Wereld 
Krant”. Hij likte aan zijn rechterwijsvinger en wilde net de laatste 
pagina voor de beursberichten omslaan, toen zijn oog viel op een 
foto met rijke contrasten.
“Wel, wel, wel, als dat Debbie Herrie niet is,” mompelde Iglo. 
Op de voorgrond, getooid met een bouwvakkershelm, stond 
inderdaad de glunderende bovenmeester van Het Einde, terwijl 
achter hem een aantal bulldozers de laatste restanten van het 
museum bij elkaar veegden. In het bijgaande artikel sprak Herrie 
van “een afschuwelijke ramp voor de kunstwereld” en kondigde 
hij aan dat “de bouw van Het Nieuwe Einde helaas het enige was 
dat hem te doen stond”. Iglo keek nog eensnaar Herrie’ s beeltenis, 
en sloeg aan het mijmeren. Als het SILHO nu eens tot op de grond 
afbrandde, wat zou hèm dan te doen staan? Een Nieuw SILHO? 
Ach welnee, er zou niets anders op zitten dan dit volmaakte 

kunstpaleis van onder tot boven weer in oude staat op te bouwen ! 
Iglo beantwoordde Herrie’s brede glimlach met een triomfante
lijke vuistslag. Toen hij zijn hand ophief, merkte hij dat daarbij een 
vlieg het leven had gelaten, pal op het oog van een vervaarlijk 
uitziend figuur. Het was een robotfoto'.. van Cor Poulijn! “Ge
zocht: de vermoedelijke moordenaar van Henry Morton. Beloning 
voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader: Bfr. 200.000 
Inlichtingen: 0800/007. Anonimiteit gewaarborgd."
Een immense grijns verscheen op het gelaat van de Kapitein. Hij 
nam de telefoon en wilde een nummer indrukken, maar bedacht 
zich én sloop naar de deur van zijn kantoor. Niemand op de gang, 
goed, want luistervinken kon hij nu even missen als kiespijn. Dat 
personeel vanhem, dat was voor geenhaarte vertrouwen! Hij deed 
de deur op slot zodat hij in alle rust zijn telefoontje kon plegen. 
“Galerie Hélène Hübschmidsk,” klonk er aan de andere kant van 
de lijn.
“Emilie, met Iglo, is Hélène daar?’
Een paar seconden later had hij haar aan de lijn.
“Moet jè luisteren, Hélène, zit ik hier aandachtig “De Eerste 
Wereld Krant ” te lezen en zie ik een robotfoto van CorPoulijn. Die 
schijnt te worden gezocht als moordenaar van Henry Morton. 
Beloning: 200.000 Belgische franken! Hé, dacht ik, daar kom ik 
voor in aanmerking ! Want zeg nu zelf, ik heb een paar tips die het 
onderzoek aardig vooruit kunnen helpen, nietwaar?”
Aan de andere kant bleef het ijzig stil.
“Of vind je, Hélène, dat ik die tips beter voor mezelf houd? Maar 
ik zit zo krap bij kas !”
"Jepensais... wij hadden toch al een financial agreement? Nicht?’ 
De Kapitein veranderde van toon. “Luister Hübschmidsk, ik wil 
het dubbele van wat zij bieden. Dat is de wet van de vrije markt 
Daar kan jij toch onmogelijk tegen zijn? Ik geef je bedenktijd tot 
morgen. Salut”
Iglo rekte en strekte zich als een tevreden kater. Hoe laat was het? 
Nog maar half elf. Wat zou hij nu eens gaan doen? Had hij al niet 
genoeg gedaan vandaag? Hij nam zijn jasje en liep fluitend zijn 
kantoor uit op zoek naar een terrasje in de nazomerzon.
Maar nauwelijks had hij zijn kont gekeerd, of een deur verder 
floepte een gemene tronie te voorschijn. Ilse De Scheper. 
“Hübschmidsk,” ditkeer had ze hetgoed gehoord. Even inspecteur 
Hamer bellen...

3. Nagel en Ijzel

Het was bijna vijf uur in de middag toen Nagel een parkeerplaats, 
vond, recht tegenover het adres op een hoofdstedelijkegracht waar 
hij zijn moest. Al vier galeries die werk van Fernando aanboden, 
had hij bezocht In de moordzaak was hij geen stap opgeschoten, 
maar hem was wel duidelijk gewordendatdehandelin Fernando’ s 
na de moord zo mogelijkopeennoglagerpitje stond dan voorheen. 
Met een diepe zucht stapte hij de galerie van Nora IJzel binnen. 
Mevrouw was zelf aanwezig. Quasi routineus peilde Nagel naar de 
vraag en het aanbod.
“Wat Fernando betreft? Oh, ik heb zijn werk voorlopig helemaal 
uit de handel genomen. Ik vond dat ik dat stukje piëteit aan hem 
verplicht was.”
“Heel nobel van u, mevrouw. Maar zeg eens, hebt u weet van iets 
dat de oplossing dichterbij zou kunnen brengen?”
“Geen idee. Alhoewel... nadat ik Fernando voor het laatst had 
gesproken, twee dagen voor zijn dood, heb ik hem samen met een 
mij onbekend heerschap in zijn zwarte Mercedes zien stappen.” 
“Hoe zag die persoon eruit?”
“Nou eh, gewone lengte, halflang sluik haar, beetje schuine ogen, 
hoog voorhoofd, forse kin, geen bril... en een zwart leren jack.” 
“En waar stond die Mercedes?’
“Hier pal voor de deur.”
Nagel vlooide zoveel mogelijk naar details totdat IJzel zei dat ze 
niets meer toe te voegen had. De rechercheur bedankte de galeriste 
en liep welgemutst terug naar zijn auto. Blij dat hij op de valreep 
nogietsindewachthadgesleept,ennietmetlegehandenbijHamer 
hoefde aan te komen! Zwierig stapte hij in, maar nog voor hij het 
portier dichtsloeg, wipte hij alweer uit zijn Clio en rende hij terug 
naar Uzels galerie. Nauwelijks had hij, nog zwaar nahijgend, de 
robotfoto van CorPoulijn aan de galeriste getoond of ze bevestigde 
hem in zijn vermoeden: “Ja, dat is hem, dat is de man met wie ik 
Fernando het laatst zag.”

4. Dirty Laundry

Voor de deur van De Peer was het nog nooit zo druk geweest 
Normaal was het kunstencentrum een kleur- en geurloos gebouw, 
waar geen argeloze bezoeker zomaar binnen zou stappen. En nu 
ineens, na de even mysterieuze als plotselinge aankondiging van 
een persconferentie, was het wereldberoemd in de kunstprovincie! 
Journalisten, fotografen en cameralieden, en zo nog het een en 
ander, verzamelden zich voor de gesloten deuren en stonden er 
alvast flink tegenaan te drummen. Tussen het aandringende 
persvolk bevond zich een groot aantal voor de trouwe lezers van 
kunstpagina’ s bekende namen. Daar stond, met uitgestoken nek, 
de kleine Piet Overzet van “Het Gepeupel” in gezelschap van 
Pinnie Weis en Selma Flintstöne. Meestal moesten de meisjes het 
werk alleen opknappen, maar vandaag had hij er zelf nog eens zin 
in. Vanessa Zegers van de “Nouveaux Riches Courant” zat zo 
strak in het pak dat ze nauwelijks lucht kon happen. Even verderop 
stond Tukker Tulp, van dagblad “Heel Fideel”, van het ene been 
op het andere te wippen, niet ver van Charlotte Schraap en Albert 
Wendbaar, beiden van het kunsttijdschrift “Gloriamus T”. Alle
maal stonden ze op scherp. O, daar was ook Bert Middendorp, 
wiens journalistieke libido misschien wel de hoogste toppen 
scheerde, aangezienhij het onderwerp van vandaag, de combinatie 
van kunst en criminaliteit, tot zijn specialiteit had gemaakt
Ha, eindelijk gingen de deuren van De Peer open, en als een flinke 
straal op een bronstige lentedag, zo schoot de mediamassa naar 
binnen. Toen iedereen al lang en breed in het gebouw was 

verdwenen, kwamen om de hoek van de straat in allerijl nog drie 
figuren aanspurten. Het waren Erwin De Gucht, Fik Buyck en 
Janssen & Janssens. De oude Toyota van De Gucht was weer eens 
met veel gesputter stilgevallen, zodat er niets anders op zat dan de 
trein te nemen. Wat een pak van hun hart dat de deur nog open 
stond! Inhun verwarring Hepen zij eerst nog voorbij aan de bordjes 
Persconferentie Dirty Laundry, that way, maar uiteindelijk arri
veerden zij tochnôg precies op hetmoment dat de directeUrvan De 
Peer, Hendrikje Struik, het woord nam.
“Ik kan zeer kort zijn. De tentoonstelling ‘Dirty Laimdry’ is 
gemaakt onder de volledige verantwoordelijkheid van de curato
ren die dit jaar ons curatorenklasje met goed gevolg hebben 
doorlopen. Stichting De Peer heefthun vooraf, narijp beraad, carte 
blanche gegeven, en wij zien geen enkele reden om die kaart nu, 
achteraf, alsnog in te trekken. De twee uitgevoerde werken hebben 
onze volledige instemming, en dus óók het in brand steken van 
Museum Het Einde. De kunstenaars in kwestie, Jes Brinch, 
Hendrik Plenge Jakobsen en Maurizio Cattelan, hebben met dit 
werk natuurlijk een grens overschreden, daarvan zijn we ons 
bewust, maar wij zijn daar ook zeer gelukkig mee. Want kom er 
maar eens om! In ons tijdperk is in de kunst niets zo hondsmoeilijk 
gebleken alshetoverschrijden, ik bedoel het werkelijk doorbreken 
van grenzen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat, wanneer de 
consternatie over de illegaliteit van het werk enigszins zal zijn 
geluwd, de kunstwereld opgelucht adem zal halen. Zij zal inzien 
dat ‘Dirty Laundry ’ een machtig bolwerk van provincialistische, 
ja oerconservatieve burgers, industriëlen en magistraten heeft 
verslagen, als een slimme David tegenover een sterke Goliath. 
Daarom geef ik nu graag hét woord aan de drie hier aanwezige 
curatoren, die uw vragen zullen beantwoorden. Links van mij zit 
Silviö uit Italië, daarnaast Ulrike uit Duitsland en rechts van mij 
Nick uit Singapore. Wie mag ik het woord geven?’
Meteen staken minstens tien journalisten hun hand op.
“Pinnie?”
‘Waarom zijn wel de curatoren hier vandaag aanwezig, maar niet 
de kunstenaars?” Pinnie Weiss had de vraag ingefluisterd gekre
gen van Overzet.
Ulrike: “De kunstenaars hadden verplichtingen elders, zij zijn 
alweer nieuwe grenzen aan het opzoeken. Maar wij zijn heel goed 
in staat namens hen te spreken.”
“Volgende vraag,” zei Hendrikje. “Vanessa?’
“Hoe is het plan voor de brand tot stand gekomen? Hebben de 
kunstenaars het geopperd en de curatoren het goedgekeurd?" 
Nick: “Inderdaad, Vanessa, zo is het gegaan. Wij hebben wel de 
voorwaarde gesteld dat er bij de brand geen mensen mochten 
omkomen. Daar hebben wij wel heel lang over moeten vergade
ren, want Ulrike met name wilde aanvankelijk niet kijken op een 
paar mensenlevens. Maar uiteindelijkhebben wij toch besloten dat 
er deze keer nog geen doden mochten vallen.”
“U bent?’ vroeg Hendrikje aan de eigenaar van een klein vingertje 
dat al geruime tijd moeite deed op te stijgen.
“Janssen...zei een Vlaams stemmetje, “... & Janssens. U sprak 
van twee uitgevoerde werken. Maar ik weet alleen van die brand.” 
“Het tweede werk bevindt zich hier in De Peer,” antwoordde 
Hendrikje zelf, “daar bent u daarstraks aan voorbijgelopen. Het is 
de zaal met aan de wand alle ooit verschenen publikaties over de 
zaak Henry Morton.”
Nu vroeg Bert Middendorp het woord. “Als ik het goed begrijp, 
beschouwt u het aansteken van de brand als kunst, en wel puur 
omdat het kunstenaars waren die het gedaan hebben. Zoals het 
plaatsen van een pispotineenmuseumloodgietersweik is,behalve 
wanneer het gedaan wordt door een kunstenaar. Door dat tweede 
werk aan de affaire Morton te wijden, suggereert u iets vergelijk- 
baars, en mijn vraag is of die kunstenaars dat ook bedoelen te 
zeggen: dat die moord, als die is uitgevoerd door een kunstenaar, 
geen moord is maar een kunstwerk?’
Hendrikje en de curatoren keken elkaar aan alsof ze het in Keulen 
hoorden donderen. Niemand wist wat er geantwoord moest 
worden, en het viertal haalde dan ook opgelucht adem toen er in de 
zaal een jonge kunsthistorica opstond die de kastanjes voor hen uit 
het vuur haalde.
“Volgens mij wil ‘Dirty Laundry ’ aantonen,” zei Lutje Windvaan, 
“dat in ieder mens een beest schuilt Heeft u toevallig ‘Lord of the 
Flies ’ gelezen, van William Golding? In dat boek verandert een 
groep uiterst beschaafde kostschooljongens, die op een onbe
woond eiland is gestrand, na verloop van tijd in een stelletje wilde 
beesten. De kunstenaars van ‘Dirty Laundry’ hebben die bood- 
schap naar de nineties vertaald.Zehebbennamelijk de moedgehad 
om het wilde beest in zichzelf op te zoeken en het de vrije teugel 
te geven ! Dat was de enige manier om de knellende banden van de 
kunst die nog steeds ontzettend onderdrukkend zijn, voorgoed uit 
de weg te ruimen.”
In de zaal ontstond geroezemoes. Kennelijk was lang niet iedereen 
het eens met deze gewaagde stelling. Maar het werd weer stil toen 
Tukker Tulp zich meldde voor een vraag.
“Ikhebgehoord,” zeihij ophogetoon, “datervoor ‘DirtyLaundry ’ 
nog een derde werk was voorgesteld door de kunstenaars. Waar 
bestond dat uit?”
“Dat was ook een heel goed werk,” sprak Silvio, “en bijzonder 
grensoverschrijdend ook.”
“Waarom is het dan niet uitgevoerd?’ wilde Tulp weten.
“Dat kunt u beter aan de directeur van De Peer vragen,” zei de 
Italiaan met een glimlach.
Alle bhkken gingen meteen naar Hendrikje.
“Het is misschien niet... niet echt .. . het moment.. . om daarop in 
te gaan.stamelde zij.
Uit de zaal steeg een verontwaardigd gemompel. Hendrikje 
kleurde hevig rood en begon zich met de handen wat koelte toe té 
waaien. Er werd luid om opheldering geschreeuwd. De arme 
vrouw besefte dat alles alleenmaar erger zou worden alszijnugeen 
opheldering gaf.
“Nou ja... de kunstenaars deden het voorstel...,” piepte zij 
benauwd, “omhierinDePeereencaféinterichtenwaargratisbier
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zou worden geschonken... ik zou dan, zeg maar, de rol van 
gastvrouw op mij nemen.
Tulp: “Gastvrouw dus. En hoever moest uw gastvrijheid precies 
gaan? Tamelijk ver, meen ik begrepen te hebben!”
Hendrikje: "Ikeuh... tja... zou dan eigenlijk... helemaal ontkleed 
zeg maar... op de bar plaatsnemen... en euh...” 
Tulp: “Ja?”
Hendrikje: “Nou ja... door de kunstenaars... door de curatoren... 
door het technisch personeel van De Peer... en door een speciaal 
voor de gelegenheid hiernaartoe gehaalde bus Feyenoordsuppor- 
ters... één voor één genomen worden, zeg maar... de gebruikte 
rubbertjes... want het was wel allemaal safe hoor, daar niet van... 
zouden dan allemaal worden opgehangen aan een waslijn die het 
hele gebouw zou doorkruisen... Een goed idee, echt waar... 
grensoverschrijdend... maar persoonlijk vond ik het toch wel een 
beetje... moeilijk...”
"Burgertrut!" riep iemand, tot grote hilariteit van iedereen, en 
Hendrikje kromp als een slak in elkaar.
“Ja maar,” probeerde ze nog, “ik heb ook last van m’n stuitje, en 
dat zou natuurlijk...,” maar haar verklaring ging verloren in een 
heftig, alsmaar aanzwellendkabaal. Ontredderd draaide Hendrikje 
zich naar Ulrike, om met tranen in haar ogen te vragen: “Wat denk 
je? Heb ik nou gefaald?”
Het tumult verstomde abrupt toen in de deuropening een politie- 
agent verscheen, gevolgd door een tweede politieagent en een 
derde. De dienders stootten bedaard doch beslist door de overvolle 
zaal naar voren en grepen met z’n tweeën de drie curatoren bij hun 
lurven, terwijl de derde de polsen van Silvio, Nick en Ulrike in de 
boeien sloeg. Zonder één woord uit te brengen, verlieten de 
politiemannen de zaal weer langs dezelfde weg, daarbij de arres
tanten met groot overwicht voor zich uitdrijvend. De mediamassa 
zag de nieuwste ontwikkelingen deels verbaasd, deels geamuseerd 
aan, en dat nam alleen maar toe, toen Lutje Windvaan gilde: 
“Hendrikje, doe dan wat!”
“Ik doe helemaal niks !” riep Hendrikje terug. “Dit hoort er ook bij 
hoor! Ik heb ze van tevoren luid en duidelijk gezegd: als er stennis 
van komt, als jullie de nor in gaan, dan zullen we ook dat, 
onverbiddelijk, voor kunst moeten laten doorgaan! Dus waarom 
zou ik nu... nee hoor... niks daarvan!”

5. De Grote Chef doceert

Genoeglijkeravondendan deze kon deGrote Chef zichnauwelijks 
voorstellen. Gezellig bij hem thuis een beetje ouwehoeren over de 
stand van de kunst, en petit comité met de jonge honden van de 
volgende generatie. Tegenover hem, in een grijze tweezitsbank, 
zat het kettingrokende paar Niek Bosboom en Leonie Vriezeveld, 
respectievelijk directeur van Het Klooster en filiaalhoudster van 
Het Kantoor, de dependance van het SumMum. En op de bijbeho
rende grijze driezitsbank hadden, als drie kleine kleuters op een 
hek, de kunstenaars Bob Ibiza, Barend Pluimen Martin Schepenen 
zich genesteld. Allemaal mochten ze ‘jij’ zeggen tegen hun 
gastheer, die de hele avond al sprekend van de ene kamerhoek naar 
de andere dribbelde.
“Jullie weten er wel weg mee, jongens !” onderbrak de Grote Chef 
zijn eigen betoog, “net ingeschonken en nu alweer droog ! Maar het 
is dan ook een goddelijke Veronese wijn, die Soave, vooral als hij, 
net als jullie, nog tamelijk jong is! Daar maken we dus graag een 
nieuw flesje van open. Voor straks heb ik ook nog een overheer- 
lijke Inferno uit Lombardije klaarliggen!”
Geroutineerd ontkurkte hij de nieuwe fles en vulde de glazen bij. 
“Waar waren we gebleven? Oja, à&Bildungsauftrag\Ik zeg altijd, 
het museum is een school, dat wil zeggen een educatief èn 
correctief instituut. Mijn collega’s begrijpen dat geen van allen, 
want wat doen ze?V oortdurend op hun knieën naar het publiek toe 
kruipen, en het voorspiegelen dat kunst lang niet zo moeilijk is als 
het lijkt! Gelul natuurlijk...” (op de driezitter werd onderdrukt 
gegiecheld) “.. .wantkimstisjuistoneindig veelmoeilijkerdanhet 
lijkt ! Het is een ‘imagined thing’, zoals de dichter Seamus Heaney 
het heeft uitgedrukt, waarvan ‘the coordinates correspond to and 
allowus to contemplate the complexburdenofourownexperience’. 
De spijker op z’n kop! Behalve natuurlijk voor degenen die 
helemaal geen ‘experience’ hébben, laat staan dat ze die als een 
‘complex burden’ zouden ervaren. Nou weet ik wel, die mensen 
zijn er patuurlijk bij bosjes, en ik wil daar ook beslist niet 
laatdunkend over doen, maar toch...”
“Iedereen heeft experience,” wierp Bob Ibiza tegen. “Het is 
onmogelijk om in deze tijd te leven en géén experience te hebben.” 
“En wat voor een experience !” sloeg de Grote Chef meteen terug. 
‘ ‘Allemaal ervaringen die tot stand zij n gekomen in die onafgebro
ken kakofonie van beelden en geluiden, die overmaat aan akoes
tische en visuele vervuiling van tegenwoordig! Vanochtend bij
voorbeeld liep ik van huis naar het museum en mijn oren werden 
geteisterd door een snerpend, zeurderig geluid. De zon scheen, 
eigenlijk had ik het twinkeleren van vogels in de bomen moeten 
horen en vrolijke stemmen van spelende kinderen. Maar er was 
alleen het irritante lawaai van zware, moderne machines waarmee 
schilders oude verf van kozijnen aan het verwijderen waren. Hoe 
anders ging dat in mijn tijd! Toenikklein was, werd verfafgebrand 
met een blauwe vlam uit een glimmend koperen apparaat dat de 
schilder als een pistool in zijn hand had. Het maakte een zacht 
sissend geluid en die hete schrompelende verf rook ook lekker...” 
De vijf gasten namen nog een slok, staken nog een saffie op en 
keken elkaar geamuseerd aan. Dat hadden ze toch maar mooi uit 
zijn eigen mond vernomen: dat het uiteindelijk de huisschilders 
waren geweest die de Grote Chef de geur van verf hadden 
bijgebracht!
“Maar als je het museum ziet als een school,” hernam Niek 
Bosboom, “wat moet de mensen in die school dan worden 
aangeleerd?”
“Vooral geen diepte-analyses," antwoordde de Grote Chef vader
lijk. “Dat stoot maar af, en bovendien, diepte-analyses van hun 
werk maken, dat kunnen de meeste kunstenaars zelf niet eens! Ik 
las eens een interview met een Amerikaanse dichter over de 
geheime bedoelingen v an zij n poëzie, een zeer moeizaam gesprek. 
Tot ze bij toeval kwamen te spreken over vulpennen, papier en 
potloden. Toen het over schrijfgerei ging, nam het vraaggesprek 
een zeldzaam hoge vlucht Ik bedoel maar: als je een voetballer als 
Kluivert vraagt hoe hij gespeeld heeft, hoor je niet veel bijzonders. 
Je moet hem vragen wat een mooi shirt is, welk shirt zelfvertrou
wen geeft, of dat effen of juist veelkleurig is. Je moet hem vragen 
welke schoenen het lekkerst zitten en dan met welk soort kousen, 

wol of katoen of misschien wel dikke zijde. Is een bepaald soort 
schoen beter op een nat of droog veld? Trouwens, over schoenen 
gesproken, daar denk ik nu ineens aan, ik moet jullie nog wat laten 
zien. Een ogenblikje.”
De Grote Chef ging de kamer uit, en alsof zij een grote achterstand 
hadden in te halen, begonnen de vijf gasten allemaal tegelijk te 
praten. Eenminuut later keerde deSumMum-directeurweer terug, 
met in zijn hand een rechter herenschoen.
“Van Henry Morton! En omdat nu niet alleen hijzelf dood is maar 
bovendien zijn hele oeuvre verbrand, heb ik het plan opgevat om 
deze schoen te laten vergulden en op een fraaie sokkel tentoon te 
stellen. Wat vinden jullie ervan?”
“Een briljant idee!” kraaide Leonie Vriezeveld.
“Dacht ik ook welja,” bromde de Grote Chef. “Zullen wij daarop 
dan maar eens een goed glas Inferno heffen?”

6. Zeer Geëerde Heer Hamer

“Hartelijk groeten wil ik u in de eerste plaats en u danken voor de 
bijzondere opdracht waarmee u mij bedacht hebt. Met zeer veel 
aandacht en toewijding heb ik de mij ter beschikking gestelde 
documenten onderzocht. Maar vooraleer ik u mijn voorlopige 
conclusies mededeel, kan ik niet nalaten de uitzonderlijke eigen
schappen van de kunstenaar, en ja, ook de mens Henry Morton 
nogmaals te memoreren. Geachte Inspecteur, sta me toe u een 
persoonlijke herinnering, die me tijdens mijn werkzaamheden 
voortdurend door het hoofd heeft gespookt, toe te vertrouwen. 
We schrijven 10 mei van het jaar ’68. Ik heb zonetkennis gemaakt 
met de beloftevolle kunstenaar Henry Morton. Parijs staat op zijn 
kop, in Brussel is de bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten 
volop gaande. (Tussen haakjes: de getrapte metalen constructie in 
de hall van het PSK, één van de weinige tastbare herinneringen van 
die periode, hoe monsterachtig ook, is zopas gedemonteerd en 
naast de ijzeren gebinten van Horta’s Volkshuis, op een vuilnis
belt, gedeponeerd. De restauratie, Beste Inspecteur; waart als een 
tropische orkaan over onze contreien!)
Dus Morton, de aankomende kunstenaar, barstend van ideeën en 
projecten, en ik, armlastig student in de kunstgeschiedenis, ont
moeten elkaar. Een driftig en ernstig gesprek, ik herinner me het 
nog zeer goed, waarin Morton de verdediging op zich neemt van 
de exclusieve voorkeur van Mondriaan voor blauw, rood en geel 
- in die volgorde, want ook dat was Henry, geen opsomming 
zonder regels. ‘Innerlijk zien we anders dan visueel, maar het 
innerlijk zien is niet altoos bewust,’ ik hoor Morton zijn grote 
voorganger nog citeren. Die kameraad, waarmee ik sinds die 
onvergetelijke avond en nacht ben blijven discussiëren en corres
ponderen, hoe stelt u zich voor dat ik diens afwezigheid ooit te 
boven zal komen?
Nogmaals wil ik u danken, Inspecteur, voor het vertrouwen in mijn 
deskundigheid op het terrein van het werk van mijn vriend. Maar 
beseft u welke afschuwelijke rillingen zich van mij meester 
gemaakt hebben toen ik het nieuws vernam dat zijn volledige 
oeuvre in vlammen is opgegaan? In al die bange dagen hebben 
enkel de uitvoerige gesprekken met mijn jonge vriendin me 
kunnen sterken. Nauwelijks van deze grote schok bekomen, werd 
ik getroffen door andere, nieuwe, heftige gevoelens die het gevolg 
zijn van uw vraag. Uit een eerste Voorlopige studie, waarvan ik u 
de resultaten toevertrouw, geheel tegen mijn rigoureuze natuur in, 
en enkel omwille van de hoogdringendheid van de zaak, blijkt dat 
van een groot deel van de in de catalogus van Museum Het Einde 
vermelde werken uit het laatste jaar zeer sterk betwijfeld moet 
worden of Henry Morton wel de auteur is. Van alle werken van 
Henry - tot een week voor zijn tragisch overlijden - beschik ik over 
fotomateriaal of zeer gedetailleerde beschrijvingen. De catalogusnrs. 
247 tot 269 zijn echter niet in mijn archief gerepertorieerd. De 
betreffende werken passen haast perfect binnen de laatste artis
tieke démarches van Henry Morton, maar de conclusie moet 
luiden dat het (meesterlijke) vervalsingen zijn. Ziehier mijn eerste, 
voorlopigeexpertise, die me tegelijkgelukkig, ongelukkig en bang 
heeft gemaakt
Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest bij het onderzoek van 
deze dramatische zaak, en verschuldiging vragend voor mijn 
ontoelaatbare persoonlijke bedenkingen in de marge, verzoek ik u 
kennis te nemen van mijn hoogachting. Karei Slaghter."

7. Artefact&Factuur/Artefact&Facture

In het lokaal van “Artefact&Factuur” zaten enkele redactieleden 
vol spanning te wachten op het jongste nummer van hun veel
geprezen cultuurtijdschrift. Financiële tekorten hadden het blad al 
zo vaak in z’ n bestaan bedreigd, dat hoofdredacteur Fons Blunders 
inmiddels behoorlijkbedreven was geraakt in het zoekennaarvers 
geld. Dit keer was het failliet voornamelijk afgewend door een 
liaison met de Regie voor Cultuurreclame, een organisatie die 
vrijkaartjes aan bedrijven sleet in ruil voor extra centen. Dubbele 
winst die joint venture, want het leverde niet alleen meer cash op, 
maar ook meer inhoud. Vanaf nu ging “A&F” immers ook 
berichten over de keiharde maar boeiende branche vanhetcultuur- 
management Het resterende tekort werd verholpen door een 
bijzondere afspraak met het Franstalige zusterblad “Arte- 
fact&Facture”: naast hetzelfde redactielokaal zouden beide pe
riodieken voortaan ook dezelfde foto’s en opmaak gebruiken, 
dat scheelde heel wat in fotolab- en lay-outkosten!
Samen met enkele jongens van zijn dreamteam, zoals hij zijn 
redactie noemde, wachtte Blunders gespannen op het resultaat 
God, wat zat hij op hete kolen. Hij had er vanmiddag al zeker drie 
liter Darjeeling doorgejaagd!
Op de gang klonk heftig gestommel.
De aanwezigen veerden overeind. Eindelijk, daar was Gert 
Uitdeboot, de co-hoofdredacteur, die een loodzware kartonnen 
doos de kamer binnensjouwde en met veel moeite op de tafel 
placeerde. In de gewijde sfeer die ontstond, leek het vanzelfspre
kend dat Blunders, en niemand anders, de plakband van de 
kartonnen flappen zou trekken om aldus het geheim te ontsluieren. 
Kraaaaatssijij.
Voorzichtig nam de hoofdredacteur een exemplaar uit de doos en 
legde het op tafel. Stilte.
Piet Knotwilg, de man van de poëzie, brak het ijs.
“Amai Fons, het blinkt nogal.”
“Jaja,” knikte Blunders, "het heeft aura.” 
Weer stilte.
“Vind je het formaat niet aan de grote kant? Ze kunnen niét meer 

in de enveloppen,” bemerkte Noedel Lasagne, een kabouterig 
figuur met een theaterrubriek.
“Vanaf nu zien we de kunst nog grootser!” was het overtuigende 
antwoord. “Ze kunnen nu niet meer doen alsof ze ons niet gezien 
hebben. We springen gewoon uit de rekken!” 
Daar was iedereen het roerend mee eens.
“Daarenboven,” knipoogde Fons, “we mogen dan al van vorm 
veranderd zijn, fundamenteel blijft alles hetzelfde.”
Hij sloeg de cover om, klaar om een groot raadsel te ontcijferen. 
“Beziedieinhoudstafelmaareens. Pure klasse! Dathebik allemaal 
aan jullie te danken, kampioenen ! Maar ook een beetje aan mezelf, 
natuurlijk.”
Pas nu trad er enige ontspanning op in het gezelschap. Als een 
tevreden schoolmeester bladerde Fons in het nummer en hield halt 
bij iedere bijdrage om de auteur ervan met lof te overladen. Binnen 
de kortste keren zat het lokaal vol glimmende borsten. Behalve 
Floris Fjordendael, die pissig voor zich uit keek.
‘Wat scheelt er, jongen?”
Floris trok een pruillip. ‘Waar is mijn satirische column geble
ven?”
Hetpseudoniem waaronderhij zijn stukjes pleegde, was inderdaad 
niet terug te vinden in de inhoudsopgave. Blunders harkte even in 
zijn baardje voor hij nader inging op deze netelige kwestie.
“Je moet begrijpen,” sprakhij op verheven toon, “dat de Regie niet 
over één nacht ijs is gegaan in zijn beslissing met ons samen te 
werken. Alvorens tot een besluit te komen, heeft de Regie eerst 
uitvoerig gepeild naar de mening van het bedrijfsleven en het 
publiek. En het mag gezegd, wij scoorden verbluffend goed! 
Alleen jouw column, Floris, die viel om een of andere reden 
minder in de smaak.”
“Maar zo sCheip was die column toch ook weer niet?” mokte 
Floris.
“Datishet‘mjuist,”sprakBlundersnudiplomatiek.“Jouwrubriek 
werd eerder... nöu ja... een beetje te flauw bevonden...” .
Sam Bami mengde zich nu in het gesprek Onder de naam Frank 
Lissens had ook hij een spotpagina, maar dan in “ROTZOO ”, een 
razend populair en onafhankelijkradio- en T. V.-blad. “Een serieus 
tijdschrift als A&F’ heeft toch helemaal geen satire nodig! Dat 
hoort thuis in pulpbladen! Die hebben er ook een aardige stuiver 
voor over, hoe zou ik anders het betere werk aan Fons kunnen 
aanbieden?”
Hierop kon Blunders makkelijk inhaken: “Zo is het toch, Floris, 
voor jouw ernstige beschouwingen houden wij toch altijd een 
plekje vrij? Jouw stuk over... wat was het ook weer... over 
schilderkunst, dat was meesterlijk! Alleen al die titel, ‘Met verf en 
verve’, geniaal, Floris, ‘n geniale vondst!”
En kijk, Fjordendael kon weer lachen. En iedereen lachtte mee. Bij 
“A&F" zat de sfeer weer snor. Eind goed, al goed.

8. Alle wegen leiden naar Hübschmidsk

In de verhoorkamer, op de stoel waar al ontelbare zware jongens 
door de knieën waren gegaan, zat Hélène Hübschmidsk met grote 
bange ogen te wachten op wat ging komen. Met diepe halen trok 
ze de ene dure sigaret na de andere tot as. Tegenover haar zat 
inspecteur Hamer aandachtig wat notities door te nemen en met 
een potloodje links en rechts nog wat aan te stippen. De besnorde 
politieman naast de deur gaf geen krimp. Uiteindelijk keek de 
inspecteur de frêle dame in het gezicht, streng doch niet onvrien
delijk: “Mevrouw Hübschmidsk,” begon hij, “er zijn ernstige 
aanwijzigingen dat verscheidene werken op de ‘Henry Morton In 
Memorial Tentoonstelling’ vervalsingen waren. Met name de 
werken die u zo welwillend in bruikleen hebt gegeven.” 
De galeriste trok een verwonderd gezicht
“Kent u Karei Slaghter? Die hield jaren een inventaris bij van 
Morton,” ging hij verder. “Tweeëntwintig van de tentoongestelde 
werken komen daar niet in voor.”
“Ach so. V... v... very merkwürdig," stotterde ze.
“Ik zal er niet langer omheen draaien, u wordt beschuldigd van 
vervalsing van goederen en van de bedrieglijke verkoop van die 
goederen.”
Hamer leunde achterover in zijn stoel. Hij had het gevoel dat het 
hier niet lang ging duren, hoewel de verdachte voorlopig nog 
zweeg in alle talen.
“U kunt natuurlijk ontkennen, maar dat lijkt mij niet verstandig. 
Een eenvoudige labo-test van de restanten wijst precies uit wan
neer de werken gemaakt zijn. Of we doorzoeken uw depot 
Onvermijdelijk zullen we daar de nodige bewijzen vinden.” 

De galeriste trok krijtwit weg. Het leek of ze iets wilde zeggen, 
maar het kwam er gewoonweg niet uit Tijd, vond Hamer, om de 
pil wat te vergulden: ‘En bovendien, een bekentenis verlost u 
meteen van de chantage waarvan u het slachtoffer bent We weten 
namelijk dat Kapitein Iglo u met de vervalsingen afperst...” 
Dat had evenwel een averechts effect: in plaats van te kalmeren 
begon Hübschmidsk driftig op en neer te wippen. Toen Hamer 
haar ook nog eens zei dat in de kamer ernaast, de Kapitein door 
Nagel aan de tand werd gevoeld, verloor ze alle kalmte en veerde 
ze van haar stoel op. Recht in de armen van de snor.
‘Mais ‘t is niet waar! C’est pas vrai!’’griende ze zachtjes, toen de 
snor haar weer op haar stoel had gezet
Hamer begreep het niet goed. Hij kreeg het stilaan op z’ n heupen. 
"Luister mevrouw, het is niet fraai wat u gedaan heeft, maar een 
halsmisdaad is het niet Als u nu bekent, dan doe ik een goed 
woordje voor u. Dan komt u er met een fikse geldboete van af.” 
In de stilte die volgde, besloot Hélène Hübschmidsk te bekennen 
dat ze sinds enkele maanden en op grote schaal werken van Henry 
Morton vervalst had. En hoewel ze God al jaren geleden uit haar 
leven had gebannen, richtte zij zich nu toch tot Hem met een 
schietgebedje: ‘Please laat dat rund van een Iglo mijn Erklarung 
niet wiederspreken".

Linda Warmoes

wordt vervolgd
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

KUNST & MUSEUMJOURNAAL. In 1987 blikte Adi Martis 
in “MetropolisM” terug op drie decennia “Museumjournaal”. 
Zijn conclusie luidde: “Het Museumjournaal heeft (...) een 
functie gehad, maar zoals het de goede opvoeder betaamt, heeft 
het blad zichzelf Overbodig gemaakt.” In 1955 werd het blad 
opgericht als orgaan van de enkele Nederlandse musea die zich 
met moderne kunst bezighielden; lange tijd bleef het de enige 
Nederlandstalige publikatie die uitsluitend en op niveau aan 
moderne en hedendaagse kunst was gewijd. Na de radicale, 
neo-avantgardistische stromingen van de jaren ’60 en ’70 
publicitair te hebben begeleid, raakte het blad in de jaren ’80 
onder hoofdredacteur Paul Groot in de greep van de “parallelle 
tekst”. Critici met literaire en filosofische aspiraties bedolven 
de kunst onder veel Baudrillard, en deze ontwikkeling bracht 
niet alleen Adi Martis ertoe aan het bestaansrecht van het blad 
te twijfelen. Terwijl nieuwe tijdschriften als “Metropolis M" 
het daglicht zagen, verloor het “Museumjournaal” in snel
treinvaart abonnees. Zelfs personen die zich beroepshalve met 
moderne kunst bezighouden, zagen geen reden om lid te 
blijven - een veeg teken. Na het vertrek van Paul Groot in 1989 
en de transformatie in “Kunst & Museumjournaal” (met een 
nieuwe nummering) was het de taak van Philip Peeters om puin 
te ruimen en het blad weer een bestaansrecht te geven. Zeker de 
eerste jaren werden de ontwikkelingen in de kunst heel behoor
lijk (zij het zeer selectief) gevolgd en interessante kwesties 
aangesneden, maar echt onmisbaar was het tijdschrift vrijwel 
nooit. De abonneecijfers stegen blijkbaar ook niet genoeg, 
want eind 1994 werd de boel weer over een andere boeg 
gegooid - op last van de nieuw opgerichte en machtige 
Mondriaan Stichting alsmede de participerende musea, die het 
blad in toenemende mate als een blok aan hun been gingen zien. 
Er moest nu meer aandacht aan museale kwesties worden 
besteed, met veel tekstbijdragen van museummedewerkers. 
Met name dat laatste bleek een onhaalbaar idee. Bovendien 
werd het blad om financiële redenen opgescheept met een 
prehistorische opmaak - de afbeeldingen stonden niet meer in 
de tekst, maar op extra pagina’s, zoals dat vóór de tweede 
wereldoorlog wel gebruikelijk was. Het aantal leden kelderde 
weer vrolijk. Na een tergend lange doodstrijd is daar nu het 
laatste nummer (jaargang 7, nummer 1/2/3, 1996), met een 
inleiding waarin hoofdredacteur Philip Peeters flink om zich 
heen mept. Hij heeft ook wel redenen om zich op te winden: de 
musea waren het blad blijkbaar liever kwijt dan rijk en onder
namen geen serieuze pogingen om het een toekomstperspectief 
te bieden; de Mondriaan Stichting met haar dictatoriale eisen 
hielp evenmin. Maar Peeters zou ook eens de hand in eigen 
boezen mogen steken. Hij is tenslotte al die jaren voor de 
inhoud Verantwoordelijk geweest. Is het werkelijk ondenkbaar 
dat het blad met een ander beleid nu zou bloeien als nooit 
tevoren - óf in ieder geval vitaal genoeg zou zijn öm te kunnen 
overleven? (S.L.)

NETWERK AALST. Ten gevolge van het negatief besluit 
van Minister van Cultuur Luc Martens om Netwerk Aalst als ■ 
kunstencentrum te erkennen overweegt dit centrum de activi
teiten eind dit jaar te staken. Momenteel wordt onderzocht hoe 
de Netwerkprogrammatie van onder meer theater, beeldende 
kunst en jazz aangepast kan worden. De mislopen jaarlijkse 
ondersteuning van 6 miljoen BF was onontbeerlijk om de 
geplande verhuis naar een ander pand te begeleiden en dë 
werking te kunnen voortzetten.

MEIR-AS VOOR KUNST. Het voormalige Antwerpse stads
bestuur heeft ongetwijfeld met veel inspanningen de her
inrichting van de Meir geprogrammeerd en uitgevoerd, con

form aan de internationale standaarden van de winkelwandel
straat. Diverse soorten plaveisel, stadsmeubilair, bataljons 
steenblokken, een standbeeld van Antoon Van Dijck en zo
waar een grote afgehouwen stenen hand steken elkaar voor
beeldig naar de kroon. De Handelaarsvereniging Meir wil daar 
nu via artistieke ingrepen een nieuw elan aan geven. Hilde 
Van Leuven (ICC), Flor Bex (MuHKA) en Menno Meewis 
(Middelheim) hebben een tiental kunstenaars (Guillaume Bijl, 
John Körmeling, Patrick Corillon, Jan Fabre,.-..) aangezocht 
om iets fris te bedenken. Deze ontwerpen worden van 27 sep
tember tot 3 november tentoongesteld in het I.C.C., Meir 50, 
2000 Antwerpen (03/226.03.06), Vanaf 1997 volgt de realisa
tie van minstens één ontwerp.

MOVING ART STUDIO. Dit initiatief in Brussel stelt zich 
sinds enige jaren als doel goedkope atelierruimte aan hun leden 
ter beschikking te stellen. Men zoekt een groot leegstaand pand 
en verzoekt de eigenaar om dat (liefst gratis) ter beschikking te 
stellen. Na de dringendste electriciteits-, verwarmings- en 
waterleidingswerken kan men de ruimten tegen onkostenprijs 
onder de leden verkavelen. Geen kunstenaarsinitiatief dus naar 
Nederlands model, noch een romantisch krakersgebeuren. In 
de twee ruime panden die Moving Art Studio momenteel in 
gebruik heeft, zijn een zestigtal mensen actief in verschillende 
disciplines. Afgezien van hun lidmaatschap en een artistieke 
ambitie dwingt niets hen tot gemeenschappelijke banden. Een 
pientere onderneming waaraan men nu ook een inhoudelijk 
expositiebeleid wil koppelen. Een dubbelpresentatie “Zend- 
amateurs/Institut für mediale Krankheiten ” van respectieve
lijk Els Opsomer en de Zwitser Markus Kach loopt van 20 sep
tember tot 30 oktober op afspraak in Moving Art Studio, St.- 
Bernardusstraat 48, 1060 Brussel (02/534.45.88) of via uw 
klavier http://www.moving-art-studio.com/. Hun andere pand 
kan men betreden voor een bezoek aan “Epreuves du désir”, 
een tentoonstelling door Observatoire Galerie van 7 september 
tot 6 oktober in de Huidevettersstraat 52-56,1000 Brussel (02/ 
372.05.38).

DAGMAR DE POOTER. Verhuist haar galerie naar een 
grotere ruimte in de omgeving van het Zuid in Antwerpen. 
Voor de eerste tentoonstelling tekent Maria Thereza Alves met 
het project “0°0°°”, verwijzend naar het snijpunt van equator 
en nulmeridiaan, het geografische centrum van onze aardkluit. 
Toevallig verklaart haar levensgezel Jimmie Durham hier en 
daar op aarde wel eens een plaats - waar hij tentoonstelt - tot 
centrum van de wereld. Maar in overleg en naar de noden van 
de tijd kunnen die aanspraken wel herzien worden en door de 
nodige argumentatie en documenten (foto’s, tekeningen, ob
jecten...) bekrachtigd. Van 6 september tot 19 oktober in 
Dagmar De Footer Gallery, Lambermontstraat 26, 2000 Ant
werpen (03/248.82.27) in de.omgeving van het Museum voor 
Schone Kunsten. Noteren we ook het schaduwspel “What is 
this? What is that?”, een soort audio-performance door beide 
kunstenaars. Dit op 25 oktober om 20.30 uur via het Stuc in de 
Vlamingenstraat 83in3000Leuven(reservatiesÓ16/23.67.73).

KUNSTBEURZEN. De grootste beurs in de nabije omgeving, 
Art Cologne, opent in november wellustig haar deuren met een 
internationaal aanbod van 280 galeries. Liefst een kwart min
der dan vorig jaar, wordt er trots aan toegevoegd. Exclusiviteit 
staat bovenaan de agenda in deze koopkrachtige Rijnse regio. 
Verdwalen verzekerd, indien u niet op voorhand opteert voor 
de sectie “Jonge” galeries, ergens achteraan beneden. De 
dertigjarige Art Cologne loopt van 10 tot 17 november in de 
Messegelânde Köln-Deutz Rheinhallen, Postfach 21 07 60, 
50532 Köln (0221/82.10). Art Multiple vult een niche in de 
kunsthandel: grafiek, werken in beperkte oplage en multiples, 
en helaas weinig publikaties. Deze vijfde editie brengt hulde 
aan multiple-kampioen Joseph Beuys (dié virtueel 75 jaar 
wordt) en vindt plaats van 30 oktober tot 3 november in de

Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 
Düsseldorf (0211/45.60-01). Tenslotte loopt in Parijs deFIAC 
van2töt7 oktobermet 140 galeries in de Espace Eiffel Branly, 
Quai Branly, 29-55, Paris (info: 01/41.90.47.80).

KUNSTKOOPREGELING. Zonder over de malse Elyzeese 
velden aan gene zijde van de kunstsubsidiëringsgrens te jam
meren, stippen wé ter informatie twee beleidsregelingen van 
de Mondriaan Stichting aan, bedoeld ter ondersteuning van de 
Nederlandse galeriewereld. Wegens de verondersteld zwakke 
Nederlandse kunstmarkt moedigt de Mondriaan Stichting kunst- 
aankopen vanwege particulieren aan door de rente bij gefaseerde 
kunstaankoop te vergoeden. Kunst vanaf een minimumkostprijs 
van 1250 ƒ wordt via een gunstige bankregeling voor een 
bedrag van 1000tot maximaal 10.000 ƒ overmaximaal drie jaar 
tijd geprefinancierd. C. J.P.-leden genieten nog meer tegemoet
komingen. Voor deze vernieuwde kunstkoopregeling wordt 
een jaarlijks bedrag van liefst 2 miljoen ƒ gereserveerd. Stich
ting Artimo doet er ten voordele van kleine galeries nog eens 
zo’n slordige 100.000/ bij. Een grove rekensom aan een 
gemiddelde rente tovert een duizelingwekkend  jaarlijks omzet
cijfer voor ogen. Om in aanmerking te komen voor deze 
afbetalingsregeling van uw huiselijke kunstaankopen, moeten 
geïnteresseerde galeries wel aan een waslijst van voorwaarden 
voldoen: minimum jaarlijkse omzet en aantal tentoonstellin
gen, een tentoonstellingsprogramma voor het komende jaar, 
financiële rapportering, verse kunst van na 1945 van levende 
kunstenaars,visie... Automatisch dwingt men zo tot een door
gedreven professionalisering, regulering en supervisie van de 
betrokken markt. Geschat wordt dat deze regeling van toepas
sing kan zijn voor een tweehonderdtal erkende galeries. Niet 
het aanbod, maar de vraag aanmoedigen heet dat. Galeries 
kunnen tevens ondersteuning vragen bij deelneming aan de 
erkende Europese kunstbeurzen, dit tot eer en glorie van de 
levende Nederlandse kunstenaar. Tot 80% van de standhuur bij 
meer dan 60% Made in Holland en tot 50% bij minimum 20%, 
mits voldaan aan een aantal voorwaarden. Voor de Kunstkoop
regeling kan u best terecht bij uw erkende kunstgalerie of de 
Mondriaan Stichting, Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Am
sterdam (020/676.20.32).

SKULPTUR PROJEKTE IN MÜNSTER 1997. In de wel
gevulde zomeragenda 1997 (Documenta, Biënnale van 
Venetië,...) schrijft ook Münster zich voor de derde maal - na 
1977 en 1987 - in met een vijftigtal projecten. Ook ditmaal 
tekent Kasper König voor de uitwerking van deze tentoonstel
ling die zich onderscheidt van schijnbaar gelijkaardige stads
manifestaties. In Münster wordt geopteerd voor werk met een 
langere adem, met mogelijkheid van permanente plaatsing en 
de ambitie om de boutade site/context specific inhoudelijk uit 
te werken. Centraal gesitueerd in het evenement, krijgt het 
oude gebouw van het Westfalisches Landesmuseum het statuut 
van tijdelijke publieke ruimte met - op voorstel van Heimo 
Zobemig - een podium voor voorstellingen in overleg met 
DAAD in Berlijn. Andere voorstellen van onder meer Ilya 
Kabakov, Peter Fischli en David Weiss, Franz West, Joep 
van Lieshout en Martin Kippenberger worden in de historische 
stad uitgewerkt Voor deze aflevering wil König de status van 
het publiek, de publieke ruimte en kunst van naderbij bekijken. 
“Skulptur. Projekte in Münster 1997” loopt van 22 juni tot 
28 september. (E.W.)

SPECTRUM-PREIS. Deze internationale prijs voor fotogra
fie, voor de tweede maal uitgereikt door de Stiftung 
Niedersachsen en het Sprengel Museum in Hannover wordt 
voor 1997 toegekend aan Thomas Struth. Net als de laureaat 
van 1995, Robert Adams, kon ook Struth een jonge, onbekende 
kunstenaar in zijn succes betrekken. Hij koos voor de fotografe 
Christina Zück uit Karlsruhe. Beide exposeren eind 1997 
samen in het Sprengel. (E.E.)

Gert Verhoeven

19 september tot 19 oktober 1996

Peter Rogiers

24 oktober tot 30 november 1996

Xavier Hufkens

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

Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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europees keramisch werkcentrum | european

4 I
ateliers voor jonge kunstenaars
Het doel van het Europees Keramisch Werk
centrum (EKWC) is het stimuleren van de 
ontwikkeling in de beeldende kunst en vorm
geving op basis van keramische materialen en 
technieken.Twaalf ruime ateliers en geavan
ceerde outillage zijn hiertoe beschikbaar en 
technische advisering en ondersteuning is aan
wezig.

Het EKWC staat open voor beeldend kunste
naars en vormgevers. Binnen de normale pro
cedure dienen zij tenminste twee jaar zelf
standig hun beroep uitgeoefend te hebben.

Daarnaast wil het EKWC een broedplaats 
zijn voor talentvolle jonge kunstenaars. Het 
EKWC stelt daartoe in de periode september 
1997-september 1998 onder speciale condi
ties beschikbaar:
• een eigen atelier voor een werkperiode 

van 3 maanden (full time)
• een materiaalbudget van maximaal f 500,- 

per maand
• woonaccommodatie tijdens de werkperiode
• een inkomensstipendium van f 1000,-

per maand

ceramics work centre
Zuid-Willemsvaart 215

5211 SG 's-Hertogenbosch
Nederland
tel. +31 (0)73 612 45 00 
fax+31 (0)73 612 45 68

De kandidaten dienen niet voor 1995 afgestu
deerd te zijn en op I januari 1997 niet ouder 
dan 30 jaar te zijn. De aanvragen dienen ver
gezeld te gaan te gaan van 20 dia's van recent 
werk, een werkplan c.q. een duidelijke motiva
tie en twee schriftelijke referenties.

De aanmeldingen dienen voor I januari 1997 
in het bezit van het EKWC te zijn. 
Aanmeldingsformulieren en verdere informa
tie zie bovenvermeld adres.
Het EKWC organiseert op zaterdag 26 okto
ber 1996 een open dag van 12 tot 5 uur.

(EnG II Q“LI •J Vz ■ • Een lezingendag in Gent over gedaanten en achtergronden van censuur in fotografie 
Met onder meer Paul De Vylder, Marc Holthof, Johan De Vos, Philippe Pirotte,...
Zaterdag 23 november vanaf 10.00 uur, bij Amarant in Gent.
Een samenwerking met Obscuur vzw - Tijdschrift voor Fotografie.

HORTA LEZINGEN in het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
dinsdagavond 3 december (o.v.): Steven Jacobs situeert Horta's museumarchitectuur en tentoonstellingspaviljoenen tegen de achtergrond van de 
museumtypologie van deze eeuw. Lieven De Cauter toetst Walter Benjamins analyse van de Art Nouveau aan het concrete materiaal van Horta, 
met een focus op de interieurontwerpen.
dinsdagavond 10 december (o.v.): Horta herbekeken. Omtrent restauratie en tentoonstellingsarchitectuur vandaag. Luc Verpoest in gesprek met 
Barbara Vanderwee en Paul Robbrecht.
dinsdagavond 17 december (o.v.): Maurizio Cohen, lezing in het frans over het Art Nouveau-onderzoék en de Horta-Forschung in Italië.
Een samenwerking met de Vereniging voor Tentoonstellingen van het PSK.

TEKSTEN OVER FOTOGRAFIE Een cursus in het Fotografiemuseum, Antwerpen
Reeks Een: Walter Benjamin
Dirk Lauwaert leest Benjamins Kleinegeschiedenisvan de fotografie^ 931) en Het kunstwerk in hettijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid 
(1936).
zes dinsdagavonden van 8 oktober tot 19 november, om 20.00 uur
Een samenwerking met de Vrienden van de Provinciale Musea Antwerpen en het Provinciaal Museum voor Fotografie.

INFO OVER DEZE EN ALLE ANDERE AMARANTCURSUSSEN EN BEZOEKEN STAAT IN EEN BROCHURE. U KRIJGT ZE GRATIS THUIS, mmmvm ; ! vomyvmm e myv3 • • • ' • MM •aa •M
AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT • TEL 09 / 233 03 24 • FAX 09 / 233 42 36
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Plastische kunsten Plastische kunsten kort

SNOWBALL. Als tentoonstellingsmaker heeft de in Brussel 
verblijvende Zwitser Moritz Küng in de loop van zijn tweeja
rige aanwezigheid een reeks activiteiten ontplooid die best naar 
waarde geschat mogen worden. De twee tentoonstellingen die 
hij in de financieel armlastige Fondation pour l’Architecture 
presenteerde met fotografische benaderingen van de stad horen ' 
tot de betere momenten van de stichting. Voorts nodigt Küng 
met regelmaat in zijn appartement kunstenaars uit om ef op 
maat gemaakte presentaties in te passen, stelt hij werk voor in 
Hal Antwerpen en organiseert hij voordrachten op locatie. 
Voor de honderdste tentoonstelling in Deweer Art Gallery in 
Otegem brengt hij als gastcurator enige kunstenaars samen van 
wie hij eerder werk toonde, onder meer Richard Venlet, Marijke 
van Warmerdam, Joëlle Tuerlinckx, Albrecht Schnider en de 
met Otegem vertrouwde Aernout Mik. De titel “Snowball”, 
een noemer die niet meer wil doen dan associaties uitlokken en 
herzien, combineert werken rond het thema zelfreflectie. Deze 
tentoonstelling wordt gefotografeerd door Aglaia Konrad en 
tot een minimale catalogus geplooid door Mevis & van Deursen. 
Van 14 september tot 20 oktober in Deweer Art Gallery, 
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem (056/64.48.93). Job Koele- 
wij n stelt tot 20 oktober een individueel instrument ter reflectie 
voor in Küngs APP.BXL, Fontainasplein 22, 1000 Brussel 
(02/502.87.93) en tot 2 november stelt Thomas Hirschhom 
tentoon in Hal Antwerpen, Bleekhofstraat 22, 2000 Antwer
pen (03/233.96.63). (E.W.)

BEELDEN IN KLEUR 1840-1910. Deze tentoonstelling in 
het Van Gogh Museum draagt nog duidelijk de signatuur van 
scheidend directeur Ronald de Leeuw, die kunst met een deca
dent tintje wel weet te waarderen. Dat tintje is hier letterlijk op 
te vatten; het gaat om het gebruik van kleur in de 19de-eeuwse 
beeldhouwkunst. In de jaren na 1800 versterkten steeds meer 
archeologische vondsten het besef dat de antieke beelden niet 
keurig wit waren, maar polychroom geschminkt. Later dreef de 
neogotische revival de belangstelling voor polychromie nog 
op. De gevolgen hiervan voor de beeldhouwkunst van de 19de 
eeuw zijn divers. In het Van Gogh Museum worden voorbeel
den van onder meer neoclassicisme, neogotiek, laat- 19de eeuwse 
salonkunst en symbolisme getoond - uiteraard alles met een 
kleurtje. Naast beschilderde beelden zijn ook sculpturen te zien 
die uit meerdere, verschillend gekleurde steensoorten bestaan, 
zoals Charles Cordiers fraaie bustes van een neger, een Arabier 
en een zigeunerin. De spektakelstukken zijn niettemin de 
beschilderde beelden die werkelijk de indruk van levens
echtheid en viezigheid willen wekken, zoals Jean-Léon Gérâmes 
verbijsterende “Balwerpster”, die wordt aangevuld door een 
schilderij waarin de kunstenaar zichzelf met zijn beeld heeft 
weergegeven - als een mengsel van Pygmalion, Frankenstein 
en vieze oude man. John Gibsons “Tinted Venus”, die op de 
Londense wereldtentoonstelling veel stof deed opwaaien, doet 
niet voor Gérâmes werk onder. De beelden in deze categorie 
overschrijden duidelijk een grens - het is niet zozeer dat zij een 
unheimlich effect hebben doordat ze te levensecht zouden zijn, 
maar veeleer dat men ze meer met de decoratie van luxe- 
bordelen in Las Vegas dan met beeldende kunst associeert. 
Ernst Gombrich suggereerde ooit dat de afkeer van dit soort al 
te zoete, als kitscherig ervaren salonkunst een afweerreactie 
tegen regressie naar een kinderlijke, ongeremde lustbeleving 
is. Enfin, gelukkig sluit de expositie af met enkele ruwe, 
primitivistische houten reliëfs van Gauguin. Tot 17 november 
in het Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, 1071 CX 
Amsterdam (020/570.52.00).

JAMES TURRELL. Met zijn diafane kunstlicht-goochelarij 
behoort de Amerikaan James Turrell in vele Europese musea 
inmiddels evenzeer tot het standaardpakket als Donald Judd en 
Richard Serra. Voor een vleugje dime store mysticism met 
leuke kleurtjes zijn de museumdirecteuren blijkbaar allesbe
halve immuun. Die moderne kunst is verder ook altijd zo 
cerebraal! Turrells levenswerk is het al sinds tijden in de 
voorbereidende fase verkerende Roden Crater project in

■ Casino Luxembourg, Forum d’Art Contemporain, rue Notre- 
Dame 41,2013 Luxembourg (0352/22.50.45): “Sculptures: 7 attitu
des” met onder meer Reinhard Mucha, Didier Vermeiren en Franz 
West; “Inviter 2 ” met Peter Downsborough: tôt 29 september.
■ L’Aquarium, rue Ferrand 8,59300 Valenciennes (27.22.57.63): 
“Si je peux le dire ainsi: père ambigu” van Stephen Schofield: 
16 oktober tot 23 november.
■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13,62102Calais(21.46.77.10): 
Maurice Blaussyld: tôt 22 september.
■ Centre Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75191 Paris cedex 04 
(01/44.78.12.33): retrospectief van Francis Bacon: tot 14 oktober; 
“Living and presumed dead” en “LN.I.T.I.A.L.S. 2 dia-installaties 
van James Coleman: tot 18 november; “Les 6 péchés capitaux 1er 
volet: la paresse”: 11 september tot 4 november; Luciano Fabro: 
9 oktober tot 6 januari.
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avenue du Président 
Wilson 11,75116 Paris (01/53.67.40.00): retrospectieve Alexander 
Calden tot 6 oktober; Beat Streuli, Claude Levêque en Georges Tony 
Stoll: tot 22 September; “ Lifedi ve, jeunes artistes Anglais”: 5 oktober 
tot 5 januari; Georg Baselitz: 22 oktober tot 5 januari.
■ Institut Néerlandais, Rue de Lille 121, 75007 Paris (01/ 
47.05.85.99): "Voorpremière van een museum, het Museum van 
Hedendaagse Kunst Gent": 12 september tot 27 oktober.
■ Musée du Louvre, Quai du Louvre, 75058 Paris cedex 01 (01/ 
40.20.50.50): “Nouvelles acquisitions du département des Peintures 
1991-1995"; “La griffe et la dent, sculptures d’animaux parAntoine- 
Louis Barye (1795-1875)”: 16 oktober tot 13 januari.
■ Villa Arson, avenue Stephen Liégeard 20,06105 Nice cedex 2 
(92.07.73.80): Pascal Convert: tot 6 oktober.
• Magasin, Cours Berriat 155, 38028 Grenoble cedex 1 
(04.76.21.95.84): Allen Ruppersberg; Bas Jan Ader, Guy de Cointet, 
Wolfgang Stoechle; “TAZ (movable observation post/high view 
point)” van Jouke Kleerebezem en Paul Perry; Joep van Lieshout; 
“Pour y habiter" van Alicia Framis: 20 oktober tot 5 januari.
■ Musée de Grenoble, Place de Lavalette 5,38010 Grenoble cedex 
01 (76.63.44.44): “Morris Louis retrospectief’: 28 september tot 
16 december.
■ Le Nouveau Musée, rue du docteur Dolard 11,69605Villeurbanne 
(78.03.47.00): “Collections du Castello di Rivoli": tot21 september. 
Él Arc en Rêve, Centre d’Architecture, rue Ferrère 7, 33000 Bor
deaux (56.52.78.36): “Nouvelle architecture en Flandre ” met onder 
meer Xaveer De Geyter, Stéphane Beel en Christian Kieckens: tôt 
24 november.
■ Museum Folkwang, Goethestrasse 41, 45128 Essen (0201/ 
88.45.103): “Positionen-Reisen an die Grenzen der Malerei": tot 
6 oktober.
■ Gasometer Oberhausen (0208/85.50.56-81): “Ich Phoenix, ein 
Kunstereignis” met werk van onder meer Thomas Ruff, Esther en 
Jochen Gerz en Katharina Sieverding: tot 13 oktober.
■ Museum Haus Lange und Haus Esters, Wilhelmshofallee 91-97, 
Krefeld (02151/77.00.44): “Zeichen-Raume ' ’ tekeningen uit de col
lectie sinds 1950 met onder meer Ernst Caramelle, Richard Deacon,

Arizona. Deze vulkaankrater heeft het door Turrell nage
streefde celestial vaulting-effect; de hemel lijkt zich als een 
koepel te welven. In de krater zouden diverse ruimtes moeten 
worden uitgegraven, met openingen naarboven toe, die een 
intense ervaring van de lucht en de ruimte mogelijk maken. Tot 
dit plan van de grond komt, houdt Turrell zich in Europa 
onledig. Een werk voor het Antwerpse MUKHA moest dan wel 
om financiële redenen even worden afgeblazen, maar gelukkig 
is er nog Den Haag, de stad die als geen tweede financieel orde 
op zaken heeft. Dus kon Turrell onder auspiciën van Stroom, 
het Haagse Centrum voor Beeldende kunst, een project in de 
Scheveningse duinen realiseren; ook in een duinpan blijkt 
celestial vaulting op te kunnen treden. Turrell hoogde de 
randen van de door hem uitverkoren duinpan met zand op om 
het effect te versterken; in het midden plaatste hij een bank 
waarop de bezoeker kan gaan liggen. Op 21 september wordt 
dit observatorium officieel geopend. Vanaf die datum zijn bij 
Stroom ook twee lichtruimtes van Turrell te zien - maar zijn 
pogingen om met kunstlicht verheven effecten te bereiken gaan 
eigenlijk altijd mis. Dan toch liever de duinen in; de Hollandse 
lucht laat zich niet zo gemakkelijk verkitschen. Van 21 sep- 
tembertot 19 januari bij Stroom HCBK, Spui 193-195,2511 BN

Gerhard Richter en Thomas Schütte: tot 3 november.
■ Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 
Bonn ((0228/917.12.00);“Kunst in Österreich 1986-1996”: 27 sep
tember tot 3 november.
■ Schim Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt (069/29.98.82- 
0):“SeanScully,20years1976-1996”:2Ï septembertot 1 december;
Ferdinand Hodler: 3 oktober tot 5 januari.
■ SprengelMuseum,Kurt-Schwitters-Platz,30169Hannover(0511/ 
168.38.75): “Blast! Vorticism, die erste Avantgarde in England 
1914-1918”: van 18 augustus tot 3 november; “Leibniz-Arbeit” van 
Hanne Darboven: tot 20 oktober, “Zero & not” van Joseph Kosuth: 
10 september tot 10 november.
■ Kunstverein Freiburg, Rathausgasse 48,79098 Freiburg (0761/ 
349.44): “Die Geschichte der Erotik, von der Prühistorie bis heute ” 
en “235 important and less important photos out of the 2ndhalfofthe 
20th century” van Guillaume Bijl: tot 13 oktober.
■ Villa Merkel Bahnwârterhaus, Pulverwiesen, 73728 Esslingen 
am Neckar (0711/35.12.24.61): “Re-enactment” van Eran Schaerf: 
tot 29 September; “Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa 
HUgel (Villa Merkel)" van Martin Kippenberger van 27 oktober tot 
8 december.
■ Museum fiir Gegenwartskunst, St Alban-Rheinweg 60, 4010 
Basel (061/271.05.36): “Fremdkörper” met Matthew Barney, Mona 
Hatoum, Gary Hill, Bruce Naumann, Marcel Odenbach en Bill Viola: 
tot 29 September.
■ Kunsthaus Zurich, Heimplatz 1, 8001 Zurich (01/251.67.65): 
video-installatie van de Biënnale van Venetië 1995 van Peter Fischli 
en David Weiss: tot 3 november.
■ Kunsthalle Zurich, Limmatstrasse 270, 8005 Zurich (01/ 
272.15.15); “Playpen & corpus delirium ” met werk van onder meer 
Moira Dryer, Robert Gober, Georg Herold en Noritoshi Hirakawa: 
5 oktober tot 29 december.
■ Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270,8005 Zürich 
(01/272.20.50): “The wonderful world that almost was ’’retrospectief 
Paul Thek: tot 22 september.
■ Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstrasse 23,8200Schaffhausen 
(0527/625.25.15): jaarlijkse openstelling van deze privécollectie met 
grote ensembles van onder meer Carl Andre, Joseph Beuys, Donald 
Judd, Bruce Nauman, Lawrence Weiner: tot 30 oktober,
■ Whitechapel Art Gallery, Whitechapel High Street 80, El 7QX 
London (0171/522.78.88): “Inside the visible”, vrouwelijke kunste
naars sinds 1930, samengesteld door Catherine de Zegher. 11 okto
ber tot 8 december.
■ Institute of Contemporary Arts, The Mall, SW1Y 4AH London 
(0171/930.36.47): Gabriel Orozco: tot 22 september, “Schilderijen 
en tekeningen 1964-1995” van Vija Celmins: 1 november tot 22 de
cember.
■ National Gallery, Trafalgar Square, WC2N 5DN London (0171/ 
839.33.21): “Making and meaning: Rubens’s landscapes”: 16 okto
ber tot 19januari.
■ Tate Gallery, Millbank, SW1P 4RG London (0171/887.80.00): 
“Foley artist” van Tacita Dean: tot 10 november.

Den Haag (070/365.89.85). Locatie van de duinpan met de 
welvende hemel: Kijkduin, ter hoogte van de Machiel Vrijen- 
hoeklaan, tegenover Paviljoen de Wittelaer.

EXCHANGING INTERIORS. Het begon - destijds kritisch 
bedoeld - rond 1970 met de conceptuele kunst, maar sinds Jan 
Hoet de beeldende kunst bij de mensen thuis bracht, is de trend 
van tentoonstellingen op nieuwe en ‘ongebruikte’ plekken niet 
te stuiten. Als men de charme van een exotische locatie heeft 
(en voor kunst is elke locatie buiten museum en galerie immers 
exotisch), hoeft men zich om de inhoud immers niet al te veel 
zorgen te maken. Met name Hans-Ulrich Obrist heeft dit genre 
geperfectioneerd, met als hoogtepunt de faecaliënkunsttentoon- 
stelling “Cloaca Maxima” in het rioolmuseum van Wenen. 
“Exchanging interiors” in het Museum van Loon, een histo
risch Amsterdams grachtenpand ingericht in 18de-eeuwse stijl, 
belooft een minder vrijblijvende bedoening te worden. Cen
traal staan de betekenis van het verleden voor de actuele kunst 
- de nieuwe blik op het verleden die de kunst mogelijk maakt - 
en de relatie tussen het kunstwerk en zijn omgeving. Onder 
meer Merijn Bolink, Mat Collishaw, Fortuyn/O’Brien, Maria 
Roosen en Lawrence Weiner zullen speciaal op de ruimtes van

ROOMADE EDITIES

GERT VERHOEVEN PAPA M’A (TROIS SCENES)
1995, Video, Betacam, Kleur, 62 min.

Verschijnt eind 1996:
MATT MOHICAN UNDER HYPNOSIS

een reeks video’s over de performances

Roomade vzw, Brialmontstraat 11, 1210 Brussel. Tel.: +32-2-223 26 73 - Fax: +32-2-219 12 79

MARIELLA SIMONI
- september - oktober

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. (050)62.13.09 - Fax. (050)62.76.57 - vr. / ma. 14 / 18 u
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Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59
B 9 3 0 0 A A L S T 
TEL-FAX 053 77 22 97

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

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

21.9.96-27.10.96

William PLOEGAERT
nieuwe schilderijen

PIET VANNESTE 
JAN WILLEKENS 

"WERKEN OP PAPIER"

opening zo 29 september 
t/m zo 10 november 1996

DIDIER VE
"TENSIONS"

opening zo 17 november 
t/m zo 22 december 1996

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

6e Zomer van de Fotografie

Kurt De Wit & 
Joris Certiaens

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

Departement Audiovisuele en 
Beeldende Kunst (campus Sint-Lucas)

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

K d
G

SINT-LUCASPASSAGE
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9.11.96-15.12.96

ROOD

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

galerij c. de voss
BART VANDEVIJVERE

schilderijen
8 september - 6 oktober 1996

HANS VAN HEIRSEELE

schilderijen
13 oktober -10 november 1996

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

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

ALER,G }
CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3 
8 510 Korfrijk-Marke 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/21 01 45

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

1?
GALERIJ DE WITTE BEER
Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge Sint-Andries

KLEIN
werk van:

Luc Anseeuw
Rossano Bacchin 

Ignace Bernolet 

Jean Bilquin 

Fred Boffin
Diane Bogaerts

Roger Bonduel 
Bruneau

Pia Burrick 

Marcel Cardon 

Brigitte Claeys 

Johan Clarysse 

Albert Daniels
Horst De Blaere 

Erik Dejonckheere 

Enk De Kramer

Armand & Jan 
Demeulemeester

Denmark
Guido Dobbelaere

Etienne Elias 
Gerrit Germonpré 

Isidoor Goddeeris 

Jean Godecharle 

Willo Gonnissen

Roel Goussey 
Peter Jonckheere

Knut Kersse

Nico Lannoo
Gilbert Lens

Marcel Marien 

Frans Masereel 
Marleen Matthys

Geert Opsomer 

Renaat Ramon 

Patrick Storms
Stratos

Carlos Tessarolo
Camiel Van Breedam 

Eric Van De Pitte
Marie-Jeanne

Van De Velde
Bart Vandevijvere
Roger Vansevenant

Land Van Wynsberge

Yves Velter
Ria Verhaeghe

Godfried Vervisch 

Linda Vinck
Chris Wuytack

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK
op zaterdag 7, 14, 21 september & 5, 12, 19 oktober 
op zondag 8, 15, 22 september & 6, 13, 20 oktober

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



Museum van Loon toegesneden werk maken. Van 29 septem
ber tot 3 november in Museum van Loon, Keizersgracht 672, 
1017 ET Amsterdam (020/624.52.55). Openingstijden: zon
dag van 13 tot 17 uur en maandag t/m donderdag van 11 tot 
16 uur.

MARINA ABRAMOVIC. Haar body art uit de late jaren ’60 
en de vroege jaren ’70 gaat, vastgelegd op foto of video, nog 
altijd door merg en been. Abramovic sneed een ster in haar 
huid, diende zichzelf diverse psychofarmaca toe en liet zich 
door anderen aanvallen met wapens die ze vriendelijkerwij s ter 
beschikking had gesteld. Nooit zijn de grenzen van lichamelijk 
en geestelijk uithoudingsvermogen zo dwingend onderzocht, 
met een mengeling van wetenschappelijke precisie en ijzing
wekkende bezetenheid. De licht mystieke trekjes die deze 
werken al bezaten, werden versterkt in de vaak nogal esoteri
sche gezamenlijke performances met Ulay (sinds 1975), waar
van de wandeling over de Chinese muur in 1988 de laatste was 
- wat een symbool van liefde had moeten zijn, het naar elkaar 
toelopen, werd in feite een afscheid. In de jaren ’80 raakte 
Abramovic helaas volledig in de new age verstrikt. Malle 
Marina begon te leuren met kristallen in alle soorten en maten, 
die worden geacht ontzettend positieve vibraties uit te zenden 
en de mens in harmonie met de kosmos te brengen. Deze 
spirituele kitsch is in zekere zin wel op zijn plaats in de 
postmoderne designtaart die het Groninger Museum is. Als de 
strenge kracht van het vroege werk in deze overzichtstentoon
stelling, temidden van alle Mendini-kleurtjes, maar tot zijn 
recht komt. Van 22 september tot 17 november in het Gronin
ger Museum, Museumeiland 1, 9711 ME Groningen (050/ 
366.65.55) en in het late najaar in het Museum voor Heden
daagse Kunst Gent.

DANIEL BUREN. Sedert bijna dertig jaar is Daniel Buren 
bezig het ‘kader’ van de beeldende kunst te tonen. Evenals 
Hans Haacke en Marcel Broodthaers begon hij in de late 
jaren ’60 de context van de beeldende kunst onder de loep te 
nemen. Volgens Buren is het museum een instituut waarmee de 
burgerij kunstwerken van hun oorsprong vervreemdt, om ze in 
een fictief museaal discours onschadelijk te kunnen maken. 
Buren kops voor een streepjesmotief als meest ‘neutraal’, on
kunstig middel om de aandacht op de museale of andersoortige 
kunstcontext te richten. In de nieuwe installatie “Erscheinen - 
Scheinen - Verschwinden” r die Buren voor de Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen heeft geconcipieerd, zijn de vertrouwde 
strepen bijna verdrongen ten koste van spiegels en grote 
kleurvlakken.'Buren plaatste een rij van acht kubusvormige 
hokjes in de zeer grote tentoonstellingszaal van het museum; de 
kubussen staan 45 graden gedraaid ten opzichte van de as 
waarop ze staan. Van binnen zijn ze elk in een andere felle kleur 
beschilderd, van buiten zijn ze met spiegels bekleed. De 
bovenkant is open. In elke muur zit een doorgang; de aldus 
‘uitgespaarde’ stukken muur staan op enige afstand voor de 
opening. De doorgangen vormen twee lange ‘enfilades’, die 
schijnbaar oneindig zijn - aan de uiteinden staan namelijk twee 
‘halve’ kubussen met een achterwand van spiegels. Ook aan 
het plafond hangen spiegels, die de kijker, staande in een van 
de kubussen, in staat stellen van boven een blik in het belen
dende hokje te werpen. En zie, de richel boven de wanden 
wordt aan de bovenkant gesierd met het vertrouwde strepen
patroon. Burens minimale ‘nul-compositie’ heeft echter gro
tendeels plaats gemaakt voor een barokke retoriek van spiegel
en kleureffecten. Als “Erscheinen - Scheinen - Verschwinden ” 
iets over het museale kader te melden heeft, dan is het wel dat 
musea zelfreflexieve spiegelpaleizen zijn, waarin objecten in 
wezen kunnen worden gemist en waarin de leegte heerst. Die 
enigszins naargeestige indruk wordt door de vrolijke kleurtjes 
nauwelijks gecompenseerd. Tot 27 oktober in de Kunst
sammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 40213 
Düsseldorf (0211/8381-0). (S.L.)

GABRIEL OROZCO. Na tentoonstellingen door Kunst
stichting ‘t Kanaal in Kortrijk en eind vorig jaar “Parking” in 
Galerie Micheline Szwajcer maakt Gabriel Orozco een Euro
pese tour via de Kunsthalle Zürich, het ICA in Londen (met het 
zomerse project “Empty club”, een produktie van Artangels) 
en tenslotte de DAAD-galerie in Berlijn. “Parking " in Ant

werpen is grotendeels aan de pers voorbij gegaan, wellicht 
omdat het in een enorme stap het voorstellingsvermogen voor
bij schoot. In de recente tentoonstellingscatalogus besluit Ben
jamin Buchloh zijn bijdrage net bij dit werk en noemt het 
treffend - naar Guillaume Bijl - een situatie. De galerie was tot 
gratis parking verworden met een wisselende bezetting van 
personenwagens. Zelfs voor de geregelde bezoeker bleef dit 
knap vreemd. Het hybride karakter dat over de ruimte, de 
voertuigen en de bezoeker waarde, klonk door in een soort fries 
op ooghoogte. Op ingelijste langgerekte papiervellen had 
Orozco met verticale potloodstrepen (steeds onderbroken door 
een vingeruitstulping over de rand van de meetlat) quasi 
seismografische patronen uitgetekend: uiterst muzikaal met 
soms perspectivistische doorbraken en vervormingen. Luc 
Peire voorbij, zeg maar. Buchloh bedt zijn tekst over “The 
sculpture of everyday life ” van Orozco in in een kritische 
evaluatie van het sculpturaal object en zijn publieke perceptie. 
Doorheen dit vertoog schittert het verfijnde maniërisme in de 
fotografische registraties van Orozco’s aardse ingrepen. Deze 
tentoonstelling paart een staalkaart van sculpturale technieken 
(uitsnijding, overaccentuering, montage, combinatie, model
lering, invoeging, repetitie...) aan een nadrukkelijk temporele 
dimensie (cf. "Wet watch”, een bewasemde polshorloge). Tot 
22 september in het Institute of Contemporary Art, The Mali, 
London SW1 Y5AH (0171/873.00.55) en van 11 januari tot 
2 maart in de Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
Jagerstrasse 23,10117 Berlin (030/202.20.80).

NEUER AACHENER KUNSTVEREIN. Reeds twee jaar 
geleden luidde een actie van Kasper König symbolisch het 
einde in van de vette jaren van de Duitse kunstwereld. Als 
verantwoordelijke van het door subsidiekortingen getroffen 
Portikus - een kleine tentoonstellingsruimte verbonden aan de 
Stâdelschule in Frankfurt am Main - nodigde hij alle aldaar 
óóit exposerende kunstenaars uit een werk te schenken om na 
veiling de Portikus-werking te continueren. Resultaat; een 
fraaie chronologisch geordende veilingscatalogus van Sotheby’ s 
met een overzicht van 1987 tot 1994, een onmiskenbaar sig
naal, geld en veel stijl. Duitse persteksten bevatten sindsdien 
wel vaker noodkreten, zoals onder meer recent het Neuer 
Aachener Kunstverein, dat met een extra-uitgifte van drie 
edities van Walther Dahn, Joachim Bandau en Clemens Weiss 
de put wat wil vullen. De volgende tentoonstelling combineert 
er de terloopse fotografie en video van Beat Streuli - die dit keer 
in Korea heeft rondgelopen - met verwant werk van Stefan 
Altenburger. Tot 3 november in het noodlijdende Neuer 
Aachener Kunstverein, Rudolfstrasse 56-58, 52070 Aachen 
(0241/50.32.55). (E.W.)

Architectuur

WIEL ARETS. Voor de Nederlandse architect Wiel Arets 
(° 1955) kan architectuur als een virus onzichtbaar en onvoor
spelbaar bepaalde maatschappelijke veranderingen teweeg
brengen. In zijn concept van een virolpgische architectuur 
presenteren de gebouwen van Arets zich als minimalistische 
objecten, die zich vaak in de context van historische binnenste
den schuiven. Geïnspireerd op het gedachtengoed van Rossi en 
Grassi worden de geometrische, abstracte elementen in relatie 
gebracht met de bestaande stedelijke morfologie. Arets’ ont
werpen zijn daarnaast herkenbaar döor hun gesloten gevels met 
glazen bouwstenen en kleine, in rasterpatronen opgenomen 
vensters. In het interieur zijn de verrassende doorkijken en 
lichteffecten het gevolg van een grondige bezinning omtrent de 
wijze waarop verkeers- en communicatiepatronen de structuur 
van het gebouw genereren. Van 20 september tot 27 oktoberin 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03.248.38.00).

GAÉTANO PESCE. Wie gaat watertanden van de geur van 
minestrone moet beslist naar de retrospectieve tentoonstelling 
over het oeuvre van de Italiaanse architect en designer Gaetano 
Pesce, die internationale bekendheid verwierf met zijn 
antropomorfe meubels en objecten. Pesce, die in 1939 in La 

Spezia werd geboren en sinds 1982 in New York woont, 
verzorgde immers zelf de vormgeving van deze tentoonstel
ling, waarop de geur van Italiaanse soep de bezoeker moet 
herinneren aan de culturele wortels van de kunstenaar. Naast de 
extravagante meubels en gebruiksvoorwerpen wordt op de 
expositie ook uitvoerig aandacht geschonken aan zijn 
architectuurontwerpen, die vaak de aandacht op zich wisten te 
vestigen door hun ongebruikelijke materialen. Nog tot 7 okto
ber in het forum op het gelijkvloers en de kelderverdieping van 
het Centre Georges Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/ 
44.78.12.33).

FREDERICK KIESLER. Eindelijk wordt het werk van 
Frederick Kiesler (1890-1965) te kijk gesteld, momenteel in 
Parijs, vanaf november bij Witte de With in Rotterdam. Deze 
in Wenen geboren artistieke duizendpoot werd door de ortho
doxe architectuur- en kunstgeschiedenis vaak over het hoofd 
gezien, wellicht omdat hij precies de grens tussen beeldhouw
kunst en architectuur als onderwerp van zijn œuvre naar voren 
schoof. Het vroege werk van Kiesler vertoont een duidelijke 
verwantschap met de toenmalige constructivistische en 
neoplastische ruimtelijke experimenten. In 1923 experimen
teerde hij met mechanische en filmische middelen op 
scenografisch vlak en in 1925 ontwierp hij binnen de context 
van De Stijl een zwevende “City in Space". In diezelfde 
periode tekende hij een ovaalvormig “Endless Theatre" met 
een spiraalvormige scene. In 1926 week Kiesler uit naar de 
Verenigde Staten, driejaar later bouwde hij er in New York de 
“Film Guild Cinema”, het enige gebouw van Kiesler dat 
samen met het Sanctuarium van het Boek in Jeruzalem in 1965 
effectief wérd gebouwd. Kieslers eigenzinnige en visionaire 
kwaliteiten resulteerden in 1949 in een anti-functionalistisch 
manifest. Reeds eerder had de kunstenaar toenadering gezocht 
tot het surrealisme, waarvan hij de organische vormentaal en 
magische associaties overnam. Zijn meest spectaculaire reali
saties op dit vlak, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 
waren de tentoonstellingsinrichtingen in de galerie van Peggy 
Guggenheim te New York en het ontwerp van het zogenaamde 
“Endless House ”, dat als reactie op de rabiate functionalistische 
preoccupatie voor een klinische hygiëne, als een soort ei
vormige primitieve grot werd geconcipieerd. Nog tot 21 okto
ber in de Galerie nord/mezzanine van het Centre Georges 
Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/44.78.12.33). Van 9 no
vember tot 15 januari 97 bij Witte de With te Rotterdam (010/ 
411.01.44).

GIUSEPPE TERRAGNI. De jong gestorven Giuseppe 
Terragni (1904-1943) behoort met een zesentwintigtal realisa
ties ongetwijfeld tot de grootste architecten van deze eeuw. 
Zowel met zijn aan het Russische constructivisme herinne
rende appartementenblokNovocomun ( 1928) als het beroemde 
Casa del Fascio te Como (1932-36) slaagde deze Italiaanse 
rationalist erin om op een persoonlijke wijze het modernisme 
van het machinetijdperk te verzoenen met de tektonische 
waarden van het Italiaanse classicisme. Deze interessante 
tentoonstelling werd door Giorgio Ciucci en Marco De Michelis 
op het getouw gezet en Gae Aulenti verzorgde de vormgeving. 
De opbouw getuigt van een klassieke degelijkheid die het 
documentaire karakter van het geheel niet in de weg staat. 
Enkel bij de presentatie van Terragni’s meer visionaire en 
spectaculaire ontwerpen, zoals dit voor het Danteum te Rome 
(1938) eh de inrichting van de tentoonstelling van de fascisti
sche revolutie, wérd iets meer theatraliteit gepermitteerd. Ver
geet niet de woningblokken die Terragni samen met Pietro 
Lingeri op loopafstand van het Palazzo dell’Arte bouwde te 
bekijken. Nog tot 3 november in de Galleria della Triennale, 
Palazzo dell’Arte, Vialé Alemagna6, 20121 Milano (02/ 
724.341).

INTERIEUR 96. Als commissaris van de vijftiende editie van 
dé Biënnale te Kortrijk werd Marc Dubois aangesteld, terwijl 
de vormgeving van het geheel wordt verzorgd door Christian 
Kieckens, die ook twee jaar geleden het grondplan tekende. Het 
principe van een lange wandelstraat die de verschillende hallen 
met elkaar verbindt wordt behouden. Naast de talrijke commer
ciële beurzen werd voor Interieur 96 ook een uitgebreid cultu
reel programma uitgewerkt. Uiteraard wordt aandacht ge-
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schonken aan het werk van de eregast: dit jaar is dit Jean 
Nouvel, die internationale bekendheid verwierf met het Institut 
du Monde Arabe en, recenter, met de Fondation Cartier te 
Parijs. Daarnaast grijpen nog een aantal nevenmanifestaties 
plaats: er wordt een expositie georganiseerd met een aantal 
spraakmakende tafelontwerpen uit de 20ste eeuw, er is de 
Street of Designers met een selectie van realisaties van 
topdesigners, er wordt ook speciaal aandacht geschonken aan 
design uit Portugal, en uiteraard wordt het werk van de laureaten 
van de Wedstrijd voor Europese Ontwerpers aan het publiek 
voorgesteld. Tenslotte worden ook nog op andere locaties in 
Kortrijk enkele evenementen op het getouw gezet. Van 18 tot 
27 oktober in de Hallen te Kortrijk. Voor meer informatie: 
Stichting Interieur, Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk (056/ 
22.95.22).

BEN VAN BERKEL. In het Nederlands Architectuurinstituut 
wordt de Nederlandse inzending voor de negentiende Triënnale 
van Milaan tentoongesteld. Het betreft een installatie, samen
gesteld door Ole Bouman en in vorm gegoten door Ben van 
Berkel, die de digitalisering van de architectuur en stedebouw 
wil onderzoeken. “RealSpace Quicktimes” Ïooptnogtot29 sep
tember. Tot diezelfde dag wordt in het Nai ook een expositie 
getoond over het ontwerp van Ben van Berkel voor de 
Erasmusbrug, die op 4 september werd geopend. Tot 6 oktober 

zijn in het Nai nog de inzendingen van de prijsvraag de 
architectuuropleiding als ontwerp te zien. Voorts tentoonstel
lingen over de ingezonden plannen voor de Nederlandse locaties 
voor Europlan 4 (van 19 oktober tot 24 november), over de 
meubels van Gispen (van 20 september tot 3 november) en 
over Franse architectuur (van 11 oktober tot 10'november). 
Het Nederlands Architectuurinstituut vindt u in het Museum
park 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00).(S.J.)

Fotografie
—

DE LA MORT. Het zou kunnen, suggereert de curator, datje 
niet meer helemaal dezelfde bent als je zijn tentoonstelling 
buitengaat. Die tentoonstelling bevat objecten en sculpturen 
die verband houden met doodsrituelen in Afrika, Oceanië en 
Zuid-Amerika: begrafenismaskers, bewerkte schedels uit voor- 
oudercultussen en gedroogde mensenhoofden naast de be
kende sterfhuisfoto’ s van de Newyorker Andres Serrano. Olivier 
Vrankenne bedacht en bracht het samen voor galerie Rodolphe 
Janssen in Brussel. Ook al omdat ze zo mooi zijn, zegt hij, die 
rituele figuren en de beelden van “The Morgue”. In zijn 
concepttekst slooft Vrankenne zich alvast vooral uit om 
Serrano’s “meesterlijke kunstenaarschap - in de lijn van David 
en Géricault - “ in de verf te zetten. Universele Voorstelling, 
Meditatie bij De Dood, “Regard qui rend une dignité perdue à 
cette nouvelle existence d’après la vie.” Geen sensatie, niks 

provocatie, zegt hij. Toch maar eens gaan kijken of we het hier 
nog over dezelfde Serrano hebben, “...de la Mort” loopt van 
19 september tot 26 oktober in Galerie Rodolphe Janssen, 
Livornostraat 35, 1050 Brussel (02/538.08.18).

BALTZ & PERKOVIC. Over Lewis Baltz (USA, 1945) raak 
je niet vlug uitgeschreven, vanSlavica Perkovic (F, 1957) is 
heel wat minder geweten. Beide leven en werken al een tijdje 
samen in Parijs. Een van hun recente collaboraties was de 
verbinding van Perkovics “Six Stories for Four Men ” met 
Baltz’s docudrama in boekvorm of CD-Rom “The Newport 
Beach Deaths ”. Onder meer het Museum für Photographie in 
Braunschweig bracht de tentoonstelling, de hyperactieve uit
gever Scalo publiceerde onvervaard beide nogal langdradige 
projecten in twee hardbacks, verpakt in een strokartonnen doos 
onder de gezamenlijke noemer “Verhalen over verlangen en 
macht”. Zoiets. Op uitnodiging van Moritz Küng zullen Baltz 
& Perkovic de foto-installatie “Two Windows in Brussels” 
realiseren. Twee transparante fotoportretten van een vrouw 
worden aangebracht in twee vensterramen: één in Küngs ap- 
partement/galerie APP.BXL, het andere in het ertegenover 
gelegen Hotel Mirabeau. In beide foto’s belichaamt Slavica 
Perkovic telkens één kant van de dubbelrol van Kim Novak als 
Madeleine/Judy in Hitchcocks “Vertigo". WatBaltz&Perkovic 
vooral zouden willen, is dat de toeschouwer onontkoombaar 
deel gaat uitmaken van hun reconstructie van de complexe 
psychologische relaties en verborgen verlangens in deze film. 
Je zou voor minder aan het duizelen gaan. Van 26 oktober tot 
12 december in Hotel Mirabeau en in APP.BXL, Fontainas 
Plein 22,1000 Brussel (02/502.87.93), enkel na afspraak.

BLOSSFELDT. In de Antichambres van het Paleis en door
heen het parcours van de Horta-tentoonstelling kan je ze 
terugvinden. Foto’s uit Blossfeldts “Urformen der Kunst”. 
Karl Blossfeldt werd in 1865 in Schielo, Harz geboren, stu
deerde beeldhouwkunst en schilderkunst in Berlijn. Zijn opna
men van plantenmotieven maakt hij aanvankelijk vooral vanuit 
documentair oogpunt, hij was leraar ‘modelage’. In 1900 
construeert hij zijn eigen 13x18 cm camera en ontwikkelt 
geleidelijk zijn kenmerkende, macrofotografische reeksen van 
bloemen en planten. Frontale opnamen tegen een neutrale, 
uniforme achtergrond, met een uitgesproken precisie voor 
details. Via zijn fotografische studies komt hij ertoe om op 
basis van deze vegetale structuren en hun groeitypes algemene 
modellen te formuleren, toepasbaar op de mens en op diens 
artistieke of industriële constructies: “Urformen der Kunst”. 
Dit boek uit 1928 slaat behoorlijk aan bij de tenoren van de 
toenmalige Neue Sachlichkeit en Blossfeldt neemt een jaar 
later deel aan hun historische tentoonstelling “Film und Foto ” 
in Stuttgart. Tot aan zijn dood in 1932 blijft hij zelfstandig 
fotograaf. Van 4 oktober tot 5 januari in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/507.84.68).

MUSEA VOOR FOTOGRAFIE. Nog de wonden likkend, 
nagelaten door de onprettige verwikkelingen die hun geplande

Fotografie kort

■ CentreNationaldeïaPhotographie,RueBerryer 11,75008 Paris 
(1/53.76.12.32): “Du Bauhaus au Photojoumalisme” van Umbo 
(met uitgave van nieuwe Photo Poche), "Moins Trente 96" en Lise 
Sarfati: van 18 september tot 21 oktober.
■ Mois de la Photo à Paris, vanaf 28 oktober met 1001 tentoonstel
lingen, waaronder Arnaud Claass en William Klein in het Maison 
Européenne de la Photographie, rue de Fourcy 5-7, 75004 Paris 
(44.78.75.00); “La Révolution de l’instantané en photographie 1880- 
1900" in Galerie Colbert, rue des Petits Champs 6, 75002 Paris 
(47.03.81.10); Appelt, Evans, Rainer, Rauschenberg, Steichen, Wit- 
kin in Galerie Baudoin Lebon, rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 
75004 Paris (42.72.09.10); Max Barboni, Dirk Braeckman, Bernard 
Descamps, Alain Faure in Galerie Le Reverbère 2, rue Debelleyme, 
75003 Paris (40.27.96.22); Robert Frank in Centre Culturel Suisse, 
rue des Francs-Bourgeois 38, 75003 Paris (42.71.44.50); "Double 
vie, double vue” met Diane Arbus, Imogen Cunningham, Eileen 
Cowin, Bruce Weber, Magritte, Felten-Massinger. Aziz+Cucher, 
Gilbert&George in Fondation Cartier, boulevard Raspail 261,75014 
Pans (42 18 56 50) Bruce Da <1 onin le Carrouseldu Louvre, ruede 
Rivoli 99,75001 Paris (43.16.47.51); Raymond Depardon in Fnac 
Montparnasse, rue de Rennes 136.75006 Paris ( 45.54.30.00 ); Retro
spectief Ed van der Elsken in Institut Néerlandais, rue de Lille 121. 
75007 Paris <47.05.85.99 ); Stan Douglas. Angela Grauerholz, Geoffrey 
James SyKieRc dm n Lin Wallace in C ouvent desC un li rs rue 
de l’école de Médecine, 75006 Paris (40.46.05.47).
■ Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de Calais, Place 
des Nations, 59282 Douchy-les-Mines (27.43.56.50): “Berlin 1943- 
1990" van Arno Fischer: tôt 7 oktober.
■ L’Imagerie, rue Jean Savidan 19,22300 Lannion (96,46.57.25): 
onder meer John Batho, Chantal Connan, Barbara Alper, Hiroshi 
Sugimoto: tot 28 september: Henri Cartier-Bresson' van 14 oktober 
tot 23 november.
■ DuMont Kunsth alle, Roltensternstrasse/F o nch Kdl Strasse, 
50735 Köln (0221/72.91.49): “Der zerteilte Bliek ", met onder meer 
Dominique Auerbacher, Paul Berger, Gladys. Les Krims, Haralampi 
G Orosc koff, Gerhard Rühm, Jli tin in \ an den Boom PietWessi ig: 
tot 22 september.
■ Museum Folkwang, Goethestrasse 41, 45128 Essen (0201/ 
88.45 314): ''Raum/eit/BildRaum- lOfotmtrufische Bettrdge' : tot 6 oktober. 
■ Portikus, Schone Aussicht 2,60311 Frankfurt (069/60.50.08.30): 
Esko Mannikkö: tot 22 september.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestrasse 53,38440 Wolfsburg 
(05361/26690): John Chamberlain "Skulpturen und fotografische 
Arbeiten 1967-1995”, Wolfgang Tillmans “Wer Hebe wagt lebt 
morgen" en Chantal Akerman “D’EST".
■ Museum fürGestaltung, Ausstellungstrasse 60.8005 Zürich(01/ 
446.22.11): "Die Klasse": werk van studentenZiircherStudienbereich 
Fotografie, Schule für Gestaltung en gastdocenten als Lewis Baltz, 
Nan Goldin, Paul Graham, Helen Chadwick: van 11 september tot 
27 oktober.
■ Kunsthaus Zurich, Heimplatz 1, 8001 Zürich (01/251.67.65): 
“lm Kunstlicht”, Photographie im 20.Jahrhundert aus dem 
Sammlungen im Kunsthaus Zürich: tot 10 november.
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Kessels-tentoonstelling kwamen verzuren en na de daaropvol
gende voor de hand liggende themashow met gefotografeerde 
pyramides, probeert het Fotomuseum in Charleroi dit seizoen 
drie nieuwe tentoonstellingen uit. Onder meer de presentatie 
van een éminence grise van de Franse fotografie zou daarbij in 
het oog kunnen springen. De “dansende” fotograaf noemt men 
hem soms. Edouard Boubat (“Parijs, 1923) staat inderdaad 
voor een lichtvoetige, pretentieloze fotografie. Een bijwijlen 
behoorlijk innemende inventaris van “les choses de la vie”: 
golvende haarbos van vrouw, vrijend koppel in donker portaal, 
glimlach van kind, man met poedel op Parijs caféterras, op
waaiend jurkje in de duinen, die dingen. Teder in de rake 
beelden, al te vertederend en soft echter bij een overdosis, 
waarbij visoenen van zwart-wit flutpostkaartjes uit lijsten
winkels nog milde nevenverschijnselen zijn. Boubatfoto’s 
bekijkt men beter met mondjesmaat en weinig woorden. En 
dan is er voorwaar wat te zien. Alleen al zijn vroegste foto “La 
Petite Fille aux feuilles mortes" uit 1946 is een ikoon van 
formaat, of kort daarna, de schitterende serie over de myste
rieuze Leila, die van de verrukkelijkste beelden bevat die 
mannen ooit van vrouwen maakten. Zijn hele eindeloze car
rière door - Boubat fotografeert nog steeds - blijft hij met 
regelmaat leefbare foto’s afleveren. Mild ironische, simpele, 
goedgemaakte foto’ s die aan zichzelf genoeg hebben. Meestal. 
Voorts in Charleroi “'Waterline ” van de Finse Amerikaan Arno 
Rafaël Minkkinen, af en toe intrigerende, soms drammerige, 
vergezochte zelfportretten. Naast een presentatie van de 
interbellumfotograaf François Tuefferd, die pas eind de jaren 
’80 zelf terug met zijn foto’s boven water kwam. Vooral een 
reportage uit 1935 over de pakketboot Normandie en zijn eigen 
galerie Le Chasseur d’Images , die vanaf 1937 foto’s van 
bijvoorbeeld Ilse Bing, Herbert List of Bill Brandt te zien gaf, 
behoren tot zijn wapenfeiten.
Antwerpen haalt met de overname van een Irving Penn-retro- 
spectief, afkomstig van het Modema Museet in Stockholm, een 
onontkoombare klassieker in huis. Deze Amerikaanse top- 
fotograaf liet ter nagedachtenis aan zijn Zweedse echtgenote 
een representatieve collectie van honderd foto’s, geplukt uit 
z’n vijftigjarige carrière, na aan de foto-afdeling van dit mu
seum. Daaronder Penns trendsettende mode-opnamen voor 
“ Vogue ”, kunstenaarsportretten, onconventionele naaktstudies 
en selecties uit reeksen als “Worlds in a Small Room”. Onge
twijfeld zonder enig betekenisvol verband zijn in de galerie 
fotowerken te zien die de Brusselse fotografe Denise Coenen 
de voorbije twee jaar realiseerde. Van 21 september tot 19 no
vember in het Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47,2000 Antwerpen (03/216.22.11). Minkkinen, Tuefferd 
en Boubat lópen tot 17 november in het Musée de la 
Photographie/Centre d’Art Contemporain de la Communauté 
française, avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi (071/ 
43.58.10).

HONDERD FOTO’S. Wat hebben we er eigenlijk aan? Aan 
die tonnen foto’s die inmiddels al dan niet in zuurvrije karton
nen dozen en geklimatiseerde kluizen moeten opgeslagen 

liggen. Zeker als blijkt dat de meeste musea niet eens echt over 
een werkbare, laat staan door het publiek raadpleegbare inven
taris van hun foto’s beschikken. Het Stedelijk in Amsterdam 
brengt binnenkort alvast een eerste catalogus van de indruk
wekkende fotocollectie uit en verbindt daar een bloemlezing 
van honderd foto’s aan. Van 14 september tot 17 november in 
het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Am
sterdam (020/5732.911). Van 12 oktober tot 10 november zijn 
er ook-foto’s te zien van de Oostenrijkse fotograaf Manfred 
Willmann, tevens uitgever van het toonaangevende fotografie- 
tijdschrift “Camera Austria”.

AGLAIA KONRAD. De grootstad doorgelicht. Aglaia Kon
rad (Salzburg, 1960) legt al geruime tijd een beeldarchief aan 
van steden die ze bezoekt, reusachtige, niet te overziene steden 
meestal, zoals Tokio, Mexico-City of Cairo. Haar benadering 
van de stedelijke infrastructuur is zowel fragmentair als pano
ramisch, details als bouwwerven en betonmolens vinden een 
plaats naast duizelingwekkende luchtopnamen. Die zwart-wit 
foto’s drukt ze af op een transparante, matte polyesterfilm, die 
steevast door achterliggend dag- of kunstlicht wordt opgehoogd. 
Een heldere illusie van inzicht en overzicht. In Rotterdam 
combineert Aglaia Konrad een montage van nieuwe foto’s met 
dia-projecties. Tot 6 oktober in Galerie Fotomania, Hoorn- 
brekerstraat 22, 3011 CL Rotterdam (010/413.50.55).

AXEL HÜTTE. Brengt in Wolfsburg nieuwe landschaps- 
foto’s die hij realiseerde in Zwitserland en in de Spaanse Sierra 
Nevada. Zoals bij andere Becherschüler ligt ook een duidelijk 
systematische werkwijze ten grondslag aan de foto’s van 
Hütte. Zijn ‘rustige’ panorama’s zijn steevast monumentaal 
uitvergroot en frontaal, menselijke aanwezigheid blijft beperkt 
tot een suggestie, en dan nog enkel architecturaal. De horizon 
ligt diep en de hemel is niet zelden kenmerkend wolkig melk
wit. Alle beelden lijken verbonden door wat je een fotografisch 
sfumato zou kunnen noemen. Toch is Axel Hütte geen neo- 
picturalist, die met onscherpte of wazige contouren zijn foto’s 
in nevels wil hullen. Klaus Hoffmann noemt hem onomwon
den een conceptueel kunstenaar, die onder meer de verant
woordelijkheid voor de definitieve lectuur, het ‘vervolledigen’ 
van zijn beelden, doelbewust aan de kijker overlaat. “Land
schaft" van Axel Hütte: tot 29 september in het Kunstverein 
Wolfsburg, Schlosstrasse 8,38448 Wolfsburg (05361/674.22). 
(E.E.)

Beeld/Scherm
___ _______

CINEASTEN STELLEN TENTOON. In september is er in 
de Antichambres-reeks van het Paleis voor Schone Kunsten 
een filminstallatie van Franciska Lambrechts te zien. Met vier 
geprojecteerde filmloops worden dialogen uit Moravia’s “La

Beeld/Scherm kort

■ Museum of Modem Art, Pembrokestreet 30, Oxford (01865/ 
72.27.33): “Scream and scream again. Film in art” Sadie Benning, 
Douglas Gordon, Isaac Julien, Tony Oursler, Lisa Roberts en Marijke 
Van Warmerdam: tot 22 september.
■ Kunst- und Austellungshalle, Friedrich Ebert-Allee 4, Bonn 
(228/91.71.200): Bill Seaman: tot 3 november.
■ Bonner Kunstverein, Hochstadenring 22, Bonn (224/48.28.64): 
“Videonale 7 Bonn van 20 tot 23 september.
■ Kunsthalle Wien am Karlsplatz & Semper-depot, Lehar-Gasse 8, 
Wien (01/521.89.60): “100years of Cinema. The 7thart in search of 
the 6 others ’’.samengesteld door Harald Szeemann: tot 17 november.

Noia " geconfronteerd. In een tweede zaal worden geschilderde 
zelfportretten getoond. Lambrechts is vooral bekend om haar 
prachtige debuutfilm uit 1991 “Allons travailler! waarom? 
waarom ? waarom ? " maar liet ons wat op onze honger met haar 
langspeelfilm “Als werkelijkheidszin bestaat, moet mogelijk- 
heidszin ook bestaan”. Ook deze installatie is een produktie 
van het STUCatelier, tot 29 september in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/ 
507.84.66).
Ooit kwam Peter Greenaway niet aan de bak als grafisch 
kunstenaar. Daarom verwerkte hij zijn plastische exploten 
maar in een filmpje, “A Walk throughH”, een bezoek aan een 
fictieve tentoonstelling. Vele jaren later is hij een gevierd 
filmmaker maar zijn eerste liefde laat hem niet los. Eerder 
bouwde hij tentoonstellingen met het werk van anderen in 
Wenen, Rotterdam, Parijs, Venetië en Genève. Nu toont hij 
onder de titel “The Tyranny of the Frame” een zeventigtal 
eigen schilderijen, collages en tekeningen. Ze worden getoond 
in Galerie Fortlaan 17 te Gent in samenwerking met het Inter
nationaal Filmfestival van Vlaanderen waar Greenaways nieuw
ste film “The Pillow Book” in Belgische première gaat. Op 
15 oktober kan u de film bekijken en de tentoonstelling bezoe
ken in het gezelschap van de meester. Tot 27 oktober in Galerie 
Fortlaan 17, 9000 Gent (09/222.00.22).

DIGITAL TERRITORIES. Drie organisaties: R’96, DEAF 
en ISEA organiseren in Rotterdam “het grootste evenement op 
het gebied van elektronische kunst in Nederland”. Naast het 
“7th International Symposium on Electronic Art” (ISEA) loopt 
van 17 tot 29 september het “Dutch Electronic Art Festival” 
(DEAF). Het heeft als thema “Digital Territories”, waarmee 
de relatie van de stad tot computernetwerken bedoeld wordt. 
De belangrijkste locatie is het Nederlands Foto Instituut, Witte 
de Withstraat 63. Tussen de installaties, netwerken en CD- 

"roms zal onder meer “Frontiers of Utopia”, een interactieve 
installatie van Jill Scott te zien zijn waarmee je gesprekken 
kunt voeren met acht digitale vrouwen. En Stacey Spiegel en 
Rodney Höinkes hebben de havensimulator van Rotterdam, 
Wilhelminakade 701, omgebouwd tot een virtuele omgeving.

Jörg Czeschla & Dirk Braeckman 17 octobre - 1 7 novembre 96

Lucia Radochonska 21 novembre - 22 décembre 96

Hôtel Hannon
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Dit alles kadert in het jaarlijkse R’96 festival gewijd aan “De 
Nieuwe Verleiding”. DEAF, V2_Organisatie, Eendracht- 
straat 10, 3012 XL Rotterdam (010/404.64.27) e-mail: 
DEAF@v2.nl URL: http://www.v2.nl/DEAF.

REHEARSALS FOR EXTINCT ANATOMIES. Op 8 en 
9 november wordt in de Kaaitheaterstudio een dubbel video
programma voorgesteld, onderbroken door een korte 
dansperformance. Thema is het lichaam, het skelet, het virus. 
De titel is ontleend aan een animatiefilm van de gebroeders 
Quay, “Rehearsals for extinct anatomies”. In het zo hetero
geen mogelijke programma wordt verder onder meer werk 
getoond van Leslie Thornton, William Latham, Ana Torfs, en 
Simon Pummel. Pummel is gefascineerd door de anatomie van 
het menselijke lichaam als een te exploreren landschap. Hij 
gebruikt verschillende animatietechnieken, van potloodschets 
tot computer. “In Temptation of Sainthood” (1993) vervormt 
hij een verhaal over Freud en een van zijn patiënten tot een 
elegante, onrustwekkende elegie. Meer inlichtingen bij het 
Kaaitheater, Akenkaai 2,1210 Brussel (02/201.58.58). Edwin 
Carels geeft van 8 oktober tot 26 november in het Filmmuseum 
Antwerpen (03/233.85.71) een cursus van 8 lessen overtheorie 
en geschiedenis van de animatiefilm.

ALEKSANDR SOKUROV. ’’Spiritual Voices ” is de titel van 
een filmdag die LAK-Galerie inricht als pars pro toto ter 
viering van hun vijftigjarig bestaan. Fanaten van het werk van 
de gevierde Aleksandr Sokurov krijgen in een lijn alles nog
maals opgediend ( “Maria ”, “De eenzame stem van de mens”, 
“Ostliche Elegie”, “Stimmen derSeele”) met als toemaatje de 
documentaire van Gorik Lindemans over Sokurov en een 
panelgesprek met onder de genodigden Chris Dercon, Edwin 
Carels, Anna Tilroe en Rudi Fuchs. Op 6 oktober (zeker 
reserveren) bij LAK-Galerie, Cleveringaplaats 1, 2300 RA 
Leiden (071/12.48.90). (M.H.)

Publikaties

ART GALLERY EXHIBITING. “The gallery as a vehicle 
for art” is de ondertitel van deze door Galerie Paul Andriesse 
geïnstigeerde publikatie over de rol van het galeriewezen in de 
kunstwereld. Het boek is de opvolger van een eerdere publika
tie uit 1989. In de loop van de voorbereiding van deze nieuwe 
uitgave werd voor de samenstellers, Paul Andriesse en Mariska 
van den Berg, de fixatie op de eigen galerie spoedig onderge
schikt aan de algemenere vraag naar de betekenis van de galerie 
voor hedendaagse kunst in de huidige kunstwereld. Er komen 
uit de bijdragen een aantal ontwikkelingen naar voren die het 
de galerie moeilijk maken: enerzijds zijn er steeds meer hande
laars in eigentijdse kunst actief, die in tegenstelling tot galerie
houders de kunst geen platform verschaffen door het organise
ren van tentoonstellingen. Anderzijds tracht de kunst tegen
woordig weer versterkt ‘de realiteit’ te veroveren, en wordt 
bijgevolg naar nieuwe presentatievormen op niet-institutio- 

nele plekken gezocht. Niettemin, zo stelt Julian Heynen in zijn 
bijdrage, blijft het ‘beperkte kader’ van de galerie nodig om de 
kunst een zekere mate van ‘kritische openbaarheid’ te verle
nen. Sacha Craddock komt tot een soortgelijke conclusie; ook 
in de onder grote economische druk staande Engelse kunst
wereld blijft de white cube met zijn beperkingen noodzakelijk. 
Het is jammer dat de bijdrage van Craddock nogal in algemene 
uitspraken blijft steken; men was graag iets concreter geïnfor
meerd over de wijze waarop de jonge Britse kunst zich op de 
markt werpt. Craddocks beeld van armetierige kunstenaars en 
geschrapte subsidies zou bijna doen vergeten dat er in sommige 
kringen ook grof geld wordt verdiend.
“Art gallery exhibiting ” kent een. boeiende veelheid aan per
spectieven - de Duitse museumdirecteur Ulrich Bischoff schrij ft 
over galeries als ‘leveranciers’, terwijl de Zuidafrikaanse kun
stenaar Andries Botha in een nogal grimmige bijdrage een 
beeld schetst van een land waarin de kunst tussen politieke en 
economische malaise verpletterd dreigt te raken - of al is 
geraakt. Sarcastisch vraagt hij de westerse lezer: “So how are 
things with your galleries?” Interessant zijn voorts de mijme
ringen van Dan Cameron bij de jongste verhuizing van 
Newyorkse galeries uit Soho naar Chelsea en andere districten. 
Deze kleinschalige migratie (wel van vooraanstaande galeries, 
zoals Mary Boone) heeft in de Newyorkse kunstwereld een 
schok veroorzaakt - waarom eigenlijk? Volgens Cameron 
omdat de geografische clustering in Soho de Newyorkse kunst
wereld een gevoel van eenheid gaf, iets wat men juist nu de VS 
door cultural wars worden geteisterd goed kon gebruiken. Een 
interview met Seth Siegelaub, rond 1970 promotor van 
conceptuele kunst en als zodanig bij ‘alternatieve’ manieren 
van presentatie betrokken, zorgt voor de historische dimensie. 
Het is jammer dat er niet wat meer op historisch onderzoek 
gebaseerde bijdragen zijn in de trant van die van Jan 
van Adrichem, waarin het reilen en zeilen - en het beleid - van 
de progressieve Amsterdamse galeries Riekje Swart, Art & 
Project en Helen van der Meij in de jaren ’60 en ’70 onder de 
loep wordt genomen. Laatstgenoemde is de voorloper van Gale
rie Paul Andriesse, en helaas is deze ondanks de intentie om een 
breed overzicht te geven soms wel wat erg prominent aanwezig 
in het boek. Met name door de - overigens nogal nietszeggende - 
bijdragen van kunstenaars en een verzamelaar over Paul Andriesse 
wordt het soms enigszins incestueus. En Paul Groot spoort in zijn 
tekst Andriesse weliswaar aan om zijn hoedanigheden van 
galerist en fotograaf minder streng te scheiden, maar het is de 
vraag of het verstandig was om daar met deze publikatie gehoor 
aan te geven. De vele door Andriesse gemaakte foto’ s zijn zelden 
echt relevant en geven “Art Gallery exhibiting " wat al teveel het 
karakter van een persoonlijk fotoalbum. En die foto van Mariene 
Dumas, die op de vloer van de galerie haar baby de borst geeft, 
had die ons nou werkelijk niet bespaard kunnen blijven? “Art 
gallery exhibiting, the gallery as a vehicle for art ”, Paul Andriesse/ 
Uitgeverij De Balie, 1996. (S.L.)

DOCUMENTSDOCUMENTA. Op haar weg naar Docu
menta X in Kassel lijkt Catherine David vastbesloten om stil
zwijgend een bres van verschil te slaan met de vorige editie. Ter 
voorbereiding op the real thing zijn vier publikaties gepland 
waarmee enkele contouren worden geschetst binnen welke ze 

dit evenement situeert: “Iets tussen een experimentele ruimte 
en een kunstmarkt in”. Ondertussen verschenen reeds 
twee ”Documentsdocumenta”, sober vormgegeven schriften 
die elk een aantal bestaande artikels rond een ruim opgevat 
thema bundelen. Het zijn smaakmakers waarin geen 
kunstenaarslijst onthuld wordt, maar bijvoorbeeld enkel het 
tentpönstellingsparcours even fotografisch wordt uitgelicht 
(een as van het treinstation over de winkelwandelstraat naar het 
Fridericianum, Ottoneum, Documentahallen, Orangerie en een 
kerk). In het eerste deel verdienen verder een artikel van Jean- 
Christophe Bailly en een gesprek tussen David en Paul Virilio 
de aandacht. Virilio verwijt de beeldende kunsten een des
interesse voorde gevolgen van delocalisatie. Met “Thefree use 
of the proper (exchanges, treshold, translations)” parafraseert 
Bailly de Duitse dichter Holderlin betreffende de schijnbaar 
onmogelijke intellectuele taak om in een geglobaliseerde we
reld iets betekenisvol te ondernemen. In algemene termen 
hekelt Bailly de vereenvoudigende en verwarrende 
inkapselingen die aanhangers van nationalismen en 
mondialisering propageren. “Documentsdocumenta 2 ” lijkt 
de algemene uitgangspunten van het vorige nummer toe te 
spitsen op het filmlandschap, met een staande ovatie voor de in 
1992 overleden Serge Daney, voormalig hoofdredacteur van 
het tijdschrift “Cahiers du cinéma”. Hoe met beelden wordt 
gepokerd komt naar boven in Daney’s heldere analyse van de 
boorling-campagne van Benetton. In relatie tot de films van 
Jean-Lüc Godard (besproken door Frieda Grafe en Serge 
Daney) en Guy Debord (door Giorgio Agamben) worden de 
verwevenheid van documentaire en fictie en de betekenis van 
hun montages uitgelicht. In een vierpunten-hypothese betref
fende de actualiteit van het beeld schaatsen Catherine David en 
Jean-François Chevrier vervolgens tussen en door de Schone 
Kunsten en de media. Ze vragen aandacht voor de context van 
massaal geproduceerde beelden en verwerpen een simpli- 
fiërende discussie over het beeld binnen de context van een 
tegenstelling tussen kunst en media. Informatie en documen
taire worden voorgedragen als materiaal dat best in status 
geherwaardeerd mag worden, tot in het artistieke toe en ten
slotte wordt - alweer - een herziening bepleit van de status van 
het publieke. Beelden en bondige teksten 'over Alexandr 
Sokurov, Jeff Wall, Ed van der Elsken, Helen Levitt, Jon Jost 
en Michelangelo Pistoletto vullen dit tweede deel aan. Beide 
publikaties houden alvast de belofte in van een Documenta X 
met ruimere perspectieven dan de consecratie van kunst- 
individuen. Teksten worden niet geschuwd of geridiculiseerd. 
Een volgend nummer met als thema ‘territorium’ wordt ver
wacht voor de jaarwisseling, bij de opening verschijnt een 
vierde reader, over ‘podiumkunsten’. “Documentsdocumenta ” 
in Engels/Duitse vertaling is relatief goedkoop uitgegeven 
doorCantz Verlag, SenefelderstraBe 9,73760 Ostfildem-Ruit 
(0711/449.93-0) (E.W.)

RONI HORN. De nieuwe catalogus “Earth grows thick”, die 
een reizende Amerikaanse tentoonstelling van Roni Hom be
geleidt, is gewijd aan de liefde (een woord dat meer op zijn 
plaats is dan ‘bewondering’) die Hom koestert voor de 19de- 
eeuwse dichteres Emily Dickinson. Het omslag van het boek 
wordt gesierd door een foto van sappig groene vegetatie in de
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tuin van het huis in Amherst (Massachussets) waar de dichteres 
haar teruggetrokken leven leidde. Ook'in het binnenwerk zijn 
schitterende foto’s opgenomen die Hom in de omgeving van 
Dickinsons huis maakte. Ondanks de af en toe zichtbare auto’s 
lijkt de tijd te hebben stilgestaan; het houten huis in de karak
teristieke bouwstijl van New England, het omringende bos - 
Hom maakt het niet mooier dan het al is , ze legt het veeleer met 
precisie vast. De foto’s zijn vaak fragmentarisch, geven geen 
totaalbeeld. Zeer geslaagd zijn de opnamen die de straat en het 
huis tonen, gezien vanuit het bos, half door bomen verdekt. 
Hierdoor krijgt Dickinsons domicilie, ondanks de nabijheid, 
iets onbereikbaars - het ziet er nog netzo uit als in de tijd van 
Dickinson, maar we kunnen niet aanbellen om te kijken of zij 
thuis is. De tentoonstelling waar deze catalogus bij hoort, is 
gecentreerd rond Homs balken die bestaan uit aluminium, 
afgewisseld door letters in zwart plastic die samen (fragmenten 
van) Dickinson-teksten vormen. De reeks “Key and cue” 
bestaat uit individuele staven die tegen de muur geleund staan; 
“I felt my life with both my hands” lezen we, en “Air has no 
residence no neighbor”. Complexer zijn de werken uit de reeks 
“ When Dickinson shut her eyes ”, die meerdere tegen de muur 
staande balken omvatten. Homs werk kan tot nogal persoonlijk 
getinte beschouwingen aanleiding geven. Bell Hooks beschrijft 
het in geëxalteerde tonen als “a mapping of an inner geography 
that is such a powerful force, it can bring together three women 
from diverse backgrounds who walk different paths and connect 
us - Dickinson, Hom, Hooks.” Voorts ventileert ze op die 
onnavolgbaar zelfverzekerde Amerikaanse wijze beschouwin
gen over engelen en over Dickinsons communicatie met God. 
In Hooks’ tekst zijn echter ook opmerkingen te vinden die iets 
van de kem van Homs werk raken: “Every moment is a present 
moment. (.. ) It is their devotion to the present moment that is the 
metaphysical link between Dickinson and Hom” - waarbij het 
onnodige metaphysical typerend is voor Hooks’ denk- en 
schrijfwijze. De andere teksten zijn gelukkig wat minder wol
lig. Van Hom zelf is een bijdrage opgenomen waarin zij - 
antwoordend op schriftelijke vragen van Judith Hoos Fox - 
onder woorden tracht te brengen waarin de aantrekkingskracht 
van Dickinson voor haar ligt. “Awareness is primary in 
Dickinson - awareness as tangible in the present tense even 
after it has become past tense.” Die aandacht voor de onmiddel
lijke ervaringen van een plek of een natuurverschijnsel deelt 
Hom met Dickinson - de alledaagse epifanie van the present 
moment. De eerder dit jaar aan AIDS overleden kunstenaar 
Felix Gonzales-Torres beschrijft in zijn bijdrage hoe hij in 
1990 in Los Angeles door een vroeg werk van Roni Hom {“The 
goldfield” uit 1982, een blad goudfolie dat op de vloer ligt) een 
dergelijke epifanie onderging. Gonzales-Torres begint met een 
uiteenzetting van de grimmige situatie in de VS na 10 jaar 
reagonomics; toenemende armoede, rassen- en homohaat pas
seren de revue. Op het oog misschien weinig relevant voor een 
etherisch werk als “Goldfield”, maar Gonzales-Torres ziet het 
als een openbaring temidden van alle cultural wars. Homs 
politieke daad is dat zij afzijdig blijft van alle loopgraven
gevechten tussen de reactionairen en de politiek correcten, en 
“a place of rest and absolute beauty” schept. Gonzales-Torres’ 
plaatsing van Hom in het contemporaine Amerikaanse cultu
rele landschap is uiterst verhelderend. Net als de kunst van

Gonzales-Torres zelf, met wie Hom een soort tweemans- 
beweging vormde, is haar werk een afzegging aan de 
fetisjistische, vaak op folklore en mythevorming uitlopende 
politics of difference die de V S sinds j aren teisteren. De werken 
van Gonzales-Torres en Hom hameren niet op zaken als ras of 
seksuele identiteit, maar pogen efemere, zintuiglijke en licha
melijke ervaringen in het centrum te stellen en aldus het 
destructieve politiek correcte discours eventjes buiten werking 
te stellen. Niettemin willen beide kunstenaars geen werk maken 
dat een volledige transcendentie zonder betrekking op de heden
daagse samenleving suggereert. De antagonismen van de heden
daagse VS zijn in het werk aanwezig, maar niet sloganesk - en 
soms ex negativo. Volgens Gonzales-Torres toont Homs kunst 
“the innate ability of an artist proposing to make this world a 
better place. How truly revolutionary.” “Roni Hom - Earth 
grows thick”, uitgegeven door Wexner Center for the Arts, The 
Ohio State University, Columbus, Ohio, 1996. (S.L.)

JEFF KOONS. Thomas Zaunschirm, hoogleraaraan de Uni- 
versiteit van Essen, is een van de meest toegewijde Duchamp- 
vorsers van het Duitse taalgebied. Nu heeft hij zich op een 
onderzoeksobject gestort dat tegenwoordig heel wat minder en 
vogue is: Jeff Koons, die sinds een aantal jaren in progressieve 
kunstkringen zowat als de baarlijke duivel geldt - de personi
ficatie van alles wat er niet deugde aan de kunst van de jaren 
’80. Een interview van Andrew Renton met Koons uit 1990 is 
de leidraad in zijn boekje “Kunst als Sündenfal. Die 
Tabuverletzungen des Jeff Koons”, waarin het “Made in 
heaven”-werk centraal staat. Ook Zaunschirm kan natuurlijk 
zijn verbazing over het Koonsiaanse jargon niet helemaal 
onderdrukken, dat immers nog het meest aan dat van een 
Amerikaanse TV-dominee onder invloed van geestverruimende 
middelen doet denken. Koons over zichzelf en zijn toenmalige 
echtgenote Cicciolina: “We are at one. We are one. We are 
Adam and Eve after the fall.” De religieuze metaforiek, Koons’ 
beschouwingen over communicatie en seksualiteit: Zaunschirm 
kijkt terecht door het bizarre (maar voor de liefhebber ook wel 
hilarische) taalgebruik heen en neemt Koons’ statements au 
serieux - hij constateert namelijk dat er van een echte analyse 
van Koons’ werk en met name van de eraan ten grondslag 
liggende ideëen nog nauwelijks sprake is geweest. De ambitie 
van Koons met “Made in heaven ”, maar ook reeds met eerder 
werk, was om het publiek te emanciperen door aan diéns 
desires toe te geven; Koons vervulde bij wijze van voorbeeld 
zijn eigen verlangens met Cicciolina, en volgens hem was dat 
allesbehalve pornografie - pornografie is immers uit op de 
manipulatie van verlangens: “It’s alienation in that it is not 
directed toward union at all. And I have no interest in that. I am 
interested in love, a being beneficial to the rest of humankind.” 
Door alle schaamte terzijde te schuiven, wilde hij ‘de mens
heid’ aansporen om hetzelfde te doen en haar dromen te 
verwezenlijken. Zaunschirm constateert terecht dat dit niet 
zomaar uit de kunstwerken zelf is af te leiden: zij blijven dicht 
bij het door Cicciolina ontwikkelde idioom (volgens Zaunschirm 
heeft zij een geheel eigen pornografie-stijl gecreëerd). In 
Koons’ vroege werk, stelt Zaunschirm, was er niet zo’n grote 
kloof tussen verbaal geformuleerde intenties en de kunstwer
ken. Ondermeer met roestvrij staal transformeerde Koons zijn

Nieuwe publikaties

■ ; “Francis Bacon ”, tent.cat.. Centre Georges Pompidou, Paris, 1996.
■ M. Christine Boyer, “Cybercities, visual perceptions in the 
age of electronic communication ”, Princeton Architectural Press, 
New York, 1996.
• Koos Breukel, Michael Matthews, “HYDE”, Basalt publishers, 
Lijnbaansgracht 109, 1016 KT Amsterdam, 1996.
■ “James Coleman ”, met bijdragen van Jean Fisher, Raymond 
Bellour en Benjamin H.D. Buchloh, Centre Georges Pompidou/ 
YvesGevaert Uitgever, Paris/Brussel, 1996.
• Beatriz Colomina, “Privacy and publicity, modem architect
ure and mass media", paperback, MIT Press, Cambridge 
Massachusetts, 1996.
■ “The connected body? An interdisciplinary approach to the 
body and performance" ,oJ,v. Pic Allsopp en Scott deLahunta, 
School of Arts, Amsterdam, 1996.
■ Patrick Corillon, “Dans l’atelier du Musée Zadkine, trois 
sortilèges”, Paris Musées, Paris, 1996,
■ Oleg Grabon, “L’omement, formes et fonctions dans Tart 
islamique”, Flammarion, Paris, 1996.
M Gerrit Komrij, “Kijken is bekeken worden, uit de kelders van 
het Stedelijk", Arbeiderspers, Amsterdam, 1996.
■ Rem Koolhaas, “Conversation with students", Princeton 
Architectural Press, New York, 1996.
■ UlrichKrempeled., “Sex&Crime. VondenVerhaltnissender 
Menschen", tent.cat., Sprengel Museum, Hannover, 1996.
■ Maurice Merleau-Ponty, “Oog en geest. Een filosofisch essay 
over de waarneming in de kunst", Ambo/Baam, 1996.
■ Nancy Spector, “Felix Gonzalez-Torres", tent.cat., Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1996.
■ “Towards a theory of the image", o.l.v. Jon Thompson, Jan 
van Eyck Akademie, Maastricht, 1996.
■ “Van neorenaissance tot postmodernisme, 125 jaar Neder
landse interieurs 1870-1995”, o.l.v. Ellinoor Bergvelt, Frans van 
Burkom en Karin Gaillard, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1996.

motieven op een dergelijke manier, dat duidelijk werd dat zij 
andere inhouden hadden gekregen. Bij “Made in heaven” 
wordt de taal echter een belangrijk onderdeel van het kunst
werk - maar dat is in de 20ste eeuw, de eeuw van ‘het 
geschilderde woord’, verder niet veel bijzonders. Wie de 
uitspraken van Koons geërgerd terzijde schuift, berooft het 
werk van de essentiële spanning tussen woord en beeld. Door 
de tegengestelde weg te gaan toont Zaunschirm aan dat Koons 
nog steeds vermag te fascineren, wat de momentele waardering 
in een zich steeds meer aan het “dit is in, dat is uit”-principe van 
de popcultuur conformerende kunstwereld ook moge zijn. 
Thomas Zaunschirm, “Kunst als Sündenfall. Die Tabu
verletzungen des Jeff Koons”, Rombach Verlag, Freiburg im 
Breisgau, 1996, (S.L.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Enk Eelbode, Mare Holthof, Steven Jacobs, 
Sven Lütticken

SPECIALE AANBIEDING
A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER
Affiche van Lawrence Weiner, 100 x 70 cm. Offset in drie kleuren.
Eencoëditievan YvesGevaert, Vlaams Theater Instituut en KunstenFestivaldesArts, 1996.

+ ABONNEMENT DE WITTE RAAF
Het abonnement omvat 6 afleveringen
en kan ingaan vanaf deze of de volgende aflevering of mêt terugwerkende kracht.

•Affiche ^Abonnement = 850 Bfr/48 Fl (verzendingskosten inbegrepen)
• Affiche = 275 Bfr/15 Fl (verzendingskosten inbegrepen)
• Abonnement = 750 Bfr/40 Fl

Na ontvangst van uw betaling op ons rekeningnummer 
gaat het abonnement in en woridt de affiche opgestuurd.

Belgisch rekeningnummer 422-2181611-46 Nederlands rekeningnummer 63 31 38 452

Galerie Declercq
i.s.m. Leslie Van Eyck

TWEE MEISJES OP HET STRAND...1

20 september tot 17 november

Rosa Carvalho, Sean Landers, Andrew Mansfield, 
Teuny Tukker, Marc Van Der Leenen, Jan Van Imschoot, 

Floor Van Keulen

Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: vrijdag zaterdag zondag van llu30 tot 12u30 en van 15u00 lol 19u00

GALERIE PAUL ANDRIESSE

■r-

Imschoot^ uitgevers
Hirsch Perlman, Stills from a Complete Conversation,

■Quixotic quibbling by Tweedledum and Tweedledee. a

7 september t/m 16 oktober
Jan van de Pavert

19 oktober t/m 26 november
Rineke Dijkstra

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

An artists’ book produced on the occasion of
Hirsch Perlmans’ projects exhibition 

^t the Museum of Modern Art, New York. 
.Softbound edition of six hundred copies. 900

1

E Imschoot, uitgevers. Burggravenlaan 20, B-9000 Gent, Belgium 
. Telephone 32(0)9 222 55 08. Fax 32(0)9 222 55 07.

—

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

CO P Y RIGHT
Art and Architecturebookshop
Maarstraat 22 - B 2000 Antwerpen
Waarschijnlijk dé specialist in Belgie in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphie design en typografie.

telefoon 03/232.94.16
open woensdag-donderdag-vrijdag 14-18u30 • zaterdag 11-18u30
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1936 ^9^
VanAbbeMUSEUM

ij september t/m 24 november

Brabant 200
De Muze als Motor
Jonge kunstenaars uit de regio, 
met werk van:
Tom Claassen, Tamar de Kemp, Jolanda 
Kooijmans, Kiki Lamers, MarcNagtzaam, 
Wouter van Riessen, Pim-Martijn Sanders, 
Mieke van Schaijk, Mariëlle Soons, 
Koen Vermeule en Ronald Versloot

Recente aanwinsten

Opening zondag 15 september 15 - 17 uur 
toegang gratis

tijdelijk adres Vonderweg i Eindhoven (to. PSV-stadion)
tel. 040.275 52 75, fax 040.246 06 80
dinsdag t/m zondag 11-17 uur,
iedere zondag om 15 uur gratis rondleiding

Uui Qaotfieœ (ntI a)
• IN DE VEEMVLOER

SEPTEMBER
arolienScholtes

2 SEPTEM
Erik Fens

1 9 SEPTEM
Regula M. Mill

26 SEPTEI
Anna Be

r

3 OKTOBE
Hans Muller

1 O OKTOBER
Nele Ysebaert

1 7 OKTOBER
Michiel Voet

24 OKTOBER
Charly Citron

GinyVos
7 NOVEMBER
Suzan Oudshoor n

1 4 NOVEMBER
Harry Heijink

DE CILINDER
Ria Pacquée invites 

Yael Robin
6 september t/m 6 oktober 1996 

Grote Markt Middelburg

*

A

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 
Fllip 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

Organisatie: Trechter 5 Oude Rijksweg 4 
4472 AG ’s-Heer-Hendrikskinderen (NL) 
tel. (3l)(0)ll3 212227 / 213213 5

GALERIJ S65
TRAGEL 7 - 9300 AALST— BELGIË

tel. (+) 32-53 - 70.02.17 - 77.01.64 
fax (4-) 32.53 - 77.07.87

David Tremlett
Wall Drawings - New Works

John Meyer
Either / Or

5 september - 18 oktober 1996

woensdag tot zaterdag 
van 13.30 tot 18.30 uur 

en na afspraak

34 • De Witte Raaf 63 • september-oktober 1996

ELKE DONBE RO AG AVOND - A AN VAN G 20 UUR
VAN DIEMENSTRA AT 410 AMSTERDAM 020-6386804 Concept en uitvoering: Wim Bakker en Ronald van Dokkum

R e
GALERIE DE BRIE D E R

Oostpiein 150 3011 KZ Rooterdam telfax 4131500 do-zo13.30-1 7.30

24/8-22/9 28/9-27/10
STEFAN BELDERBOS ROBOODT

FRITS KLOPPERS,BOB LEJEUNE
ASTRID BEUMER,WILLEMvan HEST
DARRYL DE BIES, INNEKE OTTE

GALERIE FOTOMANIA
Hoornbrekersstr. 22 3012 CL Rotterdam tel.4135055 wo-zo 12.00-17.00

de Muze als Motor
11 installaties van 11 Brabantse kunstenaars

8/9-6/10
AGLAIA KONRAD

13/10-17/11
LEO v. VELDHUIZEN 14 september tm 24 november

GAL ER I E L I ES B ET H LIPS
. Rochussenstr.81 A 3015 EE Rotterdam tei.4360015 vr-zo 12,00-17.00

6/9-6/10

CHARLES CLOUGH

GALERIE

11/10-10/11
ELS SNIJDER

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

28/9-17/10
LEA NIEUWHOF 

BERNICE SCHUTTE 
ESTHER STASSE

19/10-14/11
55 jarig bestaan 

Galerie Maas
55 werken uit stock

Karin Arink, Rob Birza, Fortuyn/ O’Brien, 

Henri Jacobs, Atelier van Lieshout, 

Marc Mulders c.s., Roos Theuws, 

Moniek Toebosch, JCJ Vanderheyden, 

Peer Veneman, Henk Visch

MK EXPOSITIERUIMTE
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam teVfax 2130991 wo-zo 13.00-1 8.00

Esko Mnnikkö
8/9-12/10

CHARLES van OTTERDIJK 
WILLIAM ENGELEN 

ROBERT ESTERMAN, ALBERTO 
SORBELLI, SIRI HERMANSEN

13/10-17/11
FRED ALVELINK 

ROB VERF
MARTINA FEHMER 

BART KONTER

5 oktober tm 12 januari 1997

PHOEBUS.ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/tax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

8/9-6/10 .
F.M. HUTCHINSON, IRIS LE 
RüTTE, REGULA MÜLLER 

SIMON BENSON 
MAARTJE van LIESHOUT

13/10-17/11 1
TOINE HORVERS
PAUL DE KORT

RAM GALERIE
Hoornbrekersstr.8 3011 CL Rotterdam tel.4 123133 alleen op afspraak

6/9-20/10 '
ABRARAMSEN,HOEKMAN 
BOEZEM, BOE YEN,DELEU 

FLEISCHER, GIJZEN

25/10-15/12
KEELEY, VD KRAAN 

PIETER LAURENS MOL 
LOERAKKER,JF MULLER 

MERKAERT,MAUBOULES

de Tuin
van John Körmeling

vanaf 5 oktober

DE PONT

e e s
Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur



Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naarde naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal perjaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 31 38452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genré van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België
—

——
Aalbeke ___________________________ ................ ................... ;..
■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke ®056/40.18.92 - ma-vr9u-12u 13u30-16u
Erik Schelstraete - fotografie [7/9 tot 10/10]

Aalst

• Belfortkelder

Grote Markt - 9300 Aalst
"Papierbiënnale 1996: Utopia” - Joseph Beuys, Luc Deleu, Ralf Peters, Urs 
Pfannenmüller... [15/6 tot 18/9]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300 Aalst © 053/77.22.97- vr 15u-18u za-zo 14u-18u
William Ploegaert - schilderijen [21/9 tot 27/10]
■ GalerieS 65
Tragel 7- 9300 Aalst ©053/70.02.17 - wo-za 13u30-18u30
“Wall drawings, new works” - David Tremlett/”Either/Or” - John Meyer [5/9 
tot 18/10]
Phil Sims, Rudolf De Crignis - schilderijen [19/10 tot 23/11]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300 Aalst 0053/78.86.80 - do-za 14u-18u zo 10u30- 
13u30
Bart Vandevijvere - schilderijen [8/9 tot 6/10]
Hans Van Heirseele - schilderijen [13/10 tot 10/11]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300 Aalst 0053/76.13.11 - di-vr 10u-12u za-zo 14u-17u 
“Papierbiënnale 1996: Utopia” - Joseph Beuys, Luc Deleu, Ralf Peters, Urs 
Pfannenmüller... [15/6 tot 18/9]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13- 9300 Aalst0053/70.26.60 - di-vr 10u-12u 14u-17u za-zo 
14u-17u
"Papierbiënnale 1996: Utopia” - Joseph Beuys, Luc Deleu, Ralf Peters, Urs 
Pfannenmüller... [15/6 tot 18/9]

Antwerpen

■ ‘t Elzenveld vzw
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000 Antwerpen 003/223.56.10 -
“The hands of care” - Stephen L. Feldman/’'Zomer van de Fotografie; macht/
onmacht” - Bettina Flitner [22/6 tot 15/9]
■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat22 - 2000 Antwerpen 003/232.55.80 - di-za 10u-17u
“Boekenmensen, foto’s van Marc Cels" [21/6 tot 28/9]
“Kunstschatten uit de bibliotheek van de Antwerpse hogeschool” [15/10 tot 9/11]
Camille Huysmans [15/10 tot -Z2]
■ Art Forum
Nassaustradt 15 - 2000 Antwerpen 003/234.2160 - do-zp 14u-18u
Jos Daneels - fotografie [6 tot 22/9]
Erwin Wauters, Cel Overberghe - sculpturen, schilderijen [27/9 tot 27/10]
■ Bernarduscentrum
Lonibanienvest 23 - 2000 Antwerpen 003/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u
Mulugeta Tafesse - schilderijen, installatie [9/9 tot 11/10]
lefke Molenstra - grafiek [21/10 tot 29/11]
■ Dagmar De Footer Gallery
Lambermontstraat 26 - 2000 Antwerpen 003/248.82.27- do-za 14u-I8u
“Project 0°0°0" - Maria Thereza Alves [6/9 tot 19/10]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen 003/244.19.20 - di-zo 14u-18u
"Virologische architectuur” - Wiel Arets [20/9 tot 27/10]
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat31-33-2018 Antwerpen 003/202.48.90- ma-zp 10u-17u
“Belgisch briljant, juwelen van Siegfried De Buck” [11/10 tot 10/11 ]
■ Galerie Annette De Keyser
GeneraalBelliardstraat 19-2000 Antwerpen 003/231.90.56-wo-za 14u-18u
“Daders van dodingen” - Danny Devos [5/9 tot 4/11]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen 003/237.11.2.7 - di-vr 10u-18u za 12u-18u
Dan Graham - videos, maquettes [5/9 tot 12/10]
James Coleman [17/10 tot 30/11]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000 Antwerpen 003/216.30.47- di-za 10u-18u
“Surrealisme en fotografie” [14/9 tot 4/11]
■ HAL Antwerpen
Bleekhofitraat22 - 2000 Antwerpen 003/233.96.63 - za 14-18u
Thomas Hirschhom [14/9 tot 2/11]
■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000 Antwerpen 003/232.84.28 - di-zp 10u-16u45
“Zomer van de Fotografie; macht/onmachf ’ - Danny Devos, Sebastiano .
Salgado [23/6 tot 15/9]
“Floris en Oscar Jespers, de moderne jaren” [23/6 tot 3/11]
■ LC.C.
Meir50 - 2000 Antwerpen 003/226.03.06 - di-zp 10u-17u
“Zomer van de Fotografie; macht/onmachf’ - Benni Efrat, Cari De Keyzer,
Lucinda Devlin... [22/6 tot 15/9]
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat 6 - 2000 Antwerpen 003/232.84,28 - wo-zp 10u-16u45
Hans Bruyneel [9/8 tot 15/9]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen
“De buren vieren feest; geboorte, overgang en huwelijk bij Antwerpse 
bevolkingsgroepen” [13/9 tot 15/12]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraai 110 - 2030 Antwerpen 003/542.49.40 - ma-za 10u-J7u
Jerry Koninckx - fotografie [6/9 tot 8/10]
Hubert Veldeman - fotografie [11/10 tot 5/11]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr llu-13u
14u-18u
Saskia De Coster - schilderijen [6 tot 27/9]

■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000 Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13u-17u 
Sef Peeters - installatie [13/9 tot 5/10]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 003/827.15.34 - di-zp 10u-20u •
Tony Cragg [8/9 tot 24/11]
•MUHKA

Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10u-17u 
“Zomer van de fotografie: macht/onmachf’ - Karen Knorr, Lynne Cohen, 
Sophie Ristelhueber. . ,/”De verzameling” [22/6 tot 15/9]
David Nash/Max Couper/’De praktijk” - Liliana Moro [7/9 tot 3/11]
■ Museum Pla n ti n-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000 Antwerpen 003/233.02.94 - di-zo 10u-16u45 
“Antwerpse 16de- en 17de-eeuwse polyfone muziekdrukken” [29/6 tot 29/9] 
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Groenplaats - 2000 Antwerpen 003/231.30.33 - ma-vr 10u-17u za 10u-I5u 
18u-21u zp 13u-16u
“Een venster op de hemel, de glasramen van de O.L.V.-kathedraal” [7/9 tot 31/10]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000 Antwerpen 003/216.22.11 - di-zo 10-17u 
“Zomer van de Fotografie; macht/onmachf’ - Marie-Jo Lafontaine, Dirk 
Reinartz/" ’Biografie 1949-1996'’ - Hans Eykelboom [22/6 tot 15/9]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018 Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 9u-16u30
Kurt De Wit, Joris Certiaens - fotografie [ 19/8 tot 20/9]
■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8570 Bellegem 0056/21.65.65 - vr-ma 15u-19u
Anneke Schat, Pablo Atchugarry - edelsmeedkunst, aquarellen, sculpturen [15/ 
8 tot 21/10]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem 003/239.59,08 - di-zo 10u-17u
"Berchemse kunstenaars” [7 tot 15/9]
“Ver America” - fotografie [2 1/9 tot 27/10]
■ Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86 - 2100 Deume 003/325.66.00 - ma-vr 14u-17u za-zo 
14u-18u
David Huycke - edelsmeedkunst [6/9 tot 13/10]
Pascale Brant, Guy Claessens - edelsmeedkunst [26/10 tot 24/11]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160 - 2100 Deume 003/360.52.52 - di-zp 10u-17u30
“IgAg” [8/10 tot 24/11]

Alden Biesen

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen 0089/41.39.13 - di-zp 10-18u
“5 jaar Europees Keramisch Werkcentrum” - Karin Arink, Tony Cragg, Mark
Manders... [16/8 tot 3/11]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg 41-43 -2880 Bornem 003/889.75.63 - ma-za 12u-24u 
zo 12u-18u
Guy Voet - fotografie [4/9 tot 7/10]
Stephan Vercaemer - fotografie [9/10 tot 4/11]

Braine L'Alleud

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
GhidêMontBaiihtJèdn83-1420B'Kiihê I’Alteud 062/386.15135 ^tria-dido- 
vr 9u30-16u30 wo 9u30-13u za-zo 14u-18u
Jean Milo [5 tot 27/10]

Brugge

■ C.C. Biekorffoyer
Naaldenstraat4 - 8000 Brugge 0050/44.30.46 - ma-za 15-18u
“Tricolore (x 3)” - Daniel Dewaele, Willy De Sauter, Christine Steel... [7/9 tot 
19/10]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200 Brugge St.-Andries 0050/31.14,05 - za-zo 15u-18u 
“Klein” - Luc Anseeuw, Rossano Bacchin, Ignace Bernolet, Fred Boffin... [7/9 
tot 20/10]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 - 7000 Brussel 002/502.87.93 - enkel op afspraak ,
Job Koelewijn [24/8 tot 20/10]
“2 windows for Brussels” - Lewis Baltz & Slavica Perkovic [26/10 tot 12/12]
■ Argos
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u 
“6.44” - Erik Nerinckx - video-installatie [12/9 tot 12/10]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060 Brussel 002/534.66.11 - vr-za 10u-18u30zo 10u-13u
“The golden ass” - OlaTobreluts - fotografie [6/9 tot 13/10]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - 
di-doza-zp I5u-18u
Elise Delbrassinne - sculpturen [13/9 tot 13/10]
“Portugese kunsf ’ - Luisa Nogueira, Virginia Frois, Teresa Soares [25/10 tot 24/11]
Beeldintegratie [tot 31/12]
Mieke Broes, Frans Claes, Marc Decker, Tjerrie Verhellen - sculpturen [10/5 
tot 31/12]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 002/538.42.20 - di-zo 13u-18u
JôrgCzeschla,DirkBraeckman [17/10 tôt 17/11]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 - 7050 Brussel 002/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zp llu-19u
“Beelden van de Années folles” [24/9 tôt 27/10]
“Art Déco architectuur in Brussel, 1920-1940” [25/6 tot 1/12]
“De 10de verjaardag van de Fondation de l'Architecture" [18/6 tôt 31/12]
■Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u30 
“Oro” - Renata Boero, Martine Canneel, Alik Cavalière, Luigi Ontani... [tôt 27/9]
Ronald Victor Kastelic - schilderijen [13/10 tot 15/11]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Sylvie Eyberg [15/9 tot 2/11]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050 Brussel 002/538.08.18 - di-za 14u-19u
FIAC 1996, Parijs [2 tot 7/10]
“.. .de la Mort” - Andres Serrano, primitieve kunsten uit Afrika, Oceanië en 
Zuid-Amerika [19/9 tot 26/10]
■ Galerie Synthese
EmestAUaidstraat24 -1000 Brussel 002/514.40.55 -wo-vr 14u30-18uza llu-18u
Arthur LuizPiza- reliëfs [3/10 tot 9/11]
■ Galerie Vincenz Sala
Henninstraat 9 -1050 Brussel 002/649.61.77-do-vr 16u-19uza 14u-18u
‘Return - here, there and everywhere” - Peter Wüthrich [17/8 tot 21/9]
Markus Linnenbrink [5/10 tot 9/11]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat8 -1050 Brussel 002/646.63.30 - di-za 12u-18u
Antony Gormley [8/6 tot 14/9]
Gert Verhoeven [19/9 tot 19/10]
•Hallepoort
Zuidlaan -1000 Brussel 002/534.25.52 - di-zp 10u-17u
“Marionetten vertellen” [27/9 tot 12/1]

Galerie Mot & den Boogaard

Dora Garcia 3/10-2/11 

vernissage 2/10 - 18-21 uur

Dominique Gonzalez-
Foerster 7/11 -7/12 

vernissage 6/11 - 18-21 uur 

do-vr-za 12-18.30 uur en op afspraak

Antoine Dansaertstraat 46 B-1000 Brussel 
tel +32 2 514 10 IOfax+32 2 514 14 46
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■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A Dansaertstraat46 -1000 Brussel ® 02/514.10.10 - do-zu 12-18u30
Dora Garcia [3/10 tot 2/11]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 002/741.72.11 - di-zo 10u-17u
“Netsuke, Japan in een notedop" [12/10 tot 31/10]
“De Boeddha’s van Siam, kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand” [11/10 tot 16/2] 
“Honden in het museum” [15/6 tot 29/9]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000 Brussel <7)02/508.32.11 - di-z/o 10u-12u 13u-17u
“Léon Spilliaert (1881-1946)” [15/10 tot 15/12]
“Louis Scutenaire - Irène Hamoir en hun vrienden” [13/9 tot 22/12]
■ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Boudewijnlaan 30 -1000 Brussel <7)02/507.49.65 - ma-vr 10-18u za 14-17u 
“De ambtenares in beeld, kunstenaressen geven hun visie” - Shanglie Zhou, 
Sonja Nys, Teresa De Smet... [2 tot 20/9] 
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12 -1000 Brussel <7)02/511.09.21 - do-za 14u30-18u
Leen Quist, Clara Andersen - keramiek [28/9 tot 9/11]
Zwi Milshtein - werken op papier [20/9 tot 9/11]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstmat 10 -1000 Brussel <002/507.84.66 - di-zo 10u-19u30
Franciska Lambrechts - filminstallatie [27/8 tot 29/9]
"Victor Horta” [4/10 tot 5/1]
■ Velge & Noirhomme
Regentschapsstraat 17-1000 Brussel <7)02/512.50.10 - di-vr 12u-18u30 za 
llu-18u30
Andreas Schön - schilderijen [17/9 tot 19/10]
Michel Frère [22/10 tot 22/11]
■ VUB - Gebouw M
Pleinlaan 2 -1050 Brussel <D02/629.23.25 - ma-vr 9-17u
“Ar(t)senaal” [13/6 tot 30/9]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi <7)071/43.58.10 - di-zo 10u-18u 
“Edouard Boubat, 50 ans de photographie"P‘Waterline" - Amo Rafaël 
Minkkinen/”Chasseurs d’images” - François Tuefferd [7/9 tot 17/11]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550Heusden-Zolder 5011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u za- 
zo 14u-18u
Pierre Kempeneer - fotografie [11/10 tot 6/11]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt 5011/41.49.97- ma-vr 9u-12u 13u-16u
Carine Steelandt - fotografie [6/9 tot 9/10]
Xavier Rombouts - fotografie [11/10 tot 6/11]

Kasterlee

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk20-2460 Kasterlee <5014/85.22.52 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Adrianus van Tongerloo, Thavomn Ko-Udomvit - grafiek [5/9 tot 4/10]

Knokke

■ Crown Gallery
Zeedijk699 -8300 Knokke 5050/60.38.01 - za-ma Il-13u 15-19u
Francesco Clemente, Juan Munoz, Wilhelm von Gloeden [20/9 tot 17/11]
■ On-Gallery
Duindistelstraat9- 8300 Knokke Heist 5050/60.77.86- za-zo llu-13u 15u-19u
Accrochage [tot 27/10]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50-8300 Knokke-Heist5050/62.59.25- vr-zo Hu30-12u3015u-19u
“2 meisjes op het strand... 1” - Rosa Carvalho, Sean Landers, Andrew
Mansfield, Teuny Tukker... [20/9 tot 17/11]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 5050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Lydie Nesvadba - fotografie [7/9 tot 10/10]
Sandra Driljeux - fotografie [12/10 tot 7/11]

■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind - 8400 Oostende 5059/70.51.51 - vr-zo 15-18u
Peter Buggenhout - tekeningen [4/7 tot 29/9]
“Fishsticks & tuinkabouters” - Pascal Bernier, Koen Wastyn & Johan
Deschuymer, Cor Dera... [5/10 tot 15/12]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 5059/50.81.18 - di-zo 10u-I8u
“Van Ensor tot Delvaux”/Etienne Elias - retrospectieve [5/10 tot 2/2]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 5056/64.48.93 - wo-zo 14u-18u
“Snowball” - Christoph Fink, Joëlle Tuerlinckx, Aernout Mik, Albrecht
Schnider... [14/9 tot 20/10]

Stephan Balkenhol, Mark Wallinger [26/10 tot 8/12]

Ranst 

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520 Ranst <503/383.46.80 - di-zo 10u-17u
“Onsterfelijke stoffen, hergebruik en recyclage van kleding en textiel” [tot 30/11]

Saint-Hubert 

■ Fondation 7A .
Avenue Nestor Martin57-6870 St-Hubert <5061/61.21.75 - zo-vr lO-2/Ouza 10-22u 
"Kunst te velde 1996; 150 Europese kunstenaars” [14tot22/9]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat29-3800 Sint-Truiden 5011/68.79.59- ma-zo 10u-12u 
13u-18u
Carine Steelandt - fotografie [11/10 tot 6/11]

Kortrijk
Strombeek-Bever

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze <7)09/381.96.70 - ma wo-vr 14u-17u30 
za-zo 10u-12u 14u-17u
"Habilus et sapiens, artefacten uit de prehistorie” [22/6 tot 30/9]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle @09/282.51.23 - wo-vr 14u-17uza-zo 10u-12u 
14u-17u
“Omtrent een verzameling” [29/6 tot 15/9]
Rik Moens, Logos [22/9 tot 27/10]

Edegem

■ Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 - 2650 Edegem ©03/457.78.40 - wó 14u-l 7u vr 14u-16u zo
zo 10u-12u30
Jean-Paul Laenen - sculpturen, grafiek [ 15/9 tot 6/10]
Willy Van De Vide - schilderijen [12/10 tot 3/11]

Gent

■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent © 09/225.42.90 - <ü-vr 12u30-18u zal4-17u 
“Into it!” - Marthe Wéry, Claude Rutault, Philippe Van Snick [8/10 tot 3/11] 
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent <7)09/355.77.28 - do-zo 14u 18u
Guido D’Haene - gemengde technieken [6 tot 29/9]
Fons Breekelmans [4 tot 27/10]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <1)09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Onbekend is onbemind” - Auguste Chabaud, Frans Piens, Johanna Kaiser [24/ 
8 tot 13/10]
“De Rode Poort” - David Bade, Bart Clement, Danny De Vos, Sam Taylor- 
Wood. .. [5/10 tot -/12]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat5-9000 Gent <7)09/225.66.76-di-zo 9u30-17u
“Jan Eissenloeffel (1876-1957)” [22/6 tot 15/9]
■ Vooruit
St.-Pietersnieuwstraat 23 - 9000 Gent <7)09/225.56.43 - 20-24u
“Beauty-free” - Karin Vyncke, Axel Claes, Jean de la Fontaine, Toni Geirlandt... 
[7tot 14/10]

Hasselt

■ CIAP
Zuivelmarkt44 - 3500 Hasselt <5011/22.53521 - di-vr 14u-18u za 14u-17u
“Material evidence” - Michael Brennand-Wood - textiel [7/9 tot 31/10]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt <5011/21.02.66 - di-zo 10u-17u zo 14u-17u 
“De adem van Adam” - Fred Boffin, Jan De Wachter, Belu-Simion Fainaru, 
Hans Lemmen... [tot 29/9]
“1000 takes” - Wouter Deruytter [6/9 tot 6/10]
“The times are changing: LP- en CD-hoezen van analoog tot digitaal" [12/10 tot 
10/11]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt <5011/21.13.17 - di-zo 10u-17uzo 14u-17u 
“Artificial flowers” - Eric Lamouroux, Richard Fauquet, Erich Weiss... - 
fotografie [28/9 tot 22/12]

Heist-op-den-Berg

•Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg <5015/25.07.70 - ma-di do-za 10u-12u 
14u-17u wo 10u-12u 14u-20u zo 14u-17u
Pierre Kempeneer - fotografie [6/9 tot 8/10]
Jerry Koninckx - fotografie [11/10 tot 5/11]

■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerie)
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk 5056/22.07.68 - di-zo 14u-18u
Antonio Citterio - vormgeving [ 14/9 tot 27/10]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14-8500 Kortrijk
“Et voilà le travail” - Albert Pepermans, Hugo Claus - schilderijen [7/9 tot 2/10]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke 5056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-16u
Jo Voets - fotografie [7/9 tot 10/10] ■.
Erik Schelstraete - fotografie [12/10 tot 7/11]

Leuven

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000 Leuven 5016/22.28.93 - wo-ma 10u-18u
“Et cetera.. " Maria Almanza, Nora Chalmet, Maggy Coppens... - textiel [7 tot 29/9] 
“Prijs tekenkunst provincie Vlaams-Brabant" [26/10 tot 24/11 ]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 509/348.06.42 - di-do 14-19u vr 10-12u 14- 
18uza 10-18u
"Kleurenexplosie" - groepstentoonstelling [20/8 tot 12/10]

Mechelen

•Nekkerhallen
Nekkerspoel-Borcht - 2800 Mechelen
“Internationaal Kunstsalon 96 & Internationale Keramiekbiënnale" [11 tot 14/10]

Meise 

■ Yasmine Geukens & Marie-Paule De Vil
Van Doorslaerlaan 5 -1860 Meise 502/270.06.03 - vr-zo 14-19u
Renaat Ivens [15/9 tot 27/10]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930 Menen <5056/51.58.91 - ma-zo 10u-12u 14u-18u
Inge Sterckx - fotografie [7/9 tot 10/10]
Jo Voets - fotografie [12/10 tot 7/11]

Morlanwelz
_

■ Musée Royal de Mariemont
7140 Morlanwelz 5064/21.21.93 - di-zo 10u-18u
“De kleuren van de 4 seizoenen, Koreaanse kostuums en Pojagi uit de Choson 
dynastie” [20/9 tot 8/12]
"L'Embarquement pour Cythère, la femme et le marnage en Grèce” [12/9 tôt 
20/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat76 - 8670 Oostduinkerke 5058/51.47.57 -vr-zo 14u-18u
Jean-Claude Thuillier, Francine Van Mieghem - schilderijen, sculpturen [15/8 
tot 29/9]

Oostende 

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende 5059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zO llu-13u 
“Geabstraheerde naakten” - Bert De Keÿser [7 tot 29/9]

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenleplein -1853 Strombeek-Bever 502/267.41.56 - ma-zo 10u-22u
Guy Voet - fotografie [9/10 tot 4/11]

■ Kultureel Centrum Gildhof
St-Michielstraat9 - 8700 Tielt5051/40.29.35 - ma-vr9u-12u 14u-17u
Lydie Nesvadba - fotografie [12/10 tot 7/11]

Tienen 

■ Het Toreke
Grote Markt6-3300 Tienen 5016/81.73.19 - ma-vr 9u-12u3013u30-17u za- 
zo 14u-18u -
Mariene Dumas [21/9 tot 3/11 ]

Tongeren 

■ Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren <5012/23.39.14 - di-zo 10-18u 
“Wijn ten tijde van de Grieken en de Romeinen en wijnbouw nu in 
Haspengouw en Voeren” [22/6 tot 31/10]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 5014/41.94.94 - di-za 14u-18u zo 10u-12u 
14u-18u
Stephan Vercaemer - fotografie [4/9 tot 7/10]
Tom Indekeu - fotografie [9/10 tot 4/11]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem 5056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u 
“Licht orkestraal” - Etienne Van Haevermaet - fotografie [7/9 tot 10/10] 
“Donker licht" - Inge Sterckx - fotografie [12/10 tot 7/11]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstmat7-8980 Zonnebeke 5051/77.04.41 - wo+za 14u-18u zo 10u-12u 14u-18u
Marc Cordenier, Carl Goethals [20/9 tot 27/10]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 - 1325ALAlmere <5036/537.79.77- di-zo 12u-17u
Krijn de Koning - installatie/”Picaron Editions” - James Brown, Robert
Wilson... [30/8 tot29/9]
Bruggelings - landschapsarchitectuur [12/10 tot 17/11]

Amersfoort

■ De Zonnehof
Zonnehof 8-3811 ND Amersfoort <5033/463.30.34 - di-za 10u-17u zol3u-17u 
“Heb je die al gezien? Illustraties uit kinderboeken” [9/7 tot 29/9] 
■ Museum Flehite
Weslsingel50-3811BLAmersfoort 5033/461.99.87 - di-vr 10u-17u za-zo 14u-17u 
“25 jaar Jan, Jans en de kinderen en al het ander werk van Jan Kruis” - strips [22/6 
tot 15/9]
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Amstelveen
------—___;_ —

■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JEAmstelveen ©020/641.57.54 - do-w 13-17u
Miguel Ybanez - schilderijen [12/9 tot 20/10]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <D02Q/523.18.22 - ma-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
“Mensen over de vloer, wónen in de 19* eeuwse Da Costabuurt” [22/8 tot 27/10] 
“Waaiers en kant, een Amsterdamse collectie” [3/10 tot 12/1]
■Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam ©020/620.48.78 - di-za 13u-17u
“Dichter bij de stad” [14/9 tot 26/10]
■Bureau Amsterdam
Rozenstraat59-1016NNAmsterdam D020/422.04.71 - di-zo llu-17u
Thomas Houseago - beelden [7/9 tot 13/10]
“The unbelievable truth" - Job Koelewijn, A.P. Komen & Karen Murphy, 
Fanni Niemi-Junkola... [19/10 tot 8/12]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017DE Amsterdam &020/625.56.51 - di-zp 12u- 
17u
Pedro Cabrita Reis [30/8 tot 13/10]
■ DeVeemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam <D020/638.68.94 - do vanaf 20u 
“Uw gastheer (M/V)” - Erik Fens, Regula M. Millier, Anna Best, Hans 
Muller... □
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam &020/620.47.58 -wo-za 13-18u
Albert van Westing [31/8 tot 5/10]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam <5020/622.71.93 - di-za 13u-18u
Kunstenaars van de galerie - Rob Birza, Merijn Bolink, Aernout Mik, Elisabet 
Stienstra, Berend Strik, Joep van Lieshout [13/9 tot 12/10]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam <5020/623.62.37 - ma-vr 10u-12u30 
14u-I8u30 za 14u-18u
Jain van de Pavert [7/9 tot 16/10]
Rineke Dijkstra [19/10 tot 26/11]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <5020/622.17.32 - wo-za 13u-17u30 
“One tongue is silent’ ’ - Kars Persoon [31/8 tot 28/9]
• Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam <5020/673.21.21 - ma-za 10u-17u 
“Het mooiste gekozen, hoogtepunten uit de kostuum- en textielverzameling" 
[29/4 tot 22/9]
“Rondom Rubens en Teniers” [30/3 tot 22/9]
“Nederlandse wapens uit Rusland” [8/6 tot 29/9]
“Amerikaanse aquarellen 1860-1940” [10/8 tot 27/10]
“Jan Steen, schilder en verteller” [21/9 tot 12/1]
“Machtsvertoon: status, geld en invloed uitgedrukt in kostuum en textiel” [12/ 
10 tot 2/3]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam <5020/573.29.11 - di-za llu-19u
“Cobra en het Stedelijk” [20/7 tot 15/9]
“De pictura" - Kurt Schwitters, Emil Schumacher, Ricardas Vaitekunas [31/8 
tot 27/10]
Matthew Monahan, Marisa Merz, Marien Schouten [7/9 tot 3/11]
Manfred Willmann - fotografie [12/10 tot 10/11]
“De best verzorgde boeken"/Betty Woodman/"2 reeksen” - Piet Hein Eek,
Barbara Broekman - vormgeving [19/9 tot 10/11]
“100 foto’s uit de collectie” [14/9 tot 17/11]
“Gemeenteaankopen 1996” [5/10 tot 24/11]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <5020/570.52.00 - ma-za 10u-17u 
“Vincent van Gogh, tekeningen - het vroege werk 1880-1883” [10/5 tot 15/9] 
“Beelden in kleur 1840-1910” - Camille Claudel, Arnold Böcklin, Auguste 
Rodin, Paul Gauguin.. ; [26/7 tot 17/11]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JBAmsterdam <5020/622.94.34 -wo-zo 12u-18u 
“No content no show” - Marie-Laure Cazin, Koen Delaere, Paul Dicherson, 
Joep van Liefland... [30/8 tot 29/9]
"If you want chocolate, why are you eating vegetables!” - Twan Janssen, Terry 
Freedman [12/10 tot 3/11]
“Art savers” [12/10 tot 10/11]
■ Westergasfabriek
Haarlemmerweg 8-10 -1014 BE Amsterdam <5020/625.60.56 - ma-zo llu-18u 
“Home is where the heart is” - William Eakin, Erwin Olaf, Wanda Koop, Joep 
van Lieshout... [27/10 tot 17/11]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <5055/521.91.55 - di-za 10u-17u za 13u- 
17u
“Presentatie en verantwoording beeldende kunstbeleid 1993-1996 Provincie
Gelderland” [8/9 tot 20/10]
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” [19/10 tot 24/11] 
“Grafiek 1969-1994” - Cees Andriessen [27/10 tot 5/1] •

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 5026/443.24.31 - di-za 10u-17ii za llu- 
17u
“Intimiteit, een keuze uit de collectie” - Maria Roosen, Cheryl Donegan, Theo
Schepens... [29/6 tot 22/9]
“De 5 mensenrassen” - Piet Stockmans - installatie [24/8 tot 20/10]
“Oh, la la,jubileum Stichting Signature” - Hester Oerlemans, Mattie van der
Worm, Mfrjam de Zeeuw...-grafiek [14/9 tot 10/11]
“Kinderen zien kinderen” [12/10 tot 17/11]
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” [19/10 tot 24/11]
■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 5026/442.69.00 - di-za 10-17u za ll-17u
"Quirijn Maurits VerHuell (1787-1860)” [14/9 tot 24/11]

Assen

■Drents Museum
Brink 1 - Assen 50592/31.27.41 -di-za ll-17u
“Jan Eisenloeffel (1876-1957)” - sierkunsten [5/10 tot 12/1]

Berg en Dal

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 5024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-za 11- 
17u
"Geest(en)Kracht, Vodun uit West-Afrika" [20/4 tot 31/12]

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 5072/589.89.27-di-za 13u-17u
Dirk Filarski [11/5 tot 29/9]
“90 jaar Bergen aan Zee 1906-1996” [27/1 tot 29/9]
“50 jaar figuratief expressionisme in Nederland” [5/10 tot -/I ]

Boxmeer

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer 50485/57.22.91 - do-za llu-17uza 14u- 
17u
Bat Loerakker - schilderijen, monotypes [1/9 tot 8/10]
“10 jaar, een overzicht’ - Han Klinkhamer, Jean-Marie Biwer, Joop Vugs, Jan
Vosters, Thomas Ankum... {12/10 tot 17/11]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 5073/22.50.25- di-vr lÓu 17u za-za 13u-l 7u 
“Brabant 200jaar, de muze als motor, beeldende kunst van 1945 tot 1990” [14/9 
tot 24/11]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 5076/514.19.28 - do-za 13u-17u
Antonietta Peeters, Keiko Sato, Roosmarie Vlek - installaties [14/9 tot 6/10]

Bredevoort

■ Stichting Bredevoort Kunstmanifestatie
‘tZand21 - 7126 Bredevoort 50543/45.10.53 - wo-za ll-17uza l3-17u 
“Observatorium 96” - Markus Ambach, Heidi Arnold, Frans Baake, Marielle 
van den Bergh, Hans Blekkink... - installaties, objecten [15/9 tot 6/10]

Den Haag 

■ Galerie Maurits van de Laar
Westeinde203 - 2512 GZDen Haag 5070/364.01.51 - do-zo 12u-18u
Dieter Mammel, Robine Clignett - werken op papier [8/9 tot 6/10]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517HVDen Haag 5070/338.11.11 - di-za 9u-21u zo- 
ma 9u-18u
“Van Monet tot Matisse, Franse meesters van het Poesjkin Museum in Moskou” 
[13/7 tot 13/10]
“Stadscollectie” [14/9 tot 24/11]
“Haagse stadsgezichten 1800-1920” [6/7 tot 6/10]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg/ - 2513 AB Den Haag 5070/364.69.40 - di-vr llu-17u za-zo 
12u-17u
“De papieren vloeren van de Jacobastraat” - Ton Martens [21/9 tot 8/12]
“Het poppenhuis van Lita Tholen-de Ranitz” [19/10 tot 19/1]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag 5070/365.89.85 - ma-za 12u-17u
James Turrell [21/9 tot -/10]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 5070/365.89.85 - di-za 12u-l 7u
Urs Pfannenmüller [-/9 tot -/10]

■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EH Den Haag 5070/338.11.11 - di-za llu-17u 
“Uit koninklijk bezit, de verzamelingen van Oranje” [28/9 tot 1/12]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751WNDeurne 50493/38.75.07- di-zo 12u-17u 
“Museum De Wieger, een buitenplaats voor de kunst” [3/8 tot 21/10]

■ Streekmuseum Het Admiraliteitshuis
Diepswal 27- 9101 LA Dokkum 50519/29.31.34 - di-za 10u-17u
“Zand erover, Friese rouw- en begrafenisgewoonten” [3/8 tot 30/11 ]

Eindhoven 

■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eindhoven 5040/252.90.93 - di-zo 13u-17u
"Over virginalen en klavieren” [28/9 tot 10/11]
“Het tijdelijke voer het eeuwige, doodscultuur in Noord-Brabant” [21/9 tot 24/11]
■ Van Abbemuseum

Vonderweg 1 - Eindhoven 5040/275.52.75 - di-zo llu-17u
“Brabant 200jaar, de muze als motor” - Tom Claassen, Wouter van Riessen,
Mieke van Schaijk... [15/9 tot 24/11]

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda 50182/58.84.40 - ma-za 10u-17u zo 12u~17u
“Aardewerk van de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg” [22/3 tot 15/9] 
“Beeldende kunst van plateelschilders” [tot 25/9]
"Binnenstebuiten/interieurs in Gouda” - Martin Doog - fotografie [22/6 tot 17/11]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 5050/366.65.55 - di-zo 10u-17u
Vivienne Westwood & Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin [23/3 tot 29/9]
“Objects, performance, video, sound” - Marina Abramovic [22/9 tot 17/11]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen 5050/363.57.91 -di-vr
10-16u za-zo 13-17u
“Een luipaard op de grens van 2 werelden” [17/9 tot 27/10]
"Birzim köy, rats dorp, dotpsleven in Turkije” [19/9 tot 9/12]

Haarlem

m De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem 5023/532.68.56- ma-za llu-17u zo 13u-17u 
“De keuze van de kunstenaar” - Mathilde Cuijpers [5 tot 28/10]
■ Tey Iers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 5023/531.90.10 - di-za 10u-17u zo 13u-17u 
“De geschiedenis van de tekenacademie van Haarlem” [31/8 tot 27/10] 
'Tune and life” [10/8 tot 10/11]
■ Verweyhal
Grote Markt- Haarlem 5023/516.42.00- ma-za llu-17uzo 13u-17u
‘‘Pop-up, het boek in beweging” [31/8 tot 3/11]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 5023/516.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u 
“Aardse paradijzen, de tuin in de Nederlandse kunst, 15de tot 18de eeuw” [14/9 
tot 24/11]

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 5045/576.44.49 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u
“Attitudes II" - Rob Scholte, Rob Birza [18/8 tot 27/10]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 50492/54.74.75- di-vr 10u-17u za-zo 14u-17u 
“Een kamer met uitzicht, een keuze uit de collectie” - Wim Claessen, Rob Verf, 
Milan Kunc... [25/5 tot 15/9]

'sHertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 5073/687.78.00 - di-vr 10u-17u 
za-zo 12u-17u
“De muze als motor, beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne
Brabant, 1796-1940” [14/9 tot 24/11 ]

DAGMAR DE POOIER

VERHUIZING TENTOONSTELLING LEZING

G A L L E R Y

5 september 1996
Lambermontstraat 26
2000 Antwerpen Zuid 
tel/fax 03 248 82 27
(3 minuten loopafstand van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen)

MARIA THEREZA ALVES (BRA/VS)
“ Project 0 0000" 

BRUNO DE WACHTER
“ De zwevende Golf van Italo Calvino

6 september -19 oktober 1996
opening op donderdag 05 september op vrijdag 27 september om 20.00 uur

Nieuwe openingstijden:
van woensdag t.e.m. zaterdag van 14 tot 18 uur 
en op afspraak

YASMINE GEUKENS & MARIE-PAULE DE VIL

Albert van Westing PRESENT

31 augustus t/m 5 oktober 1996 RENAAT IVENS

Galerie de Expeditie
Leliegracht 47 - 1016 GT Amsterdam - Tel.Fax: 020-6204758

Open: woe. t/m zat. 13.00 - 18.00 uur

Exhibition : 15.09 - 27.10.96
Open : friday - Saturday - sunday : 2-7 pm 
and on appoint m.e n t

VAN DOORSLAERLAAN 5 B - 1860 MEISE
TEL & FAX : (32) 2 270 06 03
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Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen I - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr llu-17u zd-w 14u-17u
“Naar Oostland willen wij varen” [6/9tot 1/12]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 0035/531.56.56- di-za llu-17u zo I2u-17u
Ferdinand Hart Nibbrig - schilderijen, grafiek [25/8 tot 3/11]
Johnny Rolf - keramiek [6/10 tot 10/11]

Leens

■ Parktuin Oosterhouw
Hoofdstraat 35 - Leens 00595/57.25.31 - ma-zo 12-17u
Eja Siepman van den Berg - beelden [3 tot 29/9]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-zo llu-18u zo 13u- 
17u
“In het boek geschreven, de collectie boeken van het Verzetsmuseum” [ 13/7 tot 
6/10]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden 0071/516.53.69 - wo-za 12u- 
17uzo 13u-17u
"Kunstroute ’96" [27 tot 29/9]

Maastricht

•Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250- Maastricht 0043/329.01.90- di-zo llu-17u
“The seasons” - Jasper Johns [23/8 tot 27/10]
Gary Hume - schilderijen [15/9 tot 24/11]
Benoît Hermans, Gilbert de Bontridder - tekeningen [15/9 tot 5/1]
Franz West, Sol Lewitt [-/10 tot -/I ]
Carl Andre [20/7 tot 2/3]

Middelburg 

■ De Cilinder/Trechter 5
Grote Markt- Middelburg 00113/21.22.27
Ria Pacquée [6/9 tot 6/10]
■ De Vleeshal
Markt - Middelburg 00118/67.54.23 - di-zo 13u-17u
“Testoo” - Fabrice Hybert [6/9 tot 1/11]
■ Stichting Atol
Middelburg 00113/25.04.99
"Carava(a)n, 15 mobiele schaftwagens op de route” - Kuno Terwindt, Dedda
Bisecker, Jasper van den Brink, Liliane Vertessen...
5 tot 15/9 - Goes, bij de Grote Kerk
19 tot 29/9 - Middelburg, Molenwater
3 tot 13/10 - Vlissingen, Bellamypark

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 0024/322.91.93 - ma-za 10u-17u zo 13u-l 7u
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” [19/10 tot 24/11]
■ Paraplufabriek
Van Olde Bameveldstraat 63A - 6572 AT Nijmegen 0024/360.17.46 - do-zo 
13-17u
“Flood light* - Menno Heijstek, Helleen Postma [7 tot 29/9]
“Forensic park” - Rachel Bacon, Paul Casaer, Mieke Marx, Jeroen Offerman... 
[19/10 tot 15/12]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss 00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
Toon Noy - schilderijen [20/10 tot 1/12]

Roosendaal

■ Tongerlohuis
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 00165/56.64.85 - di-zo 14u-17u
Miek Vlamings - textiel, grafiek [1 tot 29/9]

Rotterdam 

■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZRotterdam 0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30 
“Toen Eros de metro nam, 7 kunstenaars en de liefde” - Astrid Beumer, Frits 
Kloppers, Stefan Belderbos... [24/8 tot 22/9]
Roboodt - sculpturen, installaties, tekeningen [28/9 tot 27/10]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22-3011 CLRotterdam 0010/413.50.55- wo-zo 12u-17u
Aglaia Konrad [4/9 tot 6/10]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam 0010/412.40.48 - di-zo 14u-l 7u
Zomertentoonstelling [19/7 tot 26/9]
Lea Nieuwhof, Bernice Schutte, Esther Stasse - schilderijen, keramiek [28/9 tot 
17/10]
“55 jarig bestaan Galerie Maas” [19/10 tot 14/11]
■ Goethe Institut Rotterdam
's-Gravendijkwal 50-52 - 3014 ED Rotterdam 0010/436.54.11 - di-do 10-19u 
vr 10-17u za-zo 13-17u
‘Ter navigatie van de kunst” - Dieter Mammel - schilderijen [7/9 tot 6/10]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10u-17u zo llu- 
17u M
“Surrealisme uit de Collectie Nederland” [15/6 tot 15/9]
Mary Ellen Mark - fotografie [24/8 tot 27/10]
“55 jarig bestaan Galerie Maas” [7 tot 10/11]
“Karei Appel, decorontwerpen voor Die Zauberflöte” [5/7 tot 10/11] 
“Afrikaanse sculptuur uit het Museum voor Volkenkunde” [24/8 tot 10/11]
“De Erasmusbrag” [7/9 tot 17/11]
“H. Paulides (1892-1967), schilder van Nederlands Indië” [18/10 tot 8/12] 
“Meesters van het licht, luministische schilderkunst in Nederland en Duitsland” 
- Piet Mondriaan, Jan Thom Prikker... [28/9 tot 8/12]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam 0010/413.26.80 - di-za 10u-17uzo llu-17u
“There’s work to be done, dockers in Rotterdam 1890-1960" [5/10 tot 9/3]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“Giovanni Battista Tiepolo, in Nederlands bezit” - prenten, tekeningen [17/8 tot 
20/10]
“Kees Spermon 1941-1992” - grafiek [14/9 tot 10/11]
“Carel van Mander en het Haarlems Maniërisme” [14/9 tot 1/12]
“Willem de Kooning, schilderijen 1981-1987’ [8/9 tot 1/12]
“Muren” - Willem Oorebeek [tot 7/12]
“Geen overbodige luxe, versiering en decoratie in Nederland, 1850-1940” [22/9 
tot 6/4]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011 GKRotterdam 0010/217.67.67- di-vr 10-17u za- 
zoll-17u
Willem Verbon - sculpturen [13/7 tot 30/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25- 3015 CBRotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10u-17uzo 
llu-17u
"RealSpace in QuickTime, architectuur en digitalisering” [2/8 tot 29/9] 
“Michel de Klerk (1884-1923), rationele expressie” [27Tl tot 17/11]
“De collectie Gispen” [24/8 tot 27/1 IJ
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BNRotterdam 0010/213.20.11- di-zo llu-17u
“DEAF ’96, digital territories” [17 tot 29/9]
“R’96, de nieuwe verleiding” [31/8 tot 6/10]
“Fotografie 1950-1995” - Willem Diepraam [12/10 tot 17/11]
■ Salle de Bains
Mauritsstraat167- 3012 CH Rotterdam 0010/413.91.39 - do-za 13u-l 7u
Chris van Harskamp [1 tot 30/9]
■ V2
Eendrachtsstraat 10 - Rotterdam 0010/404.64.27
“Dutch Electronic Art Festival ’96, digital territories” [17 tot 29/9]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50- 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo llu-18u
Tony Brown [14/9 tot 27/10]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 0010/426.90.66 - di-za llu-17u zo 
12u30-17u
"Schiedamse kunstestafette 96; het huwelijk als metafoor” [31/8 tot 29/9] 
“Home movie & secret garden” - A.P. Komen, Karen Murphy [31/8 tot 6/10]

■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestniat 96 - 5046 GNTilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 12u- 
17u
“Flexible 2, Pan-European art” [7/9 tot 24/11]
•Scryption

Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 0013/535.37.77- di-vr 10u-17u za-zo 
13u-17u
"Calligrafie in drievoud, schrijven in Europa, de Arabische wereld en het Verre
Oosten” [15/10 tot 13/4]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo llu-17u 
“Brabant 200, de muze als motor” - John Körmeling, Joep van Lieshout, Rob 
Birza, Henri Jacobs... [14/9 tot 24/11]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zo 13u-17u30 
“Coop” - Allen Heather, Erik Wesselo, Stefano Pasquini [17/8 tot 22/9] 
Kamuzu Ebbing [2 tot 27/10]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35 - di-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
“Het Utrechts Psalter, Middeleeuwse meesterwerken rond een beroemd 
handschrift” [31/8 tot 17/11]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 0077/351.34.57- di-vr 10u-16u30 
za-zp 14u-17u
“The real world, film poster art 1895-1995”/”Kamertjes van god, 18
kunstenaarsinstallaties” [19/7 tot 15/9]

Vlieland 

■Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat99 - 8899AD Vlieland 00562/45.16.00 - wo-za 14u-17u
“Bij Betzy op Vlie, het eiland zoals het was, liefdevol getekend en geschilderd” 
[26/4 tot 28/9]
“Vlieland aangekaart” [24/5 tot 2/1 l]”VlieIander amateurs, eilanders tonen hun 
creatief kunnen” [12/10 tot 15/4]

Voorburg 

■ Museum S waensteyn
Herenstraat 101 - 2271 CC Voorburg 0070/386.16.73 - wo-zo 13-17u
Koos Lukkien - grafiek [31/8 tot 13/10]
“Majesteit, uw wasch is klaar!” - industriële archeologie [23/8 tot 20/10]

Weert 

■ Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Home
Markt 7- 6001EJ Weert 00495/53.19.20- di-zo 14u-17u
“Processies in Nederland, België en Luxembutg” - Rien van Heesewijk - 
fotografie [22/9 tot 5/1]

Wijk bij Duurstede 

■ Museum Dorestad
Volderstraat 15 - 3961 BA Wijk bij Duurstede 00343/57.14.48 - di-zo 13u30- 
17u
“Sporen van Westraven, tegelfabriek te Utrecht" [14/9 tot 27/10]

Zutphen 

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88- 7216DEZutphen 00575/51.68.78-di-vrllu-17uza-zo 
13u30-17u
Henk Hage [7/9 tot 13/10]
“ 3de Biënnale Gelderland ’96; het grote verlangen” [19/10 tot 24/11]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3- 7201 JLZutphen 00575/51.68.78-di-vr llu-17uza-zo 
13u30-17u
“Cultuurbehoud, de collectie Zutphen een jaar later” [5/10 tot 17/11]

Otterlo
Sittard

■ Kröller-Müller Museum
Houikampweg 6 - 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zo 10u-17u
Lon Robbé [5/10 tot 5/1]
Franz West [5/10 tot 19/1]

Roermond

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat6- 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-vr llu-17u za-zo 14u- 
17u
"Sampa! Fotografie uit Sao Paulo” [24/8 tot 6/10]
“Alfons Winters 90 jaar" [7/9 tot 13/10]
Guillaume Bijl [26/10 tot 8/12]

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg 4 - 6041 JE Roermond 00475/33.34.96 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u
“Het venijn van de muze” - Domenichi Bianchi, Peter de Graaff, Wim
Delvoye.. .graffiti [29/6 tot 29/9]
“Front Indië, Hugo Wilmar ooggetuige van een koloniale oorlog” - fotografie 
[7/9 tot 2/10]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg 0013/544.42.40 - do-zo 13u-17u
“In dreams I walk with you” - Erika Smulders, Walter Broekhuizen [21/9 tot 
20/10]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 november 1996. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 oktober 1996 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
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Org. : KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF vzw
Mercatorlaan 25-3150 Haacht

tel, 016.603335 - fax. 016.603034 - http://www.artsite.be/LAF96.htm

NEKKERHAL MECHELEN
Ter Borcht - Nekkerspoel

11 te.m. 14 October
vr.za.zo.ma. doorlopend van 10 tot 20 uur

met de steun en medewerking van

Nationale Loterij - Kunstacademies - Académies des Beaux Arts 
Europees Keramisch Werkcentrum ‘s-Hertogenbosch - Conté Benelux NV 
Art Site - Sabam - Belgium NV - Union des Artistes de Roumanie
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Colofon
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■ Frank Vande Veire De nacht straalt in een meisjesoog. Iets 
over Hegels 'einde van de kunst'. ■ Mark Kremer Un elefante 
si sbaglia enormemente. De 4&,e Biënnale van Venetië ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Middelheim, nu ■ Koen Brams 
Vragen aan Jacq V ogelaar. Over het tijdschrift in het algemeen 
en "Raster" in het bijzonder.
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dialoog met ’Walter Benjamin ■ Een bezoeker van tentoon
stellingen die anoniem wenst te blijven Mevrouw Z ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau De collectie van Annick en Anton 
Herbert ■ Renée Steenbergen De echte en de ideale verzame
laar - een speurtocht ■ Filip Geerardyn Ongezeglijk verzame
len en het onzeglijk reële Over "Collecting, An Unruly Passion, 
Psychological Perspectives" ■ Steven Jacobs Verval Het 
"Zwarte Vierkant" als ruine ■ Koen Brams, Use Kuijken & 
Dirk Pültau De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht ■ 
Middelheim, 1995+... ■ Sven Lütticken De bodem en de blik 
Jean-Marc Bustamante en het landschap ■ Marc Holthof De 
metamorfosen van deze tijd
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Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

NUMMER 59 - JANUARI-EEBRUARI1996

■ Lawrence Weiner A translation from one language to 
another ■ Paul De Vylder De plaats van het zwijgen ■ Henri 
Maldiney Over vertaling Taal Spraak Poëzie ■ Elke de 
Rijcke De vreemde taal in de taal vertalen ■ Steven Jacobs 
Kleine esthetica van de robotfoto ■ Dirk Pültau Günther Förg, 
"Zwillinge", 1986 ■ Koen Brams & Dirk Pültau Een plaats 
voor de levende kunst Over de collectie van het Museum van 
Hedendaagse Kunst Gent ■ Hans Abbing Verhuld vertoon 
De Nederlandse overheid en dè 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 Pültau 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 Pültau 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-JUNI1996

■ Sven Lütticken De einden van de kunstgeschiedenis ■ 
Jeroen Boomgaard De tsjoek-tsjoek van de traditie ■ Frank 
Reijnders Della pittura getroffen door een flits van actualiteit 
■ Dirk Lauwaert De beelden van Patrick Vanden 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 KUNST een feuilleton 
in afleveringen Aflevering 3: dada, pipi & kaka

NUMMEK62- JUU-AUGUSTUS1996

■ Dirk Lauwaert Hedendaags sofisme en de arme ervaring ■ 
Slavoj Zizek De virtualisering van de meester ■ Jan Struelens 
Vijfhonderd jaar web. Kleine Inleiding tot de Grootsheid van 
hetArachnische ■ Dirk Pültau Wegen van de Duitse televisie 
■ Sven Lütticken Triomf van de installatie als term èn als 
kunstvorm ■ Koen Brams Don't go to Rotterdam this summer 
of wacht tot 20 augustus 1996 ■ Carel Blotkamp Figuren 
Recente essays van Bart Verschaffel ■ Linda Warmoes 
KUNST een feuilleton in afleveringen Aflevering 4: Ut ende 
van Ut Ende

AUTEURS

Marc De Kesel Docent aan de Sociale Hogeschool Gent. In 
1994 verscheen van hem bij Acco “De sfinx van de sociologie 
- een politieke filosofie van het gewéld”, een boek over de 
filosofie van Georges Bataille. Hij bereidt een doctoraat voor 
over Jacques Lacan.

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerde in 1994 het boek 
“Het gebroken venster” (Vlees en Beton 25). Recent ver
scheen “Henry Van de Velde, wonen als kunstwerk, woon
plaatsen voor kunst” bij Uitgeverij Van Halewyck.

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

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

Renée Steenbergen Als kunstcriticus verbonden aan “NRC 
Handelsblad". Bereidt een proefschrift voor over Nederlandse 
particuliere verzamelaars van hedendaagse internationale kunst.

Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende 
Kunsten van Rotterdam. Werkte mee aan het boek “Het vel van 
Cambyses” (“Vertoog & Literatuur "/Antwerpen 93). Hij 
bereidt een boek voor over esthetica.

Jacq Vogelaar Als redacteur verbonden aan het literaire 
tijdschrift “Raster”. Recentelijk verschenen van hem bij De 
Bezige Bij: “De dood als meisje van acht” (roman, 1991), 
“Striptease van een ui. Terugschrijven 2" (essays, 1993) en 
“Weg van de pijn” (roman, 1994).

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

IN HET VOLGENDE NUMMER

elfde jaargang - nr. 64 - november 1996 
(deadline: 15 oktober 1996)

De opleiding tot kunsthistoricus

Een doorlichting van de universitaire opleiding tot 
kunsthistoricus in Vlaanderen en Nederland, met specifieke 
aandacht voor de plaats en de invulling van het onderdeel over 
de moderne en hedendaagse kunst. Verder aandacht voor de 
maatschappelijke positie van ‘de. universiteit’ en ‘de 
kunstgeschiedenis’. Tenslotte de zesde en laatste episode van 
“KUNST - een feuilleton in afleveringen”.
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Café - Grill 
"In den Eenhoorn" 
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9000 Gent 

09/224.23.14
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