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Ideologie
Renault Vilvoorde sluit en Deng 
Xiaoping is dood. Bondiger kan de pro
bleemstelling van deze aflevering niet 
samengevat worden. Het eerste zinsdeel 
zouden we moeiteloos kunnen uitbrei
den: het faillissement van de Forges de 
Clabecq, de faling van Boel Temse, de 

talloze ontslagen bij Philips Brugge,... 
Er mag voor gevreesd worden dat nog 
heel wat bedrijven zullen volgen. Nog 
onverbiddelijker en meedogenlozer zal 
de markt toeslaan. Welke slagvaardige 
ideeën kunnen wij tegen deze ontwikke- 
lingenin stelling brengen? Hetprobleem 
is minder dat we niet over deze ideeën 
beschikken, dan dat we er geen gebruik 
meer van willen maken. Ideologieën zijn 
verbeurdverklaard, of om het met de 
slogan van een hoofdredacteur van een 
Vlaamse krant te zeggen: “Het gaat er 
niet om wat links en rechts is, het gaat er 
om wat link en recht is”. We moeten niet 
meer op zoek gaan naar de zichtbare en 
verborgen mechanismen van ons poli
tiek, economisch en maatschappelijk 
systeem, maar ons vastpinnen op aller
lei formele aspecten van het dag
dagelijkse reilen en zeilen. Ook in de 
Renault-crisis viert deze aanpak hoog
tij. De sluiting op zich is pijnlijk, ‘de 
manier waarop’ schandalig. Het is deze 
‘manier waarop’ die tot de blijkbaar 
nog enig mogelijke handeling aanzet: 
gerechtelijke stappen.
Problematisch is misschien niet zozeer 
de zogenaamde afschaffing van de ideo
logieën, want dat is namelijk onmoge- 
lijk, maar de gelijktijdige schrapping 
van de ideologiekritiek. Wat we in de 
plaats van die ideologiekritiek gekregen 
hebben, noemt Rudi Laermans ‘neo- 
kritiek'. In zijn bijdrage gaat hij op 
zoek naar het verbond tussen deze 
neokritische praktijk en de nieuwste 
gedaanten van het liberalisme. Pierre 
Bourdieu bespreekt de toenemende in
vloed van de markt op een van oudsher 
kritisch veld, de journalistiek, en de 
impact van die alsmaar meer markt
gerichte journalistiek op de culturele 
productievelden. Alhoewel Bourdieu in 
een Kort normatief postscriptum aan- 
geeft dathij geen journalisten wil hekelen 
of verketteren, hebben we hier toch de 
voorkeur gegeven aan de uitwerking 
van een casestudy, meer bepaald over 
De Morgen, en zijn hoofdredacteur Yves 
Desmet Niet alleen de hoger vermelde 
slogan leek een dergelijke aanpak te 
wettigen, maar ook de ongebreidelde 
hartstocht waarmee het ‘onafhanke
lijke’ dagblad aan de verloedering van 
de kritiek timmert
Hoe kunnen de kunst en de kunstenaar 
zich engage ren? De tentoonstelling Face 
à l’histoire leek op het eerste gezicht een 
aantal antwoorden op die vraag te kun
nen bieden. Zowel Dirk Lauwaert als 
Craigie Horsfield, van wie trouwens 
werk is opgenomen in het hedendaagse 
luik van Face à l’histoire, keerden ui
terst ontevreden terug. Naast hun bij
dragen over de relatie tussen kunst, 
geschiedenis en ideologie belicht Dirk 
Pültau in een eerste verkennende studie 
de kritische praktijk van TextezurKunst. 
Tenslotte ook in dit nummer: een be
spreking van het boek The return of the 
real van Hal Foster.

Inhoud
Over neokritiek en staatsliberalisme 
In de greep van de journalistiek 4,5
Yves Desmet 6,7
Face à l’histoire 9,10,11
TextezurKunst 13
The return of the real 15
Ondertussen 17,19,20,22,23,24,25,26
Agenda 27,28,29
Colofon 31

Over neokritiek en staatsliberalisme
1.0. Alomtegenwoordig is thans de 
neokritiek: onze levens staan in het te
ken van de almaar vérder schrijdende 
generalisering van ‘een kritische hou
ding’. Het bijbrengen daarvan werd in 
het onderwijs een officieel leerdoel, in 
het sociale leven een veralgemeende 
verwachting. Alleen al het optionele van' 
de neokritiek (‘een kritische houding’) 
wijst op een beslissend verschil met de. 
traditionele kritiek. De nieuwe, domi
nante vorm van kritiek begrijpt zichzelf 
niet langer als een tegelijk dwingende en 
anonieme intellectuele opgave, maar als 
een altijd singulier persoonlijkheids
kenmerk. Niets symboliseert deze 
particularisering van de kritiek beter dan 
het vaak obsessionele streven naar het 
uiten van een kritische mening.
De personalisering van de oordeelsact 
gaat in de neokritiek hand in hand met de 
personalisering van het beoordeelde. Aan 
het geïnstitutionaliseerde subjectivisme 
van de neokritiek beantwoordt een ge
postuleerd subjectivisme van het gekri
tiseerde. De neokritiek gispt sociale an- 
tagonismen noch structuren: zij richt zich 
gedurig op het ontmaskeren van ande
ren, en hun spreken of handelen, in ter
men van persoonlijke belangen, macht, 
posities,... De veralgemening van de 
neokritiek gaat daarom gepaard met een 
universalisering van het slachtoffer
schap: iedereen is vandaag het slachtof
fer van iedereen. Vrouwen zijn het slacht
offer van mannen - en vice versa; Vla
mingen zijn het slachtoffer van Walen 
- en vice versa; docenten zijn het slacht
offer van studenten - en vice versa; de 
schrijver is slachtoffer van de lezer - en 
vice versa. Eindeloze lijst van kritieken, 
eindeloze lijst van meningen over ande
ren, eindeloze lijst van nietszeggende 
uitspraken: het subjectivisme van de 
neokritiek installeert een in principe eeu
wigdurend regime van discursieve on
eindigheid dat haar eigen leegheid juist 
bezweert door steeds nieuwe uitspraken 
voort te brengen die in de eerste plaats 
een kritische houding dienen te indiceren.
1.1. De neokritiek is op een radicale 
manier performatief: de kritische hou
ding consumeert zichzelf onophoudelijk 
in taaluitingen. Zij munt uit in de 
productie van beschuldigende uitspra
ken, maar komt haast nooit toe aan reële 
handelingen. In het neokritische tijd
perk heeft het traditionele waren- 
fetisjisme een discursief verlengstuk ge
kregen in de vorm van een niet minder 
onderdrukkend woordenfetisjisme.
Voorde traditionele kritiek was de kloof 
tussen theorie en praxis, reflexiviteit en 
revolutionair handelen, een dialectisch 
probleem. Juist de reflectie over dit pro
bleem markeerde beslissende historische 
wendingen in de kritische traditie. Het is 
de nadrukkelijke toetssteen van het den
ken van zowel Adorno als Althusser, 
zowel Benjamin als Baudrillard, zowel 
Marcuse als Deleuze of Foucault. In de 
neokritiek is de kloof tussen theore
tische reflectie en praktisch handelen 
niet opgeheven, wel geïmplodeerd: de 
pure performativiteit van de taaluiting 
vervangt én theorie, én praktijk. De 
gesubjectiveerde kritische houding is 
immers nadenkend noch interveniërend. 
Haar werkelijkheidsgehalte is in de eer
ste plaats van de orde van het demon
stratieve gebabbel.
1.2. Kritiek staat thans niet langer tegen
over het sociale, maar fundeert het. In de 
meeste levenssferen is communicatie sy
noniem met de rituele uitwisseling van 
wederzijds kritiseerbare kritische me
ningen. Deze nieuwe sociale stand van 
zaken heeft Habermas theoretisch 
gecodificeerd. In zijn werk ondergaat dé 

traditie van de Kritische Theorie een 
neokritische gedaanteverwisseling.
Elke kritische uitspraak staat tegenwoor
dig onder de verdenking van conformi
teit aan de veralgemeende verwachting 
van een kritische houding. Met de domi
nantie van de neokritiek raakt het oorde
len tegelijk gesubjectiveerd eri vermaat- 
schappelijkt. De altijd al vereenzaamde 
burgerlijke subjecten verankeren hun 
socialiteit voortaan in de wederzijdse 
erkenning van een kritische houding die 
elke reële socialiteit onmogelijk maakt. 
In het tijdperk van de neokritiek 
culmineert de traditionele “ongezellige 
gezelligheid” (Kant) daarom in een we
zenlijk a-sociale taligheid. De mense
lijke taal is thans niet langer een medium 
van mogelijké solidariteit maar een 
afgebot kritisch wapen waarmee de be
schaafde ego’s van de laat-burgerlijke 
samenleving elkaar steeds weer opnieuw 
te lijf gaan. Ironie van de neokritiek: het 
vechten is alleen maar bekvechten.
De veralgemeende verwachting van een 
kritische houding wordt psychologisch 
gestut door de generalisering van het 
narcisme. Het neokritische subject spie
gelt zich onophoudelijk aan anderen. 
Deze imaginaire verhouding induceert 
niet langer alleen maar jaloezie en riva
liteit. Haar symbolische omkadering in 
de vorm van de dwingende eis van een 
onmiddellijk performante talige kritiek, 
lokt het neokritische subject keer op keer 
in de val van het ressentiment.
1.3. Traditioneel wees de kritiek op het 
bestaan van sociale antagonismen, van 
tegenstellingen die binnen de bestaande 
maatschappelijke orde niet opgeheven 
konden worden. Juist daarom stuurde de 
kritische reflectie aan op welbepaalde 
vormen van handelen: in de praktijk van 
revolte of revolutie werd het antago
nisme tegelijkertijd lees- en verander
baar. De neokritiek heeft de reële 
performativiteit van de maatschappelijke 
praxis verruild voor een louter subjec
tieve discursieve performativiteit: de 
messiaanse mogelijkheid van directe 
actie lijkt voorgoed verdwenen in de 
permanente transactie van woorden.
Met de neokritiek ontstaat een nieuw 
soort van reformisme. Het traditionele, 
sociaal-democratische reformisme aan
vaardde de bestaande maatschappelijke 
orde om ze langs legaal-politieke weg te 
verbeteren. Het neoreformisme wil her
vormen noch optimaliseren: het stemt 
onnadenkend in met de vigerende insti
tuties omdat het ze nodig heeft als de 
feitelijke mogelijkheidsvoorwaarden van 
een kritische houding.
In de neokritiek is het politieke gemu
teerd in het morele, de argumentatieve 
dissensus in de ethische consensus dat 
een kritische houding hoe dan ook moet. 
Als meestal onuitgesproken veronder
stelling begeleidt deze plicht vandaag 
de dag gedurig het spreken. Werkelijk 
onbewust is de premisse pas in dat cliché
matige moralisme dat onder de noemer 
‘politieke correctheid’ de kritische rede 
heeft gemuilkorfd in die middens die 
haar traditioneel beoefenden. Politieke 
correctheid is uiteindelijk niets anders 
dan het slechte geweten van hen die de 
problemen van de traditionele kritiek 
hebben ingewisseld voor het existen
tiële comfort van de neokritiek.
1.4. Limiet van de neokritiek: het vakje 
‘geen mening’; grens van het neokri
tische uitwisselingsritueel: ‘dit gaat mij 
niet aan’. In laatste instantie is de enige 
efficiënte praktische kritiek van de 
neokritiek het zwijgen van de indiffe
rentie.

2.0. Voorspelbare kritiek van de neo

kritische lezer: ‘Ik begrijp u niet. U doet 
moeilijk. U bent elitair. U schrijft esote
risch. U weigert mij welbewust de toe
gang tot uw gedachten, terwijl ik noch
tans geïnteresseerd ben-in wat ü te zeg
gen hebt. U acht zich verheven boven 
het vulgus. U wil zich met uw onver
staanbaar taaltje alleen maar onderschei
den van Jan Modaal en zo tegelijkertijd 
uw lidmaatschap afficheren van een 
kleine coterie van intellectuelen.’
De neocriticus neemt zichzelf tot maat 
van het mogelijke. Wat hij niet begrijpt, 
kan niemand begrijpen; wat hem buiten
sluit, wijst per definitie op een meer 
universele exclusie. Door zo de eigen 
subjectiviteit imaginair te socialiseren, 
poogt de neokritiek alsnog haar subjec
tivisme te overwinnen. Gedurig beroept 
ze zich op onbestaande entiteiten: het 
Grote Publiek, de Gemeenschap der 
Geïnteresseerden, de Gewone Man. Deze 
louter denkbeeldige vermaatschappelij
king toont feitelijk enkel de dwars
verbindingen tussen subjectivisme, 
populisme en ressentimentsdenken.
Voor het neokritische subject is ‘ken
nen’ synoniem met ‘hérkennen’ : ook in 
het domein van het weten installeert het 
de dominantie van de imaginaire spiegel- 
verhouding. Ter legitimatie van deze nar
cistische heerschappij van het onwetende 
weten maakt de neokritiek gretig ge
bruik van een zeker pseudo-sociolo- 
gisme, dat niet weinig sociale weten
schappers ondertussen hebben geofficia- 
liseerd. De neokritiek bespaart op de 
analyse van structuren en instituties door 
elke serieuze poging daartoe als onbe
grijpelijk af te doen.
Parolen van de neokritiek: ‘algemene 
toegankelijkheid!’, ‘algemene verstaan
baarheid!’, ‘algemene leesbaarheid!’ Dat 
veralgemeenbaarheid slechts een legi
tieme eis is in een samenleving die het 
algemene boven het particuliere belang 
stelt, dat het reële begrip zich ook in de 
taal uitsluitend kan baseren op een reële 
solidariteit: het zijn slechts twee moge
lijke kritisch-adorniaanse gedachten die 
de neokritiek onmogelijk kan denken. In 
naam van een kritische houding heeft 
deze onmogelijkheid in de openbaarheid 
reeds de gedaante aangenomen van een 
zachte censuur: wat de neokritiek niet 
kan denken, is niet langer communiceer- 
baar. Repressieve tolerantie is thans een 

.kenmerk van die houding die zich kri
tisch gebaart.
2.1. Met haar subjectivisme veralge
meent de neokritiek feitelijk het al lan
ger heersende economische consumen
tisme binnen de sfeer van cultuur en 
sociabiliteit. Neokritiek en neolibera- 
lisme zijn twee zijden van eenzelfde 
medaille. Het neoliberalisme wist de 
opvatting dominant te maken dat ook de 
politieke sfeer in markttermen moet 
worden begrepen: de individuele bur- 
ger-belastingbetaler dient zijn private 
belangen in de vorm van een subjectieve 
politieke preferentie tegenover het aan
bod van partijen en de overheid door te 
zetten. Op een analoge manier roept de 
neokritiek ieder subject op tot het talig 
representeren van voorkeuren en afkeren 
overeenkomstig de modus van de kri
tische houding. Het ressentiment wordt 
zo de voornaamste motor van de poli
tieke en de sociale communicatie.
Neoliberalisme en neokritiek bevesti
gen beiden de heerschappij van het 
verdinglijkte bewustzijn en het haar ken
merkende vergeten van het gemaakt-zijn 
van preferenties, opvattingen, menin
gen,... - kortom, van subjectiviteit. Ze 
zetten elk subject er gedurig toe aan om 
de uitkomsten van zijn contingente 
levensgeschiedenis te verfeitelijken, als



een onveranderlijk gegeven te aanvaar
den. De preferenties of de gedachten die 
men op een bepaald ogenblik bezit, moe
ten als een precair kapitaal worden be
heerd. Men dient ze communicatief te 
investeren, met het oog op die veral
gemeende goedkeuring die in de neo- 
kritische communicatie altijd al gedurig 
wordt verondersteld.
De ideaaltypische neocriticus vat zich
zelf op als een possessief subject: hij 

'bezit een kritische houding. Intellectuele 
verhoudingen worden zo de facto begre
pen als eigendomsverhoudingen, overi
gens een idee die Pierre Bourdieu mid
dels de metaforische notie van ‘cultu
reel kapitaal’ sociologisch heeft gelegi
timeerd. De pacificatie tussen de subjec- 
ten-eigenaars van een kritische houding 
is enkel mogelijk door de meest banale 
gedachten tot opmaat van denken en spre
ken te nemen. In laatste instantie organi
seert de eis van toegankelijkheid enkel 
die basale common ground waarop de 
subjectiviteit zich kritisch kan verhef
fen. De publiek georganiseerde of open
bare intellectuele communicatie dient 
nietszeggend te zijn opdat er daarbuiten 
ruimte zou blijven voor de wederzijdse 
uitwisseling van babbel-zinnen. Nie
mand mag letterlijk béter weten: het su
perieure intellect bedreigt thans niet lan
ger de gevestigde sociale machten maar 
de mogelijkheid van socialiteit als zoda
nig.
2.2. De neokritische subjectiviteit wordt 
geobsedeerd door macht. De libidinaal- 
narcistische bezetting van elke sociale 
verhouding verandert de ander noodza
kelijk in een potentiële ‘castrator’ van 
de eigen kritische houding. Om de cas- 
tratie-angst te bezweren wordt de rivaal 
van meet af aan bejegend als mogelijk 
machtiger. In de retoriek van beschuldi
ging en slachtofferschap vormen het in
dividuele narcisme en de geïnstitutiona
liseerde eis van kritiek een onontwarbare 
knoop.
De neokritiek kan sociale tegenstellin
gen en machtsverschillen uitsluitend 

, denken in termen van bespreekbare 
belangenconflicten tussen subjecten. 
Haar sociologische verbeeldingskracht 
blijft daarom noodzakelijk begrensd tot 
de toerekening van individuen tot wel
bepaalde sociale categorieën. De neo
criticus opereert met a-structurele groot
heden: de andere is man of vrouw, kind 
of volwassene, elitair of niet. Aan het 
subjectivisme van de neokritiek beant
woordt een maatschappijbeeld dat de 
neoliberale voorstelling van de geatomi
seerde samenleving ternauwernood 
retoucheert.
Ondenkbaar voor de neokritiek is het 
bestaan van reële, niet-symboliseerbare, 
letterlijk onvertaalbare sociale antago- 
nismen. In haar narcistische obsessie 
voor machtsverschillen, gevoed door een 
niet minder obsessionele hang naar on
middellijke erkenning van de eigen sub
jectiviteit, reduceert de neokritiek het 
sociale gedurig tot het persoonlijke. Deze 
personalisering, tevens noodzakelijke 
voorwaarde van moralisering, universa- 
liseert de facto de notie van individuele 
veranjwoordelijkheid en, daarmee sa
menhangend, de categorie van rechts-, 
subjectiviteit.
2.3. De intellectueel-culturele dominan
tie van de neokritiek is synoniem met de 
juridisering van het politieke enerzijds, 
de heerschappij van de journalistiek an
derzijds. De opvallende politieke rol die 
het juridische apparaat sinds kort in de 
westerse democratieën gekregen heeft, 
weerspiegelt de hegemonie van de 
neokritische denkwijze. Conform het 
moraliserende en personaliserende sub
jectivisme van de laatste, wordt poli
tieke verandering gedacht in termen van 
het in beschuldiging stellen van indivi
duele politici. Partijen, regeringen of 
parlementen zijn in deze voorstelling 
niets meer dan statistische combinaties 
van te achten of te verachten subjecten. 
De kiezer beoordeelt hun moraliteit op 
een imaginaire wijze, de rechter onder
zoekt ze aan de hand van legale regels 
wier normativiteit nochtans nooit een
duidig is.
Het juridische apparaat legitimeert de 
dominantie van de neokritiek, en vice 
versa. Via het eerste verwerven de basis
veronderstellingen van de laatste alsnog 
een schijn van veralgemeende maat
schappelijke erkenning. De beschuldi
gende slachtofferretoriek uit het alle

daagse leven ziet zich op een legitieme 
en met macht beklede wijze geofficiali- 
seerd in de berichten over in beschuldi
ging gestelde politici of ambtenaren. In 
de gretige consumptie van de mediale 
verslaggeving terzake verandert ieders 
narcisme keer op keer in een fantas- 
matische identificatie: ‘was ik maar die 
rechter, dan...’.
Het juridische apparaat heeft het poli
tieke systeem in haar greep. Deze nieuwe 
intersystemische verhouding van over- 
determinatie van het politieke door het 
juridische, op zijn beurt product en 
reproductie van de dominantie van de 
neokritische ideologie, wordt exempla
risch geïllustreerd door de praktijk van 
het parlementaire onderzoek naar het 
juridische onderzoek. In plaats van de 
bestaande machtsverhoudingen via de 
uitoefening van haar wetgevende be
voegdheden te veranderen, kijkt het po
litieke personeel toe op de feitelijke uit
oefening van de legale bevoegdheden 
die ze het juridische personeel ooit toe
kende.
2.4. De media hebben de neokritiek 
gespectaculariseerd en tot massa-artikel 
gemaakt. Enerzijds de sensationele 
ontmaskering van individuen bekleed 
met publieke macht, anderzijds de pu
blieke beschuldiging van de meest na
bije anderen in praatshows: in beide ge
vallen reproduceren dé media de basis
code van de neokritiek.
Journalistieke aanklacht en mediaal be
middelde privé-klacht installeren een 
nieuw soort van binding tussen consu
ment en massamedium. De cultuur
industrie van weleer is in een verontwaar- 
digingsindustrie veranderd. De massa
media manipuleren niet langer beteke
nissen of boodschappen, noch bespelen 
ze menselijke sentimenten als zodanig. 
Hun effectiviteit stoelt thans voor alles 
op het abstracte geloof in de noodzaak 
van moraliteit. Dit geloof hebben de 
media ondertussen gemonopoliseerd, 
reden waarom ze zich principieel ont
trekken aan iedere vorm van normatieve 
kritiek. De meest algemene morele be
ginselen zijn vandaag de dag letterlijk 
mediale principes. Wie er zich op be
roept, mag per definitie rekenen op jour
nalistieke aandacht, vooral ook als men 
deze aandacht zelf aanklaagt. Moreel 
geladen mediakritiek is zowel logisch- 
structureel als feitelijk een onderdeel 
van het mediasysteem geworden.
De media reproduceren niet enkel de 
dominantie van de neokritiek. Voortdu
rend roepen zij ook de gedachte op dat er 
altijd weer een nieuwe neokritische bar
rière kan, zelfs moet worden genomen. 
Hun effectieve performativiteit bestaat 
in de aansporing tot talige performa
tiviteit: ‘ziehier een slachtofferschap 
waarover u zich nog niet kritisch hebt 
uitgelaten’.

3.0. In een geïnverseerde en tegelijk let
terlijk gemetaforiseerde vorm bakenen 
de meest basale premissen van het meest 
banale orthodoxe marxisme tegenwoor
dig de grondtrekken van de dominante 
ideologie af. Het ‘economisme’ dat de
cennia lang op triomfantelijke wijze te
gen het officiële marxisme werd uitge
speeld, is in een neoliberale gedaante tot 
politieke norm gepromoveerd. ‘Debasis 
bepaalt de bovenbouw’: deze voorheen 
als onzinnig beschouwde gedachte fun
deert zowel de verdere uitbouw van de 
Europese Unie en haar streven naar mo
netaire eenmaking, als de aanspraken 
van de Vlaamse regering op meer fiscale 
autonomie.
Voor zover het zich niet beperkt tot toe
zicht op het juridische apparaat, begrenst 
het politieke systeem zich welbewust tot 
een louter uitvoerend beheer van de 
markt. De orthodox-marxistische bewe
ring dat de staat zich feitelijk in diénst 
stelt van het kapitalistische markt- 
systeem, is thans het officiële credo van 
alle toonaangevende westerse politici. 
De politieke elite wil niet langer leiden 
of beslissen: ze heeft haar macht ver
ruild voor een onmachtige dienstbaar
heid aan een economisch systeem dat 
omwille van haar mondiale hegemonie 
de specificatie ‘kapitalistisch’ overbo
dig maakt.
De overheid staat niet meer tegenover de 
markt, maar wil zoveel als mogelijk de 
markteconomie bevorderen. De traditio
nele tegenstelling tussen socialisme en 
liberalisme is totaal geïmplodeerd in een 

staatsliberalisme dat de collectieve mid
delen aanwendt om elke uiting van reële 
collectiviteit te de-collectiviseren. Met 
een onwaarschijnlijk vertoon van sym
bolisch geweld worden overheidsdien
sten, onderwijsinstellingen, culturele in
stituties,... ertoe gedwongen om zich
zelf als neokapitalistische bedrijven op 
te vatten. Onder de noemers ‘liberali
sering’, ‘privatisering’ en ‘beheers- 
autonomie’ werd in geen tijd de concur
rentie van allen tegen allen van . over
heidswege georganiseerd. De staat die 
traditioneel over het algemene belang 
waakte, is een doelbewuste producent 
van private belangen geworden. Zij be
vordert sinds kort niet meer het collec
tieve belang, maar de totale atomisering 
van het collectief.
3.1. Het neokritische subject denkt en 
handelt de facto staatsliberaal, ook wan
neer het zich links of progressief opstelt. 
Het heeft de dominante ideologische 
lucht die wij allen in- en uitademen, in 
sociale en intellectuele brandstof ge
transformeerd. De staatsliberale over
heid produceert voortdurend nieuwe be
langhebbenden, die de neokritiek ver
volgens als zodanig ontmaskert. Het pri
vate belang dat het officiële staats
liberalisme positief waardeert, evalueert 
de neokritiek in de regel negatief. Haar 
subjectivisme ontneemt de neokritiek 
evenwel het zicht op de structurele oor
zaak van de moralistisch aangeklaagde 
effecten.
De neocriticus klaagt en veroordeelt, en 
meet zich zo gedurig een kritische hou
ding aan. Hij handelt niet, maar commu
niceert kritisch over handelingen: hij 
vermijdt het moment van de praxis, en a 
fortiori ook de mogelijkheid van een 
reëel politiek handelen. Dit auto- 
referentiële narcisme weet zich alsnog 
intellectueel geruggesteund door theo
rieën als die van Habermas waarin com
municatie en praxis in elkaar worden 
geschoven (“communicatief handelen”) 
enerzijds, door het insisteren van de kant 
van de media en haar zelfbenoemde 
intellocraten op ‘de noodzaak van pu
bliek debat’ anderzijds.
Zijn ‘handelingsloosheid’ maakt het 
neokritische subject tot een deels talig 
tegensputterend, deels cynisch instem
mend slachtoffer van de staatsliberale 
overheid. Wat reëel moet worden onder
gaan, wordt via een feitelijk ineffectieve 
kritische discursiviteit aangeklaagd. De 
neo-imperialistische overheid kan vol
staan met het tonen van luisterbereidheid: 
de neokritische nareist stelt zich tevre
den met een erkenning in de vorm van 
een loutere ontvangst van het gezegde. 
Zijn ultieme triomf luidt: ‘ze hebben mij 
gehoord, en ik heb het hen eens goed 
gezegd!’ Om de symbolische, laat staan 
de reële effectiviteit van zijn woorden 
bekommert hij zich niet: het neokritische 
subject geniet zichzelf, in de eerste plaats 
de eigen verbositeit.
3.2. In de thans dominante neokritische 
cultuur volgen handelen en spreken, po
litiek en kritiek, reële en discursieve 
performativiteit, elk hun eigen baan. 
Deze nieuwe configuratie verplicht tot 
een aangepaste vorm van kritiek.
De politieke machten legitimeren hun 
dienstbaarheid aan de kapitalistische 
markteconomie niet langer via een ver
hullende fraseologie die private belan
gen als algemeen voorstelt. Zij beroepen 
zich openlijk op de wetmatigheden van 
de wereldmarkt, zij zeggen hardop wat 
zij doen wanneer zij de door hen be
stuurde actoren tot meer egoïsme dwin
gen. Het staatsliberalisme is een cy
nische ideologie, en op dit cynisme loopt 
het traditionele ideologiekritische ma
noeuvre van onthulling noodzakelijk 
stuk. In de politieke sfeer valt niet lan
ger iets te (door)zien wat de anderen 
- ‘de naïeve gelovigen’, ‘de vals-bewus- 
ten’ - niet zouden zien. De enkel ter
loops door Adorno en Horkheimer in 
Dialektik der Aufkldrung (1946) ont
vouwde gedachte dat het ideologische 
hoe langer hoe meer een “fotologische” 
gedaante aanneemt, is tijdens de voor
bije jaren bewaarheid geworden. In de 
politieke sfeer legitimeert de bestaande 
orde zich inderdaad niet langer via ideële 
principes, maar middels een discours 
dat zich op deze orde beroept. Het ideo- 
logisch-politieke spreken wordt “een
dimensionaal” (Marcuse), zonder dat 
haar dat nog lijkt te kunnen worden aan
gewreven.

De cynische reproductie van het be
staande op discursief niveau heeft een 
niet minder cynische vorm van intellec
tuele kritiek in het leven geroepen. Het 
werk van Jean Baudrillard kan daarvoor 
model staan: cynische verdubbeling van 
het officiële cynisme, tegelijk tragische 
en joyeuze affirmatie van de afwezig
heid van een mobiliserende utopie. Dit 
kritische simulacre van het officiële cy
nisme bevestigt binnen het intellectuele 
domein eenzelfde onmacht tegenover het 
politieke systeem als dat systeem zelf 
tegenover het wereldkapitalistische sys
teem.
De kritiek die het officiële politieke cy
nisme niet wil verdubbelen, moet aan de 
utopische impuls vasthouden. De sociale 
vrijzwevendheid daarvan maakt dat zij 
zichzelf noodzakelijk theologisch dient 
op te vatten. Kritiek die naam waardig 
kan zich thans alleen nog begrijpen en 
funderen via de benjaminiaanse figuur 
van de Messias. Haar enige reële anker
punt in het bestaande is die sociale erva
ring die niet langer voor vermaatschap
pelijking vatbaar is en daarom een 
gedesocialiseerd bestaan leidt in de mar
ges van het intieme. Kritiek inaugureert, 
steeds opnieuw, haar eigen legaliteit via 
de herinnering aan de oneigenlijkheid 
van een per definitie wetteloze commu- 
nitas. Haar utopisme is in laatste instan
tie niet meer dan de weigering om een 
specifieke ervaring - en niet: de ervaring 
als zodanig - te vergeten.
3.3. De neokritiek laat zich discursief 
niet kritiseren, enkel (psycho)analyseren. 
Geconfronteerd met de symptomen van 
‘een kritische houding’ moet de kritiek 
een onmiddellijk praktische gedaante 
aannemen. Dubbele strategie, dubbel 
geleed dispositief van tactieken: zwij
gen en indifferentie enerzijds, wijzen op 
de kloof tussen spreken en handelen an
derzijds.
De strategie van het zwijgen verklaart 
iedere neokritische uitlating de facto voor 
onontvankelijk. Aldus breekt ze het nar
cistische genot van het neokritische sub
ject: ze weigert het te (h)erkennen, ze 
blokkeert de zelfgenoegzame opsluiting 
in een louter talige performativiteit. Ze 
verplicht zo ten langen leste dit subject 
tot een beschamend spreken. Bij frustra
tie verandert het neokritische subject 
immers opvallend snel in een loutére 
‘ressentiment-mens’.
Ze zeggen dit, ze doen dat: de neokritiek 
institutionaliseert een hypocrisie zonder 
biechtstoel. Deze hypocrisie is gewoon- 
lijk onwetend: “want ze weten niet wat 
ze doen” (iek), en vooral weet de 
neocriticus vaak niet dat het eigen doen 
tamelijk tot zeer verschilt van het eigen 
spreken. Dubbele, quasi-schizoïde ge
daante van dit subject: terwijl het de 
persoonlijke belangen van anderen ont
maskert, jaagt het die zelf na; terwijl het 
een kritische houding demonstreert, han
delt het tegelijkertijd nutsmaximali- 
serend; terwijl het zich in de ene situatie 
een slachtofferrol aanmeet, slachtoffert 
het in de andere met zichtbaar genot een 
of meerdere anderen. Vrouw- en ecolo- 
gie-vriendelijk, anti-racistisch, en an
derszins politiek correct, maar tevens 
carrièristisch, materialistisch, en feite
lijk totaal geïntegreerd in het bestaande: 
we moeten het neokritische subject ge
durig op de huid zitten, tot het tenslotte... 
zwijgt. De kritiek van de neokritiek be
oogt in laatste instantie niets meer dan 
een symbolische zelfmoord. Maar ook 
niets minder.

Rudi Laermans
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de greep van de journalistiek
Het onderwerp van dit opstel is niet de 
‘macht der journalisten’ - en zeker niet de 
journalistiek als ‘vierde macht’ - maar de 
invloed die de mechanismen van een jour
nalistiek veld dat in toenemende mate 
onderworpen raakt aan de eisen van de 
markt (van lezers en van adverteerders) 
uitoefent op journalisten (en op journa
listieke intellectuelen), en vervolgens, 
deels via hen, op de verschillende cultu
rele productievelden - het juridische veld, 
het literaire veld, het artistieke veld, het 
wetenschappelijke veld. Ik wil dus uit
eenzetten hoe er van een veld dat zelf aan 
de imperatieven van de markt onderwor
pen is een structurele dwang uitgaat die 
de krachtsverhoudingen in deze andere 
velden diepgaand wijzigt, en beïnvloedt 
wat daar gedaan en gemaakt wordt, op 
een manier die ondanks de aanzienlijke 
uiterlijke verschillen in grote lijnen overal 
hetzelfde is. Daarbij moeten we voorko
men in één van de twee aan elkaar tegen
gestelde fouten te vervallen: de illusie dat 
dit alles nog nooit vertoond is, en de 
illusie dat het altijd al zo was.
De invloed die het journalistieke veld en, 
via dat veld, de marktlogica uitoefent op 
de culturele productievelden, zelfs de 
meest autonome, is allesbehalve nieuw. 
Zonder moeite zouden we aan de hand 
van teksten van 19de-eeuwse auteurs een 
volkomen realistisch beeld kunnen schet
sen van de algemene effecten die het 
binnen deze afgeschermde velden sor
teert. (1) Maar we moeten ervoor oppas
sen dat we de specificiteit van de huidige 
situatie niet uit het oog verliezen. Afge
zien van bepaalde structurele overeen
komsten bevinden we ons nu namelijk in 
een situatie zonder precedent. De gevol
gen van de ontwikkeling van de televisie 
voor het journalistieke veld en via dat 
veld voor alle andere culturele productie
velden, zijn veel verstrekkender, zowel 
in hevigheid als in reikwijdte, dan de 
gevolgen van de opkomst van de indus
triële literatuur (de dagbladpers en het 
feuilleton), die aanleiding gaf tot de ver
ontwaardigde of opstandige reacties 
van auteurs, waaruit volgens Raymond 
Williams de moderne definities van ‘cul
tuur’ zijn voortgevloeid.
Het journalistieke veld oefent op de ver
schillende culturele productievelden een 
reeks effecten uit die zowel qua vorm als 
qua intensiteit samenhangen met de ei
gen structuur van het veld, dat wil zeggen 
met de mate waarin de verschillende dag
bladen en journalisten autonoom zijn ten 
opzichte van externe krachten, die van de 
markt van de lezers en die van de markt 
van de adverteerders. De graad van auto
nomie van een persorgaan kan worden 
afgemeten aan de mate waarin adverteer
ders dan wel de overheid (in de vorm van 
advertenties of subsidies) financieel bij
dragen, en ook aan de graad van concen
tratie van de adverteerders. Wat de graad 
van autonomie van een individuele jour
nalist betreft, die hangt in de eerste plaats 
af van de graad van concentratie van de 
persorganen (een vermindering van het 
aantal potentiële werkgevers zorgt voor 
een toename van de beroepsonzekerheid). 
Daarnaast is deze afhankelijk van de po
sitie van zijn persorgaan, dat wil zeggen 
meer of minder dicht bij de 'intellec- 
tuele’ dan wel de ‘commerciële’ pool; 
voorts van zijn eigen positie in het pers
orgaan (vaste aanstelling, freelance, en
zovoort), die bepalend is voor de ver
schillende statutaire waarborgen (die ver
band houden met zijn reputatie) en voor 
het salaris (van belang voor de invloed 
van opdrachtgevers is zijn relatieve 
kwetsbaarheid om in public relations te 
investeren en zijn relatieve afhankelijk
heid om uit winstbejag of om den brode te 
werken). Tenslotte hangt de autonomie 
van de individuele journalist af van zijn 
vermogen tot onafhankelijke nieuwsga
ring (sommige journalisten, zoals weten
schapsjournalisten of financiële redac
teurs, zijn bijzonder afhankelijk). Want 
het is duidelijk dat de verschillende mach
ten, en in het bijzonder overheids
instanties, niet alleen economische mid
delen inzetten om invloed uit te oefenen, 
maar ook gebruik maken van het mono
polie op informatie, de zogenaamde offi
ciële bronnen. Door dit monopolie be
schikken de overheid en overheidsappara

ten, de politie bijvoorbeeld, maar ook 
juridische of wetenschappelijke autori
teiten, over wapens in hun strijd tegen 
journalisten. Zij pogen de informatie en 
de actoren die tot taak hebben die infor
matie door te geven te manipuleren, ter
wijl de pers op haar beurt de bezitters van 
die informatie naar haar hand tracht te 
zetten teneinde er de exclusieve beschik
king over te krijgen. Tenslotte moeten we 
het ook hebben over de uitzonderlijke 
symbolische macht die grote staats
organen ontlenen aan hun vermogen om 
met hun beleid, hun beslissingen en hun 
interventies in het journalistieke veld (in
terviews, persconferenties en dergelijke), 
de orde van de dag te bepalen, en daar
mee de rangorde te beïnvloeden van de 
gebeurtenissen waaraan de media aan
dacht moeten besteden. .

Enkele eigenschappen 
van het journalistieke veld

Om te begrijpen dat het journalistieke 
veld in alle andere velden bij draagt tot de 
begunstiging van de producenten die het 
gevoeligst zijn voor de verleidingen van 
economische en politieke machten ten 
koste van de producenten die zich het 
meest inzetten voor de verdediging van 
de principes en de waarden van het ‘vak’, 
kortom dat het journalistieke veld aanzet 
tot de versterking van het ‘commerciële’ 
ten nadele van het ‘zuivere’, moeten we 
inzien dat de structuur van het journalis- 
tieke veld overeenkomt met die van de 
andere velden maar ook dat het commer
ciële er veel zwaarder weegt dan elders. 
Het journalistieke veld is in de 19de eeuw 
ontstaan rond de tegenstelling tussen de 
bladen die vooral nieuws brachten, bij 
voorkeur sensationeel nieuws, en de bla
den die analyses en commentaren bevat
ten en zich wensten af te zetten tegen de 
eerstgenoemden door luid te verkondi
gen hoezeer ze hechtten aan ‘objectivi
teit’ . (2) Het veld werd beheerst door de 
tegenstelling tussen twee logica’ s en twee 
legitimatieprincipes: de erkenning door 
vakgenoten, toegekend aan diegenen die 
de interne waarden of beginselen het 
meest nauwgezet belijden, en de erken
ning door het grootste aantal, die tot uit
drukking wordt gebracht in de hoeveel
heid verkochte entreekaartjes, lezers
aantallen, kijk- en luisterdichtheden, dus 
in verkoopcijfers (bestsellers). Het von
nis van de volksstemming vertaalt zich 
dus in dit geval in meer of minder gelde
lijk gewin.
Net als het literaire of het artistieke veld 
wordt het journalistieke veld beheerst 
door een specifieke logica of eèn eigen 
cultuur, waaraan de journalisten door 
wederzijds aan elkaar opgelegde verplich
tingen en controles onderworpen zijn. 
Het respecteren van die verplichtingen en 
controles (soms aangeduid als beroeps
code of déontologie) ligt ten grondslag 
aan de professionele erkenning en repu
tatie. Afgezien misschien van de over
name van artikelen, waarvan de waarde 
en de betekenis zelf afhangen van de 
positie van wie ze verricht in het veld en 
van wie ervan profiteert, zijn er weinig 
onbetwistbaar positieve dwangmiddelen. 
Negatieve dwangmiddelen, bijvoorbeeld 
tegen de journalist die nalaat zijn bron
nen te noemen, zijn nagenoeg onbestaande 
- zodat een journalistieke bron doorgaans 
slechts wordt genoemd, en dan vooral bij 
de minder toonaangevende bladen, om 
zich in te dekken.
Maar net als het politieke en econo
mische veld, en in veel sterkere mate dan 
het wetenschappelijke, artistieke of lite
raire en zelfs juridische veld, staat het 
journalistieke veld permanent bloot aan 
het vonnis van de markt, via het recht
streekse oordeel van het lezerspubliek, of 
het onrechtstreekse oordeel van de kijk
cijfers (al kan overheidssteun zorgen voor 
een relatieve onafhankelijkheid van het 
onmiddellijke vonnis van de markt). En 
journalisten zijn waarschijnlijk des te ster
ker geneigd het ‘kijkcijfer-criterium’ te 
laten gelden bij de productie (‘niet moei
lijk doen’, ‘het kort houden’, enzovoort) 
of bij de evaluatie van producten en zelfs 
van producenten (‘komt goed over op tv’, 
‘weet zich te verkopen’, enzovoort), naar
mate ze een hogere positie bekleden 

(omroepdirecteur, hoofdredacteur, enzo
voort) in een persorgaan dat meer van de 
markt afhankelijk is (een commerciële 
omroeporganisatie, tegenover een meer 
cultureel georiënteerde omroepvereni
ging, enzovoort), terwijl de jongere en 
minder gevestigde journalisten eerder 
geneigd zullen zijn om, tegenover de meer 
realistische-of cynische eisen van de 
routiniers,. de principes en de waarden 
van hun vak te laten gelden. (3)
Binnen de specifieke logica van een veld 
dat gericht is op de productie van uiterst 
vergankelijke goederen die nieuws
berichten nu eenmaal zijn, neemt de con
currentie om de gunst van het publiek in 
sterke mate de vorm aan van de concur
rentie om de prioriteit, dat wil zeggen om 
het nieuws dat het nieuwst is (de scoop) 
- en zulks uiteraard des te sterker naar
mate men zich dichter bij de commerciële 
pool bevindt. De dwang die de markt 
uitoefent, wordt bemiddeld door het veld- 
effect: vele primeurs die worden nage
jaagd en gewaardeerd als troeven in de 
strijd om de consument, zijn gedoemd om 
onopgemerkt te blijven bij de lezers en 
kijkers, en slechts te worden onderkend 
door de concurrenten (want alleen jour
nalisten lezen alle kranten... ). Geworteld 
in de structuur en de mechanismen van 
het veld, werkt concurrentie om de prio
riteit bij de betrokkenen een aantal 
beroepsmatige eigenschappen in de hand, 
zoals de neiging om de hele journalis
tieke praktijk in het teken van snelheid 
(of zelfs overhaasting) en van perma
nente vernieuwing te plaatsen. (4) Deze 
eigenschappen worden onophoudelijk 
versterkt door de eigen bepaaldheid door 
de tijd van de journalistieke praktijk, die 
dwingt om van dag tot dag te leven en te 
denken en informatie te beoordelen op 
grond van haar actualiteitswaarde (de 
‘nieuwsfeiten’van het tele visiej ournaal). 
Zo bevordert deze bepaaldheid door de 
tijd een soort permanent geheugenverlies 
dat de negatieve keerzijde vormt van het 
verheerlijken van al wat nieuw is, en ook 
een neiging om producenten en producten 
te beoordelen op grond van de tegenstel
ling tussen wat ‘in het nieuws’ en ‘uit het 
nieuws’, ‘nieuw’ en ‘achterhaald’ is. (5) 
Een ander veldeffect, dat buitengewoon 
paradoxaal is, en niet echt bevorderlijk 
voor het vestigen en bevestigen van indi
viduele of collectieve autonomie: de con
currentie zet aan tot permanente waak
zaamheid (die zelfs kan ontaarden in spio
nage) voor de activiteiten van de concur
renten, om van hun mislukkingen te kun
nen profiteren zonder hun vergissingen te 
begaan, en om hun successen te kunnen 
tegenwerken door de veronderstelde re
cepten van hun welslagen over te nemen 
- thema’s die men speciale aandacht meent 
te moeten geven, boeken die door ande
ren gerecenseerd zijn en ‘waar men niet 
omheen kan’, gasten die men moet heb
ben, onderwerpen die men moet ‘dekken’ 
omdat ze door anderen ontdekt zijn, en 
zelfs journalisten die men elkaar betwist, 
minstens zozeer om de concurrentie dwars 
te zitten als uit een werkelijk verlangen 
om ze in te lijven. In dit, maar ook in 
andere domeinen leidt concurrentie 
kortom lang niet altijd automatisch tot 
originaliteit en diversiteit, maar vaak juist 
tot uniformiteit van het aanbod, zoals 
Snel blijkt wanneer men de inhoudsopga
ven van de belangrijke weekbladen ver
gelijkt, of het aanbod van de populaire 
radio- en televisiekanalen. Dit zeer krach
tige mechanisme heeft ook tot gevolg dat 
het hele veld op sluipende wijze de ‘keu
zen’ wordt opgedrongen van de nieuws
media die het meest direct en het meest 
volledig onderworpen zijn aan de tucht 
van de markt, zoals de televisie, wat er op 
zijn beurt toe bijdraagt dat de hele 
productie gericht is op de instandhouding 
van gevestigde waarden. Dit moge blij
ken uit het feit dat de periodieke hit
parades waarmee journalistieke intellec
tuelen hun visie op het veld proberen op 
te leggen (en in ruil de erkenning van hun 
gelijken trachten te verwerven), vrijwel 
altijd zowel auteurs bevatten van hoogst 
vergankelijke cultuurproducten, voor- 
bestemd om maar enkele weken in de 
lijsten te figureren, als gevierde auteurs, 
de ‘vaste waarden’ waarmee de goede 
smaak wordt gevierd van degenen die ze 

vieren, en die ook, in hun hoedanigheid 
van klassieken, de auteurs zijn van 
bestsellers op lange termijn. Dit alles 
betekent dat de mechanismen die het jour
nalistieke veld beheersen en de gevolgen 
die ze voor andere velden hebben, hun 
doelmatigheid weliswaar aan de hande
lingen van individuele personen ontle
nen, maar dat de strekking en de intensi
teit van die mechanismen bepaald wor
den door de specifieke structuur van dat 
veld.

Effecten van de inmenging

De invloed van het journalistieke veld is 
erop gericht om in alle velden juist die 
actoren en instituties te versterken die 
zich het dichtst bevinden bij de pool waar 
onderwerping aan de dwang van de getal
len en van de markt het sterkst voelbaar 
is. Deze invloed neemt toe naarmate de 
velden die haar ondergaan zelf sterker 
(en structureel) aan deze logica onder
worpen zijn en naarmate het journalis
tieke veld dat die invloed uitoefent ster
ker (en conjunctureel) aan externe ver
plichtingen onderworpen is (waaraan dat 
veld heviger blootstaat dan andere cultu
rele productievelden). Welnu, tegenwoor
dig kan geconstateerd worden dat interne 
sancties aan symbolische kracht dreigen 
in te boeten en dat ‘serieuze’ journalisten 
en dagbladen hun aura verliezen en ge
dwongen worden toegevingen te doen 
aan de door de commerciële televisie in
gevoerde logica van de markt en de mar
keting, en aan het nieuwe legitimiteits- 
principe dat berust op media-exposure en 
op de zaligverklaring van het getal. Spe
cifieke sancties die door gespecialiseerde 
velden worden opgelegd, kunnen aldus 
sommige (culturele en zelfs politieke) 
producten of sommige producenten voor
zien van de schijn van democratische 
geldigheid. Sommige ‘analyses’ van het 
verschijnsel televisie danken hun succes 
bij journalisten, vooral diegenen onder 
hen die het meest gevoelig zijn voor de 
kijkcijfers, aan het feit dat zij de commer
ciële logica een democratische legitimi
teit toedichten, doordat ze een probleem 
dat de productie en verspreiding van cul
tuur betreft, louter stellen in termen van 
politiek, dus in termen van volkspei
ling. (6)
Zo dreigt de autonomie van de verschil
lende culturele productievelden te wor
den ondermijnd door de steeds toene
mende invloed van een journalistiek veld 
dat zelf steeds sterker blootstaat aan de 
directe of indirecte dominantie van de 
commerciële logica. Binnen elk van die 
velden wordt de positie versterkt van de 
actoren of ondernemingen die het sterkst 
geneigd zijn toe te geven aan de verlok
kingen van ‘externe’ baten omdat zij min
der goed voorzien zijn van specifiek (we
tenschappelijk, literair, enzovoort) kapi
taal, en dus minder goede kansen maken 
op de ‘interne’ baten die het veld hen 
voorlopig of op meer of minder lange 
termijn in het vooruitzicht stelt.
De invloed van het journalistieke veld op 
culturele productievelden (onder andere 
op het gebied van de filosofie en de so
ciale wetenschappen) dóet zich voorna
melijk gelden via de. inmenging van cul
turele producenten die zich ergens hal
verwege het journalistieke veld en de 
gespecialiseerde vélden (literatuur, filo
sofie, enzovoort) ophouden. Deze ‘jour
nalistieke intellectuelen’ gebruiken hun 
dubbele loyaliteit om de specifieke eisen 
van beide velden te ontduiken. (7) In elk 
van beide velden importeren ze vormen 
van macht die ze al dan niet terecht in het 
andere veld hebben verworven. De jour
nalistieke intellectuelen hebben een im
pact die zich hoofdzakelijk op twee ma
nieren doet gelden: ten eerste voeren ze 
nieuwe vormen Van culturele productie 
in, gesitueerd in een onduidelijk nie
mandsland tussen de esoterie van de uni- 
versiteit en de exoterie van de journalis
tiek; ten tweede dringen ze, onder meer 
door hun kritische oordeelvellingen, 
maatstaven voor de evaluatie van cultu
rele producties op die aan de sancties van 
de markt de ratificatie van een schijnbaar 
intellectueel gezag verlenen en zo een 
versterking betekenen van de spontane 
neiging van bepaalde categorieën consu-
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menten tot allodoxia [misplaatste her
kenning]. Daardoor versterken ze het ef
fect van kijkcijfers of bestsellerlijsten op 
de receptie van cultuurproducten, en ook, 
indirect en op termijn, op de productie 
ervan, aangezien ze de keuzen (Van uitge
vers bijvoorbeeld) ombuigen naar min
der veeleisende en beter verkoopbare 
producten.
En daarbij kunnen ze rekenen op de steun 
van allen die objectiviteit gelijkstellen 
met een soort beschaafd betoon van 
savoir-vivre en met eclectische neutrali
teit jegens alle betrokkenen. Cultuur
producten voor het grote publiek worden 
aangezien voor avant-gardistische kunst
werken, en avant-gardistisch onderzoek 
(niet alleen op het gebied van de kunst) 
wordt gehekeld uit naam van de waarden ■ 
van de common sense. (8) Toch kunnen 
zij op hun beurt rekenen op de goedkeu
ring of zelfs de medeplichtigheid van alle 
■consumenten die net als zij geneigd zijn 
tot allodoxia, op grond van hun afstand 
tot het ‘brandpunt van de culturele waar
den’ en op grond van het belang dat zij 
erbij hebben de beperkingen van hun ver
mogen tot toeëigening te ontkennen 
- volgens de logica van de self deception 
die fraai onder woorden is gebracht in de 
veelvuldig gebruikte formule van lezers 
van populair-wetenschappelijke tijd
schriften: ‘het is een hoogstaand weten
schappelijk tijdschrift dat voor iedereen 
toegankelijk is’. .
Verworvenheden die mogelijk zijn ge
maakt door de autonomie van een . veld 
waarbinnen weerstand kan worden gebo
den aan de vraag van het grote publiek, 
komen zo op de tocht te staan. Deze 
vraag, waarvan de kijkcijfers het heden
daagse symbool zijn, hadden de schrij
vers uit de vorige eeuw op het oog toen ze 
in het geweer kwamen tegen het idee dat 
kunst - hetzelfde zou gezegd kunnen wor
den over wetenschap - onderworpen kan 
worden aan de oordelen van het alge
meen kiesrecht. Tegen deze dreiging be
staan twee mogelijke strategieën, die meer 
of minder frequent voorkomen al naarge
lang de betreffende velden en hun graad 
van autonomie: het stevig afbakenen van 
de grenzen van het veld en ze daar her
stellen waar ze door de inmenging van de 
journalistieke denktrant en handelwijzen 
worden bedreigd; of het afdàlen uit de 
ivoren toren (overeenkomstig het door 
Zola ingeluide model) teneinde de waar
den die voortkomen uit de terugtrekking 
in de ivoren toren algemeengeldig te 
maken, en zich bedienen van alle moge
lijke middelen, in de gespecialiseerde 
velden of daarbuiten, en binnen het jour
nalistieke veld als zodanig, in een poging 
de door de autonomie mogelijk gemaakte 
verworvenheden buiten het veld ingang 
te doen vinden.
Er bestaan economische en culturele voor
waarden voor een verlicht wetenschap
pelijk oordeel en men kan niet van het 
algemeen kiesrecht (of van opinie
peilingen) verwachten dat ze wetenschap
pelijke problemen beslechten (al gebeurt 
dat soms, indirect en onbewust)- zonder 
dat tegelijk ook de eigenlijke voorwaar
den voor wetenschappelijke productie 
teniet worden gedaan, meer bepaald de 
dam die de wetenschappelijke (of artis
tieke) wereld beschermt tegen de des
tructieve inmenging van externe, en dus 
oneigenlijke en misplaatste productie- en 
evaluatieprincipes. Maar daaruit mag men 
niet de conclusie trekken dat die dam niet 
in omgekeerde richting overschreden kan 
worden en dat het wezenlijk onmogelijk 
is om te werken aan een democratische 
herverdeling van de verworvenheden die 
door de autonomie mogelijk zijn gemaakt. 
Mits men tenminste helder inziet dat voor
afgaand aan elke poging tot verbreiding 
van de meest buitengewone verworven
heden Van het meest geavanceerde we
tenschappelijke of artistieke onderzoek, 
het monopolie op de middelen tot ver
spreiding van die (wetenschappelijke of 
artistieke) informatie ter discussie moet 
worden gesteld - een monopolie dat feite
lijk in het bezit is van het journalistieke 
veld. Daarnaast moet kritiek worden ge
leverd op de voorstelling van de. ver
wachtingen van het grote publiek, die 
aangemaakt wordt door commerciële de
magogen die over de middelen beschik

ken om zich tussen de culturele produ
centen (waartoe in dit geval ook de poli
tici behoren) en de grote massa van con
sumenten te plaatsen.
De afstand tussen professionele produ
centen (of hun producten) en gewone 
consumenten (lezers, luisteraars, kijkers 
en ook kiezers), die voortvloeit uit de 
autonomie van gespecialiseerde produc- 
tievelden, is vanuit het. oogpunt van de 
democratische beginselen meer óf min
der groot, meer of minder moeilijk te 
overbruggen en meer of minder onaan
vaardbaar, al naargelang de velden. An
ders dan het lijkt, kan, die-afstand ook 
binnen de orde van de politiek waargeno
men worden, al is het bestaan ervan in 
strijd met de beginselen die in de politiek 
worden beleden. Hoewel de relatie tussen 
actoren in het journalistieke veld en in het 
politieke veld gebaseerd is op perma
nente concurrentie en strijd, en hoewel 
het journalistieke veld in zekere zin wordt 
omsloten door het politieke veld waar
binnen het een grote impact heeft, hebben 
deze twee velden gemeen dat ze . allebei 
zeer rechtstreeks en onverholen. bloot
staan aan de sancties van de markt en het 
kiezerskorps. Het journalistieke veld zet 
met andere woorden nog kracht bij aan de 
tendens 'van de in het politieke Veld be
trokken actoren om zich te plooien naar 
de verwachtingen van het gróótste aantal, 
al zijn die verwachtingen soms gevoels
matig en ondoordacht en nemén ze, door 
de manier waarop ze in de,'pers tot uit
drukking komen, vaak de .vórm aan van 
een mobiliserend eisenpakket..
Behalve wanneer zij. de. vrijheid en de 
kritische vermogens aanwendt die zij aan 
haar autonomie ontleent, functioneert de 
pers,'en in het bijzonder de (commer
ciële) televisie, op een wijze die'verwant 
is met de opiniepeiling, waarmee zij ook 
zelf rekening moe.t houden: de opinie
peiling vestigt-met kiezérs een 'directe, 
onbemiddelde relatie (al kan zij ook die
nen als instrument van een rationele de
magogie en zo bijdragen aan de afsluiting 
van het politieke veld). De opiniepeiling 
zet alle individuele of collectieve actoren 
(zoals partijen of vakbonden), die sociaal 
gemachtigd zijn om volgens bepaalde 
regels standpunten uit te werken en voor 
te leggen, buiten spel. De opiniepeiling 
berooft alle vertegenwoordigers en alle 
woordvoerders van hun aanspraak (dje 
zij delen met de, gróte hoofdartikel- 
schrijvers uit het verleden) -op het bezit 
van het monopolie op de onvervalste uit
drukking van de ‘publieke opinie’, en 
tegelijk ook van hun vermogen om te 
werken aan een kritische (en soms collec
tieve, zoals in wetgevende vergaderin
gen) formulering van de werkelijke öf 
veronderstelde standpunten van hun 
volmachtgevers.
De voortdurend toenemende invloed van 
het journalistieke veld, zelf onderworpen 
aan de almaar toenemende invloed van de 
commerciële logica, op een politiek veld 
dat wordt achtervolgd door de verlokkin
gen van de demagogie (meer bepaald op 
een moment dat de politiek die demago
gie door middel van opiniepeilingen op 
rationele wijze kan beoefenen), werkt de 
verzwakking van de autonomie van het 
politieke veld in de hand, en ook de ver
slapping van het vermogen van (politieke 
of andere) vertegenwoordigers om een 
beroep te doen op hun competentie van 
deskundigen of hun gezag van hoeders 
van collectieve waarden.
Hoe zouden we tenslotte voorbij kunnen 
gaan aan de problematiek van het gerech
telijk apparaat, dat ten koste van enige 
‘vrome hypocrisie’ in staat is het geloof 
te bestendigen dat zijn juridische oorde
len niet teruggaan op externe, onder meer 
economische, dwang, maar op de trans
cendente normen waarvan het de bewa
ker is? Het juridische veld is niet wat het 
denkt dat het is: een wereld die geen 
rekening hoeft te houden met de eisen 
van de politiek of de economie. Het feit 
echter dat het erin slaagt als zodanig te 
worden erkend, heeft een aantal verstrek
kende maatschappelijke gevolgen, in de 
eerste plaats voor diegenen wier beroep 
het is recht te spreken. Maar wat gebeurt 
er met de juristen, al dan niet oprechte 
incarnaties van de collectieve hypocrisie, 
als algemeen bekend zou worden dat zij 

allerminst gehoorzamen aan transcen
dente en universele waarden en waarhe
den, maar net als alle andere sociale ac
toren blootstaan aan verplichtingen en 
beperkingen die hen kunnen aanzetten tot 
het verstoren van procedures en hiërar
chieën, en dat zij evengoed onderworpen 
zijn aan de druk van economische eisen 
of de verleiding van journalistieke suc
cessen?

Kort normatief postscriptum

Het onthullen van de verborgen invloe
den waaronder journalisten gebukt gaan 
en waaronder zij op hun beurt alle cultu
rele producenten gebukt doen gaan, is 
niet - ik zeg het ten overvloede - het 
hekelen van de verantwoordelijken of het 
verketteren van de schuldigen. (9) Het is 
een poging alle betrokkenen de mogelijk
heid te bieden zich te bevrijden, door 
bewustwording, van de dwang die deze 
mechanismen op hen uitoefenen, en mis
schien ook een voorstel tót een gezamen
lijk actieprogramma voor kunstenaars, 
geleerden en journalisten, die laatsten als 
de bezitters van het (quasi-)monopolie op 
de middelen tot verspreiding van infor
matie. Alleen een dergelijke samenwer
king zou kunnen leiden tot een doeltref
fende verbreiding van de meest univer
sele verworvenheden van het onderzoek 
en ook, althans gedeeltelijk, tot de 
universalisering van de toegangsvoor
waarden tothet universele.

Pierre Bourdieu

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede

Noten

(1) Om zich daarvan te vergewissen leze 
men Jean-Marie Goulemot en Daniel 
Oster, Gens de lettres, écrivains et bohè
mes (Parijs, Minerve, 1992). In dit werk 
zijn vele voorbeelden te vinden van ob
servaties en opmerkingen die een wezen
lijk bestanddeel vormen van de spontane 
sociologie van het literaire milieu. De 
leden van dat milieu hoeven overigens 
geen inzicht te hebben in de principes die 
aan deze spontane sociologie ten grond
slag liggen, onder meer bij hun pogingen 
tot objectivering van hun vijanden of van 
alles wat hen in de literaire wereld tegen
staat. Op basis van een intuïtie van de 
structurele verwantschappen tussen vel
den kan tussen de regels van een analyse 
van de mechanismen die het literaire veld 
in de vorige eeuw beheersten, ook een 
beschrijving worden gelezen van de ver
borgen mechanismen van het hedendaagse 
literaire veld (zoals is gedaan door 
Philippe Murray, Des règles de l’art aux 
coulisses de la misère, Art Press, 186, 
juni 1993, pp. 55-67).
(2) Over de opkomst van de notie ‘objec
tiviteit’ in de Amerikaanse journalistiek, 
als uitvloeisel van de inspanningen van 
de bladen die belang hechten aan de jour
nalistieke eer om zich in hun behandeling 
van het nieuws te onderscheiden van de 
in de populaire pers gangbare praktijken, 
zie M. Schudson, Discovering the news, 
New York, Basic Books, 1978. Over de 
bijdrage die aan dit proces van differen
tiatie en aan de uitvinding van een afzon
derlijk ‘vak’ (met onder meer de figuur 
van de verslaggever) is geleverd door de 
tegenstelling tussen journalisten die zich 
richten op het literaire veld, voor wie stijl 
een criterium is, en de journalisten die 
dicht bij het politieke veld staan, leze 
men T. Ferenczi, L’invention du journa
lisme en France: naissance de la presse 
moderne à la fin du XIXe siècle, Parijs, 
Plon, 1993. Over de vorm die deze tegen
stelling aanneemt in het veld van de Franse 
kranten en tijdschriften en over de relatie 
die zij onderhoudt met andere catego
rieën lezers en andere manieren van le
zen, zie Pierre Bourdieu, La distinction, 
critiqué sociale du jugement, Parijs, Ed. 
de Minuit, 1979, pp. 517-526.
(3) Net àls in het literaire veld is de 
hiërarchie volgens het externe criterium, 
het verkoopsucces, vrijwel tegengesteld 
aan de hiërarchie volgens het interne cri
terium, de journalistieke ‘ernst’. En de 
complexiteit van deze verdeling met haar 

chiastisçhe structuur (dezelfde als die van 
het literaire, artistieke of juridische veld) 
wordt nog eens vergroot door het feit dat 
elk nieuwsorgaan - dagblad, radiozender, 
televisieomroep - functioneert als een 
subveld waarin de tegenstelling terugge
vonden kan worden tussen een ‘cultu
rele’ en een ‘commerciële’ pool, die aan 
het hele veld ten grondslag ligt, zodat we 
te maken hebben met een serie in elkaar 
grijpende structuren (van het type 
a:b::bl:b2).
(4) Juist-via temporele beperkingen, die 
vaak op volledig willekeurige gronden 
worden opgedrongen, vindt de vrijwel 
onopgemerkt blijvende structurele cen
suur plaats waaraan bijvoorbeeld de uit
spraken van geïnterviewden op televisie 
onderworpen zijn.
(5) Dat de uitspraak ‘dat is achterhaald’ 
tegenwoordig zo vaak en tot ver buiten 
het journalistieke veld elke kritische ar
gumentatie overbodig lijkt te maken, 
hangt ook samen met het evidente belang 
dat haastige pretendenten hebben bij dit 
evaluatieprincipe, dat een onbetwistbaar 
voordeel toekent aan het.laatste of het 
jongste. Aangezien het neerkomt op de 
bijna lege tegenstelling tussen het eer
dere en het latere, zijn ze vrijgesteld van 
de plicht om te tonen wat ze werkelijk 
waard zijn.
(6) Daartoe hoeft men slechts een ty
pisch journalistenprobleem, zoals de 
keuze tussen TF1 en Arte, te verwoorden 
in een taal die die van de journalistiek zou 
kunnen zijn: “Cultuur en televisie: tussen 
cohabitatie en apartheid” (D. Wolton, 
Éloge du grand public, Parijs, Flamma
rion, 1990, p. 163). Sta mij toe om, ter 
rechtvaardiging van het stroeve of zelfs 
moeizame dat wetenschappelijke analyse 
eigen kan zijn, er in het voorbijgaan op te 
wijzen hoezeer de breuk met de precon- 
structies en vooronderstellingen van het 
alledaagse en heel in het bijzonder het 
journalistieke taalgebruik, een vereiste is 
om het onderwerp van onderzoek op een 
adequate manier te construeren.
(7) Binnen deze vaag omlijnde categorie 
zou een aparte plaats moeten worden in
geruimd voor de culturele producenten 
die, volgens een traditie die bestaat sinds 
de opkomst-van de ‘industriële’ culturele 
productie, aan het journalistieke métier 
wel bestaansmiddelen ontlenen maar geen 
macht, bijvoorbeeld de macht tot con
trole of huldiging van de betrokkenen in 
de gespecialiseerde velden (het zoge
naamde Zdanov-effect).
(8) Tal van recente aanvallen op de mo
derne kunst onderscheiden zich maar am
per, behalve misschien in de pretenties 
die eraan ten grondslag liggen, van de 
oordelen die men zou verkrijgen als men 
avant-gardekunst zou onderwerpen aan 
een volksstemming of, wat op hetzelfde 
neerkomt, aan een opiniepeiling.
(9) Om het schoolmeesterachtige of ka
rikaturale effect te vermijden dat dreigt te 
ontstaan zodra gesproken of gedrukte tek
sten letterlijk worden gepubliceerd, heb 
ik ervan af gezien hier documenten te re
produceren die kr acht zouden hebben bij - 
gezet aan mijn analyses, al zouden ze 
misschien, doordat die teksten aan hun 
vertrouwde context zouden zijn ontrukt 
en zo van hun banaliteit ontdaan, de ver
dienste hebben gehad de lezer te herinne
ren aan alle soortgelijke voorbeelden die 
door de routineuze alledaagse blik niet 
meer worden opgemerkt.

Deze tekst verscheen eerder in nr. 101- 
102 van Actes de la recherche en sciences 
sodales (maart 1994) en werd recent 
opgenomen in de publicatie Sur la 
télévision in de reeks Raisons d’agir 
van Liber éditions (november 1996).
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Yves Desmet
0. Wat voorafging

Sinds oktober ’94 werkt Yves Desmet als 
hoofdredacteur voor De Morgen. Hij kreeg 
daarmee een zware erfenis in handen, want 
de krant had tot dan toe nooit anders dan 
problemen gekend. Talrijk waren de nood
situaties in de j aren ’80, waardoor men zich 
verplicht zag om zowel bij de overheid als 
bij de eigen lezers voor geld aan te kloppen. 
Financiële problemen dwongen haar tot een 
verstandshuwelijk met Het Laatste Nieuws. 
Het gebruik van de drukpersen van Van 
Thillo bracht echter een onredelijke 
vervroeging van de deadline met zich mee. 
Journalistiek bedrijven werd schier onmo
gelijk. Ook het lezerskorps kalfde ziender
ogen af. Piet Piryns, de vorige hoofdredac
teur, vertrok en een opvolger kwam maar 
niet opdagen. De Morgen leidde kortom het 
leven van een ziekelijk zorgenkindje, voor 
haar toekomst moest permanent gevreesd 
worden.
In veel van dit alles is met de komst van 
Desmet grote verandering getreden. De krant 
sluit weliswaar nog steeds op hetzelfde uur 
af (sportliefhebbers komen dus nog steeds 
niet helemaal aan hun trekken), maar de 
verkoopcijfers gaan in stijgende lijn. Dat de 
krant een ander imago heeft gekregen, is 
daar de belangrijkste oorzaak van.

1. Papier hier

Sinds Desmet aan het roer van De Morgen 
staat, heeft de krant een gróót aantal wijzi
gingen ondergaan. Hij veranderde het logo, 
het lettertype en de lay-out - in grafisch 
opzicht een goede zaak. Kleurenfoto’s vor
men niet langer een taboe, zolang ze niet al 
te opdringerig zijn. Ook het onderste arti
keltje op de eerste pagina draagt de signa
tuur van de nieuwe hoofdredacteur: na een 
verslag over volkenmoord en corruptie kun
nen we helemaal onderaan - waar vroeger 
het editoriaal van Paul Goossens stond - 
even op adem komen met een leuke anek
dote. Het belang ervan schuilt niet in de 
melding op zich, maar in de plaats die het 
krijgt: ja, op de voorgrond. VTM heeft ons 
vertrouwd gemaakt met dit soort perspectief- 
vervalsingen, maar De Morgen doet het ook 
niet slecht. Het behoort tegenwoordig tot de 
plicht van nieuwsredacties om de mensen 
tussen alle doffe ellende door op te vrolijken 
met staaltjes van human interest. Nog een 
decorwisseling: de bladzijde met de ‘me
ningen’ (Opinie) promoveerde naar pagina 
twee, en het nieuws uit het buitenland zakte 
nog wat verder weg. Iedere dag wordt bo
vendien een volle pagina ingeruimd voor 
nieuws uit omroepland, de kijkcijfer- 
perikelen van het voorbije uur.
Een erg in het oog springende prestatie van 
Desmet vormt ongetwijfeld de aanzienlijke 
uitbreiding van de pagina’ s door middel van 
diverse bijlagen, alles tezamen een waar 
opus magnum. Uitgezonderd ‘s maandags 
kunnen we ons elke dag - afhankelijk van de 
doelgroep waartoe we behoren - verrijken 
met gebundelde, specifieke informatie. Het 
weekend brengt Terzake voor de economis
ten, De Bijsluiter voor mensen die zich 
vervelen, en Het Vrije Leven voor de bon 
vivants onder ons. Aanvankelijk reserveerde 
men Café des Arts voor ‘s vrijdags, maar het 
gewicht van deze bijlage was blijkbaar niet 
te torsen, dus heeft men haar in twee ge
deeld en start de cultuurtrip nu al op donder
dag. ‘s WoensdagnamiddagS hebben de jon
geren vrij: veel tijd dus om door De Mix te 
zappen. Op dinsdag tenslotte heeft de krant 
iets speciaals in petto. De Stand der Dingen 
luidt de naam van deze bijlage, en in het 
logo is een wereldbol verwerkt. Niets min
der dan de wonderbaarlijke evoluties op 
vlak van wetenschap, ethiek en menselijk 
gedrag in kaart te brengen, is de opzet - 
hoewel het soms ook over dieren gaat. Deze 
opstekers moeten ons de eenentwintigste 
eeuw binnenloodsen. De inwoners van Ant
werpen tenslotte krijgen iedere werkdag 
nóg een bijlage in de handen gestopt, een 
Antwerpse ‘stadskrant’, met de krachtige 
roepnaam Metro. Nieuwtjes en interview
tjes die allemaal om de Metropool draaien. 
Wat wil deze grote papierslag ons nu eigen
lijk diets maken? Eenvoudigweg dit: dat De 
Morgen zich in staat acht het verslag van de 
wereld te doen, dat zij haar lezers zowel een 
macroscopische als microscopische blik 
garandeert op het reilen en zeilen van onze 
planeet. In werkelijkheid brengt ze daar niet 
veel van terecht. De Stand der Dingen spant 
de kroon. Het wil zich spiegelen aan de 
wetenschappelijke bijlages van buitenlandse 
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kranten waar De Morgen zich verwant mee 
voelt, maar tussen de talrijke kleurenfoto’s 
gaapt de leegte, als gedrukte tekst vermomd, 
ons toe. Metro lijdt aan een heel ander euvel. 
De mensen die deze bladzijden volschrijven, 
zijn geen journalist, ze spelen het. Zoals wel 
meer streekedities is Metro een imitatie- 
krant, compleet met een imitatie-hoofdarti- 
kel. Maar laten we niet te lang stilstaan bij 
deze minder belangrijke vernieuwingen. De 
dikte van een krant zegt uiteindelijk weinig 
over haar wezen.

2. Excuses, beste lezer (deel 1)

Bij zijn aanstelling kreeg de nieuwe hoofd
redacteur het dwingende advies mee om de 
cijfers op te krikken. Wat hij tot dusver ook 
gedaan heeft, per dag worden er inmiddels 
zo’n tienduizend exemplaren meer verkocht. 
Ieder half jaar verschijnt trots de medede
ling dat de ‘kwaliteitskranten’ vooruit
boeren, De Morgen op kop. En lap, daar is 
het woord gevallen: ‘kwaliteitskrant’. ‘De 
Morgen is een kwaliteitskrant.’ Wat bete
kent dat eigenlijk? In dit geval het volgende : 
dat men schrijft, niet voor de doorsnee le
zer, maar voor de betere lezer. Niet dat dat 
noodzakelijk iemand anders hoeft te zijn, 
integendeel. In iedere doorsnee lezer zit een 
potentieel betere lezer verborgen, zodra hij 
zichzelf als zodanig in de mot krijgt. Men 
zou dit kunnen bestempelen als een eerste 
centrale gedachte waarop het nieuwe beleid 
gestoten is. De Morgen stelt alles in het 
werk om zijn lezers het nodige zelfbewust
zijn bij te brengen. Te oordelen naar de 
respons, lijkt ze daar behoorlijk in te lukken. 
De betere lezer is bijvoorbeeld iemand die 
een woedende brief schrijft, omdat hij aan
stoot neemt aan een breedhoekopname van 
een kettingbotsing. ‘Sensatiezucht,’ meent 
hij, ‘en dat in een kwaliteitskrant!’ Watdoet 
De Morgen dan: de onbetamelijkheid corri
geren door de volgende dag een poëtisch 
beeld van een detail hors cadre te plaatsen 
bij het verdere verloop van de gebeurtenis
sen. Een verloren schoen in de berm, een 
eenzame koplamp in de mist.
Integriteit is het domein bij uitstek waarop 
De Morgenhaar naam onberispelijk schoon 
wil houden. Van journalistieke blunders of 
leugens daarentegen ligt zij niet echt wak
ker. Toen Ludwig Verduyn, een van de 
meesterknechten, de ontknoping van de 
moord op Van Noppen bij mekaar improvi
seerde, stond er de dag nadien doodleuk dat 
het verhaal misschien toch niet helemaal 
klopte. Geen zweempje deemoed te beken
nen. Toch stonden er diezelfde week ‘excu
ses’ af gedrukt op de voorpagina, maar dan 
wel omdat in sommige exemplaren van de 
vrijdageditie een reproductie ontbrak uit de 
reeks Kunst uit de Doeken. Ieder beleid stelt 
zijn prioriteiten.

3. Standpunt

In de wereld waarin Yves Desmet leeft, is er 
werk aan de winkel. Elke dag nieuwe schan
dalen die aan het licht komen, een mens zou 
er ziek van worden. Dat doet Desmet ook, 
maar dan wel op een constructieve manier. 
In zijn Standpunt, het dagelijkse stukje op 
pagina twee, klaagt hij onafgebroken de 
schuldigen aan. Gaat een politicus over de 
schreef, dan geeft Desmet hem een flinke 
pandoering.. Verzuimt een onderzoeks
rechter een spoor ernstig te nemen, dan spelt 
de hoofdredacteur hem gegarandeerd de 
les. Steeds met de even dringende als alge
mene conclusie dat er nu echt iets moeten 
veranderen, dat de grens nu echt wel is 
bereikt. Er valt zoveel te vermanen en te 
berispen dat hij er een zekere vaardigheid in 
verworven heeft. Vaak denk je zelfs: hij 
doet dit werk niet met tegenzin. In elk geval 
gaat hij er volledig in op, in deze formule. 
Het gaat vanzelf. Dat is ooit weleens anders 
geweest, vraag dat maar aan Paul Goossens. 
Er bestaan beelden van hem, verkrampt 
naar de klok kijkend, met het huiveringwek
kende besef: dadelijk moet ik er weer aan 
beginnen. In zijn tijd gaf het schrijven van 
een Standpunt regelmatig aanleiding tot 
constipatie. Aan die writer ’s block is defini
tief een einde gekomen. En als de meester 
zelf niet beschikbaar is, valt één van zijn 
pupillen in.
Desmet heeft zijn handen vol met de be
klaagde van dê dag. Dat heeft wel een aantal 
consequenties. Voor diepte-analyse blijft er 
bijvoorbeeld weinig tijd over. Een andere 
context dan de vanzelfsprekende, daar zul je 
bij hem tevergeefs naar op zoek gaan. Een 
onverwachte of tegendraadse visie zie je 

hem zelden of nooit ontwikkelen. Dat is 
echter geen toeval, maar een bewuste keuze, 
onderdeel van het beleid, zeg maar. Ver
trouwd met de nieuwste mediatheorieën, 
verkiest Desmet het om zijn lezers ‘s och
tends niet tegen de haren in te strijken, maar 
hen te geven wat ze willen. Een hapklare 
brok verontwaardiging. Aan zijn stukjes, 
hoewel ze er kritisch uitzien, zitten dan ook 
geen weerhaken. Ze pijnigen of kwellen 
niet, leggen geen ingewikkelde werkelijk
heid bloot. Ze zijn er gewoon om snel en ter 
plekke, als cornflakes, verorberd te worden. 
Desmet weet zo goed te verwoorden waarop 
zijn lezers iedere dag zitten te wachten, dat 
het lijkt of hij eerst een enquête liet uitvoe
ren. Publieksvriendelijke maatschappijkri
tiek, dat is zijn specialiteit.

4. Impotente ironie, oppervlakkige ernst

Om De Morgen te maken tot wat ze vandaag 
is, heeft Desmet serieus aan het imago moe
ten sleutelen. Imago is een kwestie van stijl. 
Daarom luidt de belangrijke vraag: hoe ziet 
De Morgen eruit? Hoe klinkt ze? Sinds zijn 
aantreden heeft Desmet een stijl uitgezaaid 
die kleur en leven bracht. Gedaan met de 
grijze stroefheid van weleer. Op tekstueel 
vlak gelden zijn eigen stukjes uiteraard als 
lichtend voorbeeld, en het valt op dat hun 
inhoudelijke verteerbaarheid perfect in even
wicht is met de vorm waarin ze zijn gegoten. 
Dat hoort ook zo, want eenduidige bood
schappen moeten vlot bereikbaar zij n. Doen 
we een greep uit het stilistische repertorium, 
dan springt de opmars van de ironie in het 
oog. Logisch, omdat ze het wapen van de 
jaren ’90 is. De flauwe glimlach vormt het 
eerste schild tegen de waanzin van de we
reld. Maar voor De Morgen is ze nooit een 
doel op zich, die ironie: in puberale spot - 
zoals bij Humo - eindigt ze niet. Ze dient om 
nauwelijks te verbergen en daardoor te ont
hullen dat de zaken j uist zeer ernstig worden 
genomen.
De ernst van De Morgen is een toeganke
lijke ernst. Het soort waar velen zich in 
kunnen herkennen, dat met eenvoudige mid
delen wordt voorgetoverd. Neem het prin
cipe van het kritische cliché. Spitaels is 
altijd ‘Dieu’, en het Vlaams Blok - tot 
treurens toe - een bende ‘fascisten in driede
lige maatpakken’. De Morgen houdt zo’n 
termen graag een tijdje in roulatie, omdat ze 
snel snel haar juiste positie kunnen bewij
zen. Maar daar laat Desmet het niet bij, even 
vaak gaat hij nog een stapje verder. Zijn 
fameuze beeldspraken kennen bij zonder veel 
bijval. Aan de lopende band verzint hij 
termpjes die eens gevat zullen zeggen waar 
het allemaal op slaat in deze maatschappij. 
Politici - het meest makkelijke doelwit - zijn 
Vlaamse dwergen, affairisten of regelneven. 
En vindt hij een meester die hem daarin 
overtreft, dan zal hij die met ingehouden 
adem in zijn stukje citeren (Rudy Vanden- 
daele van Humo, over VTM-sterren als 
‘glimplebs’).
Desmet kruipt in de huid van de gebelgde, 
maar om geloofwaardig en vooral verkoop
baar te blijven, moet hij de verontwaardi
ging wat insnoeren. Meestal eindigen zijn 
stukjes hoofdschuddend in de trant van 
‘Mensen, waar zijn we toch mee bezig!’ 
Altijd sluipt er een toontje in dat ons doet 
schuddebollen en zuchten in plaats van na
denken. Waarna we dan kunnen besluiten: 
hij heeft het weer ferm gezegd vandaag. 
Hier wordt geaasd op een knikkende goed
keuring. Hier wordt een meninkje afgerond, 
een balletje eten voorgekauwd.

5. De kracht van een beeld

Voor De Morgen is beeldspraak niet zo
maar een stijlmiddel, maar een waar keur
merk. Desmet bewijst dat dagelijks. Maar 
soms vindt hij dat de kracht van zijn woor
den tekortschiet, en grijpt hij naar de letter
lijke beeldspraak, het sprekende beeld. Tot 
tweemaal toe lanceerde hij een campagne 
met posters die ons oorverdovend toe
schreeuwden, conversatie ónmogelijk. Mee
brullen was het vriendelijke, doch nadruk
kelijke devies. Eerst was er de Chirac-met- 
puisten-poster naar aanleiding van de proe
ven op Mururoa ( ‘Een prettige uitslag, mijn
heer Chirac ! ’ ) en daarna de spaghetti-poster 
na de wraking van Connerotte. Ziehier de 
bijdrage van De Morgen aan de discussie 
over .internationale politiek en ons rechts
systeem. Dit zijn de beelden waarmee deze 
feiten het collectieve geheugen moeten in
gaan. Hang dit voor uw raam, en de 
vindingrijkheid straalt ook op u af. Ook u 

deelt in de eigen mening waar De Morgen 
zoveel reclame voor maakt, want De Mor
gen. U kunt maar beter een eigen mening 
hebben. En niet alleen dat, u kunt ze zelfs 
krijgen. Sloganeske beelden als deze slorpen 
als een zwart gat het denken op, en gooche
len er een originele instantopinie voor in de 
plaats. Maar laten we vooral de finaliteit van 
deze affiches niet uit het oog verliezen. Als 
Benetton een stervende aids-patiënt opvoert, 
dan is dat in de eerste en laatste plaats om 
zichzelf te verkopen. Met de Chirac- en de 
spaghetti-posters doet De Morgen j uist het
zelfde. Haar hele taal- en beeldpolitiek is 
daarop gericht. Haar kritische stijl is een 
recycleerbare voorverpakking, een lege doos 
die zijn inhoud aanprijst.

6. Spot niet met de Duivel

Begin augustus ’96, zo’n bloedheet week
end knal in de zomer, verschijnt in de zater
dagse bij sluiter een paginagroot artikel over 
duivels en hoe men ze moet uitdrijven. Om 
te lachen natuurlijk, want iedereen verveelt 
zich. “Noem hem Diabolos,” huivert Kardi
naal Danneels. Met dit zinnetje op de cover 
wil men de lome lezer strikken. Geef toe, je 
zou voor minder beginnen te gniffelen. Maar 
veertien dagen later dompelt een ramp dit 
land in rouw en hysterie. Men vindt de 
lichamen van twee verdwenen kinderen, de 
dader heet Mare Dutroux. “HET GEZICHT 
VAN HET KWADE”, blokt De Morgen 
onder zijn foto. De Duivel bestaat dus toch, 
hij is zelfs onderons! Uiteraard is er gepie
kerd over deze titel, natuurlijk is de vraag 
gesteld of De Morgen moest meegaan in het 
aanblazen van de sensatie. Uit die eerste kop 
kunnen we aflezen dat de redactie van de 
nood een deugd heeft gemaakt. Ze gaf toe 
aan de sensatiezucht, maar liet tegelijk, mid
dels kleine ingrepen, merken dat ze zich 
daarvan bewust was en er nog over nadacht 
ook. Daarom staat er niet ‘HET GEZICHT 
VAN HET KWAAD’. Het beste bewijs dat 
tenminste één journalist al eens een verta
ling van Baudrillard in zijn handen heeft 
gekregen, dat het hier met andere woorden 
om een filosofisch gelegitimeerd begrip gaat. 
Sindsdien trok de redactie alle registers open, 
zoals de meeste kranten deden, maar altijd 
geraffineerder vormgegeven dan pakweg 
Het Nieuwsblad. Het procédé is eenvoudig: 
denk één stap verder dan het cliché, en de 
mond van de lezer zal openvallen van ver
bazing. Gebruik geen kleurenfoto’s, dat is 
vulgair. Zwartwit garandeert eerlijke emo
ties. Vermijd schreeuwerige slogans, ver
vang ze door poëtische mijmeringen. Laat 
uit het geheel een gevoelige mannelijkheid- 
spreken. En na het vinden van de lichamen 
van Eefje Lambrecks en An Marchal staat 
volgende ontboezeming op de cover: “Er 
was nog hoop op leven. Tot gisteren. An en 
Eefje, Julie en Mélissa: vier meisjes, het
zelfde lot”. Als slogan waardeloos, maar de 
stunteligheid bewijst de oprechte ontroe
ring.
Met de zaak-Dutroux heeft Desmet het pro
fiel van De Morgen helemaal op punt kun
nen stellen. Meer dan ooit ging blijken voor 
wie hij wilde schrijven. Niet voor het schuim
bekkende dier dat op de trappen van het 
justitiepaleis om de herinvoering van de 
doodstraf stond te schreeuwen, wel voor de 
mens die zich in de kolk van zijn emoties 
nog wist vast te klampen aan een laatste 
halmpje redelijkheid, aan De Morgen zelf 
dus. Sensatie mocht - in onze wanhoop 
moésten we daaraan toegeven, ze vormde 
de catharsis - zolang ze maar van een kriti
sche kanttekening werd voorzien. Zolang 
de plaats vanwaar we wellustig staan toe te 
zien af en toe zelf in beeld komt. Vormge
ving speelt hierbij een cruciale rol. Ze moet 
het ongemeen schaamteloze verhullen en 
suggereert, door haar overdachte aanwezig
heid, een afgewogen omgang met de in
houd. Waar kranten zonder kwaliteitslabel 
hulpeloos moeten uitkomen voor hun 
platheid, zal De Morgen er als een omhoog
gevallen proleet alles aan doen om haar 
betere smaak op een betere manier te etale- 

’ ren.

7. Excuses, beste lezer (deel 2)

In de zaak-Dutroux heeft de krant zich re
gelmatig voorgedaan als het laatste restje 
zuivere geweten in deze contreien. Voorlo
pig hoogtepunt was de furieuze reactie van 
de hoofdredacteur, begin januari van dit 
jaar, op de beslissing van twee Waalse kran
ten om verslag uit te brengen over een 
nieuwe pedofiliezaak, en dat na uitdrukke-



lijk verzoek van procureur Bourlet om een 
‘persstop’ te respecteren. Desmet vangt zijn 
stukje aan met ‘excuses’. ‘Excuses, beste 
lezer, omdat mijn krant u de voorbije weken 
niet heeft gegeven waar u democratisch 
recht op heeft: nieuws.’ Desmet beschuldigt 
zichzelf er dus van correct en integer te zijn 
geweest, en voegt er met een krop in de keel 
nog aan toe dat er mensenlevens op het spel 
stonden. Het ontzag dat hier wordt opge
wekt, verplettert ons. Het doet ons bijna 
vergeten dat De Morgen zelf, een maand 
eerder, uitvoerig verslag had uitgebracht 
over die pedofiliezaak.
Zichzelf verkopen als een mens van goede 
wil, ook dat is een constante, zeg maar een 
beleidslijn van de hoofdredacteur. De Vierde 
Macht? Niks mee te maken. Desmet staat 
aan de kant van ‘de gewone mensen’, zoals 
hij het in zijn stukje over de World Press 
Photo Award voor Stephan Vanfleteren 
resumeerde. De fotograaf won de prijs in de 
categorieën ‘People’ en ‘Daily Life’, een 
groter geluk kon De Morgen niet te beurt 
vallen, want, zegt Desmet, zijn krant kiest 
altijd voor de onbekende man en vrouw die 
de gevolgen ondergaan van wat op het hoog
ste niveau over hun lot wordt beslist. Als 
Arafat en Nethanyahu een akkoord tekenen, 
dan toont Desmet uiteraard een foto van het 
Palestijnse jongetje wiens hut wordt plat- 
gereden door een bulldozer. Niet de voorzit
ter van de handelsrechtbank komt in beeld, 
maar de arbeider van de Forges. In zulke 
gebaren put De Morgen zich uit. In dat soort 
zaken moeten we haar integriteit herken
nen. Eigenlijk geeft Desmet hier zonder het 
te beseffen toe dat hij het principe van de 
negatiefafdruk als een demagogische truc 
hanteert. Hij vindt gewoon het sociaal-rea- 
lisme weer uit. Alle artikelen en foto’s in 
zijn krant moeten zich legitimeren als ge
volgen van de juiste ethische keuze. De 
Morgen doet er alles aan om aan de goede 
kant te staan. Het maakt haar kritiek bij 
voorbaat formeel en steriel.

8. Op weg naar het centrum

Enige tijd geleden verraste De Morgen 
vriend en vijand met een paginagrote adver
tentie waarop niemand minder dan de hoofd
redacteur zelf geciteerd werd. “Het gaat er 
niet om wat links en rechts is, het gaat er om 
wat Enk en recht is,” stond er trots. Een krant 
met een historische linkse signatuur ver
klaart het juk van eeuwenoude tegenstellin
gen te hebben afgeworpen. En het schijnt 
nog waar te zijn ook, want zeer recent ver
klaarde Lou De Clerck in een interview met 
Humo dat De Morgen niet langer de linkse 
versie is van De Gazet Van Antwerpen in het 
begin van de jaren '80. Tegenwoordig ziet 
ze er volgens hem fris en dynamisch uit. En 
om te bewijzen dat hij het meent, verklapte 
de voormalige chef van Gazet Van Antwer
pen, De Standaard en Het Nieuwsblad met 
een knipoog dat hij binnenkort “boeken 
gaat bespreken" voor die opgefriste krant. 
De Morgen ruilt zijn linkse verleden dus in 
voor iets anders, ze verkondigt de oorlog 
tussen de ideologieën achterhaald en over
bodig. Niet toevallig gebeurt dat door mid
del van een slogan. Dat is immers de klas
sieke manier waarop de redactie haar in
zichten verspreidt, en tevens de wijze waarop 
het geconsumeerd moet worden. Deze slo
gan schakelt iedere reflectie over het verle
den uit. Amnestie voor de foute gedachten 
van vroeger, de blik nu gericht op de toe- 
komst.
Aan wie appelleert deze slogan? Wat is de 
inzet ervan? Wie een dergelijke tegenstel
ling achter zich wil laten, en dat met zo’n 
gemak, kan maar op één ding azen: het 
centrum. Het centrum is het hedendaagse 
politieke toverwoord bij uitstek. Vroeger 
het verderfelijke oord der compromissen, 
nu opeens een plaats waar valse spanningen 
kunnen ontladen, een plaats om collectief te 
verzoenen - en een grote vijver ook om in te 
vissen. Heel even maakte het van de CVP - 
via Van Hecke, die de nieuwe betekenis van 
het begrip met succes ingang deed vinden - 
de meest vooruitstrevende partij van het 
land. Loos alarm bleek achteraf, maar de 
strijd werd er niet minder om: Tobback, 
Verhofstadt, Anciaux, allen pleiten ze met 
regelmaat en vooral in het openbaar voor 
het centrum, voor een politieke ruimte die 
vrij is van ideologische smet. (Ook het 
Vlaams Blok zou zijn extreem-rechtse aard 
graag met een ander imago opfrissen.) Wat 
men het centrum noemt, heeft met gemak 
aan populariteit gewonnen, juist omdat het 
ons van een loodzware intellectuele erfenis

"Het standpunt is de 
allerindividueelste 
expressie van de 
allerindividueelste 
mening geworden." 
Yves Desmet, hoofdredacteur.
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ochtend na ochtend te la
ten uitvergroten op de ra
dio? Te zeggen dat onze 
mening beter is of meer 
waard gehoord te worden 
dan die van gelijk welke

andere anonieme burger? 
Niemand heeft de com
mentatoren verkozen of 
benoemd tot beheerders 
van de publieke opinie. 
Echt leuke radio is het trou
wens ook al niet, dat rijtje 
opgestoken vingertjes die 
ochtend aan ochtend jere

verlost. Daarom is de roes van het centrum 
tenminste ten dele anti-intellectueel: ge
zond verstand, goede wil, zin voor relative
ring, kortom alles wat men onder menselijk
heid verstaat, krijgt voorrang op de ideolo
gische discussie. Uiteindelijk is die - nog 
zo’n instantargument - toch alleen maar 
verzuild. In plaats van ‘links’ of ‘rechts’ 
noemt Desmet zich dus ‘onafhankelijk’, en 
is hij ondertussen, zoals vele anderen, maar 
elk vanuit hun richting, ijverig op weg naar 
het centrum.

9. Amorele zoogdieren zijn we, Staf, 
met een dun laagje cultureel vernis

Niet toevallig gaat de strijd om het centrum 
gepaard met een lawine van signalen. Ieder
een wil er zijn tegenwoordig, iedereen wil 
met iedereen afspraken maken om te praten, 
dus seint men zich een ongeluk. Alleen, 
niemand hapt echt toe. Er wordt wel terug
geseind, maar nooit met enig praktisch re
sultaat. Bijgevolg is men het signaleren op 
zich alvast als een belangrijke politieke daad 
gaan beschouwen, verder geraakt men nog 
niet. Ook Désmet heeft hierin een hartstoch
telijke bezigheid gevonden. Hij signaleert 
er ook lustig op los, maar wil vooral signa
len krijgen. Overal ziet hij een teken in. 
Iedereen die een rookpluim laat of met de 
lichten knippert, krijgt bij hem gegaran
deerd een forum. Het mooiste voorbeeld gaf 
hij evenwel zelf, toen hij, toch geboekstaafd 
als een overtuigd atheïst, de grote oversteek 
waagde in de richting van de christelijke 
geloofsgemeenschap. Gevaarlijk was dat 
wel niet, want ondertussen werd hij vanuit 
de overkant tegemoet gegaan door Staf 
Nimmegeers, pastor van een passantenkerk 
in het hartje van Brussel. Halfweg kwamen 
ze mekaar tegen, voor een Gesprek. Ze 
trokken samen naar Jeruzalem ( !), praatten 
uren met elkaar “over wat hen (nog) 
scheidde (!)”, en lieten hun gesprekken in 
boekvorm gieten door uitgeverij Lannoo (!). 
Uiteraard gaat het hier om een enscenering. 
De gesprekken, een pap van verweekte te
genstellingen, hebben nooit plaatsgevon
den. Ze werden gespeeld, in een historisch 
decor, met de woorden die door de gegeven 
omstandigheden gesouffleerd werden. Van 
de talloze signalen die dit boek uitzendt, 
onthoud ik vooral het volgende: wie wil 
aantonen dat hij open staat voor een dia
loog, bedient zich het best van gezwam en 
gezwijmel. Altijd prijs, ook de tweede druk 
van de Gesprekken in Jeruzalem slinkt aar
dig weg. Desmet ontpopt zich met dit boek 
tot een schijnheiligaard van het allerergste 
soort. Zogezegd niet in de hemel geloven, 
en hem ondertussen toch proberen te ver
dienen.

miëren dat het niet goed 
gaat en dat het nu, onmid
dellijk moet veranderen. 
Daarom, een constructief 
voorstel: schaf de politieke 
uitzendingen door derden 
af. En in één moeite door 
meteen ook het pers
overzicht.

uit De Morgen, onafhankelijk dagblad
27 februari 1997

10. Cultuurmoethetpeertjevandehoop- 
volle toekomst brandende houden

Corruptie, kinderverkrachting, volken- 
moord. Iedere dag vraagt Desmet zich hardop 
af of hij er ooit nog gaat komen, die betere 
wereld. Maar af en toe vangt hij een signaal 
öp dat hem weer hoop geeft. En waar vindt 
hij nog een beetje hoop? In cultuur uiter
aard. Het editoriaal van 10 j anuari 1997 gaat 
dan ook over televisie. Naar aanleiding van 
de recente groeicijfers van de BRTN en het 
omgekeerd evenredige verlies bij VTM, 
schreef hij een stukje over de nationale 
omroep. Het deed hem deugd dat de BRTN 
zich najaren miserie weer comfortabel in de 
top 20 van de kijkcijfers had genesteld, want 
wat bleek, stuk voor stuk ging het om fijne 
programma’s. De opiniemaker signaleert 
dat de BRTN zich herpakt en daar door de 
gewone mensen met warme kijkcijfers voor 
beloond wordt.
Desmet wil dat zijn betoog zo krachtig 
mogelijk overkomt, dus bedient hij zich van 
de overdrijving. Meer bepaald van een spe
cifieke vorm van de overdrijving: de leu
gen. Als eerste voorbeeld stoten we op de 
uitspraak dat VTM in de eerste jaren van 
zijn bestaan de “kleine sympathieke opdon
der” was. In een editoriaal van een jaar 
geleden (12 maart 1996) sprak hij over die 
begintijd nog als over “een natte droom 
voor uitgevers” en “een puur monopolistisch 
bedrijf’. Trouwens, de zender die acht jaar 
geleden Het rad van fortuin, De juiste prijs 
en Bompa opstartte, is natuurlijk nooit iets 
anders geweest dan een monstruositeit. Maar 
we moeten de context van zijn betoog in 
acht nemen, en vooral de finaliteit van de 
hier ontvouwde moraal niet uit het oog 
verliezen. Voor alle duidelijkheid gaat De
smet nog een stap verder. Hij laat zich 
ontvallen dat tegen deze “sympathieke op
donder” van weleer een "staatsmoloch" 
stond die “in ruil voor zoveel kijk- en luister
geld programma’s afleverde waarvan de 
makers nauwelijks hun dédain voor het pu
bliek konden verstoppen en waar als regel 
gold dat hoe minder kijkers er keken, hoe 
kwaliteitsvoller het programma wel was”. 
Strikt genomen is dit ontzettend gortig. De 
vele programmamakers van toen, zij die 
naast Hoger Lager zo goed en zo kwaad het 
kon, andere televisie probeerden te maken, 
worden immers als ontaarde would-be kun
stenaars voorgesteld en van volksafkeer 
beschuldigd. Maar het doel rechtvaardigt de 
middelen. Desmet wil het publiek immers 
laten weten dat het wel degelijk voor kwa
liteit kan kiezen: als het maar in de gelegen
heid wordt gesteld. Hij toont de gemeen
schap graag dat er onder haar dikke lagen 
van luiheid en opportunisme een verlangen 

schuilt naar het betere, het echte, het ware. 
Geen verlangen waarop koplopers en voor
trekkers meewarig moeten neerkijken, neen, 
bij nader inzicht komt het juist overeen met 
hun eigen verzuchtingen. Neem nu de ploeg 
van de BRTN-nieuwe stijl, ook zij durft er 
nu voor uit te komen dat niks haar liever is 
dan kwaliteitsprogramma’s die razend po
pulair zijn. Zo bekent Dirk Sterckx in een 
interview met Humo dat hij naast Hoger 
Lager ook plat gaat voor het Swingpaleis. 
Wel, Desmet ziet hierin de voorafspiegeling 
van een nieuwe cultuur. Ten bate van een 
algehele verzoening tussen de elite en het 
grote publiek helpt hij oude vermeende te
genstellingen van de baan. Het is geen toe
val dat hij juist in het universum van de 
televisie weer een sprankeltje hoop ont
waart. Symbolische voorstellingen moeten 
ons immers het voorbeeld geven in een 
wereld die in diepe duisternis is gehuld.

11. Opiniemakers

De activiteiten van Desmet, inclusief zijn 
trip naar Jeruzalem, of zijn deelname aan 
een populair radioprogramma, kaderen al
lemaal in de redding van de intellectueel. 
Zoals we allemaal weten, behoren intellec- 
melen een bijzondere maatschappelijke in
vloed te hebben, maar helaas ligt de tijd dat 
dat ook het geval was, ver achter ons. De 
plek die deze vervlogen gedachte achterliet, 
blijft leeg, alsook de drang om haar opnieuw 
te bezetten. De drang om te bemiddelen 
tussen het volk en zijn machthebbers. Beur
telings een schandpaal en een lege sokkel in 
de processie, veracht en koestert men die 
plek, maar één ding is zeker: wie zich als 
kandidaat meldt, mag het achterste van zijn 
tong laten zien. De maatschappelijke dienst
baarheid van de intellectueel moet weer op 
de voorgrond treden, hij kan maar beter 
bewijzen dat hij zijn boterham waard is. 
Waar zaten de intellectuelen tijdens De Witte 
Mars, was de vraag die wekenlang door De 
Morgen woedde.
Desmet werpt zich uitdrukkelijk op als zo’n 
bemiddelaar. Hij behoort tot het nieuwe • 
type intellectueel wiens denken en schrij
ven vrijwillig aan banden ligt van een ethisch 
verantwoord populisme. Dat is misschien 
het meest verbijsterende: dat die nieuwe 
intellectueel tegelijk ook anti-intellectueel 
moet zijn. Dat hij het ingewikkelde denken 
openlijk afzweert. Het bad van de political 
correctness: een hormonenkuur die het ge
slacht verandert.
Daarnaast moet de nieuwe intellectueel ook 
mediageniek zijn. Hij kan niet beter bewij
zen dat hij een menselijk gezicht heeft dan 
door in beeld te komen. Desmet loopt voort
durend voor de camera, letterlijk en figuur
lijk, al schrijvend en lijfelijk. Praat op de 
radio met die warme begripvolle stem. Eta
leert een keure aan mannelijke emoties. Een 
stuk over l)e Morgen kan daarom slechts 
over zijn persoon gaan, omdat hij zo na- 
drukkelijk het gezicht van die krant wil zijn. 
Een stuk over De Morgen is een stuk over 
hem, hij smeekt er om.

12. Wordt vervolgd

Om kritiek tot een populair, verkoopbaar 
artikel te maken, heeft Desmet het begrip 
moeten uithollen tot het enkel als verpak
king, als pose overbleef. Eerst dan wordt het 
immers aantrekkelijk. Niet toevallig leidt 
zijn krant ook een uitermate politiek correct 
leven, wat haar kritische houding bij voor
baat tot een vormelijke aangelegenheid 
maakt. Twee ontwikkelingen, dezelfde con
clusie. Als dit soort geslaagde huwelijken 
een wissel hebben op de toekomst, dan staan 
er ons nog barre tijden te wachten. Of mo
gen we toch nog hoop koesteren? Als straks 
alle politieke partijen overgaan tot de terug
storting van de Agusta- en Dassaultmiljoe- 
nen, dan zou De Morgen, die destijds 
helicoptergeld van de SP kreeg toegestopt, 
toch ook best een duit in de staatskas doen. 
Wie weet, moet de krant dan alsnog in 
vereffening gaan. Maar nog voor het zover 
komt, zou Desmet best de conclusie trekken 
die hij de naïeve dan wel corrupte PS-voor
zitter Busquin nu al weken voorhoudt: in
pakken en wegwezen.

Bart Meuleman

Gesprekken in Jeruzalem van Yves Des
met en Staf Nimmegeers verscheen in 
1996 bij Lannoo.
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Plassen tegen de maan
Watmehetmeestverbaasde,isdeparmantig- 
heid van deze tentoonstelling. Zonder 
gewetensprobleem zegt de charmante 
gids; ‘voilà l’histoire’. Ze wijst met een ge
baartje naar een hoop oud papier. ‘Voilà 
l’art, ’ herhaalt ze, maar nu naar links. Dan 
gaat het op haar gerichte spotje uitenje hoort 
haar nog zeggen: ‘aan hen’. Zoals Massina 
en Mastroianni, Fred en Ginger, in de Fellini 
(je weet wel). Zo komen geschiedenis en kunst 
op als heel stramme partners die niet weten of 
ze op een dansvloer staan of in een peepshow 
optreden. Terwijl de één de armen uitstrekt 
vooreen wals, wurmt de ander zich voorover
gebogen uitzijn broekje; Schaamte overwel
digt beiden. Een blos van hun aars tot hun 
schedelhaar. Wie is hier het meest onnozel? 
Zij die dacht dat er nog geneukt kon worden 
of hij die dacht dat er nog gedanst kon wor
den? De stoere stalknechten, de boys, die 
beide figuren voor weinig geld nog eens op de 
scène sleurden, bulderen. Dat zit goed! Dit 
kan niet meer stuk! Verdient dit niet een César 
voor cynisme?
Kan je geloven dat beide pulcinella’s mij, 
heel in de verte, eventjes vertederden. Echt, 
Zoveel schande verdienen ze nu ookweerniet.

Het Centre Pompidou is geen instelling, maar 
een instrument Men maakt er niet alleen 
tentoonstellingen, maarookprogramma’s (de 
ideologische software van onze maatschap
pij). Eén van die programma’ s is het multidis
ciplinaire - het wordt toegepast op wat deze 
eeuw heeft geproduceerd.
Eerst bracht men in opzienbarende manifes
ten de steden bij elkaar waar de kunst van deze 
eeuw haar voedingsbodem had (New York, 
Moskou, Berlijn, Parijs). Later volgden po
gingen om een wrijvingspunt - het realisme - 
en een penibele sleutelperiode - de vijftiger 
jaren - in kaart te brengen, met heel wat 
minder succes. Stellingen werden ontweken, 
ook de vragen kwamen niet uit de steigers. 
Een probleem aanbrengen, maar de vragen 
ontwijken, dat werd de specialiteit van het 
centrum. Het werd uiteindelijk zelfs onder
deel van het programma: voorzichtigheid als 
cynische blindheid. Achteraf gezien, heeft er 
inderdaad altijd iets aan de ‘smaak’ van de 
tentoonstellingen geschort. In de buurt van 
kunst flirt men niet zonder risico met chrono
logie en sociologie.
Even essentieel in het programma is het ge
bouw zelf: de contradictie tussen het uiterlijk 
lichte karakter en de donkerte binnenin. Het 
Centre Pompidou maakt duidelijk dat de kunst 
van deze eeuw geen uitstaans wil hebben met 
het licht van de dag, maar uitsluitend met 
kunstlicht - dat het studiokunst wil zijn, ge
richt op het mentale en conceptualiserende 
kijken, niet op het sensuele. Maar de toetsing 
die zich toch ooit in het volle daglicht zal 
moeten voltrekken, zal veel ontmaskeren als 
bedrog. De kunst van deze eeuw heeft teveel 
spots gebruikt, die sturen, corrigeren en mani
puleren.
Voordat het Centre Pompidou gerenoveerd 
wordt, pakt het uit met de grote thema’s: Ie 
sexe en l’histoire. Het programma heeft daar
mee een behoorlijke upgrade gekregen. Het 
geheel is gebruiksvriendelijk als nog nooit 
tevoren. De beide thema’s zijn universeel 
.toegankelijk. Er wordt zeer veel getoond (zo
dat je zelf - ‘interactief - kunt kiezen), en 
bovendien zonder vooroordelen (je kunt zelf 
uitmaken wat ‘goed’ en ‘slecht’ is). Stellin
gen, thesen, voorkeuren en weigeringen - nee, 
daar houdt men zich niet meer mee bezig. 
Men toont kunst, men kiest ze niet, men zegt 
er niets mee, noch over. Toch overvalt je geen 
babylonische verwarring: bestaande catego
rieën worden zonder kritiek overgenomen en 
uitvergroot. De grote tautologie waait ons 
troostend en geruststellend tegemoet.

L Bij de ingang

Een titel
Wat suggereren de vier woorden van de titel 
face à l’histoire! Een confrontatie, een drama. 
Door dat face ook een personalisering. Iets of 
iemand - die rol is (nog) niet ingevuld - staat 
van aangezicht tot aangezicht met de geschie
denis. Een frontale verhouding, uitdagend, 
polemisch - een krachtmeting. Pas in de On
dertitel wordt de partij benoemd die tegen
over de geschiedenis staat: l’artiste. In die 
ondertitel wordt ook dé geschiedenis gecorri
geerd tot l’événement historique. Dat zijn 
toch twee opmerkelijke formuleringen: de 
geschiedenis wordt gezien als gebeurtenis, de 
kunst als de kunstenaar. Misschien onvermij
delijk in de dramatische optie, besloten in dat 
face à. Té abstracte begrippen laten zich niet 
in een goed verhaal, niet in duidelijke tegen
stellingen vatten.
Nog in de ondertitel (van de persberichten) 
wordt inhoud gegeven aan die confrontatie:

engagement, témoignage, vision. Van de tal
rijke andere mogelijke verhoudingen, zoals 
onverschilligheid, naïviteit, collaboratie of 
verwarring en radeloosheid is hier geen sprake. 
De kunstenaar heeft een keuze gemaakt. 
Daarmee ontwijkt men de vraag of de kunste
naar wel tegenover de historische gebeurtenis 
staat. Als dat zo is, dan worden beiden in 
éénzelfde categorie geplaatst. Wat betekent 
de reactie van een kunstenaar op een histo
risch feit? Toch minstens dat hij dat feit af leidt 
naar een andere, een zeer ongewone ruimte. 
Kunst herschikt, reorganiseert, plaatst zich 
buiten de historische gebeurtenis. Alleen een 
andere discipline kan modellen ontwerpen 
die de kunstwerken inbedden en verbinden. 
Omdat het soortelijk gewicht van kunst een 
ander is dan dat van historische feiten, heb je 
een pak energie nodig om haar in het water der 
geschiedenis ondergedompeld te houden.

Een datum
In Face à l’histoire begint de confrontatie 
tussen kunst en geschiedenis in 1933. Niet in 
‘14, noch in ‘17 of ‘22. De keuze van een 
datum is hier, meer dan elders, de keuze voor 
een interpretatie. Dus niet onschuldig. Hoe 
anders zou dit verhaal er hebben uitgezien 
indien 191.4 de begindatum zou zijn geweest 
zoals die van Hobsbawms “kleine 20ste 
eeuw”. Van het totalitarisme was toen nog 
geen sprake. Het diabolische van de eeuw zou 
op de rekening moeten geschreven worden 
van democratieën en hun interne contradic
ties. Vanuit die datum zou de kritiek op de 
modernisering zelf misschien nog gedacht 
kunnen worden. En hoe dubieus zou de kunst 
er niet hebben uitgezien met haar liefdesver
klaringen aan de zuiverende vernietiging. Wat 
een pijnlijke spiegel, voor het postmoderne 
cynisme, voor zijn even libidineuze als per
verse cultus van de techniek.
1917 zou het totalitaire onder een linkse sig
natuur laten beginnen, niet onder de rechtse 
door 1933 te kiezen. Ook hier zou de kunst 
een dubieuze rol hebben gespeeld: Malevich, 
in Face à l’histoire als tragisch slachtoffer

Craigie Horsfield

Aleja Krasinskiego, Kraków, December 1978, 1988

van het totalitaire opgevoerd, zou dan ook als 
collaborateur met de jonge revolutie zijn ver
schenen. Dan zou de steeds terugkerende 
schommeling tussen spiritualistisch en prag
matisch constructivisme duidelijk aan de orde 
zijn gesteld.
1922 - we zouden ons over de eerste tien jaren 
van het Italiaanse fascisme hebben moeten 
buigen. Was er een natuurlijk bondgenoot
schap tussen moderne kunst en het totalitaire? 
De latere conflicten doen die aanvankelijke 
samenwerking kuis vergeten. Ten onrechte. 
Veel modernen begrepen hun kunst als een 
nieuwe orde; velen begrepen de nieuwe orde 
als een modernisering. Heel de eeuw, één 
jeugdige lofzang van de kunst op de vooruit
gang - dat is haar trots en haar schande; Aan 
de waarde van de modernisering heeft de 
eeuw nooit getwijfeld - heeft de kunst nooit 
doen twijfelen. Integendeel. De kunst van 
deze eeuw, een protest? Wie gelooft dat?
En hoe moet ik over de einddatum - 1996 - 
denken? Wat moet ik van een tentoonstelling 
denken die kersverse affiches van Sarajevo in 
mijn gezichtsveld katapulteert? Affiches, die 
deze stad daarmee tot symbool verheffen van 
een confrontatie met het totalitaire en sugge
reren dat de underdog ‘dus’ anti-totalitair is. 
Wat moet ik met een tentoonstelling die in de 
kantelingen na 1989 zelfs niet het einde on
derkent van de periode die hier beschreven 
wordt? Na ‘89 sneuvelt de totalitaire hypo
these, maar ook haar tegenpool, het libera- 
lisme. Daarna maakt de woekering van de 
markt zich als eeuwig waar principe van alles 
meester. Door 1996 als sluitingsdatum te 
nemen, wordt die breuk verdoezeld en het 
zicht op onze werkelijkheid vandaag belem
merd.
De geschiedenis die hier verteld wordt, heeft 
geen levendige plaats meer in onze wereld. Ze 
is definitief en radicaal geschiedenis gewor
den. Ze is dus binnengetreden in het publieke 
domein: iedereen kan het zonder auteurs
rechten gebruiken. De onmiddellijke erfge
namen van deze geschiedenis zijn mond
dood. Wie nog later komt, gedraagt zich al

niet meer als erfgenaam maar sprokkelt, zon
der schroom. De eeuw ligt reeds onder het 
stof dat haar tot archeologische site maakt 
voor verzamelaars en demagogen. In elk ge
val staat de tentoonstelling zelf dus niet Face 
à l’histoire. Ze is er om ons dat juist te 
verhinderen (iedere dag dat we geen blik 
werpen op onze actualiteit is er een gewon
nen).

Een periodisering
Deze tentoonstelling gelooft in dateringen. 
Niet dat er bezwaren hoeven te zijn tegen de 
koppeling van een object of een feit aan zijn 
plaats op de kalender. De vraag is alleen wat 
je daarmee doet. De vraag is welke interpre
tatie je daaraan verbindt. Op hetzelfde jaartal 
geklasseerd worden, is toch automatisch een 
verband suggereren tussen twee contempo
raine verschijnselen. Maar is het een causaal 
of een metabletisch verband? Is het toeval of 
vraagt het om verklaring? Is het een denkpiste 
of een louter oriënterende geheugensteun? 
Omsluit het ene feit het andere zo dwingend 
dat het eraan ondergeschikt wordt?
In hetzelfde tijdsvakje worden ingedeeld, heeft 
nog een veel schadelijker effect: beide ver- 
schijnselen worden op dezelfde noemer ge
zet, vergelijkbaar gemaakt, lijken tot een
zelfde categorie te behoren. Is een kunstwerk 
- omdat het gedateerd kan worden - daarom 
ook een historisch feit? Wat betekent de date
ring voor een kunstwerk?
De periodisering terroriseert de bezoeker want 
ze wordt hem letterlijk als een landkaart onder 
de voeten geschoven. Alles wordt op dat 
raster gezet, eraan ondergeschikt, ertoe her
leid. Inderdaad, een geschiedenis als verza
meling événements.
De kunstgeschiedenis van deze eeuw heeft 
zich via haar vooruitgangsfantasma helemaal 
klem laten rijden in periodiseringen. Het is 
een naïeve geschiedenis, maar ook een machts
instrument van de eerste orde: via de 
periodisering kunnen we ‘belangrijk’ van ‘on
belangrijk’ scheiden. Het is de geschiedenis 
van de partij van de modernisering en van de
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vooruitgang. Maar die partij heeft zich met 
haar ultieme overwinning overbodig gemaakt. 
Dat beseft ze - zo blijkt ook weer uit deze 
tentoonstelling - zelf nog niet.

II. De vragen

De vraag van de geschiedenis is niet die van 
het verzet - waar kunst trouwens zo weinig 
argumenten voor heeft - maar die van de 
collaboratie, van de lankmoedige blindheid 
waarmee aan onze poorten gebeurt wat we 
allemaal weten, maar onze nachtrust niet 
deert.

Welke geschiedenis ?
Geschiedenis is niet datgene wat voorbij is 
- en waarvan het voorbije karakter essentieel 
is - maar is juist datgene wat niet voorbij is. 
Die opvatting lag ten grondslag aan het natio
nalisme; het blijft ook dé reflex van de ideo
logische lectuur van de geschiedenis. Meer 
nog, de ideologische lectuur verscherpt en 
radicaliseert onze band met dat verleden als 
‘ons verleden’, dat we straffeloos kunnen 
claimen. Een verleden dat we maar niet met 
rust kunnen laten. Terwijl het toch essentieel 
‘hun’ geschiedenis is en we vanuit dat ‘hun’, 
vanuit die vreemdheid en afstand horen te 
beginnen.
Iedere familiariteit met het verleden is ver
dacht. Maar onder het nieuwe regime van de 
geschiedenis blijft het verleden een open conto. 
Het verleden levert ons een symbolisch kapi
taal waarvan wij de intresten binnenhalen. 
Het verleden is rendabel! Wat een vondst! 
Dat achter het genereuze geheugen, achter het 
trouwe, gedenken, berekening schuilgaat 
- geen belangstelling maar belangen - wordt 
nu en dan duidelijk. Niet op de doorzichtige 
manier van een. ‘nationalistische geschiede
nis’, maar op de veel minder corrigeerbare 
manier van een ‘ideologische’ geschiedschrij
ving. Niet de constructie van een (nationale) 
identiteit, maar van een identiteit op basis van 
een politiek-morele keuze. Tot die keuze zijn 
we in deze eeuw - generatie na generatie - 
gedwongen. En in die keuze steunden we niet 
alleen op het verleden, maar engageerden we 
het ook. We haalden er niet alleen argumen
ten uit, maar maquilleerden dat verleden naar 
onze momentane ideologische behoeften.

Ik was hier toch ook bij
Voor velen zijn ideologische keuzes onom
stotelijke apriori’s, waarzonder men geen 
enkel ogenblik kan, mag of wil zijn. Het is het 
onveranderlijke raamwerk waarlangs de din
gen gevoeld en begrepen worden. Ook het 
verleden is beoordeelbaar door ons, het be
hoort tot onze wereld en onze categorieën. Dit 
is geen besef van geschiedenis, maar een 
ontkenning ervan. (Het besef van geschiede
nis houdt in dat ze ons geen opdrachten geeft, 
dat we er juist daarom van kunnen leren, in 
alle afstandelijkheid.)
De ideologische interpretatie van het verle
den maakt het ons onmogelijk om dat verle
den als een proces te lezen, waarin men keu
zes moet maken, die riskant zijn omdat men 
het eindresultaat niet kan voorzien. Bekijkt 
men het verleden vanuit de eindsom, dan 
wordt ze eigenlijk onbegrijpelijk: hoeveel 
mensen wilden dat resultaat? Zo lijkt het plots 
alsof de ideologische lectuur van het verleden 
een bezweringsritueel is voor de risico’s van 
het leven, voor de twijfels die we zelf hebben 
over onze politiek-morele waarden. Tenmin
ste het verleden kunnen we helder beoordelen 
en veroordelen.
Het ideologische beeld van het verleden zegt 
iets over wat wij zijn (willen zijn), maar niets 
over wat we weten. Integendeel, ideologische 
premissen maken duidelijk dat we niet willen 
weten en niet willen onderzoeken. Het is een 
onschuldverklaring, een witwasoperatie voor 
onze eigen identiteit. Als we zulke forse en 
correcte houdingen hebben ten aanzien van 
het verleden, dan toch vooral om duidelijk te 
maken dat we er niet zo erg aan toe zijn.

Welke kunst?
Ik zie de objecten die hier worden tentoon
gesteld. Ze worden toegeschreven aan 
Beckmann, Warhol en Picasso. Maar krijg ik 
die werken wel te zien? Een tentoonstelling is 
ook een kijk- en leesschema. Wat kan ik 
doorheen dat schema hier zien? Bij ieder 
werk wordt gesuggereerd dat het face à 
l’histoire staat. Zo moet ik er dus ook naar 
kijken. Een politiek-ideologische keuze, de 
verwijzing naar een gebeurtenis, een per
soon. In het beeld of in de titel. Maar dan 
verifieerbaar, letterlijk. Niet als ‘houding’, 
maar als expliciete referentie. Kortom, deze 
tentoonstelling vraagt me de kunst van deze 
eeuw te bekijken als een illustratie. Het moet 
een these hebben. Een manifest zijn, een 
slogan, propaganda. Ineens geen spoor meer 
van de artistieke soberheid en terughoudend
heid. Geen spoor meer van parodie en cy
nisme, geen spoor meer van radicale twijfel 
aan het beeld. Tuymans ‘illustreert’ een com
mentaar op het verleden (had ik dat ooit zo 
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letterlijk in zijn werk gezien?).
Ethisch dubieus, is deze tentoonstelling es
thetisch een catastrofe. Teveel povere beel
den komen bovendrijven. Hoe kan het ook 
anders in een eeuw die in haar drang om te 
moderniseren aan de ene kant een dienstbaar 
beeld wou hebben en het aan de andere kant 
aan een radicale kritiek onderwierp? Kon de 
vreugdevolle wanhoop van het beeld nog een 
engagement formuleren? Hoe wil men 
Magritte hier inlijven? Hoe kan zijn even 
radicale als burgerlijke kritiek op het beeld 
nog een stelling innemen tegenover wat dan 
ook? Iedere frontaliteit is juist hem bij uitstek 
vreemd.

Welke verhouding tot de geschiedenis?
Een schoolse tentoonstelling die onze eigen
waarde streelt, maar verder boordevol 
emotional fallacies zit die onze moraliteit 
aantasten. Neem nu de allesoverheersende 
stelling van de tentoonstelling: de geschiede
nis is een verhaal van slachtoffers - in het 
beeld of in het atelier vóór het doek. De logica 
van de empathie fallacy gaat als volgt: wie 
slachtoffer is, is onschuldig (aan de misdaad 
waar hij slachtoffer van is, maar bij uitbrei
ding ook aan alle andere). Die ene feitelijke 
onschuld maakt het slachtoffer wezenlijk 
onschuldig.
Het vervelende aan onschuld is haar 
onmenselijkheid. Door onschuldig te wor
den, verlies je body, substantie, complexiteit. 
Door onschuldig te verklaren, maak je wit, 
wis je uit, doe je voor een tweede keer ver
dwijnen. Want een slachtoffer dat niet een
voudig in elkaar zit, dat ook nog een eigen 
stem, een eigen geschiedenis heeft die even- 
meel aan de volheid van de sympathiserende 
empathie knaagt, nee, dat kan niet. Blijkt het 
slachtoffer nietintegraal onschuldig, dan voelt 
men zich in zijn sympathie gekwetst.
Vandaar dat de extreem gedramatiseerde te
genstelling van wij-versus-de-geschiedenis 
eigenlijk het conflict verduistert, ons alleen in 
het gezelschap van onschuldige slachtoffers 
laat waardoor noch de misdaad en dus ook 
niet het voorbeeldige gedrag begrepen kun
nen worden. Hoe zou men niet voor de on
schuld zijn, maar hoe is de misdaad er dan 
gekomen? ■
Hoeveel interesanter zou de tentoonstelling 
niet geweest zijn indien ze als onderwerp de 
dubieuze engagementen, de collaboraties, de 
twijfels zou genomen hebben. Waarom heeft 
men zich niet ingelaten met de radeloosheid, 
het fanatisme, het misplaatste enthousiasme. 
Hoeveel boeiender zou de hypothese niet zijn 
geweest dat het esthetische extremisme haast 
onherroepelijk neigt tot sympathie met poli
tiek extremisme.

III. Het programma

De vermengde oppositie: het melodrama 
Morele uitspraken worden weerzinwekkende 
melodramatische uitspraken wanneer ze pre
tenderen dé werkelijkheid te beschrijven. Een 
morele uitspraak zegt niets over wat er ge
beurd is, uitsluitend hoe je het kunt beoorde
len. Het is de simpelste advocatentruuk om 
een beoordeling aan feiten te kleven zodat het 
feit achter zijn beoordeling verduistert. Iets 
gelijkaardigs geldt natuurlijk ook voor ver
schillende beoordelingscategorieën: helaas 
voor ons verlangen naar eenduidigheid, maar 
het esthetische en het ethisch-politieke oor
deel trekken niet tegelijk op.
In Face à l’histoire vergeten de -inrichters al 
hun fatwah’s en oekazes en doen alsof alles 
wat politiek correct is ook esthetisch valabel 
is. Na de Tweede Wereldoorlog geldt het 
omgekeerde: al wat esthetisch valabel is, is 
automatisch ook ethisch-politiek correct. Dat 
is merkwaardig omdat het laat-modernisme 
zo intiem gedragen wordt door de paro
distische reflex. Is parodie een geldige manier 
om tegenover de geschiedenis te staan, of is 
het juist niet dé manier om buiten en naast de 
geschiedenis te gaan staan? Heeft bijvoor
beeld Warhol niet een veel complexere plaats 
dan die face à? Uiteraard hangt in de tentoon
stelling niet één van zijn politieke portretten, 
maar een elektrische stoel - steeds goed voor 
politiek correcte associaties, die de cynische 
boosaardigheid van het beeld zelf verdoeze
len.

De ijdele herinnering. Steeds weer over sen
satie (en de rol van fotografie)
De geschiedenis is vandaag een geschiedenis 
die in foto’ s is vastgelegd. Dus een geschiede
nis herleid tot wat fotografeerbaar is. Op die 
reductie wordt in alle media-kritiek terecht 
gewezen. Wat kan de kunst nog tegen de 
wereld inbrengen als de fotografie haar voor 
is geweest? Ieder gebaar van een potlood of 
penseel tegenover dat, is grotesk. Die dialoog 
is in elk geval niet meer mogelijk, onmogelijk 
gemaakt door het camerabeeld - dat tegelijk 
overtuigend én nooit overtuigend genoeg is. 
Ja, het is waar wat ik zie, maar wat is daar nu 
mee gezegd?
Het camerabeeld heeft in die zin onze ogen 

definitief gesloten: we zien de feiten, maar 
nooit meer de (morele) betekenis. Samen met 
God is ook dat verdwenen.
Om het te kunnen zien, moet je de ogen 
sluiten - opnieuw leren sluiten - maar ook dat 
is een oud verhaal. De kunst heeft ons de ogen 
willen openen, alsof een oog nog verder kon 
geopend worden nadat het van tussen de 
oogleden was gepulkt en als een knikker in de 
wereld werd gerold. Vandaag droom ik van 
de heilige die aan het kijken verzaakt, omdat 
er zo weinig te zien is.
Het is een fotografische geschiedenis, maar 
meer nog een commercialiseerbare fotogra
fische geschiedenis. Hoeveel snapshots van 
de Tweede Wereldoorlog spreken vandaag 
hun waarheid uit? Ze zijn niet commercia- 
liseerbaar en, hoe sprekend ook, uit ons vi
sueel patrimonium gehouden.
De fotografische geschiedenis is een 
‘gechronologiseerde’ geschiedenis. Een ge
schiedenis van enkele punctuele handelin- 
gen: ontknopingen ofverrassingen,niet nöod- 
zakelijk de meest boeiende, noch de meest 
verhelderende momenten. De duur waarin 
een conflict zich ontwikkelt, waarin een ont
knoping rijpt, ontsnapt aan de fotografie én 
aan de actualiteit. Ze kan niet binnen een 
fragmenterende chronologie gedacht worden. 
Maar goed, het is alleen maar in de zichtbare 
ontmoeting van mensen dat het morele zelf 
zichtbaar wordt. Structuren en ideologieën 
worden maar inzet van morele overwegingen 
als we ze werkzaam zien in een situatie, op het 
gelaat en in het lichaam van mensen. Het 
besef dat moraal in tastbare ontmoetingen 
plaatsheeft, brengt haar natuurlijk ook in het 
kielzog van het fotografeerbare, het dateer
bare, het zichtbare. Zelfs als we erkennen dat 
het morele leven in grote mate een verborgen 
weg volgt en slechts sporadisch in de zicht
bare wereld treedt, in praktijk wordt omgezet, 
dan nog is juist die omzetting cruciaal om het 
morele besef niet tot een solipsistisch gebeu
ren te laten verworden.

Geschiedenis als argument 
(over orthodoxie en demagogie) 
Historisch bewustzijn ontstaat pas van zodra 
mensen voor zichzelf in de loop van de ge
schiedenis een rol krijgen. Zolang mensen 
een mensenleven leiden en niet meer, is de 
geschiedenis alleen maar een vindplaats 
- naast andere - voor exemplarische vertellin
gen, karakters en situaties. Maar vandaag 
- sinds twee eeuwen al - leven we allemaal 
óók nog iets anders dan een mensenleven, we 
leven ook een maatschappelijk, een politiek 
leven. We zijn bij uitstek object, materiaal, 
alibi en refentiepunt van de nieuwe macht en 
dus ook subject van die macht. We zijn niet 
alleen verantwoordelijk voor ons eigen leven, 
maar op de een of andere manier ook voor het 
veel grotere samenleven.
Tussen onze handelingen en hun vele moge
lijke effecten bestaat echter geen enkele han
teerbare controle meer. Modernisering bete
kent inderdaad dat wij alles onmiddellijk mee 
beïnvloeden. Geen oosters despotisme ech
ter, maar vervreemding. Onze vrijheid wordt 
vernietigd in een oncontroleerbaar uitdijende 
verantwoordelijkheid. Men is verantwoorde
lijk voor zijn daden, maar ook voor de conse
quenties ervan die zich volledig buiten de 
horizon van de intentie bevinden. Al even erg 
is de stelling dat men daar juist niet voor 
verantwoordelijk kan gesteld worden. Hoe 
dan ook een perverse situatie, vergeleken met 
de oude exemplarische verhalen waarin men 
ook voor de verste consequenties van de 
machtsuitoefening verantwoordelijk blijft. En 
daar zijn grootheid uit put.

Het historische besef is niet het besef van de 
eigen levensgeschiedenis, maar van een an
dere geschiedenis die wij met anderen delen. 
Het is een geschiedenis die hen en ons over
komt. ‘Hen’ en ‘ons’ reiken in deze gevallen 
weer veel verder dan ons onmiddellijk 
overzienbare domein: familie, vrienden, bu
ren en werkkring. Hét historische besef om
helst de mensen wiens naam en gezicht wij 
niet kennen. Het is een gevoel hebben - niet 
louter eenbesef-ten overstaan van de gelaats- 
en uitdrukkings- en naamloze andere. Kan 
hier nog van een verantwoordelijkheid, van 
een moreel besef sprake zijn? Of is in wezen 
alles hier al zo dubieus omdat ons moreel 
besef zich in een vacuüm ontwikkelt, zonder 
de vraag, de correctie en de blik van de ander. 
In een sfeer van moreel narcisme dat meteen 
kan omslaan in afgrondelijke morele 
insensibiliteit?
Wat is er met die twee sleutelwoorden van de 
twee voorbije eeuwen gebeurd: fraternité en 
solidarité! Waarom is hun uitholling zo radi
caal gebleken? Hoe dan ook, ons historisch 
besef wortelt in deze begrippen. Hoe spreekt 
de geschiedenis van deze eeuw ons aan 
- blijkbaar nog steeds in de eerste plaats via 
het mede voelen, via de morele verontwaardi
ging. Maar twee vragen anno 1997: zijn we 
tot dat medevoelen vandaag nog in staat (of is 
het een ritueel), zijn we tot dat medevoelen 

ooit in staat geweest (was het medevoelen dat 
in het verleden plaatsvond, of was het iets 
anders?).
Vandaag lij kt me dat op beide vragen met zeer 
grote scepsis geantwoord moet worden. Ver
wart men in de meeste gevallen niet ‘een 
sensatie’ met (historisch) medevoelen? Is de 
proef om dat te bepalen niet telkens heel snel 
te maken: gaat mijn emotie niet in de eerste 
plaats uit naar mij - de kijker - die geschokt 
wordt door het beeld, dan naar de figuur, de 
situatie, de mensen die in de beelden te zien 
zijn? Voel ik ook maar de minste neiging om 
aan te raken, een naam te willen weten, een 
vraag te stellen, een antwoord te willen krij
gen? Is hun bestaan belangrijk voor mij? 
Integendeel, de beelden die ons treffen, bren
gen hulde aan ónze gevoeligheid. Ijdelheid 
van de verontwaardiging. Wat er vandaag 
overblijft van een ‘links’ bewustzijn, is te 
herleiden tot de esthetisering van ons gewe
ten via de sensatie (maar was dat eerder ook 
al niet zo?).

Het verschrikkelijke aan het historische besef 
van de moderniteit is haar onherroepelijke 
partijdigheid. Wij beoordelen geen situatie, 
maar stappen steeds meteen in een waarden
schema. Wij kijken onherroepelijk bevoor
oordeeld. Dat vooroordeel zit in het moderne 
zelf ingebakken, namelijk in een chronologie 
die wij lezen als een progressie. Later is 
onherroepelijk beter (en vroeger onherroepe
lijk minder goed). Het enige alternatief is dat 
schema eventueel om te keren, maar daarmee 
treden we natuurlijk niet uit het schema van 
de waarderende lectuur.
Dat vooroordeel ten aanzien van ons verleden 
zit ook in het radicaal exterieure dat aan het 
nationaal-socialisme wordt toegeschreven. 
Het is zo extreem dat het buiten de geschiede
nis valt en dus onze geschiedenis een on
schuld geeft die ze hoegenaamd niet heeft. 
Als een blind brandpunt ordent het steeds 
weer alle andere gebeurtenissen rondom zich
zelf, tegenover zichzelf. Gedurende vijftig 
jaar is tenminste voor het Europese bewust
zijn het nationaal-socialisme de over- 
treffendste trap geweest dat alles kleurde en 
herijkte. Het is een trauma dat - zoals eigen is 
aan het trauma - een grens aangeeft. De grens 
van het denken, de grens van de vergelijking. 
Een ijkpunt van wat ‘correct’ is.
De koppeling van beide kleurt en bepaalt op 
zeer intieme en indringende manier het soort 
historisch bewustzijn dat we vandaag heb
ben: een historisch bewustzijn dat zonder 
enige aarzeling morele oordelen ter beschik
king heeft, een historisch bewustzijn dat zon
der twijfel ook oplossingen kan bieden. Dat 
alles staat voor een zeer eenzijdige, zeer ge
kleurde, zeer voorspelbare ‘geschiedenis’. 
Alles wordt tot die eenvoudige tegenstellin
gen herleid. Telkens worden ze weer opge
voerd, herspeeld en dus in stand gehouden. 
Een geblokkeerde situatie, maar in zékere zin 
ook een comfortabele, namelijk, een pseudo- 
religieuze. Een geritualiseerd trauma, dat van 
verantwoordelijkheid ontslaat, dat een auto
matisme installeert. Het benoemen van het 
ultieme kwaad is al even dom-makend als de 
benoeming van de ultieme utopie.
Dit is een melodramatische geschiedenis, 
boordevol goedkope felicitaties aan het eigen 
adres. Als erfgenamen van het anti-totalitaire 
valt er geen zelfkritiek meer te leveren, geen 
twijfel meer te formuleren, geen protest meer 
onder woorden te brengen. Heel de post
totalitaire wereld staat automatisch ‘boven 
verdenking’. Zou het? Willen we iets begrij
pen van onze actualiteit dan moeten we van 
het melodrama af. We moeten af van de 
vertelling in eenvoudige tegenstellingen en in 
gekleurde interpretaties. Wie de geschiedenis 
van deze eeuw wil schrijven, moet ze 
dedramatiseren, om verschillende gezichts
punten mogelijk te maken. Alle dubieuze 
overgangsgebieden en -momenten worden 
door een vereenvoudigende tegenstelling 
weggehaald.

Als er iets dubbelzinnigs is in deze eeuw dan 
is het wel de positie van de kunst daarin. Over 
die geschiedenis heeft deze eeuw eigenlijk 
niets te vertellen, behalve de melodramatiek 
die we allemaal kennen. In die geschiedenis is 
de kunst voortdurend in en uit, neutraal en 
partijdig, onverschillig en jammerend, hau
tain en vol zelfmedelijden. Wat moeten we 
met al die Russische kunstenaars die de revo
lutie omarmden om zich jammerlijk aan haar 
te verbranden? Volstaat het één Malevich tot 
tragische held te benoemen om de complexi
teit te duiden? Is de kunst ooit wel een protest- 
kunst? Is niet alle kunst in wezen celebratief? 
Is niet ieder tonen een bevestiging? Is niet 
ieder beeld gekoppeld aan een toeschouwer, 
dit wil zeggen aan de passieve, beschou
wende en receptieve mens bij uitstek? Kortom, 
ik denk dat je één klein zaaltje kunt vullen 
waar de kunst van deze eeuw face à de 
geschiedenis heeft gestaan en dat in het me
rendeel van de andere gevallen de kunst in en 
vooral onder de geschiedenis stond. Onder-



worpen aan de weerzinwekkende regel van 
de sensatie waaraan wij allen verknocht zijn.

02.03.97Over het exemplarische. Een verdwenen al
ternatief (geschiedenis als voorbeeld) 
Een dwaze reactie naar aanleiding van deze 
tentoonstelling: zou de 20ste eeuw in haar 
confrontatie met de geschiedenis dan een 
peinture d’histoire hebben geproduceerd? 
Alsof men vergeten is dat de vernietiging van 
die peinture d’histoire één van de strategische 
programmapunten van de hele moderniteit is 
geweest. .
Wat is die klassieke peinture d’histoire? De 
visualisering van één van de oudste instru
menten van het morele leven, namelijk het 
exemplarische. Het exemplarische is waar 
omdat het verteld wordt (het feit dat iets al zo 
vaak en zo lang beweerd kon worden, is een 
bewijs dat het waar moet zijn). Niet de toets
bare relatie tot de referent, maar de vertelling 
zelf staat garant voor haar waarheid. Het 
enige, maar dan ook doorslaggevende ‘be
wijs’ van het exemplarische is zijn bestaan: 
het is waar omdat het exemplarisch is. Iets als 
een voorbeeld in een Latijnse grammatica. 
Grammaticale correctheid wordtinhoudelijke 
waarheid.
Wezenlijk voor het exemplarische is dat het 
bekeken wordt als een tableau: een hiëratisch 
gebeuren, dat afstandelijk beschouwd wordt, 
vanuit een haakse positie. Onmogelijk tegen
over het exemplarische is de frontale confron
tatie, de hysterische betrokkenheid, de 
eenzijdigheid van het engagement. In die zin 
is het exemplarische ook radicaal objectief: 
een heldere situatie waarvan alle partijen ob
jectief deel uitmaken. Vandaar ook dat het 
exemplarische vanuit ieder gezichtspunt kan 
verteld worden, zonder dat het centrale ge
beuren wordt aangetast.
Van dit alles neemt men afstand in de 19de 
eeuw. Ik ben geneigd te denken dat de karika
tuur het exemplarische heeft afgelost. Een 
karikaturale lezing van een exemplarisch ge
beuren betekent dat men partijdigheid instal
leert. De grote handlanger van dit proces is de 
fotografie geweest. De morele verhouding tot 
de werkelijkheid vervangt de fotografie door 
een documentaire. Maar juist dan is iedere 
exemplarische situatie ondenkbaar gewor
den: het concrete kan per definitie geen 
voorbeeldfunctie vervullen, namelijk 
veralgemeend worden. Tussen het detail en 
het voorbeeld is er een radicale antinomie. 
Wij hebben voor het detail gekozen. Als 
maatschappij zelfs voor, het sensationele de
tail, de scoop, de Hitchcockiaanse surprise.. 
In het sensationele detail worden we als 
beschouwers direct geviseerd: we schrikken 
op, worden aangeraakt, onmiddellijk ge
kwetst. Wij zijn er het slachtoffer van, we 
behoren tot dezelfde categorie als het slacht
offer in het beeld. Het sensationele detail zet 
ons in een face à-verhouding. Geen afstande
lijk tableau is nog mogelijk, slechts een ob
scene wederzijdse revelatie, een traumati
serende nabijheid die ons intens raakt, maar 
ons niets leert. We weten dat de wereld 
onvoorbeeldig is. Maar is dat het enige dat er 
te weten valt?

Geschiedenis is geen spreadsheet met data en 
feiten, maar in de eerste plaats een bepaalde 
verhouding tot het verleden en van daaruit tot 
hetheden en de toekomst. Geschiedenis houdt 
een antropologie in, namelijk een bepaalde 
invulling van het menselijke.
Wij zijn de omgang met geschiedenis als de 
.vindplaats voor het exemplarische kwijt
gespeeld. We zijn de categorie van het voor
beeld kwijtgeraakt. Een duidelijk criterium 
voor die wijziging is het lichaam. Voor ons is 
het lichaam - kijk maar naar de gekwelde 
‘object-lichamen’ van de 20ste eeuw - een 
fysiologie zonder de minste symbolische po
tentie. Hoe zou het exemplarische gestalte 
kunnen krijgen als er geen lichamen meer te 
bedenken zijn die het plechtige, het statige 
kunnen incarneren. (Iedere poging tot 
hersymbolisering begint met de reconstructie 
van het statige lichaam.) De lichamen van 
deze eeuw zijn geen historische, maar hyste
rische lichamen.

Hoe zou een peinture d’histoire vandaag nog 
mogelijk zijn, nu alles ‘van onderen uit’ ge
schreven wordt, namelijk vanuit het anti- 
historische standpunt bij uitstek? Daar heb
ben we nu fotografie voor. Die bekijkt de 
dingen steeds vanuit de kleine kant - en ziet 
dus helaas helemaal niets. Het kan zijn dat de 
meid veel te weten komt over haar baasje, 
maar beslist niets over de macht. Zo is de 
fotografie het jongste meidje van de macht 
- ze mag ongegeneerd rondkijken, meent 
grote ontdekkingen te hebben gedaan, maar 
heeft al het essentiële natuurlijk over het 
hoofd gezien. Hoe zou er zonder hofschilders 
een peinture d’histoire mogelijk zijn? Nou ja, 
hofschilders zijn er allang niet meer, wij zijn 
allemaal verliefd op de plaats van de meid.

Dirk Lauwaert

Een kilo boeken

In 1968 deelde ik aan de St. Martin’s School of Art in Londen 
een studio met Andrzej Klimowski. Na het eerste jaar was 
Klimowski overgestapt naar de afdeling plastische kunsten 
van de school, maar het zat hem niet mee. Na vijf weken zat 
hij al middenin een flinke crisis. De St. Martin’s School was 
bekend geworden dankzij een generatie Britse kunstenaars 
die les had gekregen van Anthony Caro. De leraren hanteer
den een methode die in die tijd, binnen het kleine wereldje 
van de Britse kunst, in hoog aanzien stond. Ze combineerde 
het model van het Bauhaus-atelier, dat in de Britse kunst
scholen van de jaren ’60 nog erg veel invloed had, met het 
pragmatische materialisme dat de Britse traditie in de plas
tische kunsten kenmerkte. Zo kom ik bij Klimowski’s di
lemma: Na een reeks vrij alledaagse projecten moesten de 
studenten een kilo naar school meebrengen en er een dag 
lang mee werken. Een kilo hout, een kilo plastic, kolen of 
veren, alles mocht. Klimowski bracht een kilo boeken mee, 
en zat de hele dag in zijn atelier op school te lezen. Alles leek 
o.k. ‘s Anderendaags moesten de studenten een meter mee
brengen. Opnieuw bracht Klimowski boeken mee, eën meter 
boeken. En opnieuw bracht hij de hele werktijd lezend door. 
Dat veroorzaakte duidelijk opschudding bij de leraren, die 
bits opmerkten dat dit misschien niet zo’n verstandig idee 
was. Toch bracht Klimowski de volgende dag weer boeken 
mee naar zijn atelier, een kubieke meter boeken. Erg vlot 
ging dat natuurlijk niet, al zal hij wel met een zekere voldoe
ning het gezwoeg hebben gadegeslagen van collega’s die 
kost wat kost een kubieke meter graniet wilden meebrengen. 
Zijn leedvermaak was niet terecht, zo bleek achteraf: de 
(fysieke) moeilijkheidsgraad was immers een van de doel
stellingen van het project. Terwijl Klimowski las, waren zijn 
collega’s met hun materiaal aan het worstelen, trekken en 
sleuren. Op het einde van de week ontstond er een impasse. 
Klimowski gaf niet af, al leek hij wat verbijsterd door de 
echte woede die hij bleek uit te lokken. Als ik er nu aan 
terugdenk, vermoed ik dat vooral zijn eigen vasthoudend
heid hem verbaasd moet hebben. Klimowski was niet ie
mand die uit was op confrontatie, hij wilde niet uitdagen of 
tegen de wereld protesteren. Waarschijnlijk waren de aan
vallen die hij te verduren kreeg zo hevig omdat zijn stelling- 
name zo onverwacht kwam. Als hij de boeken nu nog had 
verbrand, doorgezaagd, aan elkaar had gekleefd of tot pulp 
vermalen! In de volgende weken kregen de studenten ge
wone, oncontroversiële opdrachten, maar het kwaad was al 
geschied. Klimowski kreeg te horen dat hem, zolang de zaak 
niet was opgelost, de toegang tot de school was ontzegd. Pas 
een maand later zag ik hem terug, toen hij als student van de 
afdeling schilderkunst mijn studio binnenkwam. We hadden 
dezelfde passie voor verhalen en films.
Sinds die tijd heb ik Klimowski maar af en toe gezien, en het 
is al meer dan 25 jaar geleden sinds we nog over die kilo 
boeken hebben gepraat. Zo ongewoon was die geschiedenis 
nu ook weer niet, dergelijke dingen gebeuren wel meer: soms 
blijken karakters onverenigbaar of komt een eigenzinnige 
student in conflict met de academie. Het was allemaal niet 
boosaardig bedoeld, er was gewoon sprake van wederzijds 
onbegrip en heel wat ongeduld. In datzelfde jaar waren er 
studenten die wel hun draai in het systeem vonden. Maar 
over het algemeen hebben de Britten in hun kunst haast 
evenveel wantrouwen voor geloof als voor ideologie.

Tegenover de geschiedenis

Op het omslag van de catalogus van Face à l’histoire staat 
ook een ondertitel: “moderne kunstenaars tegenover histo
rische gebeurtenissen”. Dat is meer een ontsnappingsclausule 
dan een toelichting: het kondigt aan dat iets zal worden 
ontweken. Maar eigenlijk is het nog erger: deze kilo’s we
gende catalogus, deze gecomprimeerde geschiedenis van 
gebeurtenissen vormt eigenlijk het spektakel van schandaal- 
momenten uit de moderne tijd, en het nodigt uit tot een streng 
én trefzeker vonnis.
Misschien was het de ambitie van de tentoonstellingsmakers 
om via kunstwerken over politiek, geschiedenis en kunst te 
praten, en verslag te doen van de relatie tussen kunst en leven 
of politiek. Dat lijkt op het eerste gezicht een erg actueel en 
noodzakelijk onderwerp, niet alleen omdat we straks een 
eeuw afsluiten maar ook omdat het idee van een politieke 
kunst of een kunst waarover in ideologische termen wordt 
gepraat onmodieus en zelfs ondenkbaar is geworden. Face à 
l’histoire had een poging kunnen zijn om de ingrijpende 
wijze te behandelen waarop wij leven en de geschiedenis 
gestalte krijgt. Wij zijn de belichaming en het materiaal van 
de geschiedenis, we geven haar vorm en worden zelf door 
haar vormgegeven. We zijn meer dan het resultaat van 
krachten die ons te boven gaan: we maken deel uit van de 
voortdurende strijd van onze maatschappijen om culturen te 
bouwen die het verwoestende van de waarneembare wereld 
overstijgen.
Misschien kon de tentoonstelling zelfs in een gereduceerde 
vorm alleen maar op een mislukking uitlopen. We leven 
immers in een tijd die het materiaal op een weinig consis
tente manier onderzoekt, een tijd van verschuivende en 
onzekere bondgenootschappen. De eerste indruk die deze 
tentoonstelling wekt, is dat ze het werk is van ambtenaren die 
overweldigd werden door de enorme omvang van de uitda
ging en die dan maar dekking hebben gezocht.

Of deze verzameling kunstenaars al dan niet de moderne 
kunstenaars zijn waarover de ondertitel het heeft, het staat in 
elk geval vast dat het grootste deel van hen in de moderne 
periode heeft geleefd. Geschiedenis wordt hier duidelijk • 
gezien als een opeenvolging van gebeurtenissen, of juister: 
als een verzameling gebeurtenissen die elkaar in de zalen van 
het museum opvolgen. Deze gebeurtenissen illustreren allen 
dezelfde geschiedopvatting: de geschiedenis bestaat slechts 
uit rampen en catastrofes. En de kunstenaars, zij protesteren. 
Als een treurend koor staan zij handenwringend aan de rand 
van het toneel.
Een moment, bij de ingang, laat heel duidelijk zien dat de 
tentoonstelling nooit de ambitie heeft gehad om geschiede
nis of politiek te situeren in het veld van de ervaring. De 
eerste zaal toont werk van de jaren ’30 uit Duitsland, Italië 
en de Sovjetunie, doordeweekse schilderijen van Fortunato 
Depero en Alexandre Alexandrovitch Deïneka die blijkbaar 
moeten aantonen dat sommige kunstenaars heel enthousiast 
stonden tegenover ‘totalitaire’ regimes. Het is onbelangrijk 
werk dat is opgehangen naast een bizarre homilie van Franz 
Radziwill over de verderfelijkheid van het Duitsland onder 
Hitler. Als de daaropvolgende zalen, met hun vertrouwde en 
sombere catastrofen, ons al iets kunnen leren, dan toch wel 
het inzicht dat een groot deel van de Europese bevolking 
deze totalitaire regimes steunde en aanvaardde. De kunste
naars vormden echt geen uitzondering. Dit is een eerste vorm 
van vluchtgedrag: overwonnen culturen demoniseren om de 
duivel van onze eigen cultuur uit te drijven. Vichy en de 
Franse collaboratie worden hier comfortabel uitgegomd. Je 
hoort ook een vage echo van de gladde Amerikaanse slacht- 
offer-cultuur, waarin niemand zich nog verantwoordelijk 
hoeft te voelen.

De betekenis van de bijeengebrachte objecten is natuurlijk 
altijd afhankelijk van de etiketten die de curatoren eraan 
hebben gehecht en het denkwerk dat eraan werd besteed, 
maar de toelichting die bij het abstracte werk wordt gegeven, 
is toch wel treffend. Er spreekt een diep vertrouwen uit in 
mensen die politiek geëngageerd waren en nu en dan kunst 
maakten die dat engagement reflecteerde of beweerde te 
reflecteren. Dat vertrouwen is zelfs zo uitgesproken dat je, 
ergens halfweg de tentoonstelling, in èen zaal met represen
tatieve kunst, de gêne haast kunt proeven. In de volgende 
zalen, met Tapiès, Miró en Motherwell gaat de tentoonstel
ling met een opgeruimd geweten verder. De historische 
afdeling eindigt in totale uitputting, Vietnam is een stripver
haal, Noord-Ierland het monopolie van Richard Hamilton. 
Er is een obligate vitrine van Beuys, een iglo van Merz, en 
wat gejank van Burgin, Atkinson, Komar en Melamid en Art 
and Language.
Dat is niet echt het einde: er is nog een soort coda. Een andere 
afdeling, die door meer dan een ruimtelijke afstand van de 
rest is gescheiden, toont hedendaags werk. In een tijd van 
zwakke ideologieën verschijnt ideologie daar paradoxaal 
genoeg als meer dan een anekdotische rest. Toch is ook hier 
nauwelijks sprake van de politiek van het alledaagse leven, 
of van ideologieën die iets over de gewone wereld kunnen 
zeggen. Protest komt steeds weer in de buurt van absurditeit. 
Toch waait hier een andere wind. In de hele tentoonstelling 
is kunst een schreeuw, verheffen kunstenaars de stem om 
tegen de onmenselijkheid te protesteren. Eerst lijken on
zichtbare, wreedaardige machten de wereld met rampen te 
treffen: een nachtmerrie waarin de kunstenaars het uit
schreeuwen. Later daagt het besef dat het kwaad het werk is 
van een menselijke macht. Die krijgt nog geen gezicht of 
andere persoonlijke kenmerken mee, maar is toch de aan
wijsbare schaduw achter wreedheid, corruptie en oorlog. 
Maar de mogelijkheden van de kunst kunnen nog verder 
gaan dan dit diepe inzicht: ze kan het protest overstijgen, met 
anderen samenwerken om de wijze, waarop we de wereld 
denken, vorm te geven.

Craigie Horsfield

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Face à l’histoire, loopt nog tot 7 april in het Centre 
Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75004 Parijs 
(44.78.12.33).
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Texte zur Kunst en de contextuele marge van het kunstwerk 7
Texte zur Kunst is geen kunstig blad. Is het 
omslag het meest visuele moment van het 
tijdschrift (soms wordt hij door kunstenaars 
ontworpen), dan wijkt ook daar de ‘mooie 
prent’ veelal voor no nonsense esthetiek. Door 
het overtrekken van fotografische beelden 
met een monochrome film wordt een esthe
tische magerte bereikt die haaks staat op de 
schoonvormelijkheid van het trendy kunst
tijdschrift. Texte zur Kunstheeft een gebruiks
vriendelijk schriftformaat, de tekst is over 
twee kolommen afgedrukt. Ook de prozaï
sche, enigszins typmachine-achtige letter ver
raadt nuchtere intenties. De illustraties zijn 
overwegend klein en nooit in kleur. Het zijn 
niet zo vaak reproducties van kunstwerken, 
maar zaalzichten van tentoonstellingen, de 
.gereproduceerde flap van een catalogus of 
boek, de tentoonstellingsruimte van een gale
rie. Vele prenten zijn overgenomen beelden: 
TV-stills, covers en illustraties uit magazines, 
gereproduceerde advertenties. We zien veel 
mensen die betrokken zijn in een sociale 
activiteit, discuterend, deelnemend aan een 
manifestatie, een politieke of artistieke actie, 
of figurerend binnen een institutionele con
text. Op de foto’ s zien we vaak de kunstenaar 
of de theoreticus zelf, privé of in werk
omgeving of op een representatief moment. 
Hij geeft bijvoorbeeld een lezing, of we zien 
haar zoals zij afgebeeld staat op de cover van 
een magazine.
In wat hierna komt, tracht ik aan de hand van 
deze opvallende formele kenmerken en op 
basis van de lectuur van teksten, enkele kracht- 
lijnen van de kritische praktijk van Texte zur 
Kunst op het spoor te komen, öm ze te koppe
len aan problematiserende opmerkingen en 
vragen. In het volgende nummer van De Witte 
Raaf volgt een interview met de redactie van 
Texte zur Kunst.

Het programma

Het eerste nummer van Texte zur Kunst ver
scheen in de herfst van het jaar 1990. Tot op 
heden zijn 24 nummers gevolgd. In het voor
woord van het eerste nummer verklaren re
dacteurs Stefan Germer en Isabelle Graw er 
onder meer van uit te gaan dat ‘avant-garde’ 
en ‘massacultuur’ weliswaar van elkaar te 
onderscheiden zijn, maar dat productie én 
receptie van beide domeinen thans voortdu
rend in elkaar grijpen: rockconcerten en kunst
tentoonstellingen lokken hetzelfde publiek, 
trash-esthetiek keert terug op het niveau van 
‘hoge kunst’, terwijl een Japanse bazaar 
galeriekunst uit Soho binnenhaalt. Met de 
termen ‘hoog’ en ‘laag’ , of ‘avant-garde’ en 
‘massacultuur’ geeftTexte zur Kunst deuiter- 
ste grenzen van haar reflexieve praktijk aan. 
Deze praktijk wortelt zowel in artistieke als in 
maatschappelijke randvoorwaarden en bei
den glijden op wisselende manieren in elkaar 
over: institutionele structuren dragen, ver
krijgen of genereren immers ook maatschap
pelijke betekenis. Zelfs het meest hermeti
sche kunstwerk is nog op een publiek betrok
ken, en kan derhalve vanuit zijn sociale func
tie worden begrepen: metdie richtinggevende 
conclusie eindigt het eerste voorwoord.
Uit dit en het voorgaande blijkt dat Texte zur 
Kunst artistieke producten in een breder veld 
van culturele betekenisproductie wil situe
ren. Naast kunst, besteedt het tijdschrift in
derdaad veel aandacht aan architecturale en 
stedebouwkundige projecten, openbare ruimte 
en media. Deze aanpak doet echter al een 
eerste reeks vragen rijzen: wat is voor Texte 
zur Kunst het specifieke statuut van beel
dende kunst? Beschouwt men kunst slechts 
als één register van culturele betekenis- 
productie, naast andere? En zo niet, waar ligt 
het verschil? In een surplus aan reflexiviteit?

Texte zur Kunst houdt zich bezig met reflectie 
over de randvoorwaarden van de artistieke 
praktijk, en dat betekent zowel de als 'kunst- 
eigen’ beschouwde structuren (tentoonstel
lingen, musea, kunsthistorische modellen) 
als de inherent aan kunst verbonden economi
sche, ideologische en maatschappelijke con
text. Gezien de nadruk op de maatschappe
lijkheid van kunst en het kunstsysteem, is het 
logisch dat Texte zur Kunst op theoretisch 
vlak in een denker als Pierre Bourdieu al 
makkelijker een referentiefiguur ziet dan in 
iemand als (bijvoorbeeld) Maurice Blanchot 
of Martin Heidegger.
Voor wat de beeldende kunst betreft, wordt 
de bijzondere aandacht van Texte zur Kunst 
weggedragen door de artistieke productie, die 
haar eigen mogelijkheidsvoorwaarden, haar 
contextuele beddingen thematiseert: de kunst 
van Fareed Armaly, Christian Philipp Muller, 
Andrea Fraser, Mark Dion, Clegg&Guttman, 
Renée Green, Thomas Locher en anderen. 
Ook in dit opzicht kan men het tijdschrift als
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duidelijk programmatisch of, in de woorden 
van Stefan Germer, als “gezielt anti- 
pluralistisch’ ’ omschrij ven. Texte zur Kunst is 
echter een kritische partner. Daarvan getuigt 
bijvoorbeeld de bijdrage Unter Geiem - 
Kontext-Kunst im Kontext (Nr. 19), waarin 
Germer, uitgaande van recente ontwikkelin
gen - het relatieve succes van «en groep in 
Keulen werkzame ‘context-georiënteerde’ 
kunstenaars, waarvan werken werden opge
nomen in privé-verzamelingen, met alle 
'decontextualiserende' gevolgen vandien - 
de discussie over deze context-kunst bijstelt. 
Germer stelt dat er van de kritische openbaar
heid, één van de grondvoorwaarden van con
text-kunst, nog slechts ‘discoursgemeen
schappen’ overblijven. Opvallend is het be
lang van de receptie in Germers betoog: 
contextuele werken zijn in hun structuur per 
definitie op antwoord en participatie bere- 
kend, ze krijgen betekenis in het moment 
waarop hun propositie gerecipieerd, de uit- 
wisseling gerealiseerd wordt. Daardoor zijn 
ze meer aan verandering onderhevig, van 
zodra de context wijzigt. Vraag is echter in 
welke mate deze ‘zwakte’ teruggaat op de 
conceptie van deze werken als een soort van 
bruikbare ‘communicatie-units’ voor kriti- 
schereflectie, zoals Germer ze bijna beschrijft. 
Wordt hier tussen de regels niet ook aange
toond dat in de gerichtheid op het publiek de 
problematische kant van deze kunst inge
bakken zit? Is met. name niet juist het 
gepretenteerde niveau van bewuste contex
tuele reflectie een problematische illusie? En 
moet kunst niet ook haar verwisselbaarheid 
(dit wil zeggen haar approprieerbaarheid als 
fetisj) op een tegendraadse wijze affirmeren 
- als iets waarop ze niet zomaar, quasi 
souverein, kan reflecteren maar waarin ze 
verstrikt is?

De kunstenaar

In Texte zur Kunst wordt de kunstenaar ge
zien als een bij uitstek maatschappelijk sub
ject. De kunstenaar is iemand die, binnen 
maatschappelijke referentiekaders, culturele 
betekenis (re)produceert. Loopt men daarbij 
niet het gevaar om het werk als de loutere 
neerslag te zien van een maatschappelijk be
paald subject, de kunstenaar? In welke mate 
herleidt men de kunstenaar tot een soort 
doublure van zijn randvoorwaarden? Houdt 
de nadruk op dit opereren als maatschappelijk 
subject niet het gevaar in, dat men het on
merkbare verschil tussen de kunstenaar en 
‘zijn’ oeuvre uitwist?

1

Kunst en identiteit

De benadering van de kunstenaar als (cultuur- 
politieke) actor in een complex maatschappe
lijk veld verklaart de aandacht die Texte zur 
Kunst besteedt aan de wijze waarop maat
schappelijke identiteit op een cultureel ni
veau gedefinieerd wordt. Vandaar de inte
resse voor structuren en mechanismen die 
leiden tot de constructie van seksuele en so
ciale modellen, de belangstelling voor cultural 
studies en voor een politieke omgang met het 
persoonlijke en de aandacht voor theoretici 
als Michel Foucault, Stuart Hall, Gayatri Ch. 
Spivak, om maar enkele te noemen.
Deze analyses, die identiteit, cultuur en poli
tiek op elkaar betrekken, determineren ook de 
visie op kunst als cultureel ontwerpterrein 
van een ‘betekenispolitiek’. Is de kunstenaar 
een maatschappelijk subject, een sociaal ver
ankerde cultuurproducent, dan bestaat zijn 
actief wederwoord in een reflexieve omgang 
met culturele betekenis. In welke mate gaat 
deze visie op de kunstenaar als agent van een 
culturele betekenispolitiek uit van een ver
licht bewustzijnsfilosofisch standpunt? In 
welke mate bepaalt de visie van Texte zur 
Kunstopdekunstenaar als culturele betekenis
producent, een keuze voor kunst die, zo men 
wil, als quasi letterlijke (beeld)vertaling van 
een bepaalde betekenispolitiek kan gelezen 
worden? In hoeverre geldt voor Texte zur 
Kunst de wenselijkheid om kunst op een 
louter illustratieve manier - als kritisch (ge
manipuleerd) beeldmateriaal - te kunnen le
zen?

De plaats van kunst: de autonomie-kwestie

Texte zur Kunst neemt stelling tegen de op
vatting dat kunst ‘autonoom’ zou zijn. Hoe 
begrijpt men echter ‘autonomie’ ? In het voor
woord van het tweede nummer situeren Stefan 
Germer en Isabelle Graw hun belangstelling 
voor de productievoorwaarden van kunst in 
hetlichtvaneenheroplevendautonoomkunst- 
begrip, en merken ze op dat “kunst nog steeds 
wordt begrepen als iets dat vanuit zichzelf kan 
worden verklaard, en niet als een afgeleid 
bestaan. Elke verklaring van kunst aan de 
hand van kunst, loopt echter uit op de fetisje- 
ring van datgene wat moest worden ver
klaard”. Alleszins spreekt uit deze formule
ring een tendens om het autonomieprobleem 
in oppositionele termen te lezen: autonomie 
wordt tegenover het maatschappelijke bete- 
kend-zijn van kunst geplaatst. Autonomie is 
een ideologische camouflagetechniek om de 

maatschappelijke voorwaardelijkheid van het 
kunstwerk toe te dekken. De vraag is echter of 
we ‘autonomie’ niet kunnen lezen als een 
moment in kunst, waarop haar maatschappe
lijke inschrijving - haar noodzakelijk fetisj- 
karakter incluis - op een paradoxale wijze 
wordt geaffirmeerd of, anders gezegd, op 
zichzelf wordt teruggeplooid. In welke mate 
schuift kunst die pretendeert haar mogelijk
heidsvoorwaarden afdoende te reflecteren, 
datgene wat haar fundamenteel bepaalt - haar 
‘maatschappelijke voorwaardelijkheid' - voor 
zich uit? Is het souvereine standpunt van waarop 
kunst dit 'zelfdoorzicht' meent te kunnen eta
leren, niet juist de opperste, gedachteloze be
vestiging van (schijn)autonomie?

De fictie van transparantie 
en het comfort van de marge

“Ons is het er niet om te doen om de mecha
nismen van het kunstbedrijf of het kunst- 
discours te doorzien, dit wil zeggen om vol
gens het oude ideologiekritische recept dat
gene wat zich ERACHTER verbergt, voor zij 
die verblind zijn, zichtbaar te maken.” Heeft 
Texte zur Kunst de bedoelde illusie van de 
ideologiekritiek met deze negatieve intentie
verklaring (de tweede zin uit het eerste voor
woord van Stefan Germer en Isabelle Graw) 
daadwerkelijk van zich afgeschud? Texte zur 
Kunst zet systematisch een ‘stap achteruit’: 
van het werk naar de arbeidsvoorwaarden, 
naar de mediatisering van een oeuvre langs 
instituten en diverse media, naar de achter
liggende representatiestrategieën, de strate
gische bespelingen van receptievoorwaarden 
door instituten en kunstenaars. Systematisch 
toont het tijdschrift hoe de zaken (strategisch, 
politiek, ideologisch) in elkaar steken. Het 
geyaar daarvan lijkt me dat men niet enkel de 
illusie van een relatieve emancipatie schept, 
maar zich ook het comfort van een marge- 
positie verschaft - van de kritische, 
onbetrokken waarnemer. Dat Texte zur Kunst 
haar positie tracht te reflecteren - Tom Holert 
verwijst naar autoreflexiviteit als “onze 
lievelingsdeugd" (Nr. 18) - belet niet dat deze 
randbevragende strategie ook een manier kan 
zijn om aan de interne paradoxen van het 
kunstwerk voorbij te gaan. In welke mate is 
deze uittrede uit de kunst naar de rand ge
stoeld op een deterministisch fantasma om de 
zaak in haar totale oorzakelijkheid te over
schouwen? In welke mate pleit men zich 
daardoor - ongereflecteerd - vrij van het ge
loof in de schijn, en ontkent men ‘schijn’ als 
een constitutieve on-grond van kunst? Wacht 
Texte zur Kunst niet een andere val: de schijn 
van het schijnloze?

Kunst als kritisch activisme

Isabelle Graw besluit een bijdrage getiteld 
Privatsachen. Modelle des Persönlichen im 
Werk von Mary Kelly, Barbara Kruger und 
den V-Girls(Nr. 24) met de suggestie vaneen 
ware artistieke strategie. Gezien het feit dat de 
complexe identiteitsbeelden van Kelly en de 
V-girls - zo luidt de gedachtengang - niet 
buiten een kring van ingewijden geraken, en 
Kruger de publieke werkzaamheid van haar 
‘identiteitsbepalingen’ met polemische 
eenzijdigheid bekoopt, lijkt haar een combi
natie van beider potentieel opportuun: de 
nieuwe identiteitsbepalingen van de ene, ge
vat in “eine publikumswirksame Form im Stil 
Krugers”. Ook de slotverzuchting waarmee 
Graw een bijdrage over Pierre Klossowski 
(Nr. 19) afsluit, zegt iets over een onder
huidse hang van Texte zur Kunst. Dat 
Klossowski’s wérken poststructuralistische 
principes (ambivalentie, transgressie, meer
voudige identiteit) omzetten, betrokken op 
het 'vrouwelijke', is één zaak. Dat, zo luidt 
het, de vrouwen in het echte leven daar weinig 
of niet van profiteren "isteinanderes Kapitel". 
Naast deze quasi normatieve oprispingen de
monstreert Texte zur Kunst een algemene 
belangstelling voor mengvormen tussen kunst 
en activisme. Van kunst en theorievorming 
blijkt min of meer te worden verwacht dat de 
geproduceerde betekenis inzetbaar zou zijn in 
een semantische politiek. In welke mate ech
ter dreigt kunst te worden geïnstrumentali- 
seerd? Wordt kunst niet de agit-prop van de 
theoretische reflectie?

Dirk Piiltau

Het recentste nummer van Texte zur Kunst 
handelt over mode, met bijdragen van 
onder meer Andrew Ross, Stefan Germer, 
Josephine Pryde, Isabelle Graw en Lukas 
Duwenhögger. Texte zur Kunst, Gereonshof 
30,50670 Köln (221/1 39 04 45).
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Attwell & Affourtit, video-still uit: 'De sprong' 1996 (VPRO/Waskracht)
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NAAR HET NIEUWE
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VOORTGEZETTE OPLEIDING VRIJE KUNST
van de Hogeschool voor de kunsten Arnhem
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten
op basis van voorgelegd werk.
Aanname gedurende het hele studiejaar.
Voor elke student staat een atelier ter beschikking.
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Vaste docenten 1996/1997:
Paul Donker Duyvis, Willem Sanders,
Gastdocenten tot juli 1997:
Wim Beeren, Cornel Bierens, Frank van den Broeck, 
Jeroen Eisinga, Karin Feenstra, Daan van Golden, 
Joep van Lieshout, Martin Köttering, Jos Kruit, Aldert Mantje, 
Wineke van Muiswinkel, Jacobien de Rooy, Joseph Semah, 
Henk Slager, Roy Villevoye, Tom van Vliet, Mirjam de Zeeuw, 
Ton Zwerver.
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L'Homme sucré
Tekeningen uit de collectie

Cees van der Geer
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Eigen collectie: Cobra
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Incarnaties van de avant-garde
The return of the real van Hal Foster

Bij het gadeslaan van recente ontwikkelin
gen in de kunst dringt zich soms een déjà vu- 
gevoel op. Zo ontvreemdde Maurizio Cattelan 
vorig jaar in het kader van de tentoonstelling 
Crap Shoot werken van Paul de Reus uit de 
Amsterdamse Bloom Gallery om ze in dozen 
opgeslagen in De Appel tentoon te stellen. 
Deze diefstal ademt de geest van de revolu
tionaire jaren ’60 en ’70, en heeft zijn meest 
directe historische precedent in een actie van 
Ulay, die in 1974 Carl Spitzwegs schilderij 
Der arme Poet uit de Münchense Pinakothek 
stal. OokdeactiviteitenvanRirkritTiravanija, 
die onlangs in de Kölner Kunstverein zijn 
New Yorkse loft liet nabouwen en daarin 
gedurende de expositie woonde, herinneren 
aan de kunst van die jaren. Stelden Fluxus- 
kunstenares Yoko Ono en haar echtgenoot 
zich niet ooit in een Bed piece tentoon?

Trauma

Op dergelijke herhalingen gaat de Ameri
kaanse criticus Hal Foster in zijn recente 
boek The return of the real niet in. Deze 
letterlijke verwijzingen zijn in zijn ogen waar
schijnlijk niet in staat de traditie van de avant- 
garde daadwerkelijk voort te zetten. Foster 
kant zich in zijn boek ook tegen Peter Burger 
die in zijn invloedrijke Theorie der 
Avantgarde de naoorlogse avant-gardes een
zijdig veroordeelde als slappe derivaten van 
de historische avant-gardes, zoals dadaïsme, 
surrealisme en constructivisme. De eerste 
neo-avant-gardistische stroming in de jaren 
’ 50 (met kunstenaars als Johns, Rauschenberg 
en de Nouveaux Réalistes) houdt, volgens 
Foster, inderdaad een institutionalisering van 
het dadaïsme in, meer bepaald van Duchamp, 
waarvan het werk tamelijk probleemloos 
museabel werd gemaakt. Naast deze door- 
drukjes van historische bewegingen, keert de 
avant-garde volgens Foster echter ook terug 
in nieuwe incarnaties, die voorbije avant- 
gardistische stromingen herzien.
De in Fosters telling tweede en derde neo- 
avant-garde (respectievelijk Minimal Art in 
de vroege jaren ’60 en het werk van kunste
naars als Broodthaers, Buren en Haacke vanaf 
de late jaren ’60) radicaliseren de vooroor
logse tendensen. Met kunstenaars als Buren 
en Haacke, die veel grondiger zijn in hun 
kritiekop kunstinstellingen dan bij voorbeeld 
het anarchistische dadaïsme, wordt het pro
ject van de avant-garde pas werkelijk gelan
ceerd. '
Foster begrijpt de (herhaaldelijke) terugkeer 
van de avant-garde als een traumatische ge
beurtenis, in de psychoanalytische betekenis 
van het woord. Sinds Compulsive beauty, 
zijn baanbrekende studie over de weinig be
kende donkere kanten van het surrealisme 
- een surrealisme in de greep van de Todestrieb 
dat door Bretons dominante optimisme over 
de bevrijding van de mens door het onbe
wuste altijd is veronachtzaamd - grijpt Foster 
terug op zowel klassiek freudiaanse als 
lacaniaanse inzichten. Hij gaat ervan uit dat 
het subject niet onveranderlijk is, maar ge
constitueerd wordt door anticipaties en re
constructies. Eén gebeurtenis veroorzaakt 
geen trauma. Een andere, volgende gebeur
tenis codeert achteraf (nachtraglich) het eer
ste moment als traumatisch. De oorspronke
lijke gebeurtenis manifesteert zich dan als 
een gemiste kans, als een falen.
Dit denkschema past Foster op de kunst toe: 
“the avant-garde work is never historically 
effective or fully significant in its initial 
moments. It cannot be because it is traumatic 
- a hole in the symbolic order of its time that 
is not prepared for it, that cannot receive it, at 
least not immediately, at- least not without 
structural change”. De vertrouwde topos van 
de kunstenaar die zijn tijd vooruit is, wordt 
hier door Foster geherformuleerd als de avant- 
gardekunstenaar die een traumatische han
deling verricht, die pas later als dusdanig 
herkend wordt omdat de eigen tijd dit “gat in 
de symbolische orde” niet kan waarnemen.

Simulacre

Terwijl de historische avant-gardes in het 
teken stonden van de shock, van een luid
ruchtige breuk met de autonome kunst en van 
een chaotische politisering, zoals uitvoerig 
beschreven werd door Peter Bürger, gaan de 
neo-avant-gardes met ingang van de jaren 
’60 strategischer en pragmatischer te werk. 
Zij zijn, volgens Foster, uit op een “horizon
tale expansie”: zij betrekken de context bij de 
kunst. Foster licht dit toe aan de hand van de 
Minimal Art, dat de ‘transcendente ruimte’ 
van de modernistische kunst vervangt door 
concrete ruimtes. De toeschouwer is geen
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onthechte waarnemer meer, maar iemand die 
pas door zijn activiteit het kunstwerk consti
tueert. Een modernistische criticus als 
Michael Fried, voorstander van een schilder
kunst die de mens een quasi-religieus gevoel 
van presentness geeft, verketterde de Mini
mal Art dan ook op grond van zijn theatraliteit, 
zijn onzuiverheid.
Een ander kenmerk van de Minimal Art, het 
gebruik van seriële structuren, wordt gedeeld 
door de Pop Art, en met name door Andy 
Warhol, Alvorens nader op het werk van 
Warhol in te gaan, analyseert Foster de op
komst van een postmoderne kunst, die ge
richt is op de manipulatie van tekens. Nadat 
in de modernistische abstractie de referent uit 
de kunst is verdwenen, wordt in de post
moderne kunst het betekende overboord ge
gooid. De kunst wordt een spel van beteke- 
naars. Samen met onder meer Fredric Jameson 
en Jean Baudrillard stelt Foster dat een kapi
talistische economie een toenemende 
Verdinglichung en fragmentatie van het te
ken tot gevolg heeft. De hedendaagse media
cultuur staat in het teken van simulatie, van 
een vrijblijvend maar met passie bedreven 
spel met de code. De appropriation art van 
de late jaren ’70 en de vroege jaren ’80 
(Richard Prince, Barbara Kruger, Sherrie 
Levine) belicht deze maatschappelijke ont
wikkeling op kritische wijze door afbeeldin
gen te manipuleren en aldus de werking van 
de code bloot te leggen. In het midden van de 
jaren ’ 80 ontstaat echter een vorm van kunst 
die volgens Foster niet meer in een hercode- 
ring van tekens geïnteresseerd is, maar enkel 
de bestaande orde reproduceert. Het gaat 
hierbij om de simulatie-schilderkunst van 
Peter Halley en Philip Taaffe en de commodity 
art van Haim Steinbach en de vroege Koons. 
Kritiek heeft plaats gemaakt voor een goed 
verkopend tekenfetisjisme. Het is de tijd die 
Jan Vercruysse tot de slogan "Baudrillards 
are dollars” inspireert. Voor Foster betekent 
het werk van de Koons-generatie een terug
val ten opzichte van de appropriation art', elk 
spoortje van utopisme is verloren gegaan, 
klaagt hij.

Het reële

Na de era van deze ‘kunst van de cynische 
rede’ vindt in de jaren ’90 een return of the 
real plaats, waarvan Foster twee belangrijke 
varianten onderkent: een lichamelijke en een 
sociaal-culturele. Intrigerend is dat Foster 
deze terugkeer naar de werkelijkheid achter 
het fetisj-teken geprefigureerd ziet in het 
werk van Andy Warhol, die in de jaren ’ 80 als 
profeet van de kunst van het simulacre gold. 
In Fosters surrealistische lezing van Warhols 
kunst is de herhaling van gezeefdrukte beel
den niet mechanisch, maar (wederom) trau
matisch - de dwangmatige handeling van een 
subject dat altijd weer een “gemiste ontmoe
ting met de realiteit” doorleeft. Meer dan in 
de herhaling zelf ontwaart Foster in de letter- 
lijk blinde vlekken van Warhols zeefdrukken 
- de door slordigheid of onverschilligheid 
ontstane vegen in het beeld - de manifestaties 
van een trauma.
Foster neemt vervolgens een diepe duik in de 

lacaniaanse theorie van de blik. Volgens 
Lacan is tussen subject en object een symbo
lisch scherm opgetrokken, dat het subject 
beschermt tegen de blik van het object. De 
blik is dus niet afkomstig van het subject, 
maar van de wereld, en volgens Lacan is deze 
blik wreed, onverdraaglijk, dodelijk. De kunst 
heeft eeuwenlang gefunctioneerd als een 
dompte-regard die deze blik pacificeert, die 
de wereld vorm en zin geeft. Warhol laat de 
scheuren in het beschermende beeldscherm 
zien. De abject art van de j aren ’ 90 biedt veel 
meer dan een dergelijke glimp op ‘de blik’ 
door de kieren van het scherm heen. In het 
werk van kunstenaars als Mike Kelley, Andres 
Serrano en Kiki Smith wordt het scherm 
weggevaagd, en wat overblijft, is horror, 
smerigheid, verval, het abjecte. “For many in 
contemporary culture, truth resides in the 
traumatic or abject subject, in the diseased or 
damaged body.”
De tweede weg naar de realiteit die Foster 
ontwaart, leidt naar een sociaal-culturele of 
etnografische kunst: de kunstenaar strijdt in 
naam van culturele en/of etnische minderhe
den tegen de dominante cultuur en haar insti
tuties. De etnografische kunst komt voort uit 
het militant sociologische werk van iemand 
als Hans Haacke, waarvan Foster haar feite- 
lijk nauwelijks onderscheidt. Een manifesta
tie van 'context-kunst' als Unité in Firminy 
wordt door hem ook bij de ‘ethnographic 
turn’ ingelijfd. Is het niet veeleer zo dat kunst 
waarin etnische of minderheden-kwesties 
centraal staan, deel uitmaakt van een bredere 
tendens om in contextueel werk maatschap- 
pelijke kwesties aan te roeren? Dat Foster 
alles onder de noemer 'etnografische kunst’ 
brengt, hangt ongetwijfeld samen met de 
allesoverheersende debatten rond minderhe
den en culturele identiteit die in de Verenigde 
Staten woeden. Reeds in de inleiding stelt 
Foster dat hij een New York based critic is én 
blijft, met alle beperkingen vandien. Dat 
blijkt uit de laatste hoofdstukken zeer duide- 
lijk.In Europa is de abject art immers verwa
terd tot de mode van ‘het lichamelijke in de 
kunst’, en de discussie over minderheden en 
multiculturaliteit heeft hier (nog?) bij lange 
na niet de welhaast religieuze intensiteit als 
in de VS. Ook elders in The return of the real 
zijn Fosters voorbeelden erg Amerikaans en 
weinig verrassend. Daarbij gaat het in de 
meeste gevallen echter om belangrijke stro
mingen of kunstenaars, terwijl het nog valt te 
bezien of Fosters selectie van kunst uit de 
jaren ’90 van eenzelfde kaliber is. Of de 
hoopjes imitatiestront van John Miller een 
succesrijke continuering en revisie van voor
bije avant-gardes betekenen, is mijns inziens 
zeer de vraag. De uitzonderingen zijn 
Sherman en Serrano, die nooit volledig voor 
het abjecte kiezen (hetgeen Foster kennelijk 
ontgaat), maar zelfs in hun meest misselijk 
makende foto’s nog een glimp van schoon
heid - of van kitsch - tonen.

Postmodernisme

In het laatste hoofdstuk van zijn boek onder
zoekt Foster de relatie tussen de twee catego
rieën die hij in het boek hanteert: post

modernisme en avant-garde. “Whatever 
happened to postmodernism?” vraagt hij zich 
af. “Not so long ago it seemed a grand notion.” 
Inderdaad lijkt niemand deze term tegen
woordig nog erg gretig in de mond te nemen. 
Foster is niettemin van mening dat wij in een 
postmoderne tijd leven, en de argumenten 
die hij hiervoor aandraagt, maken dit afslui
tende hoofdstuk uiterst problematisch. De 
overgang van modernisme naar post
modernisme relateert Foster aan de omscha- 
keling van monopolie- in multinationaal ka- * 
pitalisme, waarbij hij zich losjes baseert op 
de modellen van Emest Mandei en Fredric 
Jameson.
Foster doet proefboringen op drie verschil
lende momenten: middenjaren ’30, midden 
jaren ’60 en middenjaren ’90. Hij onderzoekt 
wat op die momenten in de westerse samen- 
leving de status is van het subject, van andere 
culturen en van de technologie. Zo stelt Lacan 
in de jaren ’30 dat het subject in de spiegel- 
fase wordt geconstitueerd, verklaart Foucault 
het subject in de jaren ’60 voor dood en wordt 
het in de jaren ’90 in de vorm van ‘identiteit’ 
weer tot leven gewekt. Dit is een enigszins 
karikaturaal beeld van Fosters betoog, maar 
ook met alle nuanceringen die hij aanbrengt, 
blijft het uitgangspunt dubieus. Foster laat de 
kunst van een bepaalde periode rechtstreeks 4 
voortkomenuitdedoorhetkapitaalgevormde 
structuur van het subject of de toestand waarin 
de technologische ontwikkeling verkeert: be
gonnen met een ambitieus project om de 
ambivalente historische status van avant- 
gardebewegingen te demonstreren, valt Foster 
hier terug in een (marxistisch en freudiaans 
ingekleurde) hegeliaanse denktrant.
Pogingen om de postmoderne kunst te karak
teriseren door ‘het postmoderne subject’ te 
schetsen - dit subject is uiteraard ‘dis
functioneel’ - zijn echter tot falen gedoemd. 
Foster veronachtzaamt dat de kunstwereld 
haar eigen dynamiek heeft, die weliswaar 
door de maatschappelijke ontwikkelingen 
wordt beïnvloed, maar die altijd meer dan 
een directe omzetting van sociale gegevens 
in kunstwerken is. Mijn voorkeur gaat uit 
naar de Hal Foster van Recodings, die met 3 
een buitengewoon scherp oog de werking 
van de kunstwereld en haar innerlijke ideolo
gische tegenstellingen analyseert.

In The return of the real hanteert Foster een 
tweefasenmodel van het postmodernisme. 
Na de manipulatie van tekens vindt met een 
nieuwe avant-gardistische impuls een nieuwe • 
vorm van postmodernisme ingang: kunste
naars willen de werkelijkheid achter de te
kens veroveren. Ik betwijfel of deze Ontwik
keling de avant-gardistische traditie revitali
seert. Foster kan dan wel een nieuwe, strate
gische avant-garde poneren, maar wat is er 
strategisch aan betweterige ideologische 
positiebepalingen en clichématige decon
structies? Kunst kan kritisch zijn zonder de 
pretentie de waarheid in pacht te hebben en 
veranderingen te kunnen bewerkstelligen. 
Jeff Walls omgang met traditionele beeld
vormen en zijn benadering van de heden
daagse samenleving is daar een voorbeeld 
van.
Het wordt tijd om afscheid te nemen van de 
idee van zowel Bürgers transgressieve avant
garde als van Fosters strategische avant-garde. 
Dit betekent niet dat de kunst tot cynische 
berusting is veroordeeld. Zo leveren 
kunstenaressen als Pipilotti Rist en Georgina 
Starr in hun videofilms en installaties een 
even humoristisch als scherp commentaar op 
de mediabeelden van vrouwen. Hun per- e 
soonlijke confrontatie met de opgelegde ide
alen geeft een beeld van de levens die temid
den van de simulacres worden geleefd. De 
pretentie van Fosters abjecte en etnografische 
kunst is hen echter vreemd: zij trachten niet 
‘de waarheid’ of ‘de realiteit’ in het abjecte 
lichaam of in de Ander te vinden. Hun ironi
sche houding vrijwaart hun werk van dog- . 
ma’s. Bij Foster vindt het tegenovergestelde 
plaats: zijn ideologische oogkleppen verhin
deren dat hij in de hedendaagse kunst meer 
ziet dan anti-patriarchale en multiculturele 
stellingnames.

Sven Lütticken
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Bij de tentoonstelling verschijnt 
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Harry Ruhë. Deze is verkrijg
baar bij het Centraal Museum 
en boekhandel De Slegte.

centraal

G a er i e s museum
CASCO is op 30 maart, 30 april, 8 mei & 18 mei gesloten

Agnietenstraat 1, 
3512 XA Utrecht,
Tel. 030-2362362, 
Fax: 030 - 2332006 
openingstijden: 
di t/m za 10 -17 uur 
zon- en feestdagen 12 - -17 uur
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws
AKO-PRIJS VOORDE KUNSTKRITIEK. Op donderdag 16 ja
nuari is in Amsterdam de Jan Bart Klasterprijs voor de kunstkritiek 
uitgereikt aan Ed Hinte voor artikelen over industriële vormgeving in 
het tijdschrift Items. De prijs, vernoemd naar de in 1995 overleden 
kunstcriticus van dagblad Het Parool, is een initiatief van een aantal 
personen uit de Nederlandse kunstbeleid- en museumwereld. Kunt u 
dit nog volgen? Hoogstwaarschijnlijk niet, want volgens een van die 
initiatiefnemers, Tijmen van Grootheest (directeur van het Amster
dams Fonds voorde Kunst) is De Witte Raaf onleesbaar. Leesbaarheid 
staat bij de Jan Bart Klasterprijs echter hoog in het vaandel: hij dient 
te gaan naar een criticus die zich niet van moeilijke termen (‘jargon’) 
bedient, die vlot en pakkend schrijft en die over passie en visie 
beschikt. Geen overintellectuele piekeraar, maar een schrijver die een 
breed publiek de hand reikt... In elk geval was het selectieprocédé 
voor deze prij s op zijn zachtst gezegd innovatief. Een kleine tweehon
derd (200) Nederlandse en Vlaamse kranten en tijdschriften kregen 
het verzoek om zelf artikelen van één tot drie aan deze publicatie 
verbonden auteurs te selecteren - drie tot vijf artikelen per schrijver - 
en deze in te zenden. Die publicaties lopen uiteen van De Architect tot 
Lier en Boog, van Het Vrije Waasland tot NRC Handelsblad en van 
Lust & Gratie tot Tableau, De opname van een aantal reeds ter ziele 
gegane tijdschriften maakt deze lijst des te wonderlijker. Niet alleen 
de niet-bestaande bladen voldeden niet aan de oproep, ook 
Metropolis Af en De Witte Raaf'w&tg&tàen hun medewerking. De jury 
kon zich dus meteen op uitsluitend bevlogen en leesbare inzendingen 
storten. Die jury bestond overigens uit Hans van Beers (VPRO- 
directeur), Ad Petersen (oud-conservator), F. Springer (schrijver), 
Brigitte Raskin (schrijver), Annemarie Stordiau (directeur van de 
afdelingvoorlichtingvanhetMinisterievanJustitie)enJanVennassen 
(adviseur beeldende kunsten van het Kabinet van de Minister van 
Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap). De volgende keer wellicht 
Bert en Ernie, de Dalai Lama, Vader Abraham en de transgene stier 
Herman als juryleden? Niet dat zij zich op het gebied van de 
kunstkritiek of de reflectie daaromtrent méér hebben geprofileerd dan 
voomoemde bestuurders, ambtenaren en literatoren, maar het zal in 
ieder geval een vermakelijk gezelschap opleveren. Jarenlang teisterde 
de AKO-prijs de literaire wereld, met als hilarisch dieptepunt de 
Sonja-uitzending waarin een jury van ‘gewone mensen’ bordjes met 
punten omhoog mocht houden. Ondanks deze leerschool in 
populistische neerbuigendheid is de ranzigheid van deze nieuwe prijs 
stuitend. Doel is kennelijk het versterken van de anti-intellectuele 
tendens die in Nederland gemeengoed is. Terwijl elders een kwaliteits
verhoging van de kunstkritiek wordt nagestreefd, pogen Van Groot
heest cum suis kritiek te herdefiniëren als het door individuele 
voorkeuren ingegeven geschrijf van bevlogen individuen, die zich 
vooral geen rekenschap dienen te geven van historische en politieke 
aspecten. Nou, bedankt! (S.L.)

ICONOCLASME. Een slepende affaire heeft een onbevredigende 
afloop gekregen: Daniël Goldreyer, de restaurator van Barnett 
Newmans Who’s afraid of red, yellow and blue III, heeft van de 
gemeente Amsterdam een afkoopsom van 100.000U.S. Dollar gekre
gen. In ruil daarvan ziet hij af van verdere claims. Goldreyer voelde 
zich in zijn eer aangetast omdat in Nederland twijfels waren gerezen 
over zijn werkwijze, die er volgens Ernst van de Wetering en andere 
experts uit had bestaan om het aan flarden gesneden doek uit de 
collectie van het Stedelijk Museum met een verfroller te overschilde
ren. Who ’s afraid of red yellow and blue is inderdaad geen schilderij 
meer, maar een lijk van een schilderij : een agressief rood vlak zonder 
enige nuance - meer Halley dan Newman. De gele en blauwe zips aan 
weerszijden van het vlak laten nog wel Newmans verfbehandeling 
zien.
Het is een merkwaardige ironie van de geschiedenis dat de in 
symbolisch opzicht iconoclastische werken van het modernisme het 
slachtoffer worden van daadwerkelijk iconoclastische acties: op 
4 januari jongstleden spoot de Russische kunstenaar Alexander Brener 
een groen dollarteken op het schilderij Suprematisme 1920-1927van 
Kasimir Malevich. De verf is zo snel mogelijk weer van het fragiele 
witte doek verwijderd. Who ’s afraid of red, yellow and blue werd aan 
flarden gesneden door een aanhanger van Carel Willink die een daad 
tegenover de ontaarde abstracte kunst wilde stellen, maar Brener komt 
uit de tegenovergestelde hoek - hij is een kunstenaar die al eens bij 
wijze van performance met zijn vrouw op de trappen van het Poesjkin 
Museum de liefde bedreef. Terrorisme is kennelijk de uiterste conse
quentie van de huidige voorkeur voor het concrete boven het beeld,

DE JAN VAN EYCK AKADEMIE. Organiseert opnieuw een 
aantal symposia: op 21 en 22 maart over de actuele stand van zaken 
betreffende het land- en het (nou ja) stadsschap; en op 18 en 19 april 
een revaluatie van de verhouding tussen kunsten filosofie. Later op 
23 en 24 mei volgt een symposium over postmoderniteit en de 
opkomst van de culturele studies en cultuurfilosofie in het teken van 
vele, vele post-ismen? Telkens vanaf 11.00 uur en op voorhand te 
reserveren bij Karin Vlietstra, Jan van Eyck Akademie, Academie
plein 1, 6211 KM Maastricht (043/350.37.37). (E.W.)

MANIFESTA 2. Na Rotterdam verhuist deze rondreizende Euro
pese Biënnale van hedendaagse kunst van 28 juni tot 11 oktober 1998 
een tikkel oostwaarts naar het Groothertogdom Luxemburg. Ambi
ties van deze biënnale zijn om, gebruik makend van de lokale culturele 
infrastructuur; de culturele grenzen te slechten ten voordele van een 
Europees netwerk van uitwisseling. Barbara Vanderlinden (Roomade, 
Brussel), Robert Fleck (Museum in Progress, Wenen) en Maria Lind 
(Stockholm) werden als curatoren aangezocht om hedendaagse kunst 
te enten op dit belastingsparadijs. Hoofdkantoor is het Casino 
Luxembourg, Forum d’Art Contemporain, Rue Notre-Dame 41, 
2240Luxembourg(0352/22.50.45),e-mailmanifesta2@ci.culture.lu 
en het postbusadres Manifesta 2, B.P. 345, L-2013 Luxembourg. 
(E.W.)

HAAGS GEMEENTEMUSEUM. Een grondige restauratie ten 
bedrage van ruim 50 miljoen NFL noodzaakt de sluiting van Berlages 
Haags Gemeentemuseum tot oktober 1998. Onder de binnentuin 
wordt tevens een kostuumgalerij van 1000 vierkante meter uitgegra
ven voor de uitgebreide modecollectie. Gedurende de sluiting worden

voor het letterlijke boven het symbolische. Ter informatie: Brener 
werd veroordeeld tot 10 maanden opsluiting, waarvan 5 voorwaarde
lijk en nog 3 te gaan sinds zijn opsluiting. Voor de restauratie van het 
werk moet hij 14.000 NFL neertellen en de eerstkomende 2 jaar mag 
hij het Stedelijk niet in. Een artistiek gesprek met de directie kon er niet 
af: het is hard leven als avant-gardist. (S.L.) ë

delen van de collectie in de Rotterdamse Kunsthal gepresenteerd, 
naast andere bruiklenen aan onder meer deTate Gallery in Londen en 
het Kunsthaus in Aarau. Deze uitleenoperatie zal na de heropening 
resulteren in bruiklenen van Francis Bacon, een retrospectief van 
Ferdinand Hodler en een Kandinsky-tentoonstelling als opener. De 
tijdelijke tentoonstellingen in het Paleis Lange Voorhout lopen ge
woon door. (E.W.)

KUNSTBEURZEN. De Brusselse Aktuele Kunstbeurs heet met een 
internationaal accent voortaan Art Brussels en hoopt eind april een 
ruimer publiek dan de 8.000 bezoekers van de vorige editie aan te 
trekken. Als centrale lokker fungeert een selectie uit de collectie van 
het Gemeentekrediet, die een centrale plaats toebedeeld krijgt. Het 
aantal exposanten beperkt men tot 80 galeries waarvan meer dan de 
helft uit het buitenland afkomstig zijn. Elke exposant krijgt er gelijk
waardige oppervlakten toegewezen. Deze 15de Art Brussels loopt 
van 25 tot 29 april in Paleis 12 van het Heizelcomplex, 
Tentoonstellingspark, 1020 Brussel (info 02/772.71.20). Zoals eer- 
der vermeld lopen de KunstRAI 97meteenselecüeveiArt Amsterdam 
van 14 tot 19 mei broederlijk samen in Amsterdam. (E.W.)

BRUXELLES/B RUSSEL 2000. Is geen bowlingzaal, discotheek of 
futuristische fitnessclub, wel de officiële titel waarmee Brussel naast 
een trits andere Europese steden de ‘culturele hoofdstad’-ambities 
voor het jaar 2000 bedongen heeft. Wie de Brusselse situatie na de 
voltooiing van de Belgische staatshervorming slechts oppervlakkig 
kent, behoeft enige uitleg om de inzet en noodzaak van B 2000 in te 
zien. Immers naast Waalse en Vlaamse gemeenschappen met eigen 
regering en parlement, die elkaar op de meest onwaarschijnlijke 
puberale wijze bejegenen, bestaat er onder meer ook een Brussels 
Gewest met evenveel bevoegdheden. Doorheen het decennialange 
proces van staatshervorming is dit Brussels Gewest wel op meer dan 
een wijze het noorden kwijt. Brussel mag dan al hoofdstad en 
knooppunt zijn van ettelijke instanties op politiek en economisch 
vlak, als stad of regio is ze een zeer armlastig weeskindje dat onder de 
onverdraagzame blikken van Vlaamse en Waalse Gemeenschappen 
tot wasdom moet zien te komen. Op cultureel vlak bijvoorbeeld 
ressorteren de hier gelegen musea, theaters, bibliotheken, culturele 
centra enzovoort onder Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse of 
gemeentelijke overheden. Indien u ook nog weet dat deze diverse 
culturele actoren structureel ondergesubsidieerd worden en een 
nederlands- of franstalig regime voeren - abstractie gemaakt van het 
handvol federale instellingen - dan begrijpt u hoeveel verdraagzame 
inventiviteit aan boord moet gelegd worden om B 2000 als Brussels 
project op lange termijn te doen slagen. Terwijl in het politiek comité 
van B 2000 alle denkbare Belgische overheden opgenomen werden, 
heeft een artistiek comité onder leiding van Bernard Foccroule met 
onder meer Guido Minne en Marcel De Munnynck de eerste publieke 
stappen ondernomen. Van hen wordt eind juni 1997 een project
voorstel verwacht. De sectoren musea, literatuur, muziek, dans en 
theater, film en video, beeldende kunsten en tenslotte het stedelijk 
patrimonium werden ondertussen aan de hand van publieke debatten 
van eind januari tot begin maart ter discussie gesteld. 'Experten' 
bereidden een nota over deze sectoren voor die - in 10 minuten 
samengevat - aan een panel andere ‘experten’ en het publiek voorge
steld werd. “U kunt hierop reageren, rechtstreeks tijdens de discussie, 
of schriftelijk tot één maand na deze ontmoeting. Uw reacties kunnen 
een bijdrage betekenen tot de verwezenlijking van een breed cultureel 
project voor Brussel in de komende jaren, met het jaar 2000 als 
scharniermoment. De werkgroep B 2000luistert, het woord is aan u !” 
Helaas, de panels werden niet steeds trefzeker bevolkt en ze functio
neerden pro deo. Bovendien bereikten de nota en uitnodiging hen 
soms erg laat terwijl het publiek pas op het ogenblik zelf inzage kreeg. 
Dat elke interventie tenslotte telkens in beide landstalen diende 
omgezet, kwam de vlotheid evenmin ten goede. Een rondschrijven 
van eind februari reageert trouwens veelbetekenend op de talloze 
.misverstanden: inhoudelijk heeft het comité van B 2000 nog niets 
beslist en wat de gepleegde debatcultuur betreft, die laat duidelijk te 
wensen over!
We beperken onze samenvatting tot de sectoren musea en beeldende 
kunsten. Guido Vanderhulst van de Brusselse Museumraad stelde dit 
nieuw orgaan voor als een begin voor de aanpak van de belabberde 
museumsector. Het probleem van zijn jeremiërende analyse ligt 
besloten in deze laattijdige aanzet tot samenwerking en de 
overbeklemtoning van de cultuurtoeristische ambities : “Nos collections 
appartiennent au plus riches en Europe!”. Een inhoudelijk pro- 
grammableefhetpubliekonthouden,hoewelde ‘block-buster’ Ikwas 
20 in ‘45 tijdens het debat een benijdenswaardige belangstelling

James Welling
Light Sources

13 maart tot 20 april 1997

Deelname aan Art Brussels, 15de Aktuele Kunstmarkt

25 tot 29 april 1997

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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s-ns 14-1. a s-
.3 - 25.4.1997

open: wed.-sun. 14.00-17.00 hour

Naast de raamgalerij van het Elhuis werd een nieuwe organisatie ‘Experimental 
Intermedia’ opgericht. Een eerste project ‘projectEl’ vindt plaats van 23 maart 
tot 25 april 1997 in het Kunstcentrum Sittard.

ZJUUL DEVENS (B) 
HARALD KUBICZAK (D) 
CHRITVEUGEN (NL)

MARIA BLONDEEL (B)
LUDO ENGELS (B) 
PHILL NIBLOCK (USA)

MICHAËL VORFELD (P)
JENS BRAND 
AN VAN EXE

(D)

(B)

LEYENBROEKERWEG 113 A 6132 CD SITTARD (NL) I TEL. (046) 452 36 86 'FAX (046) 458 49 89

N M S

æmu

De cursussen en lezingen over beeldende kunst, theater en filosofie & de kunsthistorische reizen en daguitstappen worden uitvoerig voorgesteld in een gratis brochure. Bel schrijf of fax ons!

AMARANI..Y7^.,tA K 50 * 9000 GENT « TEL 32(09)233 03 24 « FAX 32(09)233 42 36

“Carnets de routé,, - Daniel Blaufuks (P), Nathalie Caron (Québec), Thomas Chable (B), 
Dorothée Catry (B), Albano Da Silva Pereira (P), Gaëtan Gosselin (Québec), Bernard Plossu (F) 
Du 20 mars au 11 mai 97. Vernissage le 19 mars 97 de 19 à 21 h.

__ “Propositions d’artistes” Du 22 mai au 29 juin 97. Vernissage le 21 mai 97 de 19 à 21 h.
S C ONTRET YPE

Hôtel Hannon - Avenue de la Jonction 1 Verbindingslaan - Bruxelles B-1060 Brussel
Mardi — dimanche 13.00 à 18.00 h. Dinsdag - Zondag 13.00 tot 18.00 u. - Tel 32-2-538 42 20 - Fax 32-2-538 99 19
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genoot. Enkel Laurent Busine (Palais des Beaux-Arts, Charleroi) en 
Jean Dethier (afdeling architectuur, Centre Georges Pompidou) veeg
den diplomatisch de samengescharrelde remedies van tafel. Of men 
enig besef had óver de implicaties van dergelijke kassuccessen? Hoe 
staaft men de economische impact van het cultureel leven en kan men 
er voorbeelden van geven? Enzovoort. Voor de beeldende kunsten 
werden Koen Brams en invaller Wodek Majewski (Atelier 340) - 
‘“wegens raadselachtige verdwijning van de franstalige gast” - ten 
tonele gevoerd. Volgens Brams heeft Brussel (en België) nood aan 
een grondige renovatie en een oplossing van het financiële slop 
waarin de Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten verkeert, de oprichting van een nieuw centrum voor 
hedendaagse kunst en tenslotte een centraal discussieplatform waar 
ruim opgevatte problematieken publiek ter discussie gesteld worden. 
Voorts zouden de talrijke academies en universiteiten hun verant
woordelijkheden kunnen opnemen door actiever aan het maatschap
pelijke en artistieke leven deel te nemen en internationale kunstenaars 
aan te trekken. De overheden worden tevens uitgenodigd hun omgang 
met kunst in de openbare instellingen en hun beleid ten aanzien van 
de private sector grondig te evalueren. Deze nota’s kunnen worden 
aangevraagd bij het secretariaat van Bruxelles/Brussel 2000, Handels

kaai 18,1000 Brussel(02/219.00.19). In april wordt een nieuwe serie 
debatten gepland rond de themata urbanistische uitdagingen, de 
multiculturele stad en de relatie kunst en publiek. (E.W.)

BIËNNALE VAN VENETIË. Terwijl men van Documenta X en 
Skülptur Projekte, Münster dè ruwe programmaschetsen reeds kan 
opvragen, vangt men in Venetië zoals vanouds bot. Behalve de 
mededeling dat Germano Celant de artistieke leiding heeft en het 
evenement van 15 junitot4 november loopt, zorgt enkel de thuisbasis 
voor nieuws. In het Belgische paviljoen zal Thierry De Cordier met 
curator Catherine de Zegher van Kunststichting Het Kanaal de bij
drage van de Vlaamse Gemeenschap invullen. De Mondriaan Stich
ting nodigde Leontine Coelewij van Bureau Amsterdam en Amo van 
Roosmalen; stadsconservator van Rotterdam, uit om ‘jong’ te selec
teren. Dat worden dan Aemout Mik en Willem Oorebeek. Na de 
César-ijzerwinkel in de vorige editie kiest Frankrijk met Fabrice 

Hybert voor innovatie. (E.W.)

EXIT PERSPEKTIEF. Uitgever en hoofdredacteur Bas Vroege 
heeft zijn fotögrafietijdschrift Perspektief na exact 49 nummers 
schuldenvrij opgeheven. De beslissing was eigenlijk al meer dan een 
jaar terug genomen, zegt Vroege, en ze blijven uitspellen zou alleen 
maar verder camoufleren hoe slecht de zaken er voor staan in 
Nederland. Een voorstel tot samenwerking met het Nederlands Foto 
Instituut werd door de raad van bestuur ongemotiveerd afgewezen en 
ook de contacten om met een aantal buitenlandse tijdschriften in zee 
te gaan braken af. De 900 abonnees - de helft buitenlandse - krijgen 
ten afscheid nog een index bezorgd met de inhoud van alle magazines. 
Voor back issues kan men nog een tijdje terecht op dit adres: Sint- 
Jobsweg 30,3024 EJ Rotterdam (010/476.52.08). (E.E.)

Wissels
NEDERLANDS FOTO INSTITUUT. Er is eindelijk een önwrik- 
baar criterium om uit te maken wie geschikt is om leiding te geven aan 
foto-instituten, -musea en aanverwanten: géén uitgesproken mening 
hebben over fotografie. En aldus benoemde de raad van bestuur van 
het NFI (die wellicht meer nog dan de vorige directeur Adriaan 
Monshouwer dé fundamentele belemmering vormt voor een ade
quate werking van het instituut) de Gelderse cultuurambtenaar Loek 
Van der Molen tot nieuwe directeur; Wat zijn beleid betreft, wil hij 
vooralsnog zijn kruit droog houden tot 1 april. Maar het lijkt geen 
overstatement om te stellen dat het NFI op deze manier niet echt een 
nieuwe start neemt, het staat er gewoonweg nog slechter voor dan bij 
het begin. (E.E.)

COMMISSIES. Vlaams Minister van Cultuur Luc Martens heeft een 
nieuwe adviescommissie voor beeldende kunst, samengesteld con
form aan het 20 jaar oude Cultuurpact (vertegenwoordiging gerela
teerd aan de politieke verhoudingen). Deze commissie beslist over de 
aankopen hedendaagse kunst voor de collectie van de Vlaamse 
Gemeenschap, beurzen- en projectsubsidies voor kunstenaars, pu
blieke en private initiatieven. Voorzitter wordt Jef Cornelis met de 
leden Lief Brijs, Marc De Cock, Annie De Decker, Chantal De Smet, 
Annie Gentils, Jan Hoet, Philippe Kempeneers, Johan Pas, Bart Suys 
en Vlaams Blokker Dirk Ysenbrandt. Enkel Cornelis en De Cock 
gaan een tweede termijn van 4 jaar in, terwijl Catherine de Zegher en 
Leen De Backer daar eigenlijk ook recht op hadden. Blijkt dat ze om 
onbekende redenen niet door de CVP werden voorgedragen.
Ook in Nederland werden wijzigingen in de verschillende commis
sies van de Mondriaan Stichting doorgevoerd, waarvan we er slechts 

enkele opsommen. De Commissie Beeldende Kunst bestaat uit J. 
Beutener, O. van Alphen, D. de Goede, P. Tegenbosch en P. Terree- 

horst. De Adviescommissie Praktijkbureau omvat J.M. Boll, A. 
de Jóng, B. Ninabervan Eyben, W. Quist én B. Zegers. Bij de 
Commissie Kunsten Internationaal zetelen K. Schampers, P. Andriesse, 
S. Bos, J. Cahen, G. van Elk en B. Mari. De Commissie Publicaties 
wordt bevolkt door M. Haveman, M. Heydè, H. Oldewarris, A. van 
Schendel en D. Wind. Éerstvemoemden zijn de respectievelijke 
voorzitters. (E.W.)

STUC. Dit Leuvens kunstencentrum heeft een drastische 
personeelswijziging achter de rug. Zowel Ronny Visser (film en 
video), Barbara Van Lint (theater) als Herman Asselberghs 
(dramaturgie) zijn de deur uit, beide laatsten nogal voortijdig zelfs. 
Artistiek verantwoordelijken zijn nu An-Marie Lambrechts, voor
heen verbonden aan het Vlaams Theater Instituut en het 
KunstenFestivaldes Arts,en KarolienDerwael, voormalig programma- 
medewerker theater en dans in deSingel. Uitkijken wat de Stuctoekomst 
van video en film wordt. (E.W.)

Plastische kunsten

ANN VERONICA JANSSENS/ERAN SCHAERF. Twee ten
toonstellingen in het MUHKA, die een nadrukkelijke en radicale 
omgang metde ruimten ontwikkelen: het is een uitzonderlijk gegeven 
in <fit museum. Bovendien zijn beide kunstenaars - Eran Schaerf en 
Ann Veronica Janssens - in hun verhouding tot de ruimte mekaars 
omgekeerde.
Schaerfs tentoonstellingsparcours is dwingend en manipulatief: zijn 
Recasting stuurt de toeschouwer van de eerste tot de laatste meter. De 
tentoonstelling binnenstappen doe je - willens nillens - door een 
catwalk te betreden, gevormd door drie lagen Euro-paletten, en die 
dwars doorheen de ruimten wordt doorgetrokken tot in de rotonde 
achteraan. Onderweg loopt een blauw, sluierachtig gordijn op die 
gestrekte ‘Euro-pier’ toe. Deze laadborden-catwalk vindt aan zijn 
uiteinde aansluiting op een groen, met tekst bedrukt zeil, en dat zeil 
leidt je weer naar een andere, tekstloze kunststoffen lap, hangend aan 
de zoldering, met kleren eraan opgehangen. Zo word je automatisch 
de laatste ruimte binnengeleid, waar gelijkaardige paletten schuin 
tegen de muur gestapeld zijn. Uit luidsprekers klinkt het hoorspel Wie 
gesagt. Theater oder Taxistück.We worden door dit parcours bij de 
hand genomen, door de gestrekte catwalk, de zeilen, kleren en ander 
zich vouwend, ontvouwend, doorhangend textiel. Geleid en gestuurd, 
waarbij we nauwelijks nog worden gestoord door de ruimte daarrond, 
hoe opdringerig die witte luchtspiegeling met haar tegelijkertijd 
ongedefinieerd én dwangbuisachtig parcours anders ook is. Niet 
omdat Schaerf de ruimte ‘naar zijn hand zet’. Hij duwt ze eerder van 
zich af, hij baant er zich een weg door, als een zwemmer die door het 
water snijdt. Zijn parcours wentelt en ontvouwt zich in zichzelf, en 
degradeert de ruimte tot steun- en ophangsysteem. Die decisieve 
bezwering - eerder, dan beheersing - van de ruimte, gaat gepaard met 
een ander markant aspect: de massale recuperatie van onderdelen uit 
vroeger werk. Schaerfheeft altijd stukken uit vroegere tentoonstellin
gen gerecupereerd, maar die hertalingsmanoeuvres waren zelden zo 
massaal als in deze, toepasselijk Recasting gedoopte tentoonstelling. 
In die zin botst deze installatie in tweeërlei opzichten op een grens: die 
van haar ‘hertalingsvermogen’ en die van haar vermogen om zich in 
zichzelf te ontvouwen, en de ruimte daarin te ‘bannen’. Schaerfs 
schriftuur van kleren, vouwen en geplooide tekst ontplooit zich steeds 
‘in zichzelf. Schaerfmaakt geen ‘in situ’ werk, maar ontvouwt talige 
binnenruimten, met tekst, textiel en voorwerpen als weefselstof. Dit

Christopher WilliamsA

richten
Rotterdam rond 1930 
22 februari t/m 12 mei

Andere tentoonstellingen in
Museum Boijmans:
Thorvald Bindesboll - Vergeten pionier 
van Deense Art Nouveau (t/m 27 april). 
Vanaf 29 maart: het project Shells van 
Ben Schot en een tentoonstelling van de 
Stadscollectie.
Op 25 april arriveert Dead Troops Talk 
van Jeff Wall in het museum.

For example: 
Die Welt ist schön

(Final Draft)
15 maart t/m 25 mei

Introductie
Hubert Damisch

Presentatie o ver gastconservator Damisch
22 maart t/m 18 augustus

De Franse filosoof Damisch staat bekend 
om zijn uitdagende kunsttheoretische 

teksten. Op 11 juni opent zijn 
tentoonstelling Moves: les règles de jeu, 
samengesteld op basis van de collectie 

van Museum Boijmans.

Verder nog altijd in het museum: 
Muren van Willem Oorebeek

Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam

23 maart t/m 26 april 
opening: zondag 23 maart, 16.00 uur
voorzaal:

FLORETTE DIJKSTRA
recent werk ( & publicatie)

achterzaal:

MOMENTOPNAME
kunstenaars van dé galerie .

VAN DEN BERGE
•hedendaagse kunst•

11 mei t/m 14 juni 
opening: zondag 11 mei, 16.00 uur

voor- en achterzaal:

JUS JUCHTMANS 
recente schilderijen (cat.)

niet open op zondag 18 mei 
i.v.m. presentatie KunstRAI (14-18 mei)

Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes NL, telefoon & fax + 31 (0) 113 - 250499, open op donderdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur & de derde zondag van de maand
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PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN

SPRING 97
jong talent-beurs van de provincie Antwerpen

Van 15 april tot 1 mei 1997

KONINGIN FABIOLAZAAL
Jezusstraat 28 • 2000 Antwerpen 

info 03-202 46 27 en-29

In de Koningin Fabiolazaal wordt een 
beurs gehouden voor jonge kunstenaars. 

- presenteert werk van 
jongeren die niet langer dan drie jaar zijn 
afgestudeerd en die pogen een professio
nele artistieke loopbaan uit te bouwen. Ze 
hebben steeds een link met de stad en/of 
de provincie Antwerpen: een Mechelaar 
die in Parijs afstudeerde, een Chinees uit 
de Antwerpse academie kunnen deelne
men. De selectie werd op basis van opge
vraagde en toegestuurde dossiers uitge
voerd door een "spontaan comité" van 
personen die in het Antwerpse beroeps
halve met de jonge kunst bezig zijn.

h‘ 2’ wordt georganiseerd als 
gevolg van een oproep van Camille 
Paulus, gouverneur van de provincie, die 
in zijn openingstoespraak van de provin
cieraad op 2 oktober 1995 een lans brak 
voor meer kansen voor schoolverlatende 
kunstenaars, voor wie de overgang naar 
de beroepswereld soms een hachelijk en 
ontmoedigend avontuur wordt. Daarom 
zal de professionele kunstwereld van Bel
gië en de omringende landsstreken 
assertief worden aangesproken om de 

te bezoeken. De pers, 
de galeriehouders, de museumverant- 
woordelijken krijgen de nodige documen
tatie ter beschikking. Aan de deelnemende 
kunstenaars wordt gevraagd om zelf ook 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

De beurs kan rekenen op de medewerking 
van de Kamer van Koophandel en Nijver
heid van Antwerpen; de directie wil de 
bedrijven warm maken om een soort 
peterschap waar te nemen en een jonge 
kunstenaar in zijn eerste beroepsjaren ter 
zijde te staan.

Nis van 15 april tot 1 mei 
alle dagen gratis te bezoeken van 11 tot 
18 uur, op maandag en dinsdag tot 20 uur; 
ongewone uren om de professionele we
reld een maximum aan bezoekkansen te 
geven. Maar iedere kunstliefhebber is na
tuurlijk van harte welkom!

‘in zichzelf ontvouwen’ is terzelfder tijd open, omdat het talig is. Het 
talige ontvouwen is per definitie veranderlijk - wat 'herbruikbaarheid' 
van de verschillende elementen impliceert. Elke tentoonstelling van 
Schaerf eindigt op zoiets als een gedachtenstreepje.
In haar benadering van de ruimte maakt Ann Veronica Janssens zowat 
de tegengestelde beweging van Schaerf. Ze zet de ruimte niet opzij, 
maar gaat er haast in op. Haar 'rooksculptuur' vult twee zalen op de 
eerste verdieping, tot aan het balkon dat uitgeeft op de in een punt 
uitlopende ruimte van het gelijkvloers. Vult: dat mag letterlijk geno
men worden. Er hangt een dichte, witte mist die je.dwingt om de 
omgeving schuifelend af te tasten. Er klinkt gedempt straatlawaai, iets 
te sterk om niet uit luidsprekers afkomstig te zijn. De mist en het geluid 
houden de buitenwereld in het geheugen. Tegelijkertijd echter, is dit 
werk ook vanuit het ‘binnen’ van dit instituut gedacht. Beter gezegd, 
het articuleert het binnenkomen in deze plaats, met het ‘buiten’ onder 
de arm. Hoe dient deze ruimte zich aan, als we van ‘buiten’ naar 
‘binnen’ komen? Wat gebeurt er bij dit binnentreden: dat is de vraag 
van waaruit het werk is gedacht. Het werk articuleert dit binnentreden 
als een opgenomen worden in een hypnotiserend vacuüm: dit insti
tuut. Terwijl we hier normaal op zoek gaan naar kunstwerken in een 
afgesloten ruimte, loopt precies dit zoekgedrag - deze institutionele 
richtingloosheid - ons nu voor de voeten. Schuifelend door de mist, 
wordt ons bezoek aan dit institutionele vacuüm zichzelf tot voorwerp. 
De witte, contourloze ruimte - dit institutionele fata morgana - wordt 
middels witte mist aan zichzelf teruggegeven. Tot ze bijna in zichzelf 
oplost. Nog tot 30 maart in het Muhka, Leuvenstraat 32,2000 Antwer
pen (03/238.59.60), samen met Raoul De Keyser en Marijke van 
Warmerdam. (D.P.)

OFFICE TOWER MANHATTAN CENTER PROJECT. Als 
aanzet tot de beruchte kantoortorenwoede in de Brusselse Noordwijk 
bevindt zich op de hoek van het Rogierplein en de Bolwerklaan de 
Manhattan Toren annex Sheraton Hotel. Dit complex met parking en 
winkelgalerijen en een leegstand van zo’n 40% stelde een aantal 
verdiepingen ter beschikking aan een Roomade-tentoonstellings- 
project onder leiding van Barbara Vanderlinden. Vanaf 19.00 uur 
‘s avonds tot ‘s morgens lichten in 4 winkelpuien aan de Bolwerklaan 
continue videoprojecties op van Marie José Burki. Op de ramen 
verschijnen sterk uitvergrote vogelkooien met daarin een vink, die 
gedurig van het ene stokje op het andere wipt. Dit zenuwachtige 
ritmische gewip is ook te horen. Een ontwapenend eenvoudige 
activiteit die op deze totaal verlaten, ‘gereamenageerde’ laan met zijn 
zitbanken, vuilbakken, boompjes en lantaarns in grappig contrast 
staat met de tippelzone aan de overkant van deze drukke verkeersstroom 
die in en uit Brussel raast. Op de 12de verdieping worden continu een 
tiental videoprojecties vertoond van de performances onder hypnose 
die Matt Mullican vorig jaar te Brussel en Leuven in opdracht van 
Roomade verrichtte. Hyperkomische vertoningen zijn het en tegelijk 
licht bevreemdend. Je observeert een duidelijk verdwaasd mens, 
halfbewust tot compléét opgegaan in een door een begeleider 
ingefluisterde opdracht Mullican krijgt het bijvoorbeeld koud, maakt 
tekeningen als 4- en 55-jarige (er is progressie!), nestelt zich in slaap 
onder een tafel, schetst een beeld van een "dag omgaan met zijn 
kinderen enzovoort. Een aanrader is Walking back from the Central 
Station, 2 mirrors waarin de man het na een beloftevolle start knap 
moeilijk krijgt met zijn paranoïde toestand. Met gesloten ogen slur
pend aan een glas fruitsap en onderbroken door een stevige boer klaagt 
hij over de onmogelijke opdracht om zich vanuit een badkamer in een 
Brusselse flat naar de jaren ’50 in New York te verplaatsen. Net als de 
interventie van Burki is dit prachtig gepresenteerde werk van Matt 
Mullican niet te miâsen. Op de 26ste verdieping kan men ook nog 
terecht voor het minder geloofwaardige Agentschap interieur van 
Kobe Matthy s, een uit plaasterplaten samengestelde module met TV, 
geluidsinstallatie en wat zitbanken. Tot 30 maart van woensdag tot 
zondag tussen 14.00en 19.00 uur in de Bolwerklaan 21,1000 Brussel 
(info 02/223.26.73). Roomade zal er tot september andere projecten 
voorstellen met onder meer Anne Daems, Tomas Rehberger en 
Regina Möller. (E.W.)
GROENE PASEN. Voor het privémuseum Dhondt-Dhaenens te 
Deurle verzorgde Bart Cassiman onder deze titel een behoorlijk 
gevarieerde presentatie van relatief weinig getoond werk. Groene 
Pasen moet begrepen worden als een introductietentoonstelling voor 
het werk van kunstenaars ‘met een potentieel’, zo leest men uitgebreid 
in de inleiding tot de verzorgde publicatie. Vreemd is wel de stellig
heid waarmee Cassiman hier even tegen ‘de nieuwe media’ en zelfs 
het procesmatige van leér trekt, ze zouden volgens hem een aantasting 
van de geconcentreerde blik betekenen. Me dunkt is dit laatste niet 
zozeer het gevolg van deze of gene media, maar geheel en al te wijten 
aan een gebrek aan concentratie vanwege de kijker. En dat dit een 
recent probleem zou zijn, valt eveneens te betwijfelen. Aangenaam in 
Groene Pasen is de variatie in de opstelling. Aglaia Konrad beperkt 
zich in de permanente collectieruimte tot een bekleding ,van de 
glaswanden van de vierkante binnentuin. Vanuit de hoeken bekleefde 
ze deze gedeeltelijk met op folie afgedrukte grootformaat zwart- 

witfoto’s. Déze onthullen, een woekerend grootstedelijk landschap, 
waarbij vanuit verschillende hoeken en afstanden nuchter wordt 
ingezoomd op de menselijke habitus. Niet het particuliere draagt haar 
aandacht weg, wel de publieke ruimte en de wijze waarop mensen er 
hun weg (moeten) volgen. Een bekend thema dat hier aan kracht wint 
omdat deze ‘schermen’ de bronzen van Georges Minne (een arbeider, 
een urnedrager...) in deze binnentuin omkaderen. Stephen Wilks 
verankert zowel zijn kleurfoto’s als beelden stevig in de concrete 
realiteit. De foto’s zijn hier op huiskamerachtige wijze ingelijst en 
pêle-mêle aan de muur gehangen. Geen portretten of landschappen, 
wel scènes ‘geknipt’ uit het dagelijks leven. Via details tóont Wilks 
vreemde verhoudingen en situaties met een discreet gevoel voor 
humor. Het iseenplastischspeldatook aangereikt wordtinzijnplastic 
boodschappentassen, gevuld met spievormige houten blokken; on
handig groot in volume, licht en uitnodigend tot manipulatie. Men zou 
er de meest uiteenlopende handelingen voor kunnen bedenken. In 
essentie verandert er echter niéts; het zijn slechts 'mogelijkheden'. 
Voorts toont Groene Pasen schilderijen van Carla Klein en Robert 
Suermondt, zeer maniëristische beelden van Peter Rogiers en fragiele 
assemblages van Dianne Hagen. Een welgevulde korf tot 31 maart in 
Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle (09/ 
282.51.23). (E.W.)

DE KUNST VAN HET VERZAMELEN. Naar aanleiding van het 
Nederlandse-voorzitterschap van de Europese Unie werd in Brussel 
een ruime selectie 20ste-eeuwse kunst samengebracht, voornamelijk 
afkomstig uit Nederlandse musea als het Stedelijk Museum Amster
dam, Boijmans Van Beuningen, Kröller-Müller, het Haags Gemeente
museum en het Van Abbemuseum. Hierbij wordt voor de eerste maal 
voluit (zij het dan in België) vorm gegeven aan Hedy d’Ancona’s 
initiatief Collectie Nederland', samenwerking en tijdelijke uitwisse
ling van kunstwerken om lacunes in de Nederlandse publieke collec
ties op te vangen. Samenstellers Hans Janssen en Piet de Jonge 
hebben het parcours in het Paleis voor Schone Kunsten optimaal 
benut om zaalsgewijs werk van Nederlandse en buitenlandse kunsté- 
naars te situeren naar thema’s als structuur, expressie, ordening, 
mystiek, verdwijnpunt enzovoort. Geen kunsthistorische optelsom of 
solopresentaties van Hollandse hoogtepunten, wel een genuanceerd 
samenplaatsen van moderne en hedendaagse kunst waarbij tekst
panelen de accrochage gevat verantwoorden. Over de hele tentoon- 
stelling werkten de samenstellers een driehoeksrelatie uit met als 
begin- of eindpunt (naargelang men respectievelijk links of rechts de 
zalen betreedt) het werk van Piet Mondriaan en Kees van Dongen en 
als derde partner Charley Toorop middenin de omloop. Dit resulteert 
in soms zeer boeiende combinaties die men niet in de lijn van de 
Coupletten in het Stedelijk moet begrijpen. Van Dongen bijvoorbeeld 
wordt duidelijk in een historisch internationaal verband getoond met 
werk van onder meer Munch, Wouters, Alexej von Jawlensky, maar 
ook beelden van Karei Appel werden ingepast. Kortom hier wordt de 
idee van de Collectie Nederland in de praktijk omgezet: om dingen in 
een onderling verband te zien, uitmuntende werken naast minder 
bekend werk als dat van Pieter Ouborg of Wim Schuhmacher bijvoor
beeld. Hoogdravend misplaatst blijkt echter de inkompartij, een 
illustratie van hoe een goed idee in werkelijkheid fout kan lopen. Van 
Lawrence Weiner werd de zin “De mate van aantrekking van het ene 
voorwerp tot het andere zoals bepaald door de hoeveelheid hinder 
door elk voorwerp ondervonden”, als een fries aangebracht in de 
Europese Unie-talen. Dit idee wordt echter geëxpliciteerd door 
Brancusi’s De oorsprong van de wereld te combineren met Naumans 
Double steel cage. Problematisch, alleen al omdat men vanuit de 
hogergelegen nevenzalen op Naumans verdubbelde kooi kan neerkij
ken en dit werk daardoor zijn dreigende, verstikkende omvang prijs 
moet geven. Brancusi’s ‘bronzen ei’ ligt voorts op een erg aanwezige 
sokkel, ontworpen door Stanley Brouwn en wordt daarenboven ruim 
omsloten met een plexi-afrastering. De neiging om er een muntje in 
te gooien is onweerstaanbaar. Niettemin is De kunst van het verzame
len, 20ste-eeuwse kunst uit Nederlandse musea zeker een aanrader, 
die slechts een topje van de benijdenswaardige kunstijsberg uit 
Nederland toont. De catalogusbijdragen bundelen artikels over het 
collectiebeleid van de betreffende periode in de 5 instellingen, waar
bij kritische overwegingen de lezer zeker niet onthouden worden. Tot 
25 mei in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel (02/507.84.66). (E.W.)

MEMENTO METROPOLIS. Geïmporteerd uit Kopenhagen, Cul
turele Hoofdstad van Europa 1996, wil deze tentoonstelling de stad als 
fenomeen thematiseren aan de hand van kunstwerken, installaties en 
tekstbijdragen in de catalogus. Een hachelijke herneming, temeer 
daar deze tentoonstelling ginds in een laat 19de-eeuwse elektriciteits
centrale plaatsvond, een context eeuwen verwijderd van het middel
eeuwse Hessenhuis in Antwerpen. Zoals deze tentoonstelling zich nu 
presenteert, valt ze onovertuigend uiteen in een aantal demonstratieve 
elementen; een fitness-apparaat, een keure technologische uitvindin
gen, in was gedrenkte krantenpagina’ s, evocaties van leven in Sarajevo 
‘voor en tijdens...’ enzovoort. Leuke spelletjes zijn er ook, zoals een 
bibliotheek van 7.000 boeken naar gewicht gesorteerd of een rij 
recipiënten met geuren. Echt treffend is de aanwezigheid van Martin 
Kippenbergers installatie The happy end of Franz Kafka’s Amerika 
bestaande uit tientallen verschillende tafels met steeds 2 stoelen van 
diverse pluimage, klaar voor imaginaire sollicitatiegesprekken. Men 
concentrere zich op de aanwezige 19de-eeuwsékopie van Gericaults 
Vlot van de Medusa en On Kawara’s 1 miljoen jaartelling vóór en na 
1980, en laat best de Deense bijdragen voor wat ze zijn. Memento 
Metropolis tot 11 mei in het Hessenhuis, Falconrui 53,2000 Antwer
pen (03/206.03.50). (E.W.)

DE PONT STICHTING. Met een zacht ritme van kleine verande
ringen in ophanging, binnensluipende aanwinsten en tijdelijke ten
toonstellingen straalt deze stichting haar eigen charmes uit. Tot 
11 mei toont men er recent werk Van Hans Broek, een van de jonge 
kunstenaars dié hier via aankopen reeds vertegenwoordigd was met 
eerder ‘ruw’ geschilderd Werk. Een witte Amerikaanse wagen bij
voorbeeld met de bumpers net niet stevig geklemd tegen de randen 
van het schilderij, lichtjes van de grond gelicht door de pikzwarte 
(blinde) wielkassen. In een der teritooristellingseilanden toont Broek 
nu schilderijen en tekeningen van landschappen rond Los Angeles. 
De tekeningen zijn duidelijk schetsen; ze dragen plaatsnamen als titel 
en ze zitten vol details. Heel anders gecomponeerd en uitgepuurd zijn 
de schilderijen. Met een harde scheiding aan de horizon Wórdt een 
hemel opgetrokken die steeds voller en meer aanwezig wordt naar
mate men de blik hoger richt. In het landschap zelf dringt zich 
bijvoorbeeld een overbebouwde heuvelkam op als een disparaat 
uitgespreid vlakkenreliëf, vibrerend in het spel van wisselende kleu
ren en maten. Dit werkt hij ook harder uit in een volledig vlakke 
opeenvolging van bomen en een villa, door kleuropvulling net geen 
schaduwspel. De schilderijen van Hans Broek zijn tot 11 mei te zien 
in De Pont Stichting, Wilhelminapark 1, Tilburg (013/543.83.00). 
Voorts noteren we dat John Körmeling tot de zomer van 1998 
beschikking krijgt over de tuin van De Pont. Ter voorbereiding van de 
montage van een volgend auto-ontwerp, functionerend op waterstof, 
heeft hij er alvast een bochtenrijke testbaan met sierplanten aange
legd. (E.W.)

STEPHAN BALKENHOL. Ruimschoots een decade al zaagt en 
hakt Balkenhol een menselijk type (m/v) uit hout. Als vlakreliëf, 
lichtjes uit het vlak bollend, afgeplat ‘autonoom’ ofvolrond vrijstaand
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DIRK LAUWAERT

artikels

DE GELAARSDE KAT

SPECIALE AANBIEDING
artikels
Een boek van Dirk Lauwaert, 224 p. Het eerste boek in de reeks 
De Gelaarsde Kat, een uitgave van Yves Gevaert.

of

A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER
Een affiche van Lawrence Weiner, 100 x 70 cm. Offset in drie kleuren.

+abonnement de witte raaf
Het abonnement omvat 6 afleveringen en kan ingaan vanaf deze 
of de volgende aflevering of met terugwerkende kracht.

• Boek + Abonnement = 1.495 BEF/85 NFL
• Affiche + Abonnement = 850 BEF / 48 NFL
•Boek = 895 BEF/51 NFL
•Affiche = 275 BEF/15 NFL
•Abonnement = 750 BEF/40 NFL

De verzendingskosten zijn in de bovenvermelde prijzen inbegrepen.
Na ontvangst van uw betaling op ons rekeningnummer gaat het abonne
ment in en wordt het boek of de affiche opgestuurd.

Belgisch rekeningnummer
Nederlands rekeningnummer

422-2181611-46
63 31 38452

DE WITTE RAAF
DWR41
Blindheid
DWR42
Terugblik op de.jaren ’80
DWR43
Omtrent “Rendez(-) vous” 
en de museale installatie
DWR44
Het openbare .
DWR45
Schilderkunst

Misdaad/Gevangenissen
DWR46
Kunst en handel
Schilderkunst
DWR47
Het nieuwe
DWR48
Het jonge
DWR49
Over “Hooglied”, de beeldwereld
van religieuze vrouwen
DWR50 '
De academie
DWR51
Het proces (als verlangen)
DWR52
Het proces (en actualiteit)’
DWR53
Kunstbeleid/Verzamelen
DWR54
...van het alledaagse
DWR55
Wreedheid
DWR56
Porno
DWR57
Iets over Hegels ‘einde van de kunst’
DWR58
Het private verzamelen
DWR59
De vertaling
DWR60
Beeld en verhaal
DWR61
Kunstgeschiedschrijving
DWR62
Transport
DWR63
De autobiografie
DWR64
De universiteit
DWR65
Het publiek

GALERIE FONS WELTERS

7 maart t/m 6 april 1997

Roy Villevoye
“Returning” - fotowerken

12 april t/m 10 mei 1997

Ge-Karel vander Sterren
schilderijen

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag 13.00-18.00 uur

Bloemstraat 140 1016 LJ Amsterdam
tel 020-622 71 93 fax 020-620 84 33

GALERIJ S65
TRAGEL 7 - 9300 AALST — BELGIË

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

transit
tiensevest 31
B-3010 leuven

i

SS

15 maart tot 19 april
Peter Tollens

Sculpturen - Tekeningen

Ditmar Bollaert
“ARUNACHALA-project”

ESume gemesezursnegmoseumuar

Johannes Kahrs
8 - 29 maart 1997

opening 7 maart 19u

Frank Theys
19 april -17 mei

opening 18 april 19u

ACHTERZAAL

PICTURE
I GRAVITY WW 

Paul Devens 
BobGramsma 
JanMerx
1 t/m 30 maart

VOORZAAI

Koen Timmermans
1 t/m 16 maart

—

DE KOLOSSALE MAN
Femke Schaap
22 maart t/m 6 april

woensdag tot zaterdag 
van 13.30 tot 18.30 uur 

en na afspraak

vrijdag, zaterdag & zondag van 14 tot 18 u 
tel 016.226244, fax 016.233787, gsm 075.477478 

email in.transit@artefact.be
http://www.artefact.be/open.skies/transit/

met de medewerking van passe-partout, leuven*& corsendonk bier
W139 Warmoesstraat 1391012 
T/F 020-6229434 e-mail w139@xs4alln 
openingstijden: van woensdag t/m zondag van 12 18.00 uur
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verschijnt een aseptisch soort mens (of enkel zijn of haar hoofd) uit het 
houtblok. Het onderscheid tussen figuur en sokkel wórdt scherp, haast 
voorspelbaar afgelijnd in de graad van bewerking; tot hier de drager 
en ziedaar hét beeld, van compact tot plots (weliswaar houterig) 
uitgewerkt. Het gepresenteerde type mens draagt zichzelf uit, uniform 
getooid met basic kleren en kleuren. Maar terwijl ook de oppervlakte 
van de drager weleens een kleur verdraagt, blijft de huidskleur van 
deze figuren steevast onbeschilderd, gevangen in het hout. Zo ook hun 
geestesgesteldheid; geen greintje engagement of afkeer valt te be
speuren. Indien er enige actie te rapen valt, dan is deze niet van een 
menselijke orde. Recente beelden tonen potsierlijke combinaties als 
‘mens met vogelspin op de hand’, ‘mens zittend op varken’, zelfs 
allegorische programma’s kunnen ongehinderd door de beugel zoal 
‘3 gratiën’ óf ‘duivels- en engelfiguur mèt wereldbol’. Naïef onaan
geroerd betrekken deze beelden een minimumruimte aan aanwezig-, 
heid. Op een waardenschaal nemen ze ongetwijfeld het nulpunt in, een 
ijkpunt waartoe men zich verhouden kan maar waar zelden iets mee 
samenvalt. Een nulpunt is superieur noch inferieur; het handhaaft zich 
enkel. Is zo’ n beeld zonder verhaal geschikt voor de openbare ruimte? 
Een selectie van Balkenhols beelden en tekeningen leent Deweer Art 
Gallery na de laatste tentoonstelling aldaar, tot 20 april uit aan het 
Kruithuis, Hekellaan 2in5211 LX‘s-Hertogenbosch(073/612.21.88). 
Bijzondere aandacht verdient nog steeds het al van 1990 daterende 
blauwe tekeningenschriftje van Balkenhol, een uitzonderlijk ge
slaagde Deweer-publicatie. (E.W.)

TACITA DEAN. Volgens Peter Greenaway en Simon Field is de 
cinema geëxplodeerd, en dat zouden veel kunstenaars béter hebben 
begrepen dan de meeste filmregisseurs. Bij Witte de With is tot 
16 maart naast foto’s en video’s van Gerco de Ruijter een overzicht 
te zien van het werk van Tacita Dean, waarin filmische elementen

nadrukkelijk aanwezig zijn zonder dat Dean echter à la Robert Longo 
of Julian Schnabel de stap zet naar de conventionele Speelfilm. De 
werken uit de reeks Girl stowaway (1994-95) evoceren de lotgevallen 
van een verstekelinge op een zeilschip aan het begin van de eeuw, 
onder meer door middel van foto’s, krantenknipsels en grote krijt
tekeningen op zwarte borden. Die tekeningen zijn een soort story- 
boardscheXsen voor an action movie, maar de daadwerkelijke 16 mm- 
film Girl stowaway heeft geen handeling: voor het grootste deel 
bestaat hij uit zwart-witbeelden van zeilschepen. Dit is karakteristiek 
voor het werk van Dean: er is slechts de suggestie van narrativiteit, 
nooit een daadwerkelijke vertelling. Dat geldt ook voor de schitte
rende film The martyrdom of St Agatha (in several parts) uit 1994, 
waarbij het verhalende element is beperkt tot de geluidsband, waarop 
een stem het wonderlijke verhaal vande borsten van de heilige Agatha 
verhaalt. Deze vertelling wordt door de tussen het poëtische en het 
groteske variërende beelden van visueel commentaar voorzien. Het 
meest recente werk van Dean heeft helaas vaak niet dezelfde mate van 
suggestiviteit. De video-installatie Foley artist (1996) toont hoe 
vroeger tijdens de post-productiefase van films de geluidseffecten 
werden verzorgd. Het is weliswaar fascinerend om de twee bejaarde 
foley artists in de geluidsstudio met simpele middelen hoefgetrappel 
en onweer te zien simuleren, maar als kunstwerk is Foley artist een 
nogal eendimensionale onttovering van de illusie - ook de gemanipu
leerde geluidsband maakt het nauwelijks interessanter. Teleurstel
lend is ook de film Disappearance at sea uit hetzelfde jaar, die enkel 
uit beelden van een vuurtoren bestaat - net als bij Girl stöwaway een 
contrast met de storyboards, die dramatische taferelen op zee laten 
zien. Deze film bevat echter geen enkele aanduiding meer' van een 
verhaal dat in de beelden besloten ligt; whatyou see is whatyou see... 
Tot 16 maart bij Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44). (S.L.)

THE SPIRAL VILLAGE. De van de Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo per 1’ Arte te Turijn afkomstige tentoonstelling Campo 6/ 
The spiral village is nu te zien in het Bonnefantenmuseum. Samen
steller Francesco Bonami wilmet het beeld van de spiraal aangeven 
dat de kunstenaar ervoor moet waken in de duizelingwekkende 
cyberspace te verdwalen of doelloos door de ‘global village’ te 
zwerven: idealiter begeeft hij zich vanuit zijn plek van oorsprong 
spiraalsgewij: s in de wereld, maar kan hij zich altijd weer terugtrekken 
naar het centrum van zijn spiraal en naar “de oorspronkelijke dimensie 
van het bestaan”. Zoals meer recente tentoonstellingen met jonge 
kunst staat ook The spiral village voor een belangrijk deel in het teken 
van letterlijkheid en onafheid. Wat de letterlijkheid betreft: Rirkrit 
Tiranaija stelt een aftandse automobiel - een Opel Commodore - 
tentoon waarmee hij van Berlijn naar Turijn is gereden. Op kleine 
monitoren in de wagen zijn beelden van de reis te zien, en de complete 
keuken in de kofferbak geeft aan dat Tiravanija zijn oorsprong in de 
vorm van dé Thaise cuisine bij al zijn omzwervingen binnen handbe
reik heeft. Ook Sam Taylor-Woods video-installatie van een paar dat 
ruzie heeft, blijft ondanks het gebruik van verschillende decors voor 
man en vrouw erg eendimensionaal, De cultus van het onaffe (en 
daarmee het verondersteld authentieke, niet-vervreemde) bereikt 
grote hoogten in het werk van Pascale Marthine Tayou uit Kameroen, 
die environments vol prullen, afval en wrakhout creëert, aangevuld 
met diepzinnige teksten als “Le Kapital c’est la merde” en “Don’t 
talking alway about art. (sic) Art is your soul!”. Enkele pogingen om 
tot werken te komen die niet in een dergelijke vrijblijvendheid blijven 
steken, ontaarden in effectbej ag (de horror van Dinos en Jake Chapman) 
of wederom in eenduidigheid (Mark Dions Maastricht bureau of 
censorship). Een ander probleem is dàt werken vaak ofwel een 
illustratie van het concept van de expositie zijn, ofwel daar juist 
nauwelijks verband mee houden. Tobias Rehberger lijkt met zijn 
bijna ondraaglijk esthetische installatie zelfs een loopje te nemen met 
Bonami’s ideeën. Rondom een witte tafel staan vazen met bloemen 
die ieder een portret van één van de deelnemende kunstenaars 
voorstellen. Plaats van herkomst? Spiraal? De wereld verkennen? 
“.Oorspronkelijke dimensie van het bestaan”? In dit artificiële paradijs 
bestaat de buitenwereld helemaal niet; de kunstenaar blijft ih zijn 
schulp, die hij van binnen echter prachtig decoreert. Tot 25 mei in het 
Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, Maastricht (043/ 
329.01.90). Vermeldenswaard zijn tevens de tentoongestelde aanko
pen van Hugo De Baere. Een reusachtige, hangende, uitgemolken 

borst uit mest gekneed, een uit olievaten geklonken achterwerk aan de 
muur en een aandoénlijk gemolesteerd olifantje bevolken er de 
koepelzaal tot 4 mei. (S.L.)

KOMAR & MELAMID. Na hun emigratie uit de Sovjet-Unie in 
1977 was de eerste ‘kapitalistische onderneming’ van Komar en 
Melamid het kopen en'verkopen van zielen. Sinds enkele jaren 
spannen de twee vanuit New York opererende Russische ironici zich 
in om, in de beste socialistische traditie, de wil van het volk in de kunst 
te laten zegevieren. Het is immers een kleine elite, die bepaalt wat 
kunst is en wat niet. Komar en Melamid hebben zich tot taak gesteld 
daar verandering in te brengen. Op basis van representatieve peilingen 
heeft het duo reeds het meest en het minst geliefde schilderij van 
Frankrijk en van de VS geschilderd. Het zal u wellicht niet verbazen 
dat de mostwanted schilderijen pastorale landschapjes voorstellen, en 
dat de least wanted werken helemaal niets voorstellen - ze zijn 
abstract. In de Rotterdamse Kunsthal worden nu de meest en de minst 
geliefde schilderijen van de Nederlanders gepresenteerd. De reacties 
op deze tentoonstelling zullen vermoedelijk interessanter zijn dan de 
schilderij en zelf: het valt daarbij nog te bezien of iedereen de ironische 
ondertoon ontwaart. Wellicht zullen sommigen het initiatief van 
Komar en Melamid als antwoord op elitaire moeilijkdoenerij van 
harte toejuichen. Van 15 maart tot 18 mei in de Kunsthal Rotterdam, 
Westzeedijk 341, 3015 Rotterdam (010/440.03.21). (S.L.)

WIM T. SCHIPPERS. Apollinaire speculeerde in zijn boek Les 
peintres cubistes dat het wellicht voor Marcel Duchamp was wegge
legd om ooit de kunst en het volk weer met elkaar te verzoenen. 
Duchamps enige poging in die richting, de verkoop van de Rotoreliëfs 
op een uitvindersbeurs, liep echter op een faliekante mislukking uit. 
Wim T. Schippers pakte de zaken grondiger aan. In de vroege 
jaren ’60 liet hij met Fluxus-acties als de Mars doorAmsterdam en het 
in zee leeggieten van een flesje limonadereeds de beperkingen van het 
museum en de galerie achter zich. Dergelijke acties bereikten in veel 
gevallen een groot publiek doordat zij op TV werden uitgezonden. 
Het was slechts een logische stap om rechtstreeks voorde massamedia 
te gaan werken: in de loop der decennia is Schippers de (co-)auteur 
van ontelbare TV- en radioprogramma’s, grammofoonplaten en 
strips geweest. Ook schreef hij toneelstukken, waaronder één voor 
honden, ën presenteert hij tegenwoordig jaarlijks de Nationale 
Wetenschapsquiz. Nu is Schippers terug in het museum: Met Centraal 
Museum Utrecht presenteert Het beste van Wim T. Schippers, waarbij 
ook het televisiewerk aan bod komt maar vooral de beeldende kunst 
de aandacht krijgt die zij door het succes van Schippers’ andere 
activiteiten tekort is gekomen. Tot 27 april in het Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1,3500 GC Utrecht (030/236.23.62). (S.L.)

HUBERT DAMISCH. Het gastconservatorschap is een even sim
pele als effectieve vinding: met de vaste collectie van het museum kan 
extra publiek worden gelokt als een bekende buitenstaander er zijn 
visie op geeft. Na Harald Szeeman, Peter Greenaway, Robert Wilson 
en Hans Haacke zal deze zomer de Franse kunsttheoreticus Hubert 
Damischdeze functie vervullen bij MuseumBoijmans Van Beuningen. 
Damisch staat vooral bekend om zijn beschouwingen over schilder
kunst. Zijn tentoonstelling, die van 11 juni tot 18 augustus te zien is, 
heet Moves: les règles du jeu: Voor Damisch is een schilderij een 
denkhandeling, een move, een zet als in een schaakspel. Als voor- 
proefje is vanaf 22 maart al een kleine expositie te zien waarin het 
werk van Damisch wordt geïntroduceerd. Deze presentatie, samenge
steld door het nieuwe hoofd van de afdeling communicatie van het 
Boijmans, de literatuurweten-schapper en kunsttheoreticus Ernst 
van Alphen, concentreert zich op drie belangrijke boeken van Damisch: 
Théorie du nuage (1972), L’origine de la perspective (1987) en Le 
jugement de Paris (1992). Van 22 maart tot 8 juni in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotter
dam (010-441.94.05). (S.L.)

ANDRES SERRANO. Ooit was zijn foto Piss Christ voor de 
Amerikaanse senator Jesse Helms een mooie aanleiding om de 
subsidiëring van kunst door de overheid te betwisten. Inmiddels legt 
Andres Serrano zich kennelijk doelbewust toe op het creëren van 
schandalen; alle publiciteit is immers goede publiciteit, en gratis 
publiciteit is de beste. De berekende keuze voor een ‘schokkende’
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Plastische kunsten kort

plasseks-affiche zette naar verwachting (wellicht zelfs boven ver
wachting) Nederland op zijn kop, en de eerste dag van Serrano’s 
expositie mocht het Groninger Museum dan ook een recordaantal 
bezoekers verwelkomen. De tentoonstelling bestaat uit twee delen: 
een overzicht van Serrano’s werk (A history of Andres Serrano) en een 
presentatie van de recente reeks A history of sex. Van het oudere werk 
overtuigen met name de foto’s van Ku Klux Klan-opperhoofden uit 
1990, die leven van het contrast tussen de huiveringwekkende witte 
of groene kappen en de hoe dan ook menselijke ogen die door de 
uitsparingen loeren. De reeks The morgue uit 1992 is eveneens 
bijzonder sterk. Subtieler dan in werken zoals de in urine gedompelde 
Christusfiguur van Piss Christ laat Serrano in deze uiterst geraffi
neerde foto’s van vaak verminkte lijken het weerzinwekkende om
slaan in schoonheid. De nieuwe serie A history of sex is daarentegen 
uiterst vlak. Vooral de erg gratuite kunsthistorische verwijzingen in 
enkele van de foto’ s zijn irritant, maar ook als die ontbreken of minder 
opdringerig zijn, stoort Serrano’s gladde enscenering. De indruk is al 
met al die van 19de-eeuwse salonkunst met hedendaagse technische 
middelen en een aangepaste iconografie. Bij The morgue creëerde 
Serrano een evenwicht tussen de ‘abjecte’ motieven en de esthetische 
enscenering, maar bij het nieuwste werk is de glossy uitvoering 
dermate steriel dat zelfs de meestexpliciete foto’s niets verontrustends 
hebben. Als Helmut Newton en de geest van Bouguereau zouden 
besluiten om samen pornografie te maken, zou het resultaat weleens 
op A history of sex kunnen lijken, Tot 19 mei in het Groninger 
Museum, Museumeiland 1, 9711 ME Groningen (050/366.65.55). 
(S.L.)

Architectuur

GEORGES VANTONGERLOO. Een tentoonstelling over het 
veelzijdige werk van Georges Vantongerloo (1886-1965), die alleen 
al kwantitatief de bezoeker het nodige kijkgenot garandeert, kan 
onmogelijk mislukken. Een van dè grote mysteries van het Belgische 
museumbeleid is immers de opvallende afwezigheid van het werk van 
dezekunstenaar, die naast Magritte als België’ s belangrijkste modernist 
geboekstaafd mag worden. Enkel het Groeningemuseum in Brugge 
wist door recente aankopen dit hiaat op te vullen. Het feit dat Galerie 
Ronny Van de Velde alleen al een poging onderneemt om een 
overzichtstentoonstelling te organiseren, verdient alle lof. Uiteraard 
ontbreken er enkele belangrijke werken, maar de expositie biedt een 
representatief overzicht van de fauvistische schilderijen, de

Duitsland

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 40213 
Düsseldorf (0221/83.810): René Magritte, die Kunst der 
Konversation met ondermeer werk van Marcel Broodthaers, Barbara 
Bloom, Robert Gober en Joseph Kosuth: tot 31 maart.
■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden 
(021/209.95): Havapaintamilkaday, Bilder von der Westkiiste 
Irlands, 1981-1996 van K.H. Hödicke: tot 13 april.
■ Portikus, Schone Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main (069/ 
605.008.30): Franz Ackermann en Dietrich Orth: tot 6 april.
■ Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10,60311 Frankfurt- 
am-Main (069/212.304.47): Views from abroad, Collectie Whitney 
Museum of American Art:: tot 4 mei.
■ Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 2, 30159 Hannover 
(0511/32.45.94): Robert Morris: tot 23 maart.
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle, Josef-Haubrich-Hof 1,50676 Köln 
(0221/221.23.35): Keith Haring, das komplette druckgraphische 
Werk:: tot 20 april.
■ Kölnischer Kunstverein, Câcilienstrasse 33,50667 Köln(0221/ 
21.70.21): Total strangers van Antony Gormley: tot 13 april.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln (0221/ 
221.23.72): Jasper Johns, retrospectief: 8 maart tot 1 juni.
■ Schnütgen-Museum, Cücilienstrasse 29, 50667 Köln (0221/ 
221.36.20): Joseph Beuys und das Mittelalter: tot 27 april.
■ Museum Haus Lange, Wilhelmshofallee 91, 47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): schilderijen en tekeningen van Richard Prince: 
tot 31 maart.
■ Villa Stuck, PrinzregentenstraBe 60, 81675 München (089/ 
45.55.51.25): Rainer Maria Rilke und die bildende Kunst seiner 
Zeit:: tot 6 april.
■ Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer StraBe 32, 90402 Nürnberg 
(0911/231.24.03): Some kind of heaven met werk van onder meer 
Vanessa Beecroft, UteBehrend, Sylvie Fleury en Liza May Post: tot 
13 april.
■ Württembergischer' Kunstverein, Kunstgebaude am 
Schlossplatz, 70173 Stuttgart (0711/22.33.70): Plastik met werk 
van onder meer Wilhelm Mundt, Asta Grôting en Rachel Whiteread: 
tot 30 maart; Yuji Takeoka: 12 april tot 22 juni.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestrasse 53, 38440 Wolfs
burg (05361/266.90): Full house, young british art met onder meer 
werk van Richard Billingham, Christine Borland, Angela Bulloch: 
tot 31 maart.

Frankrijk

■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62100 Calais 
(03.21.46.77.10): Les jours maigres, les jours gras van Daniel 
Schlier: 22 maart tot 25 mei.
■ Frac Nord-Pas de Calais, Avenue de Rosendaël 930, 
59240 Dunkerque (328.63.63.13): La théorie du complot met werk 
van onder meer Raymond Pettibon, Cady Noland, Tony Oursler en 
Mike Kelley; The new living room met werk van onder meer John 
Knight, Rosemarie Trockel en Thomas Lochen tot 22 maart.

neoplastischeexperimenten,hetabstracte werkuitdejaren ‘20en ‘30 
en de naoorlogse uit industriële materialen vervaardigde sculpturen 
van deze artistieke duizendpoot. Bovendien wordt pok. aandacht 
besteed aan de architectuur- èn meubelontwerpen van de kunstenaar 
die, vanaf zijn participatie aan De Stijl-groep ih 1916, een sleutelrol 
speelde in de Europese avant-garde. De tentoonstelling gaat ook 
gepaard met een door Jan Ceuleers verzorgde publicatie, die sterk 
biografisch is opgevat, heel wat informatie aanbrengt, maar de lezer 
weinig stimuleert om het werk en de ideeën van Vantongerloo in een 
internationale artistieke en maatschappelijke context te duiden. Nog 
tot 31 maart in Galerie Ronny Van de Velde, IJzerenpoortkaai 3, 
2000 Antwerpen (03/216.30.47). (S.J.)

TECHNOLOGIE. Onder de titel Unbuilt Unbuild. Architectuur en 
technologie op de drempel van de 21ste eeuw loopt in de Witte Zaal, 
de galerie van het Gentse Sint Lucas-Instituut, een tentoonstelling 
waarin organisator Patrick Lints maquettes van eigen ontwerpen 
confronteert met allerlei visueel materiaal en werk van protagonisten 
van de zogenaamde high tech-architectuur. De tentoonstelling tracht 
de relatie of de spanning aan de orde te stellen tussen de beschikbaar- 
heid van nieuwe materialen en constructietechnieken enerzijds en het

■ Galerie du Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris 
(01.47.03.12.50): Bernard Moninot en Jaume Plensa: 25 maart tot 
18 mei. •
■ Musée d’Orsay, Rue de Bellechasse 1, 75007 Paris: Emile 
Verhoeren, un musée imaginaire: 18 maart tot 14 juli.
■ Galeries Nationales du Grand Palais, Avenue du Général 
Eisenhower 3, 75008 Paris (01.44.13.17.17): Paris-Bruxelles, 
Bruxelles-Paris 1848-1914: 21 maart tot 14 juli.
■ Institut Néerlandais, Rue de Lille 121, 75007 Paris 
(153.59.12.40): Kees van Dongen rétrouvé, l’œuvre sur papier 
1895-1912: 17 april tot 8 juni.
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président 
Wilson 11, 75116 Paris (01.53.67.40.00): Les événements, les 
situations, les sentiments van Jean-Michel Alberola; Instants donnés: 
tôt 23 maart; Années 30 en Europe, le temps menaçant 1929-1939: 
tôt 25 mei.
■ Musée Rodin, Rue de Varenne 77,75007 Paris (01.44.18.61.10): 
Vers l’âge d’airain, Rodin en Belgique: 18 maart tot 15 juni.
■ Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris 
(01.40.20.50.50): La politesse du goût, dessins de la collection 
Dezallier d’Argenville: en Des mécènes par milliers, un siècle de 
dons par les Amis du Louvre: 28 april tot 21 juli.
■ Centre Georges Pompidou Musée Nationale d’Art Modem, 
Rue Beaubourg, 75191 Paris (01.44.78.12.33): Face a l’histoire 
1933i-1996: tot 7 april; Jean Tinguely: tot 21 april; L’empreinte: tot 
12 mei; Les péchés capitaux: L’avarice: 19 maart tot 12 mei; 
Martial Raysse, grafiek: 9 april tot 9 juni; Made in France 1947- 
1997, 50 ans de création en France: tôt 29 september.
■ Musée d’Art Moderne, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne 
(04.77.93.59.5K):Abstraction/abstractions, géométries provisoires 
met werk van onder meer Mary Heilmann, Helmut Federle, Helmut 
Domer en Mitja Tusek: tot 23 maart.
■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques, Rue 
Ferrand 8, 59300 Valenciennes (03.27.22.57.59): Sans titre, 
tableaux 1989-1996 van DjamelTatah: tôt 29 maart; Peter Kogler: 
9 april tot 31 mei.
■ Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1, 59650 Villeneuve 
d’Ascq (03.20.19.68.68): Art brut, collection de l’Aracine: tôt 
14 juli.

Groot-Brittannië

■ NationalGallery,TrafalgarSquare,WC2N 5DN London (0171/ 
839.33.21): Young Gainsborough: töt31 maart; London’sMonets: 
tôt 5 mei; Discovering the Italian Baroque: the Denis Mahon 
Collection: tot 18 mei.
■ Royal Academy of Arts Burlington House, Piccadilly, 
W1V 0DS London (0171/439.74.38): Georges Braque, the late 
works: tot 6 april.
■ Saatchi Gallery, Boundary Road 98A, NW8 ORH London 
(0171/624.82.99): Fiona Rae en Gary Hume: tot 6 april; Duane 
Hanson: 10 april tot juli.
■ TateGallery,Millbank,SWlP4RGLondon(0171/887.80.00): 
Lovis Corinth (1858-1925) retrospectieve: tot 4 mei; LucianoFabro: 
tot 15 mei; William Hogarth, the painter: tot 8 juni.

ontwerp en nieuwe typologieën anderzijds. Tot 22 maart in de Witte 
Zaal, Zwartezustersstraat 34,9000 Gent (09/225.42.90). (S.J.)

DE KAMPEN VAN KONGO. Naar aanleiding van de publicatie 
van het boek De kampen van Kongo. Arbeid, kapitaal en rasverdeling 
in de koloniale'planning van Bruno DeMeulder, wordt in de 
Leuvense universiteitsbibliotheek een tentoonstelling georganiseerd. 
Tot 29 maart in de Centrale Bibliotheek, K.U. Leuven, Ladeuzeplein 21, 
3000 Leuven (016/32.13.61). Het boek van Bruno De Meulder is een 
uitgave van Meulenhoff-Kritak en verscheen in 1996. (SJ.)

INSEL HOMBROICH. In het architectuurmuseum te Frankfiirt 
loopt tot eind mei een tentoonstelling die gewijd is aan nieuwe 
architecturale ontwerpen voor Insel Hombroich. Insel Hombroich is 
een sinds 1987voorhetpubliektoegankelijkeigenaardigmuseologisch 
initiatief van een privéverzamelaar gesitueerd in de buurt van 
Mönchengladbach en Düsseldorf. In een door Bernhard Korte aange
legd landschap bouwde kunstenaar Erwin Heerich een elftal paviljoe
nen, waarin allerhande kunstwerken worden geëxposeerd: Afrikaanse 
maskers worden er met Khmer-sculpturen en met onder meer werk 
van Schwitters, Arp, Picabia, Fautrier, Klein en Graubner geconfron-

SUPPORTED BY VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

RICHARD VENLET
APPBXL

26/04/1997 25/05/1997
22 PLACE FONTAINAS, 1000 BRUXELLES, TEL & FAX: 32.2.502.87.93

(MORITZ KÜNG) ONLY BY APPOINTMENT

AXEL HÜTTE
april-mei

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. (050)62.13.01 - Fax. (050)62.13.09 - vr. / ma. 14 / 18 u .

De Witte Raaf 66 • maart-april 1997 • 23



teerd. In 1994 werd het terrein vaneen nabijgelegen voormalige Nato- 
raketbasis verworven en gerenommeerde architecten (Ando, Abra
ham, Heerich, Siza,Silvegtcin, Kruse) ontwierpen hiervoor enkele 
gebonwen,di upKorte termijn ook opgetrokken zullen worden. Tot 

—25 mei in het Deutsches Architektur-Museum, Schaumainkai 43, 
60596 Frankfurt am Main (069/21.23.77.21). (S.J.)

tentoonstellingen lopen tot 6 april in het Nederlands Architectuur
instituut, Museumpark 25,3015 CBRotterdam(01Ö/440.12.00).(S.J.)

RENZO PIANO. Even merkwaardig als Insel Hombroich of het 
Neanderthal Museum zijn de museumontwerpen van Renzo Piano. 
Piano, die onlangs de Erasmus-prijs in ontvangst mocht nemen, is 
ongetwijfeld een van de interessantste museumarchitecten. Wereld
beroemd werd hij met het controversiële Centre Pompidou, dat hij in 
de vroege jaren ‘70 samen met Richard Rogers ontwierp. Deze 
parodie op de ‘high tech’ werd later beantwoord door zijn eigen 'anti- 
Beaubourg’, de Menil Collection te Houston, Texas (1981-85). 
Terwijl de Parijse 'raffinaderij' appelleert aan een grootstedelijke 
theatraliteit, nestelt het Texaanse museum zich onopvallend in een 
suburbane omgeving: het structurele raster van het museum 
miniaturiseert hetraster van de omgeving, de kleuren van hetexterieur 
verwijzen naar de nabijgelegen bungalows, waarin zelfs enkele 
museale functies zijn ondergebracht. Waar Beaubourg zich profileert 
als een cultuurfabriek die het ‘gezellige winkelen’ in het museum 
binnenhaalt, plaatst Piano in Houston opnieuw de (moderne en 
etnische) kunst centraal in een museale tempel. Meesterlijk is de 
beheersing van het daglicht, dat wordt beteugeld door een opvallende 
dakkap, die evenwel in het interieur niet de aandacht afleidt van de 
kunst. Dit gebouw is bovendien met zijn symbiose van nieuwe 
technologie, plaatselijke traditionele architectuur en organische vor
men typerend voor Renzo Piano, die meermaals poogt traditie en 
moderne techniek op een intelligente manier aan elkaar te koppelen. 
Onlangs werd de Menil Collection door Piano voorzien van een 
uitbreiding, de zogenaamde Twombly Gallery (1992-95). Naast 
museumontwerpen stond Piano tijdens de laatste jaren ookin voor een 
woonblok in de Rue de Meaux te Parijs (1988-91), de renovatie van 
de spectaculaire Fiat-Lingotto-fabriek te Turijn (1983-92), de in de 
heuvel zorgvuldig ingepaste Unesco Workshop Laboratory nabij 
Genua (1986-91), de Kansai International Airport te Osaka (1989-94) 
en het Museum voor Wetenschap en Techniek (1995), een schuin- 
oplopend gebouw dat bovenop de zuidelijke toegang van de IJ-tunnel 
te Amsterdam zal worden opgetrokken. Renzo Piano Building Work
shop tot-6 april in de Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich Ebert- 
Allee 4, 53113 Bonn (0228/91.71.200). (S J.) .

Fotografie

NEANDERTHAL MUSEUM. In het Nederlandse Architectuur
instituut kan het publiek kennis maken met de plannen voor het 
Neanderthal Museum van Günter Zamp Kelp, Julius Krauss en Amo 
Brandlhuber. Dit didactisch en interactief georganiseerd museum, dat 
in de buurt van de vindplaats van de in 1859 ontdekte overblijfselen 
van de ‘Neanderthaler’ is gebouwd, toont langsheen een spiraalvor
mige helling de400 miljoen jarige ontwikkelingsgeschiedenis van de 
mens. De tentoonstelling schenkt daarnaast ook aandacht aan enkele 
andere ontwerpen van Günter Zamp Kelp, die vroeger deel uitmaakte 
van Haus-Rucker-Co. In het kielzog van de tentoonstelling over 
schoolarchitectuur wordt in het NAi tevens een expositie georgani
seerd over de scholenbouw van het Atelier PRO, waarvan onlangs het 
nieuwe gebouw van de Haagse Hogeschool werd geopend. Beide

BREITNER. Kan nog steeds gezien worden als een van de belang
rijkste Nederlandse kunstenaars van het laatste kwart van de 19de 
eeuw, zoals kunsthistorici het plegen te formuleren. Iets opgehoogd 
en toch veilig binnen de lijntjes. George Hendrik Breitner leefde van 
1857 tot 1923 en was schilder en fotograaf in Amsterdam. Dat laatste 
facet kwam pas na 1961 boven water, toen een mand met 2000 van 
Breitners opnamen werd teruggevonden. Deze nitraatnegatieven 
bevinden zich alle in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu
mentatie, samen met 252 afdrukken van alle mogelijke onderwerpen. 
Het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden bezit ongeveer 
350 afdrukken met stadsgezichten, straatbeelden en modelstudies, 
een camera en zeven glasnegatieven en het Rijksprentenkabinet bezit 
een map met vergrotingen, veelal Amsterdamse stadsgezichten. 
Sinds 1995 weet het Gemeentearchief Amsterdam zich eveneens in 
het bezit van 263 glasnegatieven van uitsluitend Amsterdamse stads
gezichten. Ze werden daar grondig bestudeerd en de resultaten 
daarvan vonden hun neerslag in een boek en een tentoonstelling. 
Volgens de onderzoekers Rieta Bergsma en Tineke de Ruiter werpen 
de pas ontdekte glasnegatieven van het Gemeentearchief een nieuw 
licht op Breitner als fotograaf. Een groot deel van die opnamen zijn 

glasnegatieven van 13 bij 18 cm die enkel gebruikt worden in een 
zware camera op statief. Conclusie: het beeld van Breitner als 
nonchalante snapshot-fotograaf wordt met deze scherpe, zorgvuldig 
gecomponeerde beelden aanzienlijk bijgesteld, gecorrigeerd zelfs. 
Het zal wel, repliceert Hans Aarsman met nauwelijks verholen 
ergernis in een korte, maar vinnige tekst in Vrij Nederland van 
15 februari jongstleden. Scherpte is niet een karaktertrek van de 
fotograaf, maar een opvatting. En opvattingen kunnen van tijd tot tijd 
veranderen. Verschuivende waarden, accenten en lectuurvormen zijn 
gegevens die ook in de omgang van Dirk Lauwaert met fotografie 
essentieel zijn. “Telkens scheppen een tijd én de apparatuur nieuwe 
programma’ s.” Met een camera op statief ga je niet louter intuïtief aan 
de slag. Hans Aarsman: “Als vanzelf wordt de fotograaf netjes. Hij 
trekt een zwarte doek over zijn kop en zet alle lijntjes recht die hij op 
het matglas tegenkomt. Meedrijven op de flux van het moment is er 
niet meer bij.” Misschien wou Breitner het gewoon even uitzoeken. 
“Niet meer het rauwe moment, maar een beeld waarin je alle bakste
nen kunt tellen, de muurankers stuk voor stuk ziet zitten. Soms moet 
een vertrouwde aanpak worden losgelaten, al was het alleen maar om 
opnieuw te kunnen beseffen waarom je ook alweer deed watje deed.” 
Hans Aarsman is geen kunsthistoricus. G.H. Breitner, fotograaf en 
schilder van het Amsterdamse stadsgezicht is tot 27 april te zien in het 
Gemeentearchief Amsterdam, Amsteldijk 67,1074 HZ Amsterdam 
(020/664.66.99). Een bijhorend boek van Uitgeverij Toth geeft een 
overzicht van de complete Breitner-collectie van het archief en bevat 
teksten van Rieta Bergsma, Tineke de Ruiter en Anneke van Veen. De 
tentoonstelling In de vallei van Josaphat. G.H. Breitner & Haröld 
Strak loopt nog tot 21 maart in de Hortus Botanicus, Plantage 
Middenlaan 2A te Amsterdam (020/625.84.11). Het gelijknamige 
boekje met een verhaal van Geert Mak over de grote verscheidenheid 
aan geluiden in Amsterdam aan het eind van de 19de eeuw, kadert in 
de bescheiden, oogstrelende reeks fotografie-uitgaven van de Stich
ting Basalt, Lijnbaansgracht 109, 1016 KT Amsterdam (020/ 
624.98.02). (E.E.)

LINKS RICHTEN/FOR EXAMPLE: DIE WELT ISTSCHÖN. 
België was er voor een keer vroeg bij en niet enkel Parijs laat zich 
dezer dagen uitgebreid in met de jaren ’30. Ook de tentoonstelling 
Links Richten in Boijmans Van Beuningen wil een beeld geven van 
hetkunstklimaatinRotterdamrond 1930. Vaneen ‘dorp aan de rivier’ 
was Rotterdam een grote ‘havenmachine’ geworden. Architectuur, 
film, industriële en grafische vormgeving maakten er een ontwikke
ling door die gelijke tred hield met deze stormachtige groei. Niet in het 
minst de fotografie werd hier ‘in de vaart der volkeren’ gebracht met 
mensen als Paul Schuitema, Piet Zwart, Wally Elenbaas. Samen met 
gelijkgestemde schrijvers, architecten en ontwerpers waren ze be- 
trokken bij het in 1932 opgerichte radicale communistische tijdschrift 
Links Richten. Schuitema bijvoorbeeld, die ook secretaris was van de 
Rotterdamse afdeling van de Vereniging van Arbeidersfotografen, 
publiceerde er een artikel in over de rol van de fotografie in de 
klassenstrijd. “De foto rapporteert, geeft de toestand zooals zij is, liegt 
niet, is niet afhankelijk van een speciale uitleg, kan nooit bestreden 
worden, is documentair, overtreft als rapport alle andere schriftelijke 
of mondelinge rapporten van ooggetuigen. (...) Foto is de fixeering 
van een oogenblik. Dit oogenblik kan typerend zijn voor een toestand. 
De fotocorrespóndent heeft tot taak, de meest typerende momenten 
van een toestand vast te leggen. De propagandistische taak van een 
fotocorrespondent is om elke toestand vanuit het standpunt van den 
klassestrijd te bezien. Hij moet op de hoogte zijn van de factoren die 
de klassestrijd beïnvloeden.” Ook op andere gebieden werd verwoed 
vernieuwing nagestreefd. Zo stond Piet Zwart, als academiedocent in 
Rotterdam, een radicale herstructurering van het kunstonderwijs
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voor, waarin de schilderkunst geen rol meer speelde. In plaats daarvan 
zouden juist moderne reproductiemethoden als fotografie en film veel 
meer aandacht moeten krijgen. Bijzondere aandacht moest ook 
uitgaan naar de ‘ ‘opvoeding der oude leerkrachten, voorzover die niet 
konden vervangen worden”. Wat in maart ’33 overigens met Zwart 
zelf gebeurde. Er was in Rotterdam opvallend veel aandacht voor de 
Nieuwe Fotografie. Schuitema en Zwart hanteerden fotografie als een 
eigentijds beeldmiddel en exploreerden ongekende mogelijkheden 
qua cameratechniek, stofuitdrukking, compositie. Hun bevindingen 
gebruikten ze - en dat is een vreemde paradox bij heel wat 
modernistische fotografen - zowel voor politieke propaganda
doeleinden als voor puur commerciële reclame. Links Richten, Rot
terdam rond 1930 wil niet enkel een aanzet zijn tot een meer 
diepgaande studie over deze periode in Rotterdam. Een concrete 
aanleiding ertoe is ook de tentoonstelling For Example: Die Welt ist 
Schön (Final Draft) van de Amerikaanse kunstenaar Christopher 
Williams. Hij weet zich in zijn foto’s sterk verbonden met de Nieuwe 
Fotografie, maar tracht naar verluidt tegelijk afstand te nemen van de 
rigoureuze en onhoudbare ‘objectiviteit’ van zijn zakelijke voorbeel
den. Van Renger-Patzsch tot de Bechers of Thomas Struth. Williams, 
die zijn foto’ s niet zelf maakt, kent aan elke foto of fotoserie een eigen 
achtergrond, een geschiedenis toe, waardoor de dingen niet enkel 
worden getoond ‘zoals ze zijn’, maar ook gepoogd wordt hun com
plexiteit te respecteren. Links Richten loopt tot 12 mei, For Example 
van Christopher Williams van 15 maart tot 25 mei in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20,3000 CG Rotterdam 
(010/44.19.400). (E.E.)

TIEN JAAR. Geleden zonk de Herald of Free Enterprise, maar dit 
terzijde. De beide fotomusea in België zijn dit jaar precies tien jaar 
oud. Het Antwerpse Provinciaal Museum voor Fotografie vierde dat 
door terug te gaan in de tijd en een mooie didactische tentoonstelling 
op te zetten plus gedegen historisch repertorium over vroege Belgische 
fotografen uit te geven, waarvan we blijven uitkijken naar het tekst
gedeelte.
Het Musée de la Photographie in Charleroi, dat de ondertitel ‘Centre 
d’art contemporain de la communauté française de Belgique’ draagt, 
wil zijn verjaardag kracht bijzetten meteen culturele manifestatie “sur 
le thème ludique et interpellant Dérision et raison”. Toeters en bellen 
en een heuse mediacampagne met vierkante-meter-affiches induis. 
Niettemin leert het persbericht ons dat we dit barbaarse fin de siècle 
- waarin boekverbrandingen en zo soms niet veraf lijken - wel op een 
positieve manier zullen kunnen doorkomen, dankzij de verbeelding 
van kunstenaars en hun creatieve demarches. Dank u, Charleroi. In 
dezehoopvollejubileumtentoonstellingzalvan27 april tot 31 augus
tus werk te zien zijn van onder meer Jacques Charlier, Gilbert & 
George, Les Krims, Duane Michals, Herman van den Boom, Cindy 
Sherman en Andy Warhol. Tot 20 april kan u er nog terecht voor 
Metropolis van Robert Walker en een ruime selectie uit de sterke 
zwart-wit documenten van Larry Fink.
Het fotomuseum in Charleroi kreeg ook deel 35 in de reeks Musea 
Nostra van het Gemeentekrediet toegewezen. Teksten van directeur 
Georges Vercheval, van Marc Vausort, Thierry Massin en Christine 
De Naeyer begeleiden braaf en chronologisch een ruime keuze uit de 
collectie. Dit alles in een lay-óut die reminiscenties aan een 
veilingcataloog oproept. Musée de la Photographie, avenue Paul 
Pastur, 6032 Charleroi (071/43.58.10).
In Antwerpen lopen nog tot 13 april drie tentoonstellingen: Reality, 
Illusion, Idèntity een retrospectief met een door het museum uitgege
ven duistere catalogus over de Amerikaan Stephen L. Feldman, naast 
recent werk van de Brusselse fotograaf André Jasinski en een intrige
rend in memoriam voor een laat-modernistisch gebouw, het Hotel

ESKO MÀNNIKKÔ. Gek land, Finland. Denk je ietwat overhaast 
wanneer je deze kleurfoto’ s ziet vanuit één ooghoek. Langs de andere 
kant blijken de echt ‘lelijke’ dingen die erop staan gewoon dezelfde 
te zijn als hier. Plastic tuinmeubels, Ikea-matjes, Coca-Cola, afstands
bedieningen of reclamekalenders. ‘Voluit’ bekeken zijn dit indruk
wekkende documentaire foto’s over de bewoners van een afgelegen

Nautilus. De reeks Vlees & Beton wijdde een publicatie aan dit in 1994 
gesloopte bouwsel.
Ook één decennium oud dit jaar is het aankoopbeleid hedendaagse 
fotografie van het Musée national d’art moderne in het Centre 
Pompidou. Met een presentatie in de Beaubourgkelder van zo’n 
136 werken van 50 auteurs kan je een indruk opdoen van de verwar
rende heterogeniteit van deze collectie. Sarah Moon naast Joel-Peter 
Witkin, Plossu, maar ook Bustamante, zowel Koudelka, Xavier 

. Lambours, Pierre et Gilles als Angela Grauerholz. Het zal allemaal 
wel fotografie zijn, zeker. La photographie contemporaine en France'. 
nogtot31 maart in het Centre Georges Pompidou,75191 Paris cedex 
04 (01/44.78.12.33). (E.E.)

Fotografie kort

■ Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Calais, Place 
des Nations, 59282 Douchy-les-mines (03.27.56.50): Le cinéma 
des photographes, Germaine Chaumel, Xavier Lamboûrs, Bernard 
Plossu: tôt 20 april.
■ Centre national de la photographie, Hôtel Salomon de 
Rothschild, rue Berryer 11, 75008 Paris (1/53.76.12.32): Filming 
Things, oeuvres 1986-1996, Hannah Collins: tot 5 mei.
■ Musée Picasso, Hôtel Salé, rue de Thorigny 5,75003 Paris (1/ 
42.71.25.21): Le Miroir Noir. Picasso, Sources Photographiques 
1900-1928'. tôt 12 juni.
■ Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy 5-7, 
75004 Paris (1/44.78.75.22): Des Européens, Henri Cartier-Bresson 
en Points de vue européens de Josef Sudek à Gabriele Basilico: tôt 
22 juni.
■ Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof, Ehrenhof 5, 40479 
Düsseldorf (0211/899.24.60): The French Wall, Jochen Gerz: tôt 
13 april.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestrasse 53, 38440 Wolfs
burg (05361/2669-0): The light of solitude-. Pietro Donzelli en I’ll 
be your mirror. Photographs 1972-1996: Nan Goldin: tot 19 mei. 
■ Kunstverein Emmerich, Haus im Park,46446 Emmerich: Heinz 
Magr: tot 27 april.
■ Daadgalerie, Kurfürstenstrasse 58,10785 Berlin-Tiergarten en 
Galerie Brotfabrik, Prenzlauer Promenade 3, 13086 Berlin- 
WeiBensee: Boris Mihailov: tot 13 april.
■ Kunsthalle Krems, Steiner LandstraBe 8, A-3504 Krems-Stein 
(2732/82669): John Hilliard Arbeiten 1990-1996: tot 31 maart en 
Im kunstlicht. Photographien im 19/20.Jahrhundert aus den 
Sammlungen im Kunsthaus Zürich: tot 1 mei.
■ Salzburger Kunstverein, Künstlerhaus, Hellbrunnerstrassee 3, 
5020 Salzburg (662/84.22.94-0): Candida Höfer: tot 30 maart.

streek tussen de Laplandse bossen en het meer landelijke Ostrobothnië, 
in het noorden van Finland. De Finnen zijn al met niet zo veel, maar 
dit is echt een leeggelopen gebied waar in hoofdzaak jagers, vissers, 
houthakkers,, ‘werklozen’ en andere alleenstaande mannen in geïm
proviseerde huisjes en hutten leven. Overleven. De fotograaf probeert 
hen daarin te volgen soms, vist en drinkt met hen mee. Om dan na een 
paar dagen pas zijn technische camera boven te halen, en hen zonder 
al te veel ruis te portretteren. Zoals ze op dat moment ‘zijn’, zegt men, 
of in ieder geval zoals hun biotoop binnen- of buitenskamers erbij ligt. 
Het is een strategie die in de documentaire fotografie behoorlijk 
beproefd is, die ook binnen de recente Finse fotohistorie zelf voorlo
pers kent, maar waar Esko Mannikö (1959) behoorlijk virtuoos mee 
speelt. En alsof dat nog niet genoeg was, of wellicht om het onont
koombare lot van elk fotografisch document - een doofstomme 
momentopname gevangen in een starre passe-partout - vóór te zijn, 
haalt hij nog een kunsttoer uit. Hij propt zijn foto’s in tweedehandse 
schilderijenlijstjes, zo van de rommelmarkt geplukt. In weerwil van 
de ratatouille aan stijlen en krullen en slijtsporen, lijkt het alsof geen 
van de foto’s toevallig in ‘zijn’ kader is terechtgekomen. En dan 
worden ze ook nog eens opgehangen in de witte aseptische ruimten 
van instellingen voor hedendaagse kunst: Portikus Frankfurt, het 
Lenbachhaus in München, de Pont in Tilburg en van 21 maart tot 
25 mei: in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.84.66). (E.E.)
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MARIE-FRANÇOISE PLISSART. De jonge Gentse vzw Lekri 
wil zich inlaten met tentoonstellingsprojecten, publicaties en speci
fiek beeld- en archiefonderzoek. Zodoende probeert men in deze 
contreien de aan- en uit-flikkerende dialoog over de profilering en de 
differentiatie van het (fotografische) beeld op gang te houden of te 
brengen. Na thema’s als het documentaire gegeven in de fotografie, 
de persoons-beschrijving of de gedaanten en achtergronden van 
censuur, wil men nu de aandacht vestigen op verhalende fotografie. 
Een genre dat zich grof geschetst op drie manieren onderscheidt van 
‘gewone’ fotografie. Verhalende fotografie werkt meestal met beeld
reeksen, het dient zich aan als fictie en het wórdt veelal gemaakt in 
functie van een boek of een magazine. Het meest bekende voorbeeld 
daarvan is de fotoroman. Om aan te tonen dat er binnen dit deelgebied 
van de verhalende fotografie nog wat anders te beleven valt dan 
broeierige damesbladverhaaltjes, zet Lekri een project op rond de 
experimenten van de Brusselse Marie-Françoise Plissart (1954). Haar 
baanbrekend werk op heilgebied van de fotoroman leverde tot op 
vandaag titels op als Fugues (1983), Droit de regards (1985), Prague 
(1985), Le mauvais oeil(\931) enAujourd’hui (1993). Vaak fascine
rende syntheses van het strikt visuele en het narratieve. Deze publicaties 
vormen de kern van het Gentse project en worden aangevuld met (niet 
afgesloten) tentoonstellingskasten waarin een aantal van de drijfveren 
en motivaties van Plissart, zoals gedichten, verhalen, brieven, foto’s, 
collages,... worden ondergebracht. Een bijhorend vademecum helpt 
op weg, verklaart misschien. Aan dit project wordt ook nummer7 van 
het tijdschrift Obscuur gekoppeld. Onder de titel Na de thee, maakt 
Louise zich klaar voor het vertrek. Nestor heeft haar koffers gepakt. 
De reis kan beginnen. (Maar waar naartoe?) worden naast de 
fotoroman ook de ciné-roman/Chris Marker, de minimalistische 
sequentiefotografie en de fotomontage toegelicht. Van 20 april toten 
met 4 mei loopt de tentoonstelling van Plissart in de Schëpenenvij ver
straal 4, 9000 Gent. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij 
Christoph Ruys, Vlaanderenstraat 9000 Gent (09/224.00.40). 
(E.E.)

PIERRE MOLINIER. Een halve eeuw oud was hij, toen hij zijn 
eigen dood in scène zette. Tot dan had hij voord geschilderd. 
Huisgevels en - voor driekwart of meer - onthutsend lelijke tableaux. 
Abstract ogend voor de eerder bijziende medemens, overvol billen, 
borsten, naaldhakken, netkousen en zaadvragende vrouwengezichten 
voor de andere. Maar op zijn vijftigste, dus, schildert de kunstenaar 

met witte verf deze tekst op een zwart houten kruis: “Ci gît Pierre 
Molinier, né le 13 avril 1900, mort vers 1950, ce fut un homme sans 
moralité; il s’en fit gloire et honneur. Inutile de P.P.L.”, plant het in een 
met-herftsbladeren bezaaid stukje bosgrond en fotografeert het. 
Sindsdien was hij dood voor de wereld, dacht hij, en bleef verder 
foto’s maken. Van zichzelf. Als lijk of in meer extraverte travestie- 
uitrustingen. “J’aurais voulu être femme, mais lesbienne.” Moliniers 
obsessieve zelfportretten herken je zo uit duizend andere. Ze zijn erg 
klein gehouden, dus scherp. Afgedrukt op vrij grof fotopapier, waar- » 
door de zwarten nog zwarter lijken. Clair-obscur is Moliniers houvast, 
hij ziet zichzelf liefst in een halo van licht en wat eventueel nog in de 
weg zit wordt minutieus weggeretoucheerd of bijgewerkt. Montage is 
de gedroomde uitweg voor zijn fantasmen, die bodemloos en onver- 
zadigbaar lijken. Molinier - die pas in 1976 echt een eind maakte aan 
zijn leven - had ook vrienden, of in elk geval medeplichtigen. Werk 
van een aantal onder hen is samen met een selectie van de meester 
zelve te zien in een merkwaardig etablissement in Parijs tot 26 april. 
A l’Enseigne des Oudin, rue Quincampoix 58, 75004 Paris (1/ 
427.183.65). Bij uitgeverij Voix Richard Meier, verscheen op 300 
exemplaren een duur boekje met foto’s en teksten van Molinier en 
Pierre Bourgeade. (E.E.)

IN VISIBLE LIGHT. Ze lijkt dezer dagen niet te stuiten, de 
fascinatie voor de foto als ‘instrument’. De foto als hulpmiddel voor 
wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld in geneeskunde, psychia
trie, botanica, antropologie, maar ook andere fotografische regionen 
met een tot nu wankel fotohistorisch statuut - zoals commerciële 
studioportretten of home made erotica - vallen in de prijzen. De 
tentoonstelling Ln Visible Light. Photography & Classification in Art, 
Science and the Everyday wil vanuit deze brede opvatting onderzoe
ken hoe fotografie - in eerste instantie omwille van haar (schijnbaar) 
objectieve karakter - gebruikt werd om te ordenen, te classificeren, 
vast te leggen en op te meten. Een tentoonstelling die onvermijdelijk 
een scheepslading namen en instellingen verenigt. Respectabele 
19de-eeuwers als Francis Galton, Eadweard Muybridge, Etienne 
Jules Marey bijvoorbeeld of Alphonse Bertillon, Baron von Gloedén, 
Wilhelm von Roentgen, Atget, Lombroso, Darwin worden hier 
onvrijwillige bondgenoten van Sander, Blossfeldt, Walker Evans, 
van Sherrie Levine, Jo Spence, Cindy Sherman, Dan Graham, Ken 
Lum, Thomas Struth, het New York Police Department of The Kinsey 
Institute for Research in Sex, Gender & Reproduction. Dit explosief 
mengsel is van 16 maart tot 22 juni te zien in het Museum of Modem 
Art Oxford, Pembroke Street 30, Oxford OX1 IBP (01865/722.733). 
De catalogus bevat essays van Russell Roberts, Kobena Mercer, 
Elizabeth Edwards, Abigail Salomon-Godeauen David Elliott. (E.E.)

Beeld/Scherm 
_________-
CONSTANTE VERBINDING. De nieuwe vzw Constant presen
teert in samenwerking met verschillende Brusselse instellingen van 4 
tot 31 maart Verbindingen/Jonctions, een ambitieus programma over 
de randgebieden tussen de media, beeldende kunst en muziek. De 
traditionele kunstinstellingen zijn immers weinig geschikt om de 
nieuwe media aan bod te laten komen. De kanalen zijn dichtgeslibd, 
meent organisator Dirk De Wit. En daarom wil hij met zijn vzw een 
nieuw netwerk, of samenwerkingsverband, oprichten tussen die 
instellingen. Constant ambieert dus niet een eigen ruimte met een 
eigen programmatie, maar wil in instellingen als het Paleis voor 
Schone Kunsten, het Filmmuseum, de Beursschouwburg, Cinema 
Nova en Plateau 'mediadingen' laten gebeuren. Een onderdeel van 
Verbindingen/Jonctions is een tentoonstelling die nog tot 16 maart in 
de Antichambres van het Paleis, voor Schone Kunsten loopt. Er is 
onder de titel Music for Televisions een videotheek, een audiotheek, 
een leesruimte, een cd-rominstallatie, dit alles samengesteld door 
Pieter V an Bogaert. Men kan er ook films en installaties van Barbara 
Visser, de Rijke/de Rooij en Pierre Bismuth bekijken; Daide.samen- 
werking met de verschillende instellingen niet altijd van een ïeien 
dakje loopt, blijkt uit het feit dat er in de tentoonstellingsruimte van het 
Filmmuseum alleen een korte tape van Philippe Van Damme te zien 
is. De installatie van Walter Verdin is afgevoerd omdat de sokkels 
ervan esthetisch niet aangepast bleken aan de museumruimte ! Wel in 
het filmmuseum te zien, was een retrospectieve van Chris Marker, 
helaas zonder schitterende televisiedocumentaires als Le dernier 
Bâlchevik of L’héritage de la chouette. Op 13 maart om 19.30 uur 
houdt Kerry Brougher, de organisator van de tentoonstelling Hall of 
Mirrors, Art and Film since 1945 in Los Angeles er een lezing over 
de oh zo actuele (óf is in het feite alleen maar modieuze?) verhouding 
kunst-film die ons ook nog de komende Documentazomer zal teiste
ren.
Behalve parkerende buschauffeurs zullen weinigen het gemerkt 
hebben, maar op de meest geheime en meest centrale plaats van 
Brussel heeft de Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis

Nieuwe publicaties

■ Maurice Blanchot, Les intellectuels enquestion, ébauche d’une 
réflection, Editions Fourbis, Paris, 1996.
H Hans Belting, Siegfried Gohr ed., Die Frage nach dem Kunst
werk unter den heutigen Bildem, Cantz, 1997.
■ Serge Bramly, Amateur, München, 1996.
■ La collection, Musée Nationale d’Art Moderne, acquisitions 
1986-1996, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996. -
■ Andreas Hapkemeyer, Photo text text photo: the synthesis of 
photography and text in contemporary art, Zurich, 1996.
■ Jenny Holzer, Lustmord, Cantz, 1996.
■ Jasper Johns, writings, sketchbook notes, interviews, o.r.v.
Kirk Varnedoe, Museum of Modem Art, New York, 1996.
■ Allan Kaprow, L ’art et la vie confondus, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1996.
■ Mary Kelly, Imaging Desire, MIT Press, Cambridge 
Massachusetts, 1997.
■ Christine Kühn, Wieland Schmied, Dieter Appelt, Cantz, 1996.
■ Hans-Ulrich Obrist, Delta X, der Kurator als Katalysator, 
Lindinger + Schmid, Verlag, Regensburg, 1996.
■ Adrian Piper, Outof order, outof sight; vol. 1, Selectedwritings 
in meta-art 1968-1992, vol. 2, Selected writings in art criticism 
1967-1992, MIT. Press, Cambridge Massachusetts, 1997.
■ Sigmar Polke, back to postmodernity, Critical Forum Series 
vol. 4, o.r.v. David Thistle wood, Liverpool University Press & Tate 
Gallery, Liverpool, 1996.
• Puissance du baroque, les forces, les formes, les rationalités, 
o.r.v. Christine Buci-Glucksmann, Editions Galilée, Paris, 1996.
■ Albert Renger-Patzsch, Das Spatwerk, Çàntz, 1997.
■ Nicholas Serota, Experience or Interpretation. The Dilemma of 
Museums of Modem Art, Thames and Hudson, 1997.
■ Dean Sobel ed., Anna & Bernhard Blume: photoworks, 
Milwaukee Art Museum, 1996.
■ Abigail Solomon-Godeau, Male Trouble. A Crisis in 
Representation, Thames and Hudson, .1997.
■ Paul Virilio, Ün paysage d’événements, Editions Galilée, Paris, 
1996.
■ Peter Weiermair, Aspekte und Perspektiven der Photographie, 
neerslag van het symposium op Art Frankfurt 1996, met tussen
komsten van onder meer Jean-Christophe Amman, Gottfried Jager, 
Rudolf Kicken, Beat Streuli, Lindinger+Schmid, Regensburg, 1996.

voor Schone Kunsten een uitstalraam. In een zijvitrine van het 
Lottogebouw aan de Kardinaal Mercierlaan bij het Centraal Station 
staat een Box naar het ontwerp van Richard Venlet. Harald Theys had 
ertot6 maart een installatie. Vanaf 11 maart is het de beurt aan Pierre 
Bismuth. Nog altijd in het kader van de Verbindingen loopt er tot 
31 maart in de doolhofprogrammatie van Cinema Nova ook een film
en videoprogramma met onder meer werk van Todd Haynes, Abel 
Ferrara, John Maybury, Andrei Ujica en Leslie Thornton. Verbindingen 
in het Paleis voor Schone Kunsten tot 16 maart; Cinema Nova, 
Arenbergstraat 3, 1000 Brussel tot 31 maart; en Box, Kardinaal 
Mercierlaan tot 20 april. (02/219.37.02). (M.H.)

THE MIND MACHINE & RAYMOND ROUSSEL. De makers 
van de video-installatie The Mind Machine of Dr. Forsythe die tijdens 
Antwerpen ’93 in première ging, slaan weer toe. Niet alleen is dat 
knappe werk van 5 tot 27 maart eindelijk opnieuw te bekijken in de 
kapel van KADOC (Vlamingenstraat 39,3000 Leuven). Bovendien 
presenteert het Stuc op 10 maart ook de nieuwste productie van An- 
Marie Lambrechts, Peter Missotten en Anne Quirynen; The .Way of 
the Weed, een digitale film van 83 minutennaar dc roman LocusSolus 
van Raymond Roussel. De gids doorheen het krankzinnige, univer
sum van Roussel is Thomas McManus, danser van het ballet Frankfurt 
en ook het afgehakte hoofd van choreograaf William Forsythe speelt 
eenhoofdrol. In samenwerkingmethet documentairfestival Viewpoint 
in Gent (zie vorig nummer) vertoont het Stuc op 17en 18maartook 
de elegische documentaires van de Litouwer Sarunas Bartas. (M.H.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Erik Eelbode, Mare Holthof, Steven Jacobs, Sven 
Lütticken en Dirk Pültau

GALERIE MARIA C H A I L L 0 U X
Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

MARY SCHOONHEYT
21 maart t/m 19 april 1997

opening : donderdag 20 maart 17-19.00 uur 
telefoon: 31(0)20 6388211 / 31(0)20 6393408 fax: 31(0)20 6392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur

GALERIE PAUL ANDRIESSE

t/m 15 maart
(BE)KLEDING
Joke Robaard, Antonietta Peeters, Monica Nouwens, 
Dries van Noten, Henri Jacobs, C. en I. Hohenbüchler, 
Angus Fairhurst, Mariene Dumas

22 maart t/m 3 mei
Keith Edmier

PRINSENGRACHT 116 NL-1015 EA AMSTERDAM - TELEFOON 020-6236237 FACSIMILE 020-6390038 
nieuwe openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11.00-18.00 - zaterdag 14.00-18.00 - Ie zondag van de maand 14.00-17.00

Barbara Woutermaertens
I maart t/m 12 april

Wim Janssen 
18 april t/m 24 mei

Galerie de Expeditie Zsa-ZsaEyck 
Leliegracht 47 - 1016 GT Amsterdam - Tel.Fax: (0)20-6204758 

woensdag t/m zaterdag 13.00 - 18.00 uur
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Tentoonstellingsagenda
België

Aalst 

• Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ^>053/71.06.46 - do-za 14-18u
“Beyond abstraction” - Marcel Berlanger, Jeanine Cohen, Wolfgang
Ellenrieder, Dario Urzay, Christian Garnett [tot 13/4]
“New media” - Bernard Bematzik, Matthias Groebel, Joseph Nechvatal, Jake 
[20/4 tot 1/6]
■ GalerieS 65
Tragel 7- 9300Aalst © 053/70.02.17 - wo-za 13u30-18u30 .
Leon Tarasewicz - schilderijen/”Project room” - Alexis Harding - schilderijen
[tot’22/3]
Peter Tollens - schilderijen/”ARUNACHALA-project” - Ditmar Bollaert [15/3
tot 19/4]
■ Galerÿ C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst ©053/78.86.80 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
“Zenon” - schilderijen [tot 16/3]
Ronny Delrue - schilderijen, tekeningen [23/3 tot 20/4]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 -9300Aalst @053/76.13.11 - di-vr 10-12u za-zo 14-17Ù
"Handtastelijk, voor publiek vanaf 9 jaar” - Beatrijs Lauwaert, Mario Callens,
Oldrich Kulhanek... [tot 16/3]
“Ronde van Vlaanderen voor jonge kunstenaars” [tot 21/4]
■Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst © 053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Greet De Gendt [8/3 tot 12/4]

Antwerpen 

■ Dagmar De Pooter Gallery
Lambermontstraat26 - 2000Antwerpen 003/248.82.27 - do-za 14-18u 
“Confusions” - J. van der Borght and WOK [6/3 tot 20/4]
• deSingel

Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 003/244.19.20 - <ü-zo 14-18u
“Op zoek naar openbare ruimte in een geprivatiseerde staat; 4 Londense 
architecten” - Pierre d’Avoine, Tony Fretton, Eric Parry, Tim Ronalds [12/4 tot 
1/6]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 003/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Het object als bemiddelaar, een crosscultureel onderzoek naar de verbinding 
met de andere wereld” [tot 15/3]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u 
Shelagh Keeley [6/3 tot 12/4]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 003/248.72.95 - wo-za 14-18u
Ulla Frantzen [6/3 tot 12/4]

■ Galerie Aura
Reynderstraat 12 A - 2000 Antwerpen
Irma Smidts - schilderijen [24/3 tot 3/5]
■ GalerielHAM
Paardenmarkt92 - 2000Antwerpen 003/231.50.36 - ma-vr9-18u za-zo 14-18u 
T am you, kunstenaars tegen geweld” [14/3 tot 13/4]
• Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen 003/238.68.75 - wo-za 14-18u
Marcel Broodthaers [6/3 tot 30/4]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u 
Douglas Gordon [7/3 tot 12/4]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen 003/216.30.47 - di-za 10-18u
Georges Vantongerloo (1886-1965) - retrospectieve [15/12 tot 31/3] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 003/206.03.50 - di-zo 10-17u
“Memento Metropolis, over het verlangen naar het nieuwe” [tot 11/5]
■ Jordaenshuis
Rtyndersstraat6 - 2000Antwerpen 003/232.84.28 - wo-zo 10-16u45
Yves Malfliet, Caly Velasquez [tot 30/3]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 003/202.46.27 - dagelijks ll-18u
“Spring 97, jong talent-beurs van de provincie Antwerpen” [15/4 tot 1/5]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zo 10-17u 
“Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers, 1475-1550” [11/4 tot 22/6] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen 0O3/23&4O.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
André Berner, Rita De Moyer - schilderijen, tekeningen [7 tot 25/3] 
Chris Van Buggenhout [3 tot 25/4]
■Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-zo 13-17u
Magriet Kemper - installatie [tot 15/3]
Laurent Malherbe - installatie [10/4 tot 10/5]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61 -2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10-20u 
‘Wide White Space in Middelheim” [2/3 tot 17/8]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10-17u
Ann Veronica Janssens/”Schilderijen 1995" - Raoul De Keyser/”Recasting, 
Muhka” - Eran SchaerfP'Vrroem" - Marijke van Warmerdam [tot 30/3] 
“Out of senses” - Aya & Gal, Tiranit Barzilay, Reuben Cohen, Uri Tzaig.. /'A 
la recherche du temps perdu” - Marcel Maeyer/”De verzameling” [18/4 tot 8/6] 
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - za ll-17u 
“Expose or expire enterprises” [6/3 tot 12/4]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Joziefstraat35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-yr 10-16u 
“Accenten” - Ever Meulen [tot 27/3]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17 - di-vr 14-19u za 12-17u 
Mathias Lanfer [tot 14/3]
Denmark [21/3 tot 26/4]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 - 2000Antwerpen 003/216.16.26 - w ca 14-18u 
Maria Serebriakova [6/3 tot 12/41
Patrick Van Caeckenbergh & Suchan Kinoshita 119/4 tot -/5 ]

■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem ©03/286.88.20 - di-zo 10-17u 
“Hedendaags kunstplatform" - Peter Deleu, Iris Roevens, Katja Noelmans... 
[tot 23/3]
“Graffiti” [5/4 tot 8/6]

Asse

■ Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 - 173ÖAsse ©02/582.18.51 - do 18u30-21uvr-zo 15-18u
Thomas Bogaeit [tot 23/3]
Willy Peters [19/4 tot 18/5]

Brugge

•
Katelijnestraat 86 - 8000 Brugge ©050/44.30.40 - do-vr 14-17u ta 10-12u 14- 
17u
‘Torture paintings” - Kathe Burkhart [22/3 tot 26/4]
•Hallen
Markt 7 - 8000Brugge ®050/44.30.40-wo-zo 10-12u 14-17u
“L’univers sous la table” - Roland Topor [5 tot 27/4]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200 Brugge St.-Andries ®050/31.14.05 - za-zo 15-18u
Rita Vansteelandt - schilderijen/”Permanentie” - O-Sekoer, Yves Velter, Chris 
Wuytack [1/3 tot 20/4]

Brussel 

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000Brussel 002/502.87.93 - enkel op afspraak
Richard Venlet [26/4 tot 25/5]
■ Argos
Bartl^lémylaan 20 -1000Brussel 002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u 
“Expo champêtre” - Koen Theys [6/3 tot 5/4]
■ ArtKiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 002/534:66.11 - vr-za I0-18u30zo 10-13Ù
Timur Novikov [tot 6/4]
■Box
Kardinaal Mercierstraat -1000 Brussel
Pierre Bismuth [11/3 tot 20/4]
Yves Van Pevenage [-/4 tot -/5]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u 
“20 designers” - Pol Quadens, Pierre Lallemand, Lydia Kiimel... [6/3 tot 26/4] 
■ Communauté Française de Belgique
Boulevard Léopold II44 -1080Brussel 0.02/413.26.04
“Ketjes” - Pierre Kempeneer - fotografie [ 1 tot 28/3]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan20 -1000 Brussel 002/514.01.23- wo-za 14-18u
David Foster [6/3 tot -/4]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St.-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120Brussel 002/262.04.33 - di
do za-zo 15-18u
"Ensembe" - sculpturen, schilderijen [tot 23/3]
Nathalie Van Lippevelde - sculpturen [18/4 tot 17/5]
Albin Courtois [5/4 tot 30/11]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat 62 -1000Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-19u
“Recto Verso” - Daniele Boetti, Damien De Lepeleire, David Falkner [20/3 tot 
26/4]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 002/538.42.20 - di-zo 13-18u
“Le bord du jour” - Jacques Vilet [tôt 16/3]

• “Carnets de route” - Daniel Blaufuks, Jean-Paul Brohez, Nathalie Caron,
Thomas Çhable... [20/3 tót 11/5]
■Galerie Artiscope

- St.-Michielslaan 35 -1040Brussel ©02/735.52.12 - di-vr 13u30-18u30
Giuseppe Penone [tôt 18/4]
■ Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 -1050Brussel 002/346.52.73 - vr-zo 14-I8u
“Meer dóórzicht!” - Luc Coeckelberghs, Nigel Freake, Pierre Louaver, Aïda 
Kazarian, BerndMechler [9 tôt 29/3]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Francesco Lo Savio (1935-1963) [tot -/4]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel ©02/538.08.18 - di-za 14-19u
Bernard Gaube [tôt 15/3]
■ Galerie Synthèse
ErnestAllardstraat 24 -1000Brussel ©02/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Ed. Chillida, A. Polak, M. Rassineux - grafiek [tót 22/3]
Ann Vinck - schilderijen, grafiek [17/4 tot -/5]
■ Galerie Vincenz Sala
Henninstraat9 -1050Brussel ©02/649.61.77- do-vr 18u30-21uza 14-18u
Tobias Eyferth [1/3 tot 2/4]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 8 -1050Brussel ©02/646.63.30. - di-za 12-18u
“Light sources” - James Welling [13/3 tot 20/4]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel ©02/641.30.87- ma-vrllu30-17u
“Het vierkant’ - Georges Meerschman [20/3 tot 15/4]
■ Gemeenschapscentrum Dé Kroon
Vandendrieschstraat 19 -1082 Brussel ©02/468.25.88 - di-vr 14-17u za-zo 14- 
18u
“Roger Raveel en het woord, bibliofiele en andere uitgaven” [27/3 tot 27/4]
•Heizel - Paleis 12
Belgiëplein 1 -1020Brussel ©02/477.04.28 - do 15-18u vr-di ll-20u ma ll-22u
"Art Brussels, de Aktuele Kunstmarkt" [25 tot 29/4] . '
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A Dansaertstraat46 -1000Brussel ©02/514.10.10 - do-za 12-18u30
Don Brown, Martin Creed, Stephen Murphy [tot 15/3]
‘It’s not me that’s crying it’s my soul” - Tracey Emin [tot 30/3]
Rineke Dijkstra [20/3 tot 19/4]
Douglas Gordon [24/4 tot 31/5]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000 Bnissel 002/508.32.11 -di-zo J0-12u 13-I7u 
“Paul Delvaux (1897-1994)” - retrospectieve [21/3 tot 27/7]

■ L’Usine
Doyennéstraat 40 -1180 Brussel - vr-zo l4-18u
“Meer doorzicht!” - Luc Coeckelberghs, Nigel Freake,... [9 tot 29/3] 
■ Office Tower Manhattan Center
Bolwerklaan 21 -1210 Brussel 002/223.26.73 - wo-zo 14-19u
“Office Tower Manhattan Center Project’ - Kobe Matthys, Marie-José Burki, 
Matt Mullican [tot 30/3]
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12 -1000Brussel © 02/511.09.21 - do-za 14u30-18u
Roland Topor [tot 15/3]
Wolfgang Gafgen [21/3 tot 10/5]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10-19u30 
“Verbindingen” - Pierre Bismuth, Barbara Visser... [tot 16/3] 
“De kunst van het verzamelen, Collectie Nederiand”/Esko Mannikkö - 
fotografie [tot 25/5] 
■ Sturm/Lie
Zuidstraat 160 -1000 Brussel 002/513.23.47- zo 16-17u
“Information curve” [tot 30/4]
■ Velgc & Noirhomme
Regentschapsstraat 17-1000Brussel 002/512.50.10 - di-vr 12-18u30za 11- 
18u30
Llüis Lleo - schilderijen [13/3 tot 24/5]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen

MichelAngelolaan 10-1000Brussel 002/739.17.75-ma-do 13-18uvrl3-16u30 
“Christian Rohlfs, een expressionistisch schilder” [10/4 tot 16/5]

Charleroi 

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi © 0/71/31.44.20 - di-zo 10-18u
“Une minute - un siècle! s’écoula” - Patrick Corillon - installaties [tot 30/3]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne © 071/43.58.10 
- di-zo 10-18u
"Métropolis" - Robert Walker/'Le nouveau documentaire social” - Larry Fink/ ; 

’’Curieux appareils photographiques” [tôt 20/4]
“Dérision et raison” - Andy Warhol, Duane Michals, Cindy Sherman, Les
Krims... [25/4tot31/8]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
LucienMatthyslaan3-5-9800Deinze ©09/381.96.70-mawo-vr 14-17u30 
za-zo 10-12u 14-17u
“Egypte hertekend" [tot 24/3]
Frans Piens - schilderijen [11/4 tot 2/6] •

Deurie

■ ■ Museum Dhondt-Dhaenens
Mukeumlaan 14 - 9831 Deurie ©09/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zo 10-12u

■ 14-17u
“Groene Pasen” - Dianne Hagen, Carla Klein, Aglaia Konrad,... [tot 31/3]

Dilbeek 

■ Tat’Art Gallery
Kalenbergstraat9-1700Dilbeek ©02/569.56.17-do-ma 18-24u
Marie-Egide Radoux, Gaston Van Grunderbeeck - schilderijen, keramiek [tot 13/4]

Geel

■ Cultureel Centrum de Werft
Werjt32 - 2440 Geel 0014/57.08.66-do 14-I6u vrl6-20u za 10-12u 14-17u
“Schipbreuk” - Alain Baczynsky [tot 16/3]
■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do 19-22uza-ZO 14-17u
“Het verloren paradijs” - Hans Kuijs [22/3 tot 13/4]
"Lentebeelden" - Johan Clarysse [26/4 tot 18/5]

Gent 

■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 009/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Unbuilt unbuild” [tot 22/3]
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12- 9000 Gerd 009/355.77.28 - vr-za 14-18u zo ll-18u
Koen Vanderhaegen [11/4 tot 4/5]
■ Gele 7aal
Nonnemeersstraat 26 - 9000 Gent 009/235.37.00 - ma-vr 9-I7u
Chris Van Glabeke [10/3 tot 30/4]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent 009/221.17.03 - di-zo 9u30-l 7u
“Diptychon IV” - Martin Assig, Jus Juchtmans [tot 13/4]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 009/225.66.76 - di-zo 9u30-l 7u
“Design en identiteit, aspecten van Europees design” [tot 25/5]
■ Richard Foncke Gallery
St-Jansvest18 - 9000Gent 009/223.81.28- wo-vr 15-18u za-zo 10-12u3015-18u
“Icônes ichtoides 1990-1996” - Francis Degand [tot 31/3]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent 009/222.38.96 - di-zo 14-18u
“Magnum” - Raymond Depardon - fotografie [tot 30/3]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint-Amandsberg 009/225.49.18 - vr-zo ll-19u
“Passanten - werk” - Griet Blomme - fotografie [7 tot 23/3]
Jean Bilquin - schilderijen [25/4 tot 25/5]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 0011/22.53.21 - di-vr 12-18u za 14-17u
Christine Couvent ƒ’Over marasme” - Herman Baeten [tôt 29/3]

21.03.97-10.05.97

Wolfgang GAFGEN
Border Galerij 12 B-l000 Brussel
Tel: 32-2-511.09.21 - Fax : 32-2-502.68.54
dón, vrij, zat 14.30 - 18.00 jeu, ven, sam
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■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmaiia 33 - 3500 Hasselt ©011/21.02.66 - di-za 10-17uzo 14-17u 
"Toegepast" - vormgeving van afgestudeerden [tot 16/3} 
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt <0011/21.13.17 -di-za 10-17u zo 14-17u 
“Toegepast, pas afgestudeerden en hun begeleiders” - Leen Hendrickx, Jos
Cielen,ThomasGeboers... [tot 16/3]
“Maakt kunst staat?” - Thierry De Cordier, Jan Vercruysse, Panamarenko, Lili 
Dujourie... [tot 23/3]

Kasterlee

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee <0014/85.22.52 - ma-vr9-12u 13-16u 
“Grafiek op de grens” - Jan de Bie, Josien Brenneker, Hans Waanders... [tot 
11/4]

Knokke 

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300 Knokke <0050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
Axel Hütte - fotografie [-/4 tot -/5]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist <0050/60.77.86 - za-zo ll-13u 15- 
18u30
“Dreams” - Albert Szukalski [23/3 tot -/5]

Kortrijk 

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk <0056/22.4187 - ma wo-zro 10-12u 14-I9u
André Van Schuylenbergh - schilderijen, sculpturen [tot 23/3]
Piet Moerman - schilderijen [27/4 tot 8/6]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk <0056/25.88.57 - ma do-vr 
14u30-18u30
Stefan Annerel - schilderijen [13/3 tot 20/4]
Beniti Comnelis [24/4 tot 1/6]
■ Cultureel Centrum Kort rijk

Ij/iazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk <0056/22.07.68 - di-zo 14-18u
Yves Beaumont, Rik Delrue - schilderijen, keramiek [8 tot 30/3]
“Stimulans ’97" [19/4 tot 19/5]
“In de zee woont de maan” [15 tot 30/3]
•Harmagedon

Sasboslaan 7- 8510-Kortrijk <0056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Jan Desmarets, Paul Van Lissum, Veerle Van Wilder & Véronique Wiame - 
sculpturen, schilderijen, juwelen [2/3 tot 21/4]

Leuven

■ ABB-Galerij .
Hoekgebouw DiestsestraatDiestsevest - 3000Leuven <0016/24.37.72 - ma-vr 
9-16u za 14-17u
“1 avant-gardisten uit de 20-er jaren” - Felix De Boeck, Prosper De Troyer,
Marthe Donas, Karel Maes... [tot 15/3]
■ Galerie Transit
Tiensevest 31 - 3010 Leuven <0016/22.62.44 - vr-zo 14-18u
Johannes Kahrs [8 tot 29/3]
Frank Theys [19/4 tot 17/5]
■ Romaanse Poort Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000Leuven <0016/23.84.27- di-vr 10-16u za-zo 13-18u
“Nature morte??” - Pascal Bernier, Guillaume Bijl, Geert Bisschop, Paul 
Casaer... [13/4 tot 23/5]
■ Universiteitsbibliotheek KUL
Mgr. Ladeuzeplein 21 -3000Leuven <O-ma-vr9-19uza9-12u30
“De kampen van Kongo” [7 tot 29Z3]

Oostduinkerke 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.4757- vr-zo 14-18u
Thomas Ritter, Pablo Atchugany - schilderijen, sculpturen [16/3 tot 4/5]
Paul Delvaux - grafiek [15/3 tot 28/12]

Oostende 

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende <0059/51.50.76 - vr-za 15-19u zp ll-13u

, Yves Velter, Marcel Cardon - schilderijen, ruimtelijk werk [1 tot 23/3]
1 ‘Elise Delbrassinne, Lou de Vel - sculpturen, schilderijen [29/3 tot 4/5]
■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-^zp 10-18u
Mc Dermott & Mc Gough, Wouter Deruytter, J.J. Gaillard [8/3 tot 20/4]

Otegem 

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
Siegfried Anzinger, Mark Wallinger [tot 16/3]
Thomas Virnich [22/3 tot 27/4]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. SpiUeboutdreef1 - 8800Roeselare <0051/24.21.00 - ma-za ll-18u
“Theatraliteit” - Isidoor Goddeeris [7/3 tot 20/4]
Médard Verburgh - schilderijen [25/4 tot 1/6]
■ Galerij Het Punt
Leenstraat 14 - 8800Roeselare <0051/20.30.29 - wo-vr 18-20u za 10-12u 14-17u
Dirk Braeckman, Cari De Keyzer, Thomas Ruff [tot 15/3]
“4 generaties schilders” - Eugène Leroy, Roger Raveel, Karel Dierickx, Fred 
Bervoets... [27/4 tot 8/5]

Waregem

■ Art Box
Westerlaan 17- 8790 Waregem <0056/60.10.42 - ma do-za 14-19u zo il-19u
Christel Trage, Nikolai Makarov, Catherine Fourniau, David Huycke [tot 30/3]
■ Kultuurcentnun De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem <0056/62.13.40 - ma-zo 10-12u 14-17u
“Project 21” [1 tot 23/3]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke <0051/77.04.41 - wo+za 14-18uzp 10-12u 14-18u
Bart Vandevijvere, Jeroen Daled - schilderijen [28/3 tot 4/5]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325ALAlmere <0036/537.79.77 - di-zp 12-17u
"Polder/simulacrum" - Rini Hurkmans, Andrea Blum - installatie [ 18/3 tot 20/4]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat92 -1012Amsterdam <0020/523.18.22-ma-vr 10-17uza-ZPll-17u
“Peter de Grote en Holland” [tot 13/4]
“Ik heb een tante in Marokko, leven in 2 culturen” [tot 24/5]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam <0020/620.48.78 - di-za 13-17u
“De smaak van de opdrachtgever I, de politicus” [tot 22/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam <0020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“Dream” - Dora Garcia/”Presence of absence” - Shane Cam [tot 30/3] 
“Viktor.en Rolf’ - modeproject [5/4 tot 18/5]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam <0020/625.56.51 - di-zo 12-17u
Mark Manders [tot 14/3]
“Show by students of curatorial training programme” [28/3 tot 16/5]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam <0020/620.47.58 - wo-za 13-18u
Barbara Woutermaertens [1/3 tot 12/4]
Wim Janssen [18/4 tot 24/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016UAmsterdam <0020/622.71.93 - di-za 13-18u
“Returning” - Roy Villevoye [7/3 tot 6/4]
Ge-Karel vander Sterren [12/4 tot 10/5]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <0020/638.82.11 - do-za 13-18u
Mary Schoonheyt [21Z3 to] 19/4]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 ÈAAmsterdam <0020/623.62.37- di-vr ll-18u 
zpl4-18u-Is” zondag van de maand 14-17u
"(Be)kleding" - Joke Robaard, Antonietta Peetere, Monica Nouwens,... [tot 15/3]
Keith Edmier [22/3 tot 3/5] •
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Richard Brouwer, Marcel Doorduin - schilderijen [tot 15/3]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam <0020/673.21.21 - ma-zp 10-17u 
“Kamerschermen, albumbladen en rolschilderingen uit Japan en China” [tot 23/3] 
“Nova Zembla expeditie 1995” [tot 13/4]
“De spiegel van alle dag, Nederlandse genreportretten uit de 164e en 176e eeuw” 
[tot 4/5]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Kees Smits - schilderijen [tot 29/3]
Joris Geurts - schilderijen [5/4 tot 10/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam <0020/573.29.11 - di-zo ll-19u
Markus Lüpertz - schilderijen [tot 31/3]
“Het kunsttijdschrift Kabinet" [tot 6/4]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CXAmsterdam <0020/570.52.00 - ma-zp 10-17u 
“Kunst in Wenen, portret en interieur 1870-1920” [21/3 tot 15/6]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes45 -1012KDAmsterdam <0020/622.90.14-di-za 10-20u30zp 13-17u 
“Ingekleurde werkelijkheid” - Fred Maës, Max de Barbanson, .. .[tot 16/3] 
“Palimpsest, kunstenaars en schrijvers laten papier spreken” - Veerle Rooms, 
Robert van de Linde, Peter Gentenaar, Fons Blunders... [29/3 tot 11/5]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 12-18u
Koen Timmermans [1 tot 16/3]
‘Picture gravity” - Paul Devens, Bob Gramsma, Jan Merx[1 tot 30/3]
“De kolossale man” - Femke Schaap [22/3 tot 6/4]

Apeldoorn 

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churvhillplein 2 - 7314BZ Apeldoorn <0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u 
“Mi casa es tu casa” - Marcos Lora Read [16/3 tot 18/5]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17u zp ll-17u 
“Uit het Atelier in het Museum, 9 afgestudeerden van Ateliers Arnhem” [1 tot 23/3] 
“Wezen en boefjes, kinderhuizen in terugblik” [23/2 tot 4/5] 
“Archetypen 1,1990-1992”-Michèle Talens-fotografie [20/4 tot 15/6] 
“The classification of white” - Andrea Fisher [12/4 tot 15/6]

Boxmeer

E Galerie Bastiaans
Steenstraat54- 5831JG Boxmeer <00485/57.22.91 -do-za ll-17u w 14-17u
Hanne Elf, Horna Emami, Hans Housen - schilderijen, werken op papier [tot 1/4]

Breda 

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811 GH Breda <0076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Overzicht” - Klaas Gubbels [tot 23/3]
“Ik zie wat jij niet ziet” - Rommert Boonstra, Marrie Bot, Teun Hoeks... - 
fotografie [18/3 tot 6/5]
Herbert Hamak,NobertPrangenbèrg- schilderijen [6/4 tot 19/5]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EEBreda 0076/514.19.28 - do-zo 13-17u
Machiel Braaksma. Emma Rushton, Derek Tyman, Wineke Gartz - installaties 
[tot 16/3]
Rosie Leventon, Kostana Banovic, Antoine Berghs - installaties [11/4 tot 11/5]

Den Haag 

■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17u .
“Oranje-Romanov, de relatie tussen 2 vorstenhuizen 1813-1918” [tot 27/4] 
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 0070/365.89.85 ■ ma-za 12-17u
"2 nieuwe lichtinstallaties” - James Turrell [verlengd tot 23/3] 
"Devotionalia: ik wil vijf grote zwarte limousines net zo zwart als ik zelfben” - 
Mauricio Dias, Walter Riedweg [26/4 tot 31/5] -
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 0070/365.89.85 - di-za 12-17u
Justin Bennett [28/2 tot 29/3]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo ll-17u 
“De Gouden Eeuw van Denemarken 1800-1850” [1/3 tot 19/5]

Deurne 

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Ljesselseweg 29-5751 WNDeurne 00493/38.75.07 - di-zo 12-17u
‘Figuratief expressionisme, de collectie Smithuis" [tot 14/4]

Eindhoven 

•
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/27552.75 - di-zo ll-17u
“Voorstelling” - Suchan Kinoshita/ Enkel, dubbel, dwars” - Marijke van War-
merdam/’ ’Collectie” - Jan Dibbets, Gilbert & George, Anselm Kiefer,... [tot 13/4]

Goes 

■ Galerie Van den Berge
Wijngaardstraat3 - 4461 DA Gops 00113/25.04.99 - do-za 13-17u
Eric De Nie [tot 15/3]
Florette Dijkstra - recente werken/”Momentopname, kunstenaars van de 
galerie” [23/3 tot 26/4] .

Groningen 

■ Galerie Wijk
Akerkhofl8ZZ - 9711 JB Groningen 0050/318.36.48 - do 12u30-19u Vf 
12u30-17u30zal2-17u
Hester Schoor, Jan Kuipers - schilderijen, collages [14/3 tot 13/4]
■ Groninger Museum

.Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zp 10-17u
“A history of Andres Serrano/a history of sex” [tot 19/5]
“90.000 margarine vlootjes, 100 meter vooruit! West 8 over landschap in 
versnelling” [20/4 tot 31/8]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen 0050/363.57.91 - di-vr 
10-16u za-zo-13-17u
“Van schelpenring tot spleettrom, het Ramugebied (Papoea Nieuw-Guinea) in 
beeld” [tot -/5]

Haarlem 

■ De Vishal
Grote Markt20-2011 RD Haarlem 0023/53268.56 -ma-za H-17uzpl3-17u
Taeke Henstra, Peter Hoogland - fotografie [1 tot 24/3]
Eric de Nie - schilderijen [29/3 tot 21/4]
“Hart van Afrika” - Roni Klinkhamer [22 tot 28/4]
• Tey Iers Museum
Spaame 16- 2011 CH Haarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Leonard Springer, landschaps- entuinarchitect 1855-1940” [tot -/4] 
“Meesterlijk getekend, Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw” [tot 25/5]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 0045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Kurt Schwitters in Nederland” [9/3 tot 8/6]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 00572/39.14.34r di-zo ll-17u
Collectie oude en moderne kunst [16/11 tot 23/3]
“Kunsten vriendschap rond 1914” [31/3.tot 15/6]

Tielt
Assen

‘s Hertogenbosch

( ■GalerijDeGryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt <0051/40.04.18 - do-za 15-19u zp 10u30-13u
Luc Grossen - installaties [7/3 tot 4/4]

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen 00592/33.31.11 - ma-vr 9-16u30
Ljubov Kostenko [3/3 tot 3/4] _
‘Tekens” [7/4 tot 22/5]

■Nova Zembla
Lederstraat 9-11 - 5223 ‘s Hertogenbosch 0073/621.50.22 - do-zo 14-17u 
“Safe Depot 2000” [tot 16/3] '

LAURENT 
MALHERBE
presentatie-, do. 10 april 19.00 uur
10 april t/m 10 mei 1997 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)
+ op afspraak

ROSIE LEVENTON 
KOSTANA BANOVI 

ANTOINE BERGHS
presentatie.- vrij. 11 april 20.15 uur

11 april t/m 11 mei 1997 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur) 

+ op afspraak

LOKAAL
ANTWERPEN '

Verbrande Entrepotstraat 9
(B) 2000 Antwerpen 

Tel/Fax: 32 (0)3 2388166 oil Kloosterlaan 138 BREDA
(ND 4811 EE Breda
Tel: 31 (0)76 5141928 W: http://www.lokaalo1.n
Fax: 31 (0)76 5207124 E: bureau@lokaal01.nl

ROGER RAVEEL EN HET WOORD
Bibliofiele en andere uitgaven in samenwerking met o.a. Hugo Claus, 

Roland Jooris en Hans C. ten Berge

28 maart - 27 april 1997
Weekdagen : 14u-17u. Weekend ; 14u-18u.

Gesloten op maandag en feestdagen.
Opening en. literaire avond : donderdag 27 maart '97 om 20 u.

Cultureel Centrum Oude Kerk, Kerkplein, Sint-Agatha-Berchem, Brussel 
Organisatie : GC De Kroon - tel. 02/468.25.88
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■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
CitadeUaan 7 - 5211XA ‘s-Hertogenbosch @ 073/612.21.88 - di-za ll-17u zo 
13-17u
Stephan Balkenhol - sculpturen, tekeningen [tot 20/4]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch <T>073/687.78.00 - di-vr 10-17u
Zfi-ZO 12-17u
“Preservation XII” - Rini Hurkmans [tot 1/4]
Har Sanders - retrospectieve [7/3 tot 4/5]
"Kindercultuur in de Zuidelijke Nederlanden; 16de-19de eeuw” [28/3 tot 6/7]

Katwijk

■ Katwijks Museum
Voorstraat 46 - 2225 ER Katwijk ®071/401.30.47- di-za 14-17u
W.G. van der Hulst - aquarellen [tot 12/4]
“Hendrik Johannes Jesse 1860-1943” - architectuur [19/4 tot 28/6]

Landgraaf

■ Kasteel Strijthagen
Strijthagenlaan - Landgraaf iS045/542.18.28 - do, za-zo 13-18uvr 13-21u 
“De verhuizing” - Edwin Maas [8 tot 30/3]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laten ©035/531.56.56 - di-za ll-17u.zo 12-17u
Ru van Rossem - grafiek, sculpturen [tot 31/3]
Maria van Kesteren, Marian Plug - schilderijen [6/4 tot 11/5]
“Henri Le Sidanet (1862-1939), van symbolisme tot neo-impressionisme" [22/ 
3 tot22/6]

Leiden

■ Galerie Cellini
Hooigracht 50 - 2312 KV Leiden <£>071/513.47.66 - do-za 14-17u
Fredy Wolf Wubben - beelden, grafiek [2/3 tot 9/4]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <£043/329.01.90 - di-z.o ll-17u
Hugo Debaere [tot 4/5]
Eadweard Muybridge [15/2 tot 19/5]
“Spiral village” - Doug Aitken, Maurizio Cattelan, ... [tot 25/5]
Carl Andre [22/6 tot31/8]
•Hedah
Cortenstraat 3 -6211 HT Maastricht <0043/350.04.33 - wo-zo 14-18u
Imogen Stidworthy, Jeroen Eisinga [19 tot31/3]
Ine Schroder [14/3 tot 7/4]
Han Rameckers [18/4 tot 18/5]

Middelburg

■ De Vleeshal Middelburg
Markt - Middelburg <£>0118/67.55.23 -di-zo 13-17u
Maria Roosen [16/3 tot -/4}
Kendell Geers [20/4 tot-/5]
• Zeeuws Museum
Abdij3-4331 BKMiddelburg <00118/62.66.55- di-vr 10-17uza-ma 13u30-17u 
"Reimond Kimpe (1885-1970), de gulden middenweg” - schilderijen, 
tekeningen [22/3 tot 15/6]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen <0024/322.91.93 - ma-za 10-17u zo 13-17u
Gérard Garouste - tekeningen [8/3 tot 27/4]
‘Petras Canisius, beeldvorming van een heilige”/”Jan Toorop in het Nijmeegs
Museum” [15/3 tot 5/5]

Rhenen

■ Gemeentemuseum Het Rondeel
Kerkstraat 1 - 3911 LD Rhenen <£>0317/61.20.77 - di-yr 12-17u za 13-17u 
“Het zelfportret als wereldbeeld” - Philip Akkerman, Mariene Dumas [15/2 tot 
29/3]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96-di-vr ll-17uza-zo 14-17u 
‘Portfolio BT’ - Laurens Bisscheroux, Fred van Eldijk, Bert Frijns... [tot 31/3]

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041 KD Roermond <00475/33.17.04 - di-za ll-17u
Peter Verheyden - schilderen [9/3 tot 13/4]
Claas Gubbels [20/4 tot 25/5]

Roosendaal

Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal <£>0165/56.64.85 - di-zo 14-17u 
Hanneke Mois, Theo Mois [9/3 tot 6/4]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13 - di-vr ll-16u30za ll- 
17uzo 12-17u
Henk Chabot [-Z3 tot -/8]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011 KZRotterdam <0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
J.C, Blaak, Lex Hameetman [tot 16/3]
“De docenten” - Henk van den Berg, Vera Harmsen, Jentius Hoogerdijk... [22/ 
3 tot 20/4]
■ Galerie Fotomania
Hoombtekersstraat22 - 3011 CL Rotterdam <£>010/413.50.55 -wo-zo 12-17u
“Sa nule” - Marjoleine Boonstra [tot 30/3]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam <£>010/412.40.48 - di-zo 14-17u
Noor Camstra, Mare Kuyper - keramische multiples, schilderijen, grafiek [8/3 
tot 3/4]
Beatrijs van Rheeden, Michaël Winkel - keramiek, schilderijen, tekeningen [5/4 
tot 1/5]
■ Galerie RAM
Hoombtekersstraat 8a - 3011 CL Rotterdam <£>010/412.31.33 - wo-zo 13-18u
“Vitrine Schouwburg” - Hans Brainink [tot 23/3]
■ Goethe Institut Rotterdam
‘s-Gravendijkwal50-52 - 3014 ED Rotterdam <£>010/436.54.11 - di-do 10-19u 
vr 10-17uza-zo 13-17u
‘Wat heb te maken ik met de rest, werken 1992-’97” - Yi Soonjoo [1 tot 27/3] 
“Nederlandse kunstenaars zien Duisburg” - Hanneke Breuker, Eric van der 
Schalie [5/4 tot-/]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AARotterdam <£010/440.03.01 - di-za 10-17u zo ll-17u
‘Portretten” - Annet van der Voort - fotografie [15/3 tot 4/5]
“The people’s choice” - Komar & Melamid [15/3 tot 18/5]
“Undressed, sexy lingerie van Marlies Dekkers” [22/3 tot 18/5]
“De vroege Mondriaan” - schilderijen, tekeningen, aquarellen [8/3 tot 8/6] 
“Delta werken, 35 jaar Galerie Delta Rotterdam” [22/3 tot 15/6]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam <£010/413.26.80- di-za 10-17u zo ll-17u
“Hét rijk van Neptunus, maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw” [tot 31/3] 
“Maritieme privé-verzamelingen" [28/3 tot 14/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <£010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“Impressions d’Afrique” - Raymond Roussel/Paul Bowles in Marokko” - 
fotografie/”Reisgidsen en atlassen” [tot 16/3]
“Het gebruiksvoorwerp: gevecht tussen tonnen en pannen” [tot 6/4]
“Thorvald Bindesboll (1846-1908), vergeten pionier van Deense art nouveau” - 
vormgeving [tot 27/4]
“Links richten, Rotterdam rónd 1930” - Wally Elenbaas, Dick Elffers, Jan
Kamman, Paul Schuitema... - fotografie [tot 12/5]
‘Tor example: Die Welt ist schön (final draft)” - Christopher Williams/”CD- en 
platenhoezen van kunstenaars” [15/3 tot 25/5]
“Rotterdamse grafiek na 1945” [29/3 tot 1/6]
“Stadscollectie, schilderkunst centraal” [29/3 tot 1/6]
“Hubert Damisch, introductie als gastconservator” [22/3 tot 18/8]
“Versieren volgens voorschrift; de toepassing van het ornament, 1850-1930” 
[22/9 tot 15/6]
“Shells” - Ben Schot [29/3 tot 16/6]
"Introductietentoonstelling over Hubert Damisch” [22/3 tot 18/8]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat31 -3011 GKRotterdam <£010/217.67.67- di-vr 10-17uza- 
zoll-17u
“Het Beursplein” [tot 15/6]
“2 eeuwen handel op prenten uit de Atlas Van Stolk” [14/3 tot 29/6]
“De skyline van Rotterdam, 1500-2000” [27/3 tot 6/7]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015 CBRotterdam <£010/440.12.00- di-za 10-17uzo 11- 
17u
“Ligne indéterminée” - Bernard Venet [tot 1/4]
“Neanderthal Museum, bewustzijn en betekenis in het wak van Günter Zamp 
Kelp”/”Scholen van Atelier PRO” [1/3 tot 6/4]
"Nederland naar school, 2 eeuwen scholenbouw"[tot 13/4]
“Coast Wise Europe” [13/4 tot 11/5]
“Nine plus one, 10 jonge Nederlandse architectenbureaus” [7/3 tot 1/10]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BNRotterdam <£010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Hedendaagse studioportretten uit Delhi"P'Face to face” - Rineke Dijkstra, 
Chris Harrison, Roland Fischer, Romy Finke [tot 16/3]
“Stephen Shore, foto’s 1973-1993"/”Polen” - Korrie Besems/'Parijs" - Eugène 
Atget [22/3 tot 11/5]

■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 ■ 3012 LG Rotterdam <£010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Chari van Ark [tot 6/4]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <£010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Once upon a different sort of time” - Tacita Dean/Gerco de Ruijter [tot 16/3] 
“A new refutation of time” - David Lamelas [5/4 tot 25/5]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam <£010/246.36.66 - di-za ll-17u zo 12u30- 
17u
“Eigen collectie, Cobra” [tot 15/6]
“L’Homme sucré, tekeningen uit de collectie Cees van der Geef” [ 15/3 tot 11/5] 
“De Gouden Eeuw van Schiedam, 1598-1795” [tot 26/10]

Sittard

■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbmekweg 113 A '6132 Sittard <£046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
"Project EL Experimental Intermedia” - Zjuul Devens, Harald Kubiczak, Chrit
Veugen, Maria Blondeel, Ludo Engels - [23/3 tot 25/4]
■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 -6131 ER Sittard ©046/451,34.60 - di-vr Il-17u za-zo 14-17u 
“Joey in the new world” - Bjame Melgaàrd/”Zomerdromen” - Dmitri 
Merkoulov [8/3 tot 27/4]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg <£013/544.42.40 - do-zo 13-17u
“Easy squeeze magazine” - William Speakman [15 tot 30/3]
■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg <£013/584.10.10 - di-vr 12-17u za-zo 13-17u
Sarkis/”Nieuwe media, tapes en installaties”/Albert Goederend - installatie [23/ 
3 tot 11/5] 
■ Scryption
Spoorlaan434A-5038 CH Tilburg <£013/535.37.77-di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Geld, van loonzakje tot chipkaart” [tot 31/3]
"Calligrafie in drievoud, schrijven in Europa, de Arabische wereld en het Verre
Oosten” [tot 13/4] w
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <£013/543.83.00 - di-zo ll-17u
"Passie/Passion" - Christian Boltanski [tot 13/4]
“The open road” - Hans Broek - schilderijen [tot 11/5]
“De tuin van John Körmeling” [tot zomer 1998]

Utrecht

■ Casco
Oudegracht366-3511 PP Utrecht <£030/231.99.95- wo-zo 13-17u30 
“Approach” - Birhte Leemeijer, Jacqueline Donachie, Heather Allen, Klaar van 
der Lippe [8/3 tot 6/4]
David Miles [13/4 tot 17/5]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht <£030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u
“Het beste van Wim T. Schippers” [1/3 tot 27/4]
■ Made in Heaven
Oudegracht305 - 3511 PB Utrecht <£030/234.28.64 - wo-za 13-18u
Erik Batstra - schilderijen [8/3 tot 5/4]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <£077/351.34.57 - di-vr 10-16u30 
za-zo 14-17u
“Giselle en gezellen” - Giselle Kuster, Suzanne Berkers, ... [tot 31/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 mei 1997. Gegevens voorde agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april 1997 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

Mathias LANFER
19 FEBRUARI - 14 MAART

DENMARK
21 MAART - 26 APRIL

Jan VAN MUNSTER
3 MEI -5 JUNI

OPEN: DINSDAG TOT VRIJDAG 14-19 U.-ZATERDAG 12-17 U.______________
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 3240)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

22/03/97 - 13/04/97
Hans Kuijs (NL)
Het verloren paradijs

LI 
A <0

Doelenstraat 41 
2440 Geel 
telfax:014-582751

CULTURELE REIZEN EN UITSTAPPEN 
voor individuele reizigers en voor verenigingen, 
bedrijven en scholen

O

0

26/04/97 - 18/05/97

Johan Clarysse
Lentebeelden

U Gratis brochure op aanvraag:

ART TRAVEL - Kongostraat 74 - 9000 Gent 
Tel: 09-233.37.70 (9-13 uur) - Fax: 09-233.37.70
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galerij c. de VoS

RONNY DELRUE
schilderijen en tekeningen

opening 
zondag 23 maart vanaf 15 uur

tentoonstelling
23 maart - 20 april 1997

ACCENTEN
[ een visie op grafische vormgeving ]

Ever Meulen
van 24 februari tot 27 maart 1997

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

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

internet: http://www.artsite.be/ 
gallery/GOVI_/devos.htm

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas

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

Sint-Lucaspassage

VRAAG .
ONZE
ADVERTENTIETARIEVEN

1
GALERIJ DE WITTE BEER

Witte Beerstraat 7
8200 Brugge Sint-Andries

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

Gastkunstenaar

Rita Vansteelandt
schilderijen

13/3/97 - 20/4/97

Stefan Annerel
recente schilderijen op doek

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

24/4/97 - 1/6/97

Beniti Cornelis
recente werken

werk in permanentie van 
O-Sekoer (cartoons) 

Yves Velter (schilderijen) 
Chris Wuytack (houtsneden)

De galerij is vrij toegankelijk 
op zaterdag 1,8,15 maart of 5,12,19 april ‘97 
op zondag 2, 9,16 maart of 6,13, 20 april ‘97 

van 15 tot 18 uur én altijd op afspraak 
telefoon 050 / 31 14 05 of 34 36 89

Openingsuren:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

van 14.30 uur tot 18.30 uur 
en op afspraak tel. 056/25 88 57 

of 056/51 26 01 (privé)
Galerijinformatie op Internet:

http://www.Artsite.be/gallery/GWVL/athena.htm

Wij beschikken permanent over een ruim 
aanbod grafiek, schilderijen en beeldhouwwerken 

van jonge en gevestigde kunstenaars.

»
Kunstuitleen. In Vlaanderen 

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

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

KUNSTIHUS
WI WAT MINDER, U WAT MEER. g 

/ og ' ' ■ °Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 60 - MAART-APXIL1996 

____  - - '•___

■ 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 vertellende 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: MelBochner 1966-1973 ■ Koen Brams & Dirk Pültau 
Verzamel- en museumbeleid in Vlaanderen: enkele conclusies en 
aanbevelingen ■ Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleverin
gen Aflevering 2: De kunstenaaris de lever van de maatschappij

NUMMER 61 - MEI-JUNI 1996

VOORAF

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
• De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best 
vermogen geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
de redactie. Verantwoordelijke uitgever
• Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie Koen Brams
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

UITGEVERIJ

Uitgever
DWR/TWRvzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1

Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en Bart 
Verschaffel

REDACTIE

■ 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, deel II, deel III. Een voorlopige samenwatting" van 
Patrick Van Caeckenbergh ■ Linda Warmoes KUNST een feuil
leton in afleveringen Aflevering 3: dada, pipi & kaka

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

NUMMER 62 - JVU-AVGUSTUS1996
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ 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 het 
Arachnische ■ Dirk Pültau Wegen van de Duitse televisie ■ S ven 
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 afleverin
gen Aflevering 4: Ut ende van Ut Ende

NUMMER 63 - SEPTEMBER-OKTOBER1996 

■ Jacq Vogelaar Schrijven voor de vorm. Hoe het werkt ■ Frank 
Vande Veire Ilya Kabakov: een autoloze autobiografie ■ Steven 
Jacobs Een schrijn voor kunst en kunstenaar. Over de dubbelzin
nige ideologie van het monografische museum ■ Steven Jacobs 
Een schrijn in het dorp. Stéphane Beels ontwerp voor het Raveel- 
museum ■ Renée Steenbergen De verzameling als autobiografisch 
project. 8 interviews ■ Sven Lütticken Kunst, een gebruiksaanwij
zing. Over "Un cabinet d'amateur" en "La vie mode d'emploi" van 
Georges Perec ■ Dirk Pültau De affirmatieve vrouw in de kunst. 
Over Gynaika en "Inside the Visible" ■ Marc De Kesel Het 
vormeloze van een sokkel. Kunst als scatologie ■ Linda Warmoes 
KUNST een feuilleton in afleveringen Aflevering 5: De kunste-

- naars zijn alweer nieuwe grenzen aan het opzoeken

NUMMER 64 - NOVEMBER-DECEMBER 1996 

■ Steven Jacobs, Koen Brams & Dirk Pültau Anatomie van een 
fossilisatie: de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Vlaamse en Neder
landse universiteiten ■ Eric De Kuyper Voor de heruitvinding van de 
universiteit ■ Frank Vande Veire Breekbare, gebroken tijd Nietzsche 
en de moderne kritiek ■ Jorinde Seijdel, Geert Bekaert & Jacques 
Lust Conservatie - Restauratie - Restitutie Over Horst W. Janson, het 
Wereld Erfgoed-project, de beeldenzaal van Victor Horta en de groot
ste kunstroof aller tijden ■ Jeroen Boomgaard De stomme dichter van 
het Stedelijk ■ Dirk Lauwaert JLG De bloedende kersenboom na een 
zwerm meeuwen ■ Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleve
ringen Aflevering 6: Het gaat hier verschrikkelijk stinken

NUMMER 65- JANUAR1-FEBRUARI1997 

■ Dirk Pültau De diskjockeys van de kunstgeschiedenis Over Het 
volk ten voeten uit ■ Bart Meuleman De kijker heeft altijd gelijk ■ 
Mare Holthof Herrie om een omelet ■ Gert Mattenklott Twaalf 
thesen over zin en onzin van Political Correctness ■ Dieter Lesage 
GAZ - De Gesubsidieerde Autonome Zone ■ Hans Abbing De prijs 
van sponsoring Overwegingen naar aanleiding van Tien jaar brug
gen bouwen tussen cultuur en economie van de Stichting voor 
Kunstpromotie ■ Steven Jacobs A fatality of misinterpretation Over 
de kunsttheorie van Clement Greenberg • Sven Lütticken Het 
geheugen van de hedendaagse kunst Over Gerhard Richter, Jeff Wall 
en Mat Collishaw ■ Koen Brams Vuilheid kan van een betoverende 
schoonheid zijn Interview met Linda Warmoes

AUTEURS 

■ Pierre Bourdieu Hoogleraar aan het Collège de France en 
hoofdredacteur van Actes de la recherche en sciences sodales en 
Liber. Revue européenne des livres. Talrijke publicaties, onder 
meer, La distinction, critique sociale du jugement (1979), Les 
règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (1992). Bij 
Van Gennep verscheen Opstellen over smaak, habitus en het 
veldbegrip (1989) en De regels van de kunst - Wording en structuur 
van het literaire veld (1994).
■ Craigie Horsfield Toonde in 1988voor het eerst zijn fotowerken. 
Daarnaast publiceerde hij eigen tekstmateriaal en de weergave van 
gesprekken waarin onder meer zijn particuliere benadering van 
geschiedenis werd onderzocht en uiteengezet. Met het recente 
project The City of the People in de Fundació Tapiès in Barcelona 
- waarover eerstdaags een boek zal worden voorgesteld - schuift 
Horsfield dialoog en uitwisseling van ideeën nog meer op de 
voorgrond als bron en essentie van zijn fotografisch werk. In de 
zomer organiseert het Museum Dhondt-Dhaenens het project Deurle, 
6 juli 1997, waaraan Craigie Horsfield zijn medewerking verleent. 
■ DirkLauwaertDoceertoverfilmaanhetR.I.T.S., overfotografie 
aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen onlangs de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.L en is 
actief als essayist. Als redacteur verbonden aan het Benjamin- 
joumaal. Recent verscheen Sluipwegen van het denken (essays 
over Michel de Certeau, samen met Koenraad Geldof, SUN, 1996). 
In de loop van dit jaar verschijnt bij Van Halewijck Schimmenspel, 
een nieuwe bundel essays.
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus.
■ Bart Meuleman Auteur. Mede-oprichter van Bebuquin, 
uitgever van theaterteksten.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raaf sinds januari 1994.
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Het beeld: theorie en lectuur
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W.J.T. Mitchell en Rosalind Krauss, daarnaast een aantal 
iconografische oefeningen, onder andere over het stilleven, het 
auto-ongeval en Lost Highway. Daarnaast het interview met de 
redactie van Texte zur Kunst en een bespreking van de tentoonstelling 
Parijs/Brussel.
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