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Iconografie
Wat willen beelden nu werkelijk^

What Do Pictures Really Want? Zou
den beelden het liefst massa’s geld 
willen kosten, bewonderd willen wor
den, hun schoonheid geprezen willen 
zien, veel liefhebbers wensen die hen 
aanbidden en vereren?
Er zijn een aantal beelden die hierin 
perfect slagen. Ze moeten niet eens 
benoemd worden, want iedereen kent 
ze, die beelden die honderdduizenden 
mensen in beweging brengen. Het 
succes van deze beelden leidt echter 
de aandacht af van het trieste lot dat 
de meeste van hun soortgenoten te 
beurt valt: beelden die geen cent 
waard zijn, beelden waaraan achte
loos voorbij wordt gegaan, beelden 
die niemand echt serieus lijkt te ne
men. In dit nummer willen we niet 
het leed van alle beelden in deze we
reld op ons nemen. Dat zou te veel 
gevraagd zijn. Trouwens, er zijn 
nogal wat beelden die gewoonweg 
onhandelbaar zijn! Figuurlijk, om
dat ze nauwelijks op eigen benen 
staan, omdat ze bijeengejat zijn. Over 
dit soort beelden, die wel van 
Mc Phisto afkomstig lijken, handelt 
de tekst van Sybrandt van Keulen. 
Vele beelden zijn ook letterlijk on
handelbaar, omdat ze tweedimen
sionaal zijn. Deze probleemstelling 
ligt ten grondslag aan de reflecties 
van Dirk Lauwaert over het project 
van de ‘handelbare’ beeldhouwkunst 
Hoe moeten we met - succesvolle, 
marginale, onzuivere of onhandel
bare - beelden omgaan? Een aanzet 
van een methode vinden we in de 
bijdrage van de Amerikaanse theo
reticus W.J.T. Mitchell die bijvoor
beeld een wervingsposter van het 
Amerikaanse leger betrekt op de af
fiche van de film The Jazz Singer en 
een beeld van Jezus Christus. “Ik 
kon mijn onderzoek moeilijker heb
ben gemaakt door abstracte doeken 
te bekijken (beelden die geen beelden 
willen zijn), of genres zoals de 
landschapschilderkunst,” merkt 
Mitchell aan het einde van zijn pole
mische tekst op. In dit nummer pu
bliceren we een aantal van die on
derzoeken die meer inspanningen 
hebben gevergd, al verschilt de me
thode misschien niet zo veel van die 
van Mitchell: Bart Verschaffel over 
het 17de-eeuwse stilleven, Bart 
Meuleman over Lost Highway van 
David Lynch en Steven Jacobs over 
abstracte en architecturale motieven 
in het cinematografische oeuvre van 
Michelangelo Antonioni.
Verder ook in dit nummer: een be
spreking van de tentoonstelling Paris- 
Bruxelles, Bruxelles-Paris, en het in 
het vorige nummer aangekondigde 
interview met Isabelle Graw en Stefan 
Germer van Texte zur Kunst.
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Husk-face masker vervaardigd door Rose ‘Mother’ Green 
opgenomen in de tentoonstelling Het object als bemiddelaar (Etnografisch Museum Antwerpen)
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Recente studies over visuele cultuur en 
kunstgeschiedenis worden beheerst door 
vragen in verband met interpretatie en reto
rica. We willen weten wat beelden beteke
nen en wat ze aanrichten: hoe ze als tekens 
en symbolen communiceren en over welk 
soort macht ze beschikken om menselijke 
gevoelens en gedragingen te beïnvloeden. 
Als de vraag naar het verlangen wordt op
geworpen, wordt dat verlangen gewoonlijk 
toegeschreven aan de producent of de con
sument van de beelden. Men behandelt het 
beeld dan als de uitdrukking van het verlan
gen van de kunstenaar of als een mecha
nisme om de verlangens van de kijker op te 
wekken.
In dit essay wil ik de plaats van het verlan
gen verschuiven naar de beelden zelf. Wat 
willen beelden? Deze vraag betekent zeker 
niet dat interpretatieve of retorische kwes

ties opzij worden geschoven. Wel zal ze er 
hopelijk toe bijdragen dat de vraag naar de 
betekenis en de macht van beelden er 
voottaan enigszins anders uitziet. De vraag 
naar het verlangen van beelden zal ons ook 
helpen om een fundamentele verschuiving 
te begrijpen die zich in de kunstgeschiede
nis en andere disciplines heeft voorgedaan 
en die Weleens ‘visuele cultuur’ of ‘visuele 
studies’ wordt genoemd. Ik heb ze in ver
band gebracht met een pictorial turn in 
zowel de populaire als de elitair-intellec- 
mele cultuur.

Het verlangen van beelden

Om geen tijd te verliezen ga ik uit van de 
veronderstelling dat we in staat zijn om ons 
ongeloof met betrekking tot de premissen 
van de vraag ‘wat willen beelden’ op te 

heffen. Ik besef heel goed dat de vraag bizar 
en misschien zelfs bedenkelijk is. Ik besef 
dat de vraag de subjectivering van beelden 
impliceert, een dubieuze personificatie van 
levenloze voorwerpen, en dat ze flirt met 
een regressieve, bijgelovige houding te
genover beelden die ons, indien we ze ern
stig namen, zou terugvoeren tot praktijken 
als totémisme, fetisjisme, idolatrie en ani
misme. De meeste moderne, verlichte men
sen bekijken deze praktijken met achter
docht: ze beschouwen ze als primitief of 
infantiel in hun traditionele gedaante (de 
verering van materiële voorwerpen, de 
omgang met poppen en andere levenloze 
objecten als levende wezens) en als patho
logische symptomen in hun moderne mani
festaties (het fetisjisme, zowel van koop
waar als in de betekenis van neurotische 
perversie).



Ik ben er mij ook ten volle van bewust dat de 
vraag misschien klinkt als een smakeloze 
toe-eigening van een onderzoek dat eigen
lijk aan anderen is voorbehouden, met name 
aan mensen die het voorwerp van discrimi
natie zijn geweest. De vraag is een echo van 
het hele onderzoek naar het verlangen van 
de verachte of vernederde ander, van de 
minderheid of de ondergeschikte, dat zo’n 
sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikke
ling van modem onderzoek naar gender, 
seksualiteit en etniciteit. “Wat wil de zwarte 
man?” luidde de vraag van Franz Fanon, 
die daarmee in één enkele zin zowel de 
mannelijkheid als het neger-zijn dreigde te 
verdinglijken. (1) “Wat wil de vrouw?” 
luidde de vraag waarvan Freud zelf wist dat 
hij ze niet kon beantwoorden. (2) Vrouwen 
en niet-blanken hebben strijd geleverd om 
deze vragen zelf te kunnen beantwoorden 
en beschrijvingen van hun eigen verlan
gens te formuleren. Men kan zich moeilijk 
voorstellen dat beelden ooit iets dergelijks 
zouden kunnen, en evenmin dat elk onder
zoek van die aard ooit iets anders zou kun
nen zijn dan een soort stiekeme of (in het 
beste geval) onbewuste buiksprekerij, alsof 
Edgar Bergen aan Charlie McCarthy zou 
vragen: “Wat willen poppen eigenlijk?” 
Toch wil ik hier even doen alsof het de 
moeite loont deze vraag te stellen - als een 
soort gedachtenexperiment, om te kijken 
waar die vraag me heen leidt, maar ook 
omdat ik ervan overtuigd ben dat we ons 
deze vraag eigenlijk al stellen, dat we zelfs 
niet anders kunnen, en dat ze daarom een 
analyse verdient. Ik voel me aangemoedigd 
door de voorbeelden van Marx en Freud, 
die aanvoelden dat een moderne sociale of 
psychologische wetenschap ook kwesties 
moest aanpakken als het fetisjisme en het 
animisme, de subjectiviteit van objecten, 
de persoonlijkheid van dingen. Afbeeldin
gen zijn dingen die gemerkt zijn met alle 
stigmata van de persoonlijkheid: ze hebben 
zowel een fysiek als een virtueel lichaam; 
ze spreken ons aan, soms letterlijk, soms 
figuurlijk. Ze hebben niet alleen een opper
vlak maar ook een gezicht dat de beschouwer 
aankijkt. Zowel Marx als Freud behande
len het verpersoonlijkte of gesubjectiveerde 
object met diepe achterdocht en onderwer
pen hun respectieve fetisjen aan een 
iconoclastische kritiek. Toch besteden bei
den heel wat energie aan een gedetailleerde 
beschrijving van de processen waarmee in 
de menselijke ervaring de subjectiviteit van 
objecten wordt geproduceerd. Zeker in 
Freuds geval is het nog maar de vraag of de 
ziekte van het fetisjisme wel te ‘genezen’ 
valt. Ik beschouw het gesubjectiveerde ob
ject in welke vorm dan ook als een onge
neeslijk symptoom, en ik vind dat we Marx 
en Freud maar beter kunnen leren zien als 
gidsen die ons dit symptoom kunnen hel
pen begrijpen en misschien transformeren 
in minder pathologische, minder schade
lijke vormen. We blijven opgescheept met 
onze magische en premoderne houdingen 
tegenover objecten, en dan vooral tegen
over beelden. Het is niet onze opdracht om 
deze houdingen te overwinnen maar om ze 
te begrijpen.
De literatuur schrikt er natuurlijk helemaal 
niet voor terug om zich te verlustigen in de 
unheimliche verpersoonlijking van beel
den. Zowel in moderne als in traditionele 
verhalen zijn magische portretten, maskers 
en spiegels, levende beelden en spookhui
zen alomtegenwoordig. De aura van deze 
imaginaire beelden sijpelt door tot in pro
fessionele en populaire houdingen tegen
over werkelijke beelden. (3) Kunsthistorici 
‘weten’ misschien wel dat de beelden die ze 
bestuderen niet meer zijn dan materiële 
voorwerpen gemerkt met kleuren en vor
men, maar in hun woorden en gedragingen 
wekken ze de indruk dat beelden een wil en 
een bewustzijn, handelingsvermogen en 
verlangens bezitten. (4) Iedereen weet dat 
een foto van zijn of haar moeder niet leeft, 
maar niemand zal hem zomaar bekrassen of 
vernietigen. Geen enkel modem, rationeel, 
ongodsdienstig individu vindt dat je beel
den als mensen moet behandelen, maar we 
zijn blijkbaar geneigd om voor bijzondere 
gevallen een uitzondering te maken.
Deze houding blijft overigens niet beperkt 
tot waarde volle kunstwerken of tot beelden 
die een persoonlijke betekenis bezitten. Elk 
reclamebureau weet dat bepaalde beelden 
‘een ziel’ hebben: ze bezitten blijkbaar het 
verbazingwekkende vermogen om een 
reclamecampagne nieuwe oriëntaties en 
verrassende wendingen mee te geven, zo
dat ze begiftigd lijken met intelligentie en 
doelgerichtheid. Wanneer Mozes eist dat 
Aaron hem vertelt hoe het Gouden Kalf
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werd vervaardigd, zegt Aaron dat hij ge
woon het goud van de Israëlieten in het 
vuur heeft gegooid, “en dit kalf te voor
schijn kwam”, als ging het om een auto
maat die zichzelf had geschapen. Blijkbaar 
hebben ook afgodsbeelden weleens een 
‘ziel’. Het idee dat beelden een eigen so-' 
ciale of psychologische macht bezitten, is 
in de hedendaagse visuele cultuur zelfs 
uitgegroeid tot het dominerende cliché. De 
bewering dat we in een maatschappij van 
het spektakel, de bewaking en simulacres 
leven, is niet alleen een inzicht van de 
geavanceerde cultuurkritiek. Een icoon van 
de sport- en de reclamewereld als André 
Agassi kan zeggen dat “image alles is” - dat 
interpreteert men niet alleen als een uit
spraak die óver beelden gaat maar ook voor 
beelden spreekt, afkomstig van iemand die 
zelf wordt gezien als ‘niets anders dan een 
image’.
Het valt dus gemakkelijk aan te tonen dat de 
idee van de persoonlijkheid van beelden 
even sterk leeft in de moderne wereld als in 
premoderne maatschappijvormen. Veel 
moeilijker is het om te weten wat we met 
dat inzicht moeten doen. Hoe krijgen tradi
tionele attitudes tegenover afbeeldingen - 
idolatrie, fetisjisme, totémisme - in mo
derne maatschappijen een nieuwe functie 
toebedeeld? Hebben we als cultuurcritici 
de opdracht om deze afbeeldingen te 
demystificeren, de moderne afgodsbeelden 
stuk te slaan, de fetisjen die mensen als 
slaven onderwerpen aan de kaak te stellen? 
Moeten we echte en valse, gezonde en 
zieke, zuivere en onzuivere, goede en kwade 
beelden van elkaar scheiden? Zijn beelden 
het terrein waarop een politieke strijd moet 
worden gevoerd, de plaats waarop een 
nieuwe ethiek moet worden ontwikkeld? 
De verleiding is heel groot om deze vragen 
met een krachtig ‘j a’ te beantwoorden en de 
kritiek van de visuele cultuur aan te grijpen 
als een open strategie van politieke inter
ventie. De werkwijze van deze kritiek be
staat erin beelden te ontmaskeren als in
strumenten van ideologische manipulaties 
die mensen reële schade berokkenen. Een 
extreme positie is die vàn Catherine 
MacKinnon, die beweert dat pornografie 
niet alleen een representatie is van geweld 
op en vernedering van vrouwen, maar ook 
zelf zo’n daad van gewelddadige vernede
ring vormt. (5) V ertrouwder en minder con
troversieel zijn een reeks argumenten in de 
politieke kritiek van de visuele cultuur: dat 

de Holly woodfilm vrouwen construeert als 
objecten van de ‘mannelijke blik’, dat on
geletterde massa’s worden gemanipuleerd 
door beelden van de visuele media en de 
populaire cultuur, dat niet-blanken het 
slachtoffer zijn van treffende stereotypen 
en racistische visuele discriminatie, en dat 
musea een kruising zijn van religieuze tem
pels en banken: warenfetisjen worden er 
uitgestald met het oog op rituelen van pu
blieke verering, en die rituelen zijn ontwik
keld om een esthetische en economische 
meerwaarde te produceren.
Ik beweer dat al deze argumenten wel een 
grond van waarheid bevatten (een flink 
deel ervan heb ik trouwens zelf gehan
teerd), maar tegelijk radicaal onbevredi
gend blijven. Het meest voor de hand lig
gende probleem is misschien dat de kriti
sche onthulling en afbraak van de nefaste 
macht die beelden bezitten tegelijk gemak
kelijk en vruchteloos is. Als politieke te
genstrevers zijn beelden erg gegeerd: je 
kunt ze hard aanpakken maar als puntje bij 
paaltje komt, blijft alles bij het oude. 
Scopische regimes kun je meer dan eens 
omverwerpen, zonder enig zichtbaar effect 
op de visuele of de politieke cultuur. In het 
geval van MacKinnon ligt de absurditeit 
van het project voor de hand. Moet een 
progressieve en humane politiek die so
ciale en economische rechtvaardigheid na
streeft zijn energie besteden aan een cam
pagne om pornografie te bannen? Of gaat 
het hier in het beste geval om een symp
toom van politieke frustratie, en in het slecht
ste geval om progressieve politieke energie 
die afgeleid wordt naar een collaboratie 
met dubieuze vormen van politieke reac
tie?
Kortom, misschien wordt het tijd om onze 
ideeën over hetgeen in een kritiek van de 
visuele cultuur op het spel staat wat bij te 
stellen en de retoriek over ‘de macht van 
beelden’ enigszins te dempen. Machteloos 
zijn beelden zeker niet," maar waarschijn
lijk zijn ze wel heel wat zwakker dan we 
denken. Het gaat erom ons oordeel over 
hun macht en over de manier waarop die 
werkt te verfijnen en te compliceren. Dat is 
de reden waarom ik de vraagstelling ver
schuif van hoe beelden werken naar wat ze 
willen, van macht naar verlangen, van het 
model van de dominante macht die om 
verzet vraagt naar het model van de onder
worpene die moet worden ondervraagd, of 
beter: die moet worden uitgenodigd om te 

praten. Als de macht van beelden veel weg 
heeft van de macht van de zwakkeren, dan 
verklaart dat misschien waarom hun ver
langen in evenredige mate sterk is: om hun 
feitelijke onmacht te compenseren. De re
den waarom critici graag willen dat beelden 
sterker zijn dan ze eigenlijk zijn, is mis
schien wel omdat ze ons, wanneer we ze 
bestrijden, ontmaskeren of prijzen, een ge
voel van macht kunnen bezorgen.
Het model van het beeld als onderworpene 
of mindere, daarentegen, ontsluit in onze 
verhouding met beelden de feitelijke dia
lectiek van macht en verlangen. Wanneer 
Fanon nadenkt over het neger-zijn, be
schrijft hij dat als een “lijfelijke vervloe
king” die je in de directheid van de fysieke 
ontmoeting naar het hoofd wordt geslin
gerd: “Kijk daar, een neger”. (6) Maar de 
constructie van het raciale en racistische 
stereotype is ingewikkelder dan de aan
wending van het beeld als een techniek van 
onderwerping. Ze bestaat in het knopen van 
een double bind, die zowel het subject als 
het object van het racisme treft. (7) Het 
oculaire geweld van het racisme splijt zijn 
object in tweeën, verscheurt het en maakt 
het tegelijkertijd meer dan zichtbaar en 
onzichtbaar, in Fanons woorden een object 
van “abominatie” en “adoratie”. (8) 
“Abominatie” en “adoratie”, gruwel en 
verering, zijn nu net de termen waarmee 
idolatrie in de Bijbel wordt gehekeld. (9) 
Precies zoals de zwarte wordt ook het 
afgodsbeeld tegelijk veracht en vereerd, 
geminacht als iets onbeduidends, als een 
slaaf, en gevreesd als een buitenaardse en 
bovennatuurlijke macht. Als idolatrie de 
hevigste vorm is van beeld-macht die de 
visuele cultuur kent, gaat het hier wel om 
een merkwaardig ambivalente en dubbel
zinnige vorm van macht. Voorzover 
visualiteit en visuele cultuur besmet zijn 
door een soort “schuld door associatie” met 
de idolatrie en met het boze oog van het 
racisme, hoeft hét niet te verbazen dat ie
mand als Martin Jay “het oog” zelf ziet als 
iets dat in de westerse traditie meer dan 
eens werd “neergeslagen”, en het gezichts
vermogen als iets dat meer dan eens werd 
onderworpen aan een "denigratie". (10) 
Als beelden personen zijn, zijn het ge
kleurde of getekende personen, en het schan
daal van het zuiver witte of zuiver zwarte 
doek, het blanke, tekenloze oppervlak, krij gt 
dan een totaal ander gezicht. (11)
Wat het gender van beelden betreft, is het 
duidelijk dat hun “voorgeprogrammeerde” 
positie vrouwelijk is omdat beelden, in 
Norman Brysons woorden, “het kijken con
strueren rond een tegenstelling tussen de 
vrouw als beeld en de man als drager van de 
blik.” (12) De vraag wat het beeld wil, is 
dus niet te scheiden van de vraag wat de 
vrouw wil. Vooruitlopend op Freud hangt 
Chaucer een verhaal op rond de vraag “wat 
vrouwen het vurigst verlangen”. Deze vraag 
wordt gesteld aan een ridder die schuldig 
werd bevonden aan de verkrachting van 
een hofdame, en die een jaar lang uitstel 
van executie krijgt om een zoektocht naar 
het juiste antwoord te ondernemen. Keert 
hij met het foute antwoord terug, dan zal de 
doodstraf worden uitgevoerd. Van de vrou
wen die hij ondervraagt, krijgt dé ridder 
veel foute antwoorden - geld, reputatie, 
liefde, schoonheid, fraaie kleren, genot in 
bed, een grote schare bewonderaars. Het 
juiste antwoord blijkt “maistrye” te zijn, 
een complexe Middelengelse term waar
van de betekenis balanceert -tussen onder
werping van rechtswege of met instem
ming, en de macht die samengaat met supe
rieure kracht of list. (13) De officiële mo
raal van Chaucers vertelling luidt dat spon
tane, op wederzijdse instemming berus
tende onderwerping de voorkeur verdient, 
maar Chaucers verteller, de cynische en 
wereldwij ze vrouw van B ath, weet dat vrou
wen macht willen (en dus ontberen) en dat 
Ze elke vorm van macht die ze krijgen ook 
zullen grijpen.
Wat is de moraal van dit verhaal voor het 
beeld? Als je alle beelden zou ondervragen 
die je in de loop van een jaar ontmoet, 
welke antwoorden zou je dan krijgen? On
getwijfeld zouden heel wat beelden 
Chaucers ‘foute’ antwoorden geven: ze 
zouden beweren dat beelden het liefst mas
sa’s geld zouden willen kosten, dat ze be
wonderd willen worden en hun schoonheid 
geprezen willen zien, dat ze veel liefheb
bers willen die hen aanbidden en vereren. 
Toch zouden ze in de eerste plaats een vorm 
van ‘maistrye’ over de kijkers willen uitoe
fenen. Michael Fried vat de “primordiale 
conventie” van de schilderkunst in exact 
deze termen samen: “een schilderij... moest
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de beschouwer eerst aantrekken, hem ver
volgens boeien en hem ten slotte helemaal 
betoveren, anders gezegd: een schilderij 
moest naar iemand roepen, hem doen stil
staan en hem daar ook vasthouden, alsof hij 
betoverd was en zich niet meer kon bewe
gen.” (14) Het schilderij wil met de kijker 
van plaats ruilen, hem aan de grond nagelen 
en verlammen; het wil dat hij onder de blik 
van het schilderij Verandert in een beeld - 
watje het ‘Medusa-effect’ zou kunnen noe
men. Dit effect is misschien het duidelijk
ste bewijs van de stelling dat de macht van 
beelden en die van vrouwen naar elkaar 
gemodelleerd zijn, en dat het model van het 
beeld en dat van de vrouw abject is, 
gemutileerd en gecastreerd. De macht die 
beelden en vrouwen willen, wordt voorge
steld als een gemis, niet als een bezit.

Enkele oefeningen

Ongetwijfeld kunnen we het verband tus
sen beelden, vrouwelijkheid en neger-zijn 
veel uitvoeriger uitwerken. Daarbij kunnen 
we ook andere variaties op de onderworpen 
status betrekken, gebaseerd op andere mo
dellen van gender, seksuele identiteit, cul
turele positie en zelfs biologische identiteit 
(veronderstel even dat we als model voor 
de verlangens van beelden deze van dieren 
zouden nemen? Wat bedoelt Wittgenstein 
wanneer hij naar bepaalde vaak voorko
mende filosofische metaforen verwijst als 
“rare beelden”?) Maar hier wil ik me beper
ken tot het model van Chaucers zoektocht 
en kijken wat er gebeurt als we beelden 
ondervragen over hun verlangens en hen 
niet beschouwen als boodschappers van 
betekenissen of instrumenten van de macht. 
Ik begin met een beeld dat zijn hart op de 
tong draagt, de beroemde Uncle Sam- 
recruteringsaffiche voor het Amerikaanse 
leger. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoor
log ontworpen door James Montgomery 
Flagg. De verlangens van dit beeld lijken 
absoluut duidelijk, geconcentreerd op een 
welbepaald object: het wil “jou”, alle jonge 
mannen die door hun leeftijd voor leger
dienst in aanmerking komen. Het onmid
dellijke verlangen van dit beeld lijkt een 
versie van het Medusa-effect: de affiche 
roept de kijker aan, verbaal, en probeert 
hem aan de grond te nagelen. Dat gebeurt 
door de directheid van de blik, maar ook 
met wat beslist het fraaiste beeldelement 
van de affiche is: de in perspectief gete
kende hand met de wijsvinger die de kijker 
isoleert, beschuldigend, aanwijzend, beve
lend. Maar het verlangen om de kijker te 
verlammen is maar een voorbijgaande en 
kortstondige behoefte. Op lange termijn 
bestaat de drijfveer erin de kijker in bewe
ging te zetten, hem te mobiliseren en hem 
naar ‘heb dichtstbijzijnde recruterings- 
kantoor’ te sturen, en uiteindelijk naar de 
andere kant van de oceaan, om er te vechten 
en misschien te sneuvelen voor zijn vader
land.
Tot nu toe hebben we alleen de onverhulde 
tekens van het positieve verlangen gelezen. 
Het gebaar van de wijzende of wenkende 
vinger komt op moderne recruterings- 
affiches wel vaker voor. Willen we verder 
gaan, dan moeten we de vraag naar wat dit 
beeld wil, formuleren in termen van gemis. 
Het contrast met een Duitse affiche is ver
helderend. Daar roept een jonge soldaat 
zijn broers aan; hij nodigt hen uit toe te 
treden tot de broederschap van de soldaten 
die eervol op hef slagveld gesneuveld zijn. 
Zoals zijn naam al aanduidt, is de relatie 
tussen Uncle Sam en de potentiële recruut 
oppervlakkiger en indirecter. Uncle Sam is 
al wat ouder en hij mist de jeugdige kracht 
die nodig is om te vechten. Wat misschien 
belangrijker is: hij bezit evenmin de directe 
bloedverwantschap die een figuur van het 
vaderland hoort op te roepen. Hij vraagt 
jonge mannen te vechten en te sneuvelen in 
een oorlog waaraan hijzelf noch zijn zonen 
zullen deelnemen. Uncle Sam heeft geen 
“zonen”, alleen “zijn neven leven echt,” 
zoals George M. Cohan het formuleerde; 
Uncle Sam zelf is onvruchtbaar, een soort 
abstracte, bordkartonnen figuur zonder 
lichaam en zonder bloed. Nochtans ver
persoonlijkt hij de natie en roept de zonen 
van andere mannen op om hun lichaam en 
hun bloed te schenken. Het is toepasselijk 
dat hij als afbeelding een afstammeling is 
van Britse spotprenten over Yankee Doodle, 
een karikatuur die in de 19de eeuw de 
pagina’ s van Punch sierde. Zijn oudste voor
vader heeft dan weer echt bestaan: ‘Uncle 
Sam’ Wilson, die het Amerikaanse leger 
tijdens de oorlog met Engeland (1812-15) 
van rundvlees voorzag. Je kunt je moeite-
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loos een scère voorstellen waarin het oor
spronkelijke prototype van Uncle Sam zich 
met zijn “I want you” niet tot een groep 
jonge mannen richt, maar tot een kudde vee 
die naar de slachtbank wordt afgevoerd. 
Wat wil dit beeld dan? Een volledige ana
lyse zou ons binnenleiden in het politieke 
onbewuste van een natie die symbolisch 
wordt verbeeld als een lichaamloze ab
stractie, een Verlichtingsmaatschappij van 
wetten en niet van mensen, van principes en 
niet van bloedverwantschappen, en die in 
werkelijkheid wordt belichaamd als een 
plaats waar oude blanke mannen jonge 
mannen van alle rassen uitsturen om hun 
oorlogen te vechten. Waaraan het deze reële 
en verbeelde natie ontbreekt, is vlees - 
lichamen en bloed -, en wat ze uitstuurt om 
dat vlees te halen is een hollow man, een 
stropop, een vleesleverancier of misschien 
gewoon een kunstenaar. Uiteindelijk blijkt 
het model voor de Uncle Sam-affiche James 
Montgomery Flagg zelf te zijn geweest. 
Uncle Sam is zodoende een zelfportret van 
de patriottische Amerikaanse kunstenaar 
die uitgedost is in de nationale kledij en 
zichzelf reproduceert in miljoenen iden
tieke afdrukken - het soort vruchtbaarheid 
dat beelden en kunstenaars ter beschikking 
staat. De ‘lichaamloosheid’ van zijn mas
saal geproduceerde beeld wordt gepareerd 
doordat dit beeld een plaats (en een incar
natie) krijgt in recruteringskantoren (en in 
de lichamen van reële recruten) die over de 
hele natie verspreid zijn.
Tegen deze achtergrond lijkt het misschien 
verbazend dat deze affiche als recruterings- 
middel macht had en effectief was, en het 
zou inderdaad moeilijk zijn om iets over de 
werkelijke macht van deze afbeelding te 
weten te komen. We kunnen daarentegen 
wel beschrijven hoe het beeld zijn verlan
gen construeert in een relatie met machts 
en onmachtsfantasieën. Misschien span
nen de subtiele openhartigheid waarmee 
het beeld over zijn bloedeloze steriliteit 
spreekt en zijn oorsprong in de commercie 
en de karikatuur wel samen om van deze 
affiche zo’n toepasselijk symbool van de 
Verenigde Staten te maken.
Soms zijn de expliciete tekens van het ver
langen al een aanwijzing van het gemis, 
veeleer dan van de macht om te bevelen. 
Dat is het geval in de affiche van Al Jolson 
voor de Warner Brothers-film The Jazz 
Singer. Hier hebben de handbewegingen 
een smekende, dringende connotatie. Het 
zijn de uitingen van liefde voor een 

‘Mammy’ en voor een publiek dat niet naar 
het recruteringskantoor maar naar de bio
scoop gelokt moet worden. Maar wat dit 
beeld vraagt, is niet hetzelfde als wat het 
eigenlijk wil: een stabiele relatie tussen 
figuur en achtergrond, een afbakening van 
lichaam en ruimte, huid en kledij, de bui
tenkant van het lichaam en de binnenkant. 
En wat het beeld wil, kan het niet krijgen: 
de stigmata van ras en lichaamsbeeld wor
den opgelost in een oscillatie van wisse
lende zwarte en witte ruimtes die voor onze 
ogen ‘flikkeren’, op dezelfde manier als het 
cinematische medium en zoals de scène 
van raciale maskerade die het beeld ons 
belooft. Datgene wat het beeld ons doet 
verlangen te zien, zoals Lacan het mis
schien zou formuleren, is precies wat het 
niet kan tonen. Deze onmacht is het die het 
beeld de specifieke macht geeft waarover 
het beschikt.
Soms verdwijnt het object van het visuele 
verlangen in een beeld, als een direct spoor 
van de activiteit van generaties kijkers. Dat 
is het geval in een Byzantijnse miniatuur uit 
de 11de eeuw. Net zoals de figuren van 
Uncle Sam en Al Jolson dat deden, richt 
ook de figuur van Christus zich rechtstreeks 
tot de kijker. Hij doet dat met de woorden 
van Psalm 78: “Luister naar mijn onder
richting, mijn volk, geef acht op de woor
den van mijn mond.” Wat het materiële 
bewijs van het beeld ons in elk geval duide
lijk maakt, is dat hier minder werd geluis
terd dan dat lippen op het beeld werden 
gedrukt. Ze hebben het gezicht weggesleten 
tot er haast niets van overblijft. Deze kij
kers hebben het advies gevolgd van 
Johannes van Damascus om “(beelden) te 
omhelzen met de ogen, de lippen, het hart.” 
(15) Zoals Uncle Sam wil ook dit beeld het 
lichaam en het bloed en de geest van de 
kijker; in tegenstelling tot Uncle Sam geeft 
het in de ontmoeting zijn eigen afbeelding 
prijs, in een soort picturale wederopvoering 
van de eucharistie. De schending van het 
beeld is geen ontheiliging: het geschilderde 
lichaam wordt opgenomen in de bloedsom
loop van het lichaam van de kijker.
Dergelijke directe uitdrukkingsvormen van 
wat beelden verlangen, worden natuurlijk 
meestal geassocieerd met ‘vulgaire’ 
voorstellingsmodi - commerciële publici
teit en politieke of religieuze propaganda. 
Het beeld als onderworpene of als mindere 
doet een oproep of stuurt een bevel uit 
waarvan de precieze impact en macht blij
ken in een intersubjectieve ontmoeting, die 

is opgebouwd uit tekens van positief ver
langen en sporen van genlis of machteloos
heid. Maar wat met het eigenlijke ‘kunst
werk’, het esthetische object dat veronder
steld wordt gewoon te ‘zijn’, in zijn schoon
heid of zijn sublimiteit? Een mogelijk ant
woord wordt geleverd door Michael Fried, 
die betoogt dat het ontstaan van de moderne 
kunst juist moet worden begrepen als het 
ontkennen van of het verzaken aan de di
recte tekens van het verlangen. Het picturale 
verleidingsproces dat Fried bewondert, 
heeft des te meer succes naarmate het indi
recter wordt, wanneer het schijnbaar on
verschillig staat tegenover de kijker en op 
antitheatrale wijze wordt opgeslorpt door 
zijn eigen drama. De beelden die Fried echt 
boeien, krijgen wat ze willen doordat ze de 
indruk wekken helemaal niets te willen: ze 
doen alsof ze alles hebben wat ze nodig 
hebben. We kunnen hier Frieds commen
taar bij Gericaults Het vlot van de Méduse 
en Chardins Jongen met zeepbel als voor
beeld nemen-. Dergelijke doeken leren ons 
inzien dat het niet alleen gaat om wat de 
figuren op de doeken lijken te willen, maar 
om de leesbare tekens van het verlangen die 
ze overbrengen. Dit verlangen kan verrukt 
en contemplatief zijn, zoals in de Jongen 
met zeepbel, waar de glanzende en trillende 
zeepbel die de figuur in beslag neemt “een 
ongedwongen correlaat wordt voor de ma
nier waarop [Chardin] zelf helemaal opgaat 
in de handeling van het schilderen, en een 
proleptische spiegeling van de manier 
waarop, naar hij aanneemt, de kijker in het 
voltooide werk zal opgaan.” (p. 51) Maar 
het kan ook heftig zijn, zoals in Het vlot van 
de Méduse, waar de “inspanningen van de 
mannen op het vlot” niet alleen begrepen 
moeten worden met betrekking tot de in
terne compositie en het teken van de red
dingsboot aan de horizon, “maar ook als de 
behoefte om aan onze blik te ontsnappen, 
om een eind te maken aan de toestand 
waarin ze door ons worden bekeken, om te 
wórden gered van het onontkoombare feit 
van een aanwezigheid die zelfs hun lijden 
dreigt te theatraliseren.” (p. 154)
Het eindpunt van dit soort picturaal verlan
gen is, denk ik, het purisme van de 
modernistische abstractie, waar de aanwe
zigheid van de beschouwer wordt ontkend, 
zoals Wilhelm Worringer inAbstraktion und 
Einfühlung heeft uiteengezet. In zijn uiterste 
reductie is dit purisme te zien op de witte 
schilderijen van de vroege Rauschenberg. 
Abstracte schilderijen zijn beelden die geen 
beelden willen zijn. Maar Lacan heeft ons 
erop gewezen dat ook het verlangen om 
geen verlangen te tonen nog altijd een ver
langen is. De hele antitheatrale traditie her
innert ons eens te meer aan de “voor
geprogrammeerde” feminisering van het 
beeld: het wordt behandeld als iets dat in de 
kijker het verlangen moet opwekken maar 
zelf geen enkel teken van verlangen mag 
laten blijken; het mag zelfs niet laten mer
ken dat het beseft dat het wordt bekeken, 
alsof de kijker een voyeur voor een sleutel
gat is. Een fotocollage van Barbara Kruger, 
Untitled (Your Gaze Hits the Side of My 
Face), pakt deze puristische of puriteinse 
versie van het beeldende verlangen recht
streeks aan. Net zoals het geconcentreerde 
gezicht van Chardins Jongen met zeepbel 
wordt het marmeren gezicht op het beeld in 
profiel getoond. Het lijkt zich niet bewust 
van de blik van de kijker of van de harde 
lichtbundel die de gelaatstrekken van bo
ven afspeurt. Deze ingekeerde figuur, met 
haar uitdrukkingsloze ogen en haar ver
steende afwezigheid van expressie, lijkt elk 
verlangen al voorbij te zijn: ze lijkt zich te 
bevinden in die toestand van pure sereniteit 
die we met klassieke schoonheid associë
ren. Maar de verbale labels die op het beeld 
zijn gekleefd, zenden een totaal andere 
boodschap uit: “Uw blik treft de zijkant van 
mijn gezicht”.
Als we deze woorden lezen als een uit
spraak die afkomstig is van het beeld, dan 
verandert plotseling de hele gelaatsuitdruk
king. Plotseling is het alsof het om een 
levende persoon gaat die net in steen is 
veranderd, en alsof de kijker zelf de positie 
inneemt van Medusa, die haar heftige, 
vertoornde blik op het beeld werpt. Maar de 
plaatsing en de segmentatie van het op
schrift (om nog te zwijgen van het gebruik 
van de shifters ‘uw’ en ‘mijn’) zorgen er
voor dat de woorden beurtelings boven het 
oppervlak van de foto lijken te zweven en er 
zich aan vast lijken te hechten. De woorden 
‘behoren’ beurtelings ‘toe’ aan het marme
ren gezicht, aan de foto en aan de kunste
naar, die haar knip- en plakwerk zo opval
lend op de voorgrond heeft geplaatst. Mis-
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Untitled (“Your gaze hits

schien willen we dit bijvoorbeeld wel lezen 
als een rechtlijnige boodschap over de gen- 
der-politiek van de blik, als een vrouwe
lijke figuur die klaagt over het geweld van 
de mannelijke ‘kijkgerichtheid’. Maar het 
gender van het marmeren gezicht is onbe
paald; het zou een Ganymedes kunnen zijn. 
En als de woorden bij de foto of bij de hele 
compositie horen, welk gender moeten we 
daaraan dan toeschrijven? Dit beeld stuurt 
over zijn verlangen minstens drie onver
enigbare boodschappen uit: het wil worden 
gezien; het wil niet worden gezien; het 
blijft gelijk of het al dan niet wordt gezien. 
Zoals dat bij de Al Jolson-affiche het geval 
was, vloeit zijn macht voort uit een soort 
flikkering van wisselende lezingen die de 
kijker in een soort verlamming achterlaat, 
tegelijk ‘op heterdaad betrapt’ als een ont
maskerde voyeur en aangeroepen als een 
Medusa met dodelijke blik.

Wat willen beelden nu?

Kunnen we uit dit vluchtige overzicht alge
mene conclusies trekken? Mijn eerste ge
dachte is de volgende: ofschoon ik aan het 
begin van dit essay duidelijk afstand wilde 
nemen van vragen over betekenis en macht 
om me helemaal te concentreren op de 
vraag naar het verlangen, ben ik telkens 
weer met een boogje teruggekeerd naar de 
procedures van de semiotiek, de hermeneu
tiek en de retorica. De vraag wat een beeld 
wil, sluit zeker de interpretatie van tekens 
niet uit. Ze zorgt er wel voor dat het doel 
van de interpretatie enigszins verschuift, en 
dat het beeld dat we van beelden (en mis
schien van tekens) hebben licht wordt ge
wijzigd. (16) De sleutels voor deze ver- 
schuiving/wijziging zijn (a) de instemming 
met de constituerende fictie van beelden als 
‘bezielde’ wezens, handelende individuen, 
pseudopersonen; (b) de constructie van deze 
personen - niet als soevereine subjecten of 
lichaamloze geesten maar als onderwor
penen van wie het lichaam getekend is met 
de stigmata van het verschil, en die in het 
sociale veld van de menselijke visualiteit 
tegelijk als go-betweens en als zondebok
ken fungeren. Voor deze strategische ver
schuiving is het van cruciaal belang dat we 
het verlangen van het beeld niet met het 
verlangen van de kunstenaar verwarren, of
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met dat van de kijker of zelfs met dat van de 
figuren op het beeld. Wat beelden willen, is 
niet hetzelfde als de boodschap die ze uit
dragen of het effect dat ze voortbrengen; 
sterker nog, het is niet hetzelfde als hetgeen 
ze beweren te willen. Evenmin als mensen 
weten beelden wat ze willen; ze moeten 
worden geholpen het zich te herinneren, via 
een dialoog met anderen.
Ik kon- mijn onderzoek moeilijker hebben 
gemaakt door abstracte doeken te bekijken 
(beelden die geen beelden willen zijn), of 
genres zoals de landschapschilderkunst, 
waar de persoon enkel als filigrein ver
schijnt, om Lacans formulering te gebrui
ken. Ik begin met het gezicht als het 
primordiale object en oppervlak van de 
mimesis, van het getatoeëerde gelaat tot 
gezichten op schilderijen. Maar de vraag 
naar het verlangen kan tot elk beeld worden 
gericht, en dit essay is niet meer dan een 
uitnodiging om het zelf ook eens te probe
ren.
Wat beelden van ons willen, wat we hen 
niet hebben kunnen geven, is een idee van 
visualiteit dat gelijkwaardig is aan hun on
tologie. Hedendaagse discussies over visu
ele cultuur lijken soms op een dwaalspoor 
gebracht door een retoriek van vernieu
wing en modernisering. Ze willen de kunst
geschiedenis actualiseren door een inhaal
beweging uit te voeren tegenover de 
tekstuele disciplines en de studie van film 
en massacultuur. Ze willen het onderscheid 
tussen hoge en lage cultuur uitwissen en 
van “de geschiedenis van de kunst een 
geschiedenis van beelden” maken. Ze wil
len “een breuk” met de veronderstelde af
hankelijkheid van de kunstgeschiedenis van 
naïeve ideeën over “gelijkenis of mime
sis”, met de bijgelovige en blijkbaar moei
lijk uit te roeien “natuurlijke houdingen” 
tegenover beelden. Ze doen een beroep op 
“semiotische” of “discursieve” modellen, 
die beelden ontmaskeren als ideologische 
projecties of als op onderwerping gerichte 
technologieën waaraan alleen een scherp
zinnige kritiek weerstand kan bieden. (17) 
Het gaat er niet zozeer om dat dit idee van 
visuele cultuur verkeerd of onvruchtbaar 
is. Integendeel: in de ingedommelde rand- 
zones van de academische kunstgeschiede
nis heeft het voor een merkwaardige trans
formatie gezorgd. Maar stellen we ons daar

mee tevreden? Of, nog belangrijker, stellen 
beelden zich daarmee tevreden? De meest 
verreikende verschuiving die door de zoek
tocht naar een adequaat concept van visuele 
cultuur wordt aangekondigd, is de nadruk 
op het sociale veld van het visuele, op de 
dagelijkse processen van het kijken en het 
bekeken worden. Dit complexe veld van 
visuele reciprociteit is niet zomaar een 
bijproduct van de sociale werkelijkheid: 
het geeft haar actief mee vorm. Als medium 
van sociale relaties is het kijken even be
langrijk als de taal, en het kijken kan niet 
worden gereduceerd tot taal, teken of dis
cours. Beelden willen gelijke rechten, ze 
willen niet in taal worden getransformeerd. 
Ze willen evenmin worden gelijkgeschakeld 
in een geschiedenis van beelden of in een 
geschiedenis van de kunst. Ze willen wor
den gezien als complexe individuen, die 
meervoudige subjectposities en identiteiten 
innemen. Ze willen een hermeneutiek die 
zou terugkeren naar het initiële gebaar van 
Panofsky’s iconologie, nog voor Panofsky 
zijn interpretatiemethode uitwerkte en de 
eerste ontmoeting met een beeld vergeleek 
met de ontmoeting mét “een kennis” die 
“me op straat begroet door zijn hoed af te 
nemen”.
Wat beelden willen, is niet geïnterpreteerd, 
gedecodeerd,, vereerd, stukgeslagen, Ont
maskerd of gedemystificeerd te worden. 
Evenmin willen ze hun kijkers in de boeien 
slaan. Misschien willen ze zelfs niet dat 
goedbedoelende commentaren hen subjec
tiviteit of persoonlijkheid verlenen, vanuit 
de veronderstelling dat menselijkheid het 
grootste compliment is dat ze beelden kun
nen geven. De verlangens van beelden kun
nen onmenselijk of niet-menselijk zijn, en 
misschien worden ze beter beschreven als 
figuren van dieren, machines of cyborgs, of 
als nog meer fundamentele beelden - wat 
Erasmus Darwin de “liefdes van planten” 
noemde. Wat beelden in laatste instantie 
willen, is gewoon dat men ze vraagt wat ze 
willen, met dien verstande dat het antwoord 
misschien wel luidt: helemaal niets.

W.J.T. Mitchell

Vertaling uit het Engels: Eddy Bertens

Noten

( 1 ) Franz Fanon, Black Skin, White Masks, 
New York, Grove Press, 1967, p. 8.
(2) Ernest Jones vertelt dat Freud ooit 
tegenover Prinses Marie Bonaparte uitriep: 
“Was will das Weib”, zie: Peter Gay, Freud: 
A Life for Our Time, New York, Norton, 
1988, p. 501.
(3) Magische afbeeldingen en tot leven 
gewekte /Voorwerpen zijn een bijzonder 
opvallend kenmerk van de 19de-eeuwse 
Europese roman. Ze duiken onder meer op 
in het werk van Balzac, de Brontës, Edgar 
Allan Poe, Henry James en natuurlijk in de 
Gothic novel'. Zie Theodore Ziolkowski, 
Disenchanted Images: A Literary Icon
ology, Princeton, Princeton University 
Press, 1977. Het is alsof de ontmoeting met 
en de vernietiging van traditionele of 
premoderne ‘fetisjistische’ maatschappijen 
heeft geleid tot een post-rationalistische 
heropleving van gesubjectiveerde objecten 
in de Victoriaanse huiselijke omgeving.
(4) Om de oneigenlijkè verschijning van 
het gepersonifieerde en ‘levende’ kunst
werk in het westerse kunsthistorische dis
cours volledig te documenteren, zou een 
afzonderlijk essay nodig zijn. Dat zou kun
nen beginnen met een klein onderzoek naar 
de positie van het kunstvoorwerp bij de drie 
canonieke ‘vaders’ van de kunstgeschiede
nis, Vasari, Winckelmann en Hegel. Ik ver
moed dat zo’n onderzoek zou uitwijzen dat 
de progressieve en teleologische verhalen 
van de westerse kunst niet in de eerste 
plaats (zoals zo vaak gesuggereerd wordt) 
gericht zijn op de verovering van de schijn 
en het visuele realisme, maar op de vraag 
hoe men, in Vasari’s woorden, het object 
“levendigheid” en “bezieldheid” moet in
blazen. Centraal in zo’n essay zou 
Winckelmann kunnen staan, die kunstvor
men behandelde als. de instrumenten van 
hun eigen historische ontwikkeling, en de 
Apollo Belvedere beschreef als een object 
dat zo van goddelijke bezieling vervuld is 
dat het van de kijker een Pygmalion-figuur 
maakt, een tot leven gewekt standbeeld. En 
Hegel, die het kunstobject beschouwde als 
een materieel ding dat “de doop van het 
spirituele” heeft gekregen.

(5) Zie Catherine MacKinnon, Feminism 
Unmodified, Cambridge, Harvard University 
Press, 1987, vooral pp. 172-75,192-93.
(6) Franz Fanon, The Fact of Blackness, 
in: Black Skin, White Masks, p. 109.
(7) Voor een subtiele analyse van deze 
double bind, zie Homi Bhabha, The Other 
Question: Stereotype, Discrimination and 
the Discourse of Colonialism, in: The 
Location of Culture, New York, Routledge, 
1994, pp. 66-84.
(8) “Voor ons is degene die de neger aan
bidt even ‘ziek’ als degene die van hem 
walgt,” in: Franz Fanon, Black Skin, White 
Masks, p. 8.
(9) Zie bijvoorbeeld de beschrijving van 
het afgodsbeeld van Asjtarte, “de gruwel der 
Sidoniërs, en voor Kemosh, de gruwel van 
Moab, en voor Milkom, de schande der 
Ammonieten” (Kortingen 2,23:13), en Jesaja 
44:19: “Van het overschot maak ik een gru
wel. Voor een blok hout kniel ik neer.” De 
Oxford English Dictionary ontvouwt de on
zekere etymologie: “Abominable,.regelma
tig gespeld abhominable, en verklaard als ab 
homine, en verklaard als ‘weg van de mens, 
onmenselijk, dierlijk.’” De associatie van 
het tot leven gewekte beeld met dieren is, 
vermoed ik, een cruciaal kenmerk in het 
verlangen van beelden. Ook in de Bijbel 
wordt de term ‘abominatie’ regelmatig ge
bruikt voor ‘onreine’ dieren, waarop een 
taboe rust. Zie Carlo Ginzburg over het 
afgodsbeeld als een “monsterachtig” beeld 
met onmogelijke “samengestelde” vormen, 
waarin menselijke en dierlijke elementen 
zij n gecombineerd, in: Idols and Likenesses: 
Origin, Homilies on Exodus VIII. 3, and Its 
Reception, in: Sight & Insight: Essays on 
Art and Culture, in Honour of E.H. 
Gombrich at 85, Londen, Phaidon Press, 
1994.
(10) Zie Martin Jay, Downcast Eyes: The 
Denigration of Vision in Twentieth Century 
French Thought, Berkeley, University of 
California Press, 1993.
(11) Caroline Jones oppert dat Rauschenberg 
zijn witte doeken beschouwde als “hyper
sensitieve tere membranen die op hun witte 
huid zelfs het kleinste fenomeen registre
ren”. Zie haar Finishing School: John Cage 
and the Abstract Expressionist Ego, in: 
Critical Inquiry, 19, nr. 4 (zomer 1993), 
pp. 647-49.
(12) Inleiding tot Visual Culture: Images 
and Interpretations, red. Norman Bryson, 
Michael Ann Holly en Keith Moxey, 
Hanover, N.H., University of New Eng
land, 1994, p. XXV.
(13) Ik bedank Jay Scleusener voor zijn 
hulp bij de interpretatie van het Chau- 
ceriaanse begrip ‘maistrye’.
(14) Michael Fried, Absorption and 
Theatricality, Chicago, University of 
Chicago Press, 1980, p. 92.
(15) Voor een uitvoeriger discussie, zie 
Robert S. Nelson, The Discourse of Icons, 
Then and Now, in: Art History, 12, nr. 2 
(juni 1989), pp. 144-55.
(16) Joel Snyder oppert dat deze verschui
ving beschreven kan worden door gebruik 
te maken van Aristoteles' onderscheid tus
sen retorica (die het communiceren van 
betekenissen en effecten bestudeert) en poë
tica (dat de eigenschappen van een gemaakt 
ding analyseert, en het behandelt alsof het 
een ziel heeft).
(17) Ik vat hier de fundamentele stellingen 
samen die Bryson, Holley en Moxey in hun 
redactionele inleiding bij Visual Culture 
hebben geponeerd.

Dit artikel verscheen eerder in October, 
nr. 77, zomer 1996, pp. 71-82. Het is een 
gecondenseerde en sterk verschillende 
versie van een essay dat onder de titel 
Whatdo Pictures Want? verschenen is in 
Visual Culture, Modernity and Art History, 
red. Terry Smith (Sydney, Power 
Institute). De auteur dankt Lauren 
Berlant, Homi Bhabha, T.J. Clark, 
Annette Michelson, John Ricco, Terry 
Smith, Joel Snyder and Anders Troelsen 
voor hun hulp om over deze netelige 
kwestie na te denken.
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De beeldruimte van het stilleven (van Cotân tôt Coorte)

»
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geschiedenis gehaald, en verkrijgen opnieuw 
iets van de complexiteit en gelaagdheid die 
elk historisch document kenmerkt. Toch blij
ven de beelden zelf ook binnen deze benade
ring ‘eenvoudig’. Wat men hier doet, is de 
complexe redenen en motieven zichtbaar 
maken waarom men artistiek eenvoudige 
beelden maakt.
Sedert de jaren ’50, en in het bijzonder na de 
jaren ’80, volgen de tentoonstellingen elkaar 
op, en is er zeer veel studie verricht. Maar de 
historiografie en de interpretatie blijven na
genoeg geheel binnen de traditionele bepa
ling van het stilleven als het natuurgetrouw 
portretteren van kunstig geschikte dingen: het 
stilleven toont wat het toont en betekent ei
genlijk niets, tenzij in die gevallen waar de 
afgebeelde dingen ‘ergens voor staan’. De 
moderne of recente omkering van dit 
minimumprogramma tot een ‘positieve be
perking’, door de nabootsing te verbinden 
met een zin voor objectiviteit, of door het 
schilderen van dingen te verbinden met een 
interesse voor materialiteit of dingelijkheid, 
breekt niet met deze initiële bepaling. Daarom 
kon Norman Bryson, die in 1990 zijn opstel
len over het stilleven heeft verzameld onder 
de titel Looking at the overlooked, nog terecht 
schrijven over de “polite avoidance of 
interpretation in today’s, still life catalogue” 
waar “ritual invocations of ‘vanitas’ 
sometimes constitute the sole critical act”. 
Het stilleven blijft een ondergeïnterpreteerd 
genre. Getuige het gemak waarmee recente
lijk in de Passage 44 in Brussel een mooie 
collectie stillevens getoond werd onder de 
volstrekt ongepaste en dwaze titel van Kunst 
voor fijnproevermenhet presteerde 
om op de achterkant van het ingangsbiljet een 
kookrecept te drukken en de gelegenheid te 
baat nam om een kunstboek uit te geven met 
de afbeeldingen van de schilderijen gecombi
neerd met schotels en recepten. Brengt het 
stilleven niet veel meer in gedachten dan het 
plan om een hapje te gaan eten?

“C’est une chose horrible de sentir s’écouler 
tout ce qu ’on possède. " 
Pascal

"C’est une consolation que l’idée qu’on ne 
possède rien, qu ’on n ’est rien; la consolation 
suprême réside dans la victoire sur cette idée 
même.’’
Cioran

Zo te zien zegt het stilleven bijna niets en valt 
er ook niet veel over te zeggen. Bloemen en 
schelpen, dode vissen en hazen, wapens en 
muziekinstrumenten, fruit en brood, glazen 
en schalen, schedels, boeken en kaarsen. Din
gen die levenloos en onbeweeglijk uitgestald 
liggen, op een tafel of een bank bijvoorbeeld, 
van dichtbij bekeken, en doorgaans - althans 
tot voor de kunst modem wordt - zeer realis
tisch, op ware grootte en soms bijna 
illusionistisch geschilderd. Het genre had wel 
succes, want er zijn zeer veel stillevens ge
schilderd en bewaard, maartegelijk geniet het 
weinig achting en interesse. Men heeft het 
gevoel dat er teveel van die schilderijen zijn 
en ook dat ze te zeer op elkaar lijken. Het 
stilleven is kleine kunst, stillevenschilders 
zijn kleine meesters. Grote kunstenaars doen 
andere dingen.
Wanneer de klassieke kunstliteratuur de ver
schillende beeldgenres inventariseert en 
hiërarchiseert, plaatst ze het stilleven onder 
de religieuze en profane historieschilderkunst, 
onder het portret en het landschap. De bloem, 
fruit- en wildstukken, banketjes, trompe- 
l’oeils of ‘bedriegertjes’, de pronkstukken en 
de vanitasbeelden vormen elk een beeldsoort 
met een eigen ontstaansgeschiedenis en -con
text, in serie en soms bijna stereotiep vervaar
digd door hun eigen specialisten. Maar de 
kunstliteratuur brengt ze samen in een genre 
ad hoe, in een restgenre zonder echt project, 
dat alle beelden verzamelt die op de noemer 
staan van het natuurgetrouw naschilderen 
van dingen die de kunstenaar voor ogen heeft. 
‘Stilleven’ en ‘nature morte’ zijn geen kriti
sche termen, ze geven geen proeve van 
begripsbepaling van een soort van beelden, 
maar beschrijven de ateliersituatie waarin 
geschilderd wordt naar een model dat stil ligt 
of onbeweeglijk blijft. Een ‘stil leven’ of een 
‘dood model’ naschilderen, is goedkoop en 
relatief gemakkelijk werk.
De dingen horen onderaan in de hiërarchie 
der zijnden en ze verdienen nauwelijks een 
beeld. Een ding is eenvoudig, het heeft geen 
binnenkant. De schilder hoeft dus geen 
(gemoeds)beweging te vatten en zelf beeld- 
formules te ontwikkelen die deze uitdrukken. 
Kijken volstaat, er valt niets te verstaan. En 
zelfs over de keuze van hun modellen denken 

de stillevenschilders niet na. Neem Willem 
Kalf. Die heeft “zo min als zyne voorgangers 
en navolgers, reden van zyne verbeeldingen 
weeten te geeven, waarom hy dit of dat ver
toonde”. Kalf heeft slechts “het geen hem in 
den zin schoot (...) verbeeld, zonder eens 
zyne gedachten te hebben laaten gaan om iets 
van belang voort te brengen” (De Lairesse). 
Het stilleven wordt natuurlijk gekenmerkt 
door concentratie en zin voor detail, maar 
vooreerst door gedachteloosheid. De stilleven
schilders zijn eenvoudigen van geest. Zelfs 
Goethe schrijft later nog dat het schilderen 
van “toten oder still-liegenden Gegenstanden” 
werk is voor “ruhigen, treuen, eingeschrânkten 
Menschen".
De stillevenschilder kijkt traag en aandachtig, 
en hij heeft de vaardigheid en brengt einde
loos geduld op om kleine dingen nauwkeurig 
en ‘net echt’, tot het bedrieglijke toe, weer te 
geven. Cornelis de Bie over Johannes de 
Heem: “ ‘T is wonder dat hy weet met sulcken 
wonder trecken/Het leven soo het blijekt in 
vruchten te ontdecken, (...). En soo 
natuerelijck al óft her waer ghewassen/Soo 
wel doet hy des’ Const op d’eyghen leven 
passen.” De inzet van het genre is imitatio. En 
een eeuw later komt Diderot - toch een van de 
scherpste kritische kunstkijkers van de 18de 
eeuw - bij Chardin niet verder dan het enthou
siast herhalen van deze topos. “C’est la nature 
même. Les objets sont hors de la toile et d’une 
vérité à tromper les yeux. (...) Oh Chardin 
(...) c’est la substance même des objets, c’est 
l’air et la lumière que tu prends à la pointe de 
ton pinceau, et que tu attaches sur la toile.” 
Omdat het vervaardigen van gelijkenissen nu 
eenmaal de basis vormt van de kunst, verdient 
ook de stillevenschilder zijn plaats in de Ge
schiedenis. Kon de beroemde Zeuxis de drui
ven niet zo getrouw schilderen dat de vogels 
het fruit kwamen pikken? Wie in de imitatio 
excelleert, verdient lof. Maar de jongens- 
figuur die Zeuxis er nadien aan toevoegde, 
kon de vogels niet misleiden en verschrikken, 
waaruit blijkt dat het schilderen van figuren 
heel wat moeilijker is. De anekdote en de 
kunstliteratuur legitimeren het genre, maar 
wijzen het tegelijk zijn plaats. Schilders die 
alleen maar goed dingen naschilderen, moe
ten - met een bekende regel van Samuel Van 
Hoogstraten - “weten dat zy maer gemeene 
Soldaeten in het veltleger van de konst zijn”. 
Veel stillevenschilders zijn met naam be
kend, maar de kunstliteratuur weet relatief 
weinig te melden, en er zijn nauwelijks brie
ven of documenten. Veel doeken zijn niet 
gesigneerd of gedateerd, ze worden voor het 
grootste deel in privé-bezit bewaard en zijn 
moeilijk toegankelijk. Het verzamelen van 
elementaire informatie en het samenbrengen 

en documenteren van een oeuvre is dus erg 
lastig. Belangrijke stillevenschilders zijn dan 
ook zeer laat ‘ontdekt’. (Er is het voorbeeld 
van Sebastian Stoskopff, die slechts nu zijn 
eerste grote publicaties en eerste grote ten
toonstelling krijgt.) Omdat het terrein weinig 
ontgonnen was, en er tegelijk niet veel op het 
spel staat of lijkt te staan, en de iconografie er 
niet veel kan uitrichten, heeft geen van de 
‘grote’ kunsthistorici zich echt met het genre 
beziggehouden. Pas vanaf de jaren ’50 is het 
stilleven voorwerp geworden van ambitieus 
historisch en theoretisch onderzoek. Dit con
centreert zich rond drie vragen of probleem
velden. Eén. Wat is de ‘oorsprong’ van het 
stilleven? Waar en wanneer heeft men voor 
het eerst gedurfd om dingen zelfstandig te 
schilderen, en hoe is men daartoe gekomen 
(aangenomen dat Sterlings basisopvatting van 
het stilleven als een realistisch portret van 
kunstig geschikte dingen klopt)? Gaat het 
stilleven werkelijk terug op antieke voorbeel
den en is het een humanistische vinding? 
Twee. Het is overduidelijk dat zeker een aan
tal stillevens gemaakt en gelezen werden met 
behulp van betekenisschema’s zoals de vier 
seizoenen, de vijf zintuigen, het eindigheids- 
beeld met de schedel, de kaars, enzovoort. 
Mag men, hierop verder denkend, ervan uit
gaan dat stillevenschilders wellicht “eenige 
verborgene betekenissen” (De Lairesse) in 
hun werk hebben gebracht? Door het stille
ven te betrekken op de moraliserende prent, 
op de emblemataliteratuur, op literaire en 
religieuze teksten, zou men deze betekenis
sen op het spoor kunnen komen. Het pro
bleem van deze benadering is dat men licht 
kan tonen dat vruchten of bloemen of voor
werpen ooit ergens symbolisch gelezen wer
den - de zure citroen kan staan voor Adam en 
de zoete appel voor Christus, of de okkernoot- 
schelp voor het houten kruis en het nootvlees 
voor het lichaam van de verlosser, enzovoort 
- maar dat het altijd moeilijk valt uit te maken 
of in dit beeld de citroen wel of niet als 
symbool bedoeld is. De uitkomst van deze 
benadering is te dikwijls: mogelijk, mis
schien... Een derde veld van problemen, 
exemplarisch aan de orde gesteld in de be
langrijke tentoonstelling en publicatie Stille- 
ben in Europa (Baden-Baden & Münster, 
1979-80), betreft de wijze waarop de stille
vens functioneerden. Wie maakte ze en voor 
wie? Waar en hoe werden ze getoond en 
gebruikt? Het stilleven wordt hier onder meer 
in verband gebracht met een beginnende 
encyclopedische interesse, met de praktijk 
van de (wetenschappelijke) illustratie, met de 
rariteitenkabinetten en de verzamelcultuur, 
enzovoort. Binnen deze benadering worden 
de stillevens uit het enge kader van de kunst-

Het ding in het donker

Natuurlijk is het ook waar dat het klassieke 
stilleven een natuurgetrouw portret van din
gen toont. Het schilderij verraadt de scherpe 
en nauwgezette observatie, de zin voor detail, 
en de dikwijls verbluffende vaardigheid om 
de textuur van materialen en het spel van het 
Echt virtuoos weer te geven. De schilder mag 
terecht trots zijn op zijn kunde, en de kijker 
kan plezier vinden in het herkennen en verge
lijken. Het water dat in die kuip staat, ach, het 
is een wonder! En zie de spiegeling in het 
wijnglas, de schubben van de vis ! Toch moet 
men zich daarbij herinneren dat deze manier 
om beelden te prijzen ontwikkeld werd in een 
bijzonder discours met eenlegitimerendefunc- 
tie. De klassieke kunstliteratuur beoogt niet in 
de eerste plaats beelden te beschrijven en te 
analyseren. Daarvoor ontbreekt haar de zin, 
de vrijheid, het conceptenarsenaal en de vraag
stelling, alsook de luxe van reproducties. Het 
is één ding om te constateren of te waarderen 
dat het stilleven (ook) ‘imiteert’, een geheel 
andere zaak echter om te stellen of te vooron
derstellen dat het er in het stilleven om gaat de 
dingen natuurgetrouw te portretteren, en dit 
tot een begripsbepaling te verheffen waarbin
nen men vervolgens de blik en het onderzoek 
opsluit. Deze traditionele en legitimerende 
bepaling van het stilleven bedekt immers de 
aantoonbare complexiteit en het zeer gecon
strueerde karakter van de beelden.
Bij het zien van een stilleven slorpen de 
prachtige bloemen en vruchten alle aandacht 
op, net zoals men op het toneel eerst of alleen 
de acteurs en him gebaren ziet. Maar wat 
wanneer men naast de acteurs kijkt en naar 
het toneel vraagt? Waar speelt het stilleven 
zich af? Bij het echte trompe-l'oeil ontbreekt 
de scène. Het moet immers waar schijnen dat 
de geschilderde vogel of vaas of brief zich 
‘hier’ bevindt: de toeschouwersruimte moet 
doorlopen tot in het beeld. Omdat schilderijen 
aan de muur plegen te hangen, zal de schilder 
die wil tonen hoe ‘schyn bedriegt’ de dingen 
afbeelden tegen een wand of in een nis, of op 
een legplank of een bord. Maar ofschoon het 
gelukte 'bedriegertje' Zeuxis evenaart, blijft 
het trompe-l’oeil toch een enigszins curieus 
deelgenre, dat de familie der stillevens niet 
prototypisch representeert. Het klassieke stil
leven toont de dingen in hun eigen ruimte. 
Wat is de ‘eigen ruimte’ van de dingen? 
Natuurlijk worden de dingen dikwijls in situ 
geschilderd. Bloemen en vruchten en boeken 
en vaatwerk figureren in de middeleeuwse 
schilderkunst als rekwisieten in religieuze 
taferelen, en worden met het interieur mee
geschilderd. Later, bij Aertsen en Beuckelaer 
bijvoorbeeld, wordt het verhaal letterlijk naar
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de achtergrond geschoven, en fungeert als 
aanleiding of excuus om een imposante keu
ken- of marktscène te schilderen met grote 
hoeveelheden groenten of vis. Piëteitsbeelden 
tonen de heilige bij een tafel waarop een 
stillevenachtige verzameling objecten ter con
templatie uitgestald lijkt. (Wat ertoe kan ver
leiden om het ‘bereik’ van het stilleven te 
vergroten door stillevens fotografisch uit die 
beelden te snijden.) En het 19de-eeuwse klein
burgerlijke stilleven.zoekt het intimisme en 
sporen van huiselijkheid.
Maar wat met de ‘zuivere’ stillevens zonder 
figuren en interieur? Er is wel een kamer of 
een keuken - maar die valt dan net of bijna 
‘buiten beeld’? De dingen moeten toch er
gens zijn! Wanneer de schilder de dingen 
natuurgetrouw afbeeldt, dan schildert hij toch 
ook, vanzelf, een stukje mee van de plaats 
waar die zich bevinden? In het beeld zijn 
zeker aanduidingen te vinden die toelaten een 
omgeving te identificeren en de dingen te 
situeren, en zelfs op die .basis soorten van 
stillevens te onderscheiden. Een beeld met 
vissen en vaatwerk is een keukenstuk, en 
boekenstillevens spelen zich af in studeerka
mers of studiolo' s. Ook Bryson schrijft dat de 
stillevens van Cotn zich afspelen in “the 
absolutely real and ordinary space” van de 
cantarero of Spaanse koelkelder...
Het stilleven is evenwel niet per definitie en 
dus altijd uit een interieurtafereel gesneden. 
Het stilleven is niet een ‘ingezoomd’ interieur- 
portret waarin het als bij toeval een beetje 
donker is, zodat men het beeld in de interpre
tatie een beetje moet bijlichten en dan snel kan 
zien ‘waar’ men nu eigenlijk is. Er is een 
elementaire interpretatieregel die zegt dat men 
moet lezen wat er staat. Wanneer het stilleven 
in het beeld de gewone verblijfplaats van de 
dingen verduistert en zo wegwist, kan men 
dat niet zomaar ongedaan maken, maar moet 
de interpretatie integendeel vertrekken van 
deze bewerking die op de ‘natuurlijke’ ruimte 
wordt uitgevoerd. De eigen ruimte van de 
dingen is dan niet de keuken maar het donker. 
De citroen en de dode haas worden uit de 
‘werkelijkheid’ geplukt en nageschilderd. De 
beeldruimte waarin ze verschijnen en be
staan, heeft echter geen model in de wereld. 
Die ruimte is product van inventio: ze wordt 
ontworpen en in het beeld zelf opgebouwd. 
Wanneer ze wordt nageschilderd, wordt ze 
ontleend aan andere stillevens. Binnen deze 
bij zondere representatieruimte verschijnen de 
dingen zoals ze buiten het beeld nooit te zien 
zijn, en ze krijgen er een betekenis die ze ‘in 
de wereld’ nooit hebben. Precies zoals de 
mensen en wat ze zeggen op het toneel een 
onnatuurlijke zijnssterkte of aanwezigheid 
verwerven, en een betekenis dragen die ze 
daarbuiten niet hebben.
Elke intrige speelt zich op haar eigen ‘fic
tieve’ plek af, maar tegelijk spelen alle thea
terstukken ook op dezelfde plaats: het toneel. 
En het toneel doet en zegt iets, het toneel 
verschijnt mee en werkt reeds voor de acteur 
opkomt. Het theater schept ruimtelijke ver
houdingen - voor en achter, laag en hoog, 
dichtbij en diep - en belaadt deze onmiddellijk 
met betekenis. Neem bijvoorbeeld de leegte 
boven de hoofden van de spelers, die al het 
menselijke wat zich afspeelt tegelijk klein 
maakt en rechtstreeks betrekt op het al daar
boven en zo verabsoluteert. Het theater is een 

•metafysische machine. Begin 17de eeuw, 
ongeveer in dezelfde periode waarin de scène 
à l’italienne vorm krijgt, wordt ook de vaste 
beeldruimte van het klassieke stilleven ont
wikkeld.
Zoals het theater elk spel ‘op het toneel’ zet, 
zo toont het klassieke stilleven de dingen in 
een vaste beeldruimte: een vlek of een streep 
licht op een drager, die wordt afgesneden en 
daardoor een rand krijgt, waardoor de drager 
begrensd lijkt dooreen leegte. De plaats waar 
de dingen verschijnen, is niet een deel van een 
geheel, maar iets zelfstandigs, iets dat zelf een 
(beeld van de) wereld zou kunnen zijn. De 
dingen, alle dingen, bestaan bij en tegenover 
een rand: het stilleven toont het lot van de 
dingen. Het is het lot van de dingen en van al 
wat men kan bezitten om geboren uit duister
nis een onverklaarbaar en kort bestaan te 
kennen in weinig licht om dan, over de rand, 
weg te glijden en te verdwijnen in het niets. 
De vraag naar de aard en de werkzaamheid 
van de beeldruimte laat toe een oude proble
matiek opnieuw aan bod te brengen. Vaak 
heeft men vermoed of beweerd dat het stille
ven wezenlijk een vanitas- of een eindigheids- 
beeld is. Gewoonlijk wordt dit beargumen
teerd door het detecteren van expliciete of 
verborgen eindigheidssymbolen: de vlieg, de 
verwelkte bloem, het neergelegde penseel, 
stof, schimmelkaas, enzovoort. De traditio
nele interpretatie krijgt echter meer diepte en 
kracht door aan te tonen dat het klassieke 

stilleven vervaardigd wordt met steeds de
zelfde niet-’realistische’ beeldruimte die op 
zichzelf reeds een eindigheidsbetekenis 
draagt. Als het zo is dat de beeldruimte van het 
stilleven door een rand bepaald wordt, en het 
er in het beeld om gaat de dingen op die rand 
te betrekken, wordt het stilleven structureel 
een eindigheidsbeeld. De beeldopbouw roept 
dan immers het basisbeeld van eindigheid op: 
het graf. Het wegglijden en het over een rand 
heen verdwijnen is geen conventioneel 
vanitassy mbool (al is het ook waar dat de rand 
in een aantal 17de-eeuwse vanitasvoorstel- 
lingen zo functioneert, wat aantoont dat men 
‘wist’ wat de rand oproept): in de rand wordt 
de eindigheidsmetafoor bijna tautologisch en 
daardoor onontkoombaar.
De zojuist omschreven beeldformule dekt 
vanzelfsprekend niet alle schilderijen die stil
levens genoemd worden. Hier wordt enkel de 
stelling verdedigd dat een groot aantal stille
vens die algemeen belangrijk en representa
tief geacht worden, van Cotn tot Chardin, 
van àl 1 e ‘nationale’ scholen en alle subgenres, 
op eenzelfde wijze geconstrueerd worden. 
Deze gelijkheid fundeert, veel meer dan de 
oppervlakkige bepaling van het ‘portretteren 
van dingen’, de werkelijke eenheid en consis
tentie van het genre. Het erkennen van het 
belang en de werkzaamheid van de beeld
ruimte biedt de mogelijkheid een 'diepte- 
geschiedenis’ van het stilleven te schrijven, 
die de ontwikkeling, het gebruik en het traag 
verbruiken van de beeldformule volgt. (Een 
der eerste bevindingen zal zijn dat de conti
nuïteit die het genre wordt toegedicht ‘van de 
oudheid tot heden’ of van Caravaggio’s fruit- 
korf van 1590 tot de objectkunst, zeer opper
vlakkig en zelfs vals is.) Uitgaan van de 
beeldruimte als het ‘principe’ van het stille
ven opent ook nieuwe perspectieven voor de 
interpretatie en de kritiek. Het is mogelijk en 
zinnig zowel beelden als oeuvres te beschrij
ven en te analyseren, te vergelijken en te 
waarderen naar de wijze waarop ze dezelfde 
beeldruimte verschillend gebruiken. Precies 
zoals men regisseurs kan vergelijken naar.de 
wijze waarop ze bekwaam zijn de krachten de 
betekenis die het toneel op zichzelf reeds 
heeft zichtbaar te maken en te gebruiken, of 
blues-Zangers kan vergelijken naar de wijze 
waarop ze een gegeven basisstructuur telkens 
verschillend en opnieuw gebruiken.
Een en ander impliceert niet dat de modale 
stillevenschilder zich bewust was van het 
belang van de beeldruimte. Het gaat er niet 
óm ‘bedoelingen’ te achterhalen of het dik
wijls zeer intuïtieve bewustzijnsproces, dat 
het maken van een beeld begeleidt, te recon
strueren. Het gaat er om het beeld recht te 
doen door de beslissingen te analyseren die 
het beeld maken tot wat het is en er de 
betekenis van te bepalen. Een beslissing, die 
steeds herhaald wordt, of overgenomen wordt 
van anderen, en zeer weinig ‘werk’, nauwe
lijks aandacht of gedachten vraagt (een zwarte 
‘rand’ schilderen is vlug gebeurd), kan wel 
degelijk de opbouw en de betekenis van een 
beeld fundamenteel bepalen. De massale en 
consequente wijze waarop steeds dezelfde 
beeldruimte wordt gekopieerd én gevarieerd, 
wijst erop dat althans een aantal schilders, en 
vermoedelijk precies daarom ook de belang
rijkste, zich wèl bewust waren van het belang 
van de beeldruimte.

De drager en de rand, de wereld en het niets

M «a _
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De beeldrand en een afgesneden drager: tus
sen beide loopt een rand over de volle breedte 
van het beeld, schaars of smal belicht. De 
dingen krijgen hun plaats op een drager die 
opgespannen wordt tussen een leegte voor
aan, en een diep donker àchter de dingen. 
De rand vooraan is cruciaal omdat hij de 
drager optilt en losmaakt van de grond, en zo 
betrekt op een leegte of een diepte. Het vlak 
waarop de dingen steunen, loopt dan niet - 
zoals in het trompe-l'oeil - tot aan de beeld
rand: tussen de drager en de beeldrand is een 
gaping waarin de dingen kunnen vallen en 
verdwijnen. Soms fungeert de plint van een 
tafel, de boord van een kast of van een nis als 
rand. Maar zeer dikwijls, soms in een com
pleet oeuvre, is de rand nooit meer dan een 
smalle zwarte streep of schaduw helemaal 
onderaan in het beeld, zo fijn en donker en 
schematisch dat ze geen enkele aanduiding 
geeft over het materiaal van de drager, en 
duidelijk geenrealistischepretentie meerheeft. 
Fede Galizia, Juan de Zurbarn, Jacques 
Linard, Louise Moillon, François Garnier, 
Pierre Bouclé, Isaak Soreau, Osias Beert, 
Giacomo Ceruti...: de streng gelijke wijze 
waarop zeer verschillende schilders steeds 
deze ‘essentiële’ rand herhalen, wijst op haar 
belang. Maar soms wordt de rand uitgelicht 
en blijkt de drager een volle sokkel te zijn. 
Soms ligt de leegte niet alleen naast of rond 
een drager, maar loopt donker onder een 
platte en smalle drager door. (Wanneer in dat 
donker een tafelpoot, ofzelfseenstukvloerof 
wand te zien is, verzwakt het beeld tot een 
interieurtafereel: de dingen kunnen wel van 
de tafel vallen, maar dan komen ze gewoon op 
de grond terecht, en dus kunnen ze wel breken 
maar niet verdwijnen.) (In enkele virtuoze 
beelden - onder andere van Evaristo Baschenis 
-wordt de transformatie vaneen ‘reële’ ruimte 
tot de ‘essentiële’ ruimte van het stilleven in 
het beeld zelf uitgevoerd, waardoor een deel 
van het beeld ‘gesitueerd’ blijft terwijl in een 
ander deel reeds een nacht valt die de ruimte 
geheel verschillend kwalificeert.) Wanneer 
de rand vooraan ontbreekt en de drager dus tot 
de beeldrand doorloopt, wordt de drager sim
pelweg grond en zijn de dingen gegrondvest. 
Dan zijn ze wat ze in de wereld zijn, ze zijn 
veilig, er kan hen niets overkomen.
Het donker in de achtergrond is cruciaal om
dat het doet Wat de nacht met de wereld doet: 
de herkomst van de dingen uitvegen en een 
diepte creëren die zeer dichtbij komt. Er zijn 
twee varianten, elk met bijzondere betekenis
effecten. Eén. Wanneer de achtergrond sche
mert en geleidelijk zwart wordt, bestaat er 
méér dan wat er hier te zien is, en is de 
lichtvlek waarin de dingen bestaan kleiner 
dan de wereld. Het beeld is dan diep, het zwart 
achteraan verbergt geheimen en dingen, en er 
is een ‘weg’ in het beeld die van achter naar 
voor loopt. (Door helemaal zijdelings te be
lichten kan men ook een voorgrond zonder 
rand op deze wijze als ‘nacht’ verduisteren.) 
Twee. Geheel anders werkt het beeld wanneer 
de drager ook achteraan wordt afgesneden, en 
het donker àchter de rand begint. Dan bestaan 
de dingen niet in weinig licht temidden van 
een grote nacht, maar is de wereld smal tussen 
twee leegtes. Dit is wat er is, de lichtvlek 
waarin de dingen bestaan, is de wereld. De 
dingen kunnen niet bewegen, ze kunnen ner
gens heen, en ze zijn alleen. Dit effect kan ook 
bereikt of benadrukt en versterkt worden door 
de drager niet (enkel) achteraan, maar ook 
links en/of rechts af te snijden en zo hoeken te 
maken. Wanneer hierbij slechts één zijde 
wordt afgesneden en de drager aan de andere 
zijde buiten beeld doorloopt, toont het beeld 
een uiteinde, een plaats waar de dingen ‘aan 
hun einde’ komen. De zijrand werkt dan 
dikwijls sterker dan de rand vooraan, hij laat 
het donker niets of de leegte vooraan overlo
pen in het duister achteraan en maakt dit 
daardoor ook leeg en diep. (Drie. Een slimme 
derde mogelijkheid is de dingen op de drager 
zo te schikken dat de horizonlijn waar men 
een achterrand zou kunnen verwachten wordt 
afgedekt, waardoor de vraag of de drager al 

dan met diep doorloopt onbeantwoord blijft.) 
In de cataloog van de stillevens kan men 
nagaan hoe vindingrijk de schilders op deze 
basisopstelling variëren. Men kan bijvoor
beeld de drager schuin op het beeldvlak zetten 
en de rand(en) op een diagonaal situeren. Of 
meerdere dragers op of naast en onder elkaar 
plaatsen. Of een ‘trap’ maken die de spanning 
van drager-en-rand geleidelijk naar beneden 
opvoert. Men kan de drager licht laten hellen, 
en zo een richting geven. Of men kan de 
dingen zo kiezen en stapelen dat het spel van 
drager en rand vermenigvuldigd en op de tafel 
herhaald wordt. Randen van dozen, vazen, 
schalen. Met juist licht of door goed te kiezen 
(leg de vruchten in een ‘alzata’ of schaal-op- 
voet), kan men op de tafel schaduwranden 
maken, en het donker van de achtergrond 
onder de schaal naar voor halen zodat zelfs op 
de tafel het zwart dreigt. Enzovoort.

Bij de rand

De tweede laag van beslissingen in de con
structie van het stilleven betreft de positie van 
de beeldelementen op de drager. In het klas
sieke stilleven liggen de dingen niet huiselijk 
min of meer midden op de tafel. Ze houden 
zich op aan de rand. Het gaat er om de dingen 
zo te plaatsen dat ze niet zomaar zichzelf 
tonen, maar dat ze de beeldruimte zichtbaar 
maken en haar betekenis activeren. Door de 
dingen juist te plaatsen tegenover de rand - 
tegenover het donker en/of de leegte - wordt 
de betekenis van de ruimte manifest en wordt 
duidelijk wat de dingen te wachten staat. Ze 
zeggen méér dan ze zelf zijn. De eerste en 
meest eenvoudige opstelling (zie enkele be
kende beelden van Francisco de Zurbarân) 
plaatst een rij voorwerpen parallel met de 
rand, frontaal, op een beeld van liggend for
maat. De dingen staan er zwijgend en 
bewegingloos, ‘en suspense’, als een rij ac
teurs of dansers, en ze laten gewoon het toneel 
‘gebeuren’. (Het volstaat op de reproductie 
even de rand af te dekken om te beseffen hoe 
de sterke aanwezigheid van de bekers en 
vaasjes samenhangt met de zwarte streep aan 
hun voeten.) Maar meestal voegt men aan 
deze strenge en statische opstelling een of 
meerdere beeldelementen toe die de rand 
naderen, balanceren en zo tonen hoe de rand 
‘werkt’. En het zijn diè bloemen of vruchten 
of vissen of ganzehalzen die tellen in het 
beeld. Neem bij voorbeeld Juan van der Hamen 
y Leon uit de Shickman-collectie: een com
plexe beeldruimte met meerdere dragers en 
boven elkaar gestapelde randen, een zeer 
smalle scène waardoor alles naar voor ge
drongen wordt, en zowat elk beeldelement 
glijdt of kraagt over de rand. (Het volstaat in 
gedachten alle vazen en schotels en vruchten 
even ‘achteruit’ te schuiven om te beseffen 
hoe cruciaal de precieze positie van de voor
werpen is.) Bij mijn weten wordt het systema
tische karakter hiervan echter zelden onder
kend of in rekening gebracht. Hier en daar 
wordt geconstateerd dat een bloem of vrucht 
‘bijna valt’, of wordt terloops gewezen op een 
zekere instabiliteit in de compositie van een 
of ander beeld. En in de enkele regels die hij 
aan het spel van de dingen met de rand wijdt, 
vereenvoudigt Sterling het balanceren tot een 
trompe-l' oeil-motief..
De dingen op het stilleven hebben iets te 
doen: bij de rand gaan staan, overhangen, 
wegglijden. De dingen worden gestapeld, 
frontaal of diagonaal, van hoog naar laag, van 
rechtopstaand naar gekanteld, ze schuiven en
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rollen naar voor. De bloemtak Of het stuk wild 
hangen zo onwaarschijnlijk ver over de rand 
dat ze hun evenwicht al verloren hebben en 
eigenlijk al gevallen zijn. Die ene vrucht of 
oester toont wat de soortgenoten die in de 
schaal of op de tafel rusten te wachten staat. 
Een ‘trap’ laat een cascade van dingen naar de 
onderrand toe stromen. (Let in dit verband op 
het grote belang van het tafellaken: wanneer 
het opgeróld of samengepakt wordt, en dwars 
over de harde rand van de naakte tafel hangt, 
schuift de zekerheid weg en voeren de plooien 
wat op de tafel ligt mee in de diepte, als water. 
Sebastian Stoskopff, Willem Van Aelst, Jan 
De Heem, de Heda's, Alexander Desportes, 
Paul Liégois, Chardin...)
Het klassieke stilleven toont niet de absolute 
rust en onbeweeglijkheid van een wereld 
zonder menselijke betekenissen en bedoelin
gen. Ook Brysons enigszins modieuze her
formulering van de oudé interpretatie van het 
stilleven als “the world minus its narrative or 
better the world minus its capacity, for 
generating narrative interest” is simpelweg 
fout. In zijn Introduction^ la peinture 
hollandaise heeft Paul Claudel de narratieve 
kern van het stilleven wel onderkend en in 
enkele regels geformuleerd. Hij noteert te
genover een statische achtergrond een voor
grond van voorwerpen “en état de déséquilibre. 
On dirait qu’ils vont tomber,” en hij schrijft 
dat “la nature morte hollandaise (est) un ar
rangement qui est en train de se désagréger, 
c’est quelque chose en proie à la durée”. Het 
stilleven vertelt het eenvoudige verhaal van 
wat de tijd doet met mensen en dingen. Het 
portretteert niet het ding of de dingelijkheid, 
maar vertelt en toont wat er met de dingen 
gebeurt. In het atelier van de schilder liggen 
de dingen misschien stil, maar in zijn beeld 
bewegen ze.

Van bloemen, tafellakens en karpers

Alle bloemstukken tonen bloemen en dus 
lijken ze op elkaar. Maar wanneer men beel
den met eenzelfde motief in serie plaatst, 
verschijnen de verschillen in de wijze waarop 
de beeldruimte geconstrueerd en gebruikt 
wordt. Neem het ‘ouderwetse’ bloemstuk 
van Van den Hoecke: een boeket op een 
drager die vooraan niet is afgesneden, een 
bloemtak rustig op de grond. De bloemen zijn 
hoog en recht bovenop de vaas geplaatst, die 
daardoor volledig zichtbaar is. De belichting 
isoleert de bloemen in liet donker, maar de 
drager fungeert als ‘grond’, en dreigt niet. De 
Heem maakt een geheel ander beeld, alleen al 
door de drager af te snijden. Hij plaatst de vaas 
in een kleine lichtvlek aan de rand van een 
stenen tafel. Onder de tafel en net achter het 

boeket begint diepe duisternis. Om de rand te 
laten ‘werken’ steltzich evenwel, in elk bloem- 

; stuk, een bijzonder probleem: de vorm van de 
/ bloem zelf suggereert een opwaartse bewe
ging die ingaat tegen de ‘richting’ van de 
ruimte van het stilleven. Het compositorische 
probleem van het bloemstuk is daarom hoede 
bloemen te laten vallen. De guirlande is de 
gemakkelijkste oplossing, moeilijker ligt het 
boeket. De Heem plaatst zijn boeket niet 
bovenop de vaas: hij laat de bloemen uit
waaieren en vallen tot ze de vaas zelfs hele
maal bedekken, en hij benadrukt die neer
waartse beweging en wijst naar de zuigkracht 
van de leegte door een korenaar over de rand 
te laten glijden. Josepha lost in een klein werk 
uit 1661 hetzelfde probleem radicaal en bril
jant op. De ruimteopbouw en de belichting is 
als bij De Heem, maar de schilder haalt de 
bloemen uit de vaas en schikt ze zo dat ze de 
richting van de ruimte zuiver volgen: de bloe
men vallen uit de vaas naar voor en stromen 
vanaf het vluchtpunt, gevormd door de hoge 
hals van de vaas, breed uit naar de rand. Vanaf 
het midden van de rand vooraan wordt de 
beweging herhaald: een opengebloeide witte 
lelie die reeds boven de leegte hangt, kijkt 
opwaarts en vangt nog licht, terwijl haar 
soortgenoten, sommigen nog geheel geslo
ten, reeds over de rand kantelen en wegglij
den, en naar benéden Wijzen.

De eerste reden waarom stillevens in serie 
gemaakt werdén, zal wel zijn dat sommige 
beelden veel gevraagd werden. Maar soms 
blijkt uit het nauwkeurig vergelijken dat de 
schilder niet onnadenkend variaties maakte, 
maar de formule van het stilleven bewust 
aanpaste en dus ‘structureel’ dacht. Neem 
bijvoorbeeld twee nagenoeg identieke beel
den van Sebastian Stoskopff: een houten ta
felblad, voor het grootste deel bedekt met een 
wit tafellaken, met daarop tweemaal hetzelfde 
mandje met glazen, en drie identieke flessen. 
Een kommetje staat op het ene beeld links net 
aan de rand, en is op het tweede beeld in de 
hoek geschoven. Maar het verschil tussen 
beide beelden, en meteen het element waarop 
Stoskopff in dit beeld werkt, is het tafelkleed. 
In het eerste beeld is het zopas opengelegd en 
vertoont nog de Scherpe vouwen van het 
strijken die zowel verticaal als horizontaal 
lijnen trekken. Op het tweede beeld daarente
gen valt het kleed in brede plooien in één 
beweging naar beneden, waardoor het doek 
stroomt als een waterval. De flessen en het 
mandje schuiven met het doek mee naar voor, 
en de korf die in het eerste beeld nog lichtjes 
achteruit geplaatst is, raakt hier al aan de rand. 
Het eerste beeld staat stil, het tweede beeld 
beweegt. Stoskopff schildert niet zomaar her
halingen van een beeld dat goed verkoopt, 
maar is, terwijl hij varianten maakt, (ook) 
voor zichzelf aan het werk.

tieke inleving in de nederigste schepselen, in 
de radicaliteit waarmee hij de wereld 
‘ontmenselijkt’, enzovoort. De sterkte van 
Cotans beelden lijkt mij echter te liggen in de 
bewustheid waarmee hij de mógelijkheden 
van de stillevenruimte exploreert, en in het 
meesterschap waarmee hij de werking van 
drager en rand tegelijk vertaalt en versterkt in 
een logica van het vasthaken en het hangen. 
Cotan toont de grondeloosheid in twee va
rianten: vallen in het niets, en hangen in de 
leegte.
Vlees of vis, wild en groenten kan men bewa
ren door ze aan haken of touwtjes omhoog te 
hangen, en zo worden ze afgebeeld in keu
ken- en marktscènes. Cotans beelden lijken 
de dingen te tonen zoals ze in de voorraad
kamer hangen: het interieur van een koelkast. 
Het is evenwel belangrijk te zien hoe Cotan de 
‘realistische’ setting van de cantarero be
werkt. De opstelling van Cotans beelden is 
vast: een vierkant stenen raam, waarvan de 
bovendorpel niet te zien is, opent op een 
zwarte achtergrond. Het licht valt door het 
raam en maakt een slagschaduw aan de linker- 
stijl. Vruchten, groenten en wild liggen op de 
onderdorpel, of ze hangen aan touwtjes. Wat 
betekent het zwar hier? In de achtergrond 
heerst hier niet, zoals in vele stillevens, de 
duisternis die verbergt en bedreigt. In de 
nacht is alles donker en zwart omdat er geen 
licht is. Hier valt een scherp en helder licht 
door het raam in de diepte. Het zwart stelt hier 
dus niet de duisternis voor, want daar diep is 
er licht in overvloed, maar daar is er niets wat 
het licht kan vangen, en dus stelt het zwart de 
leegte voor. Cotan schildert niet de nacht die 
misschien beangstigend is maar toch nog een 
verschijnsel van de wereld waarin we leven. 
Hij schildert een zijnsprincipe: het niets.
Cotan plaatst de dingen tegenover en in de 
leegte op twee manieren. Vooreerst gebruikt 
hij de logica van drager en rand: de kool, de 
wortelen, de lijmstok met vogels en de kom
kommer worden zo geplaatst dat een zucht 
volstaat om ze te laten kantelen en vallen in 
het gat tussen de dorpel en de beeldrand. Maar 
bijzonder is de manier waarop Cotan soms 
dingen volgens een parallelle logica ophangt. 
Wanneer men dé ruimte realistisch neemt, 
kunnen de vruchten en vogels alleen vastge
maakt zijn aan de bovendorpel, en moeten ze 
min of meer boven de vloer hangen. In vele 
stillevens is bovenaan in beeld inderdaad de 
balk te zien waaraan haken of touwtjes beves
tigd worden. Cotân toont die balk echter niet, 
en het blijkt bij nader toezien dat hij dé 
voorwerpen niet ‘juist’ of realistisch binnen 
het raam hangt, maar ze ophangt aan de 
leegte.
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Van een karper op een bord op een doosje op 
een tafel, zijn tenminste zes versies bewaard. 
Birgit Hahn-Woemle, die in 1995 de eerste 
oeuvrecatalogus van Stoskopff heeft gepu- 
bliceerd, bespreekt de werken als zes exem
plaren van hetzelfde beeld. Het motief was 
blijkbaar geliefd. Het stelt de eucharistie voor: 
de vis als Christus, het spaandoosje als het 
graf? Misschien. Maar doordat ze de beteke
nis zoekt in symbolische beeldelementen, 
moet Hahn-Woerle hierbij elk schilderij het
zelfde zeggen. Terwijl de zes versies naast 
elkaar net het verschil laten zien in de manier 
waarop het spaandoosj e en het bord met de vis 
op elkaar en tegenover de rand geplaatst 
worden. Op één versie is het doosje even 
achteruit geplaatst, en kraag t het bord over het 
doosje, maar hangt nog boven de tafel. In een 
tweede versie is het doosje tot over de rand 
naar voor geschoven, en het bord op het 
doosje naar achter. In de derde en de sterkste 
variant evenwel, die in vier exemplaren be
waard is, kraagt het doosje over de tafelrand 
en het bord nog eens over de rand van het 
doosje, waardoor de vis, die met kop en staart 
over de randen van het bord hangt, over de 
tafelrand en boven de leegte hangt. In de wijze 
waarop Stoskopff hier compositorische mo
gelijkheden heeft uitgeprobeerd, blijkt dat 
niet zozeer vrome gedachten hem in beslag 
namen, maar wel de manier waarop subtiele 
verschillen in de opbouw een beeld sterk of 
zwak maken.

Sanchez Cotan: hangen in het niets

In de geschiedenis van het Spaanse stilleven, 
en van het stilleven in het algemeen, neemt 
Juan Sanchez Cotan een specifieke plaats in. 
Zijn beelden zijn zeer bijzonder en lijken 
excentrisch, maar eigenlijk zijn ze essentieel. 
(Een beeld van Cotan fungeerde als vlag en 
als titelplaat van de tentoonstelling en de 
catalogus Spanish Still Life in The National 
Gallery in 1995.) De betekenis en kracht van 
Cotans werk hééft men gezocht in de mys

Neem bijvoorbeeld een van Cotans meest 
bekende beelden: een appel, een bloemkool, 
een meloen en een komkommer zijn in een 
halve boog geschikt van links hoog naar 
rechts laag vooraan, tegen een zwarte achter
grond die de helft van het beeld vult en zeer 
nadrukkelijk aanwezig is. Cotân heeft van dit 
beeld een tweede versie gemaakt waarbij in 
de zone die eerst leeg blijft een tweede lijn 
wordt uitgezet, die van rechts vooraan naar 
achter in het beeld loopt, en gevormd wordt 
door gevogelte dat aan de bek is opgehangen. 
De eend vooraan hangt echter duidelijk voor 
de dorpelrand, en de touwtjes achteraan kun
nen onmogelijk aan de bovendorpel beves
tigd zijn. De vogels hangen achter het raam in 
het niets.
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Met kleine en ogenschijnlijk onbelangrijke 
ingrepen transformeert Cotan de koelruimte 
tot een theater waarin de dingen grote beteke
nissen dragen. Het belang van de beeldruimte 
en van het subtiel plaatsen van de dingen in 
die ruimte blijkt wanneer men Cotans beel
den vergelijkt met die van navolgers. Felipe 
Ramirez is werkelijk een epigoon. In een 
beroemd schilderij, dat bewaard wordt in het 
Prado, neemt hij de scène-opbouw van Cotan 
geheel over, maar hij heeft niet goed genoeg 
gekeken of zijn voorbeeld niet gesnapt, want 
hij hangt de vogels waar ze ‘echt’ zouden 
moeten hangen: binnen het raam, aan de 
bovendorpel. De zwarte achtergrond gaat niet 
open en wordt geen lege ruimte, het beeld 
blijft natuurlijk en rustig, en het werkt bijna 
decoratief. De onbekende Cotan-imitator uit 
de Heinz-collectie schildert veel minder vir
tuoos dan Ramirez, maar heeft Cotan veel 
beter begrepen. Hij schuift twee korfjes met 
appels en peren over de dorpelrand, zo over
vol en labiel gestapeld dat enkele vruchten 
eigenlijk al gevallen zijn, en hangt dan een vis 
en twee takken met fruit overduidelijk zo ver 
voor het raam dat ze onmogelijk nog aan de 
bovenbalk bevestigd kunnen zijn. Het ‘kader’ 
dat de dingen een plaats en een zekerheid kan 
of zou moeten geven, wijkt achteruit: alles 
kantelt naar voor en blijft onverklaarbaar, 
voorlopig, in of boven een leegte of een diepte 
hangen.

Dingen vergaan, dingen verdwijnen

Wat zal ik schilderen: appels, boeken, bloe
men, vissen, schedels? Deze keuze bepaalt 
hoe het beeld er zal uitzien, ze stelt eisen aan 
de vaardigheid van de schilder en verdeelt de 
specialismen (want niet iedereen kan goed 
bloemen of vissen schilderen), ze beslist over 
wat men met plezier zal herkennen, ze bepaalt 
de soortnaam (fruitstuk, wildstuk, pronk- 
stilleven.. .). Over de betekenis van het stille
ven wordt echter vooreerst beslist in de wijze 
waarop de beeldruimte geconstrueerd is en in 
de positionering van de dingen die tonen hoe 
de ruimte werkt. Een bloemenstilleven zon
der rand verschilt wezenlijk van hetzelfde 
boeket mèt een rand. Maar het maakt weinig 
verschil of een identieke beeldruimte ‘ge
vuld’ wordt met vissen of bloemen of boeken. 
Het stilleven is structureel een eindigheids- 
beeld, omdat het de dingen doet bestaan te
genover een rand en him verdwijning aankon- 
digt: de beeldelementen die met deze beteke
nis bezet worden zijn oppervlakkig zeer beeld
bepalend, maar in belangrijke mate verwis
selbaar.
Dingen hebben geen ziel en kunnen niet kie
zen. Ze dragen slechts één mogelijkheid in 
zich en volgen kalm en onafwendbaar hun 
baan tot het einde. Vruchtvlees rijpt en rot en 
vergaat; bloemen verwelken; boeken verslij
ten; glazen breken; snaren springen; kaarsen 
doven en tabak gaat in rook op; vis bederft; 
dieren eindigen als vlees en orde eindigt als 
rommel. En als men alle drukdoenerij uit een 
mensenleven schudt, beseft men dat de mens 
eenvoudig het lot van de dingen deelt: een 
hoofd wordt een schedel. Natuurlijk denkt 
men niet altijd of vanzelfsprekend aan het 
einde van de dingen. Maar wanneer ze in de 
ruimte en het betekeniskader van het stilleven 
optreden, vertellen de dingen hun leven. Alle 
dingen verdwijnen op dezelfde wijze, alle 
dingen, elk op hun wijze, vergaan. De stilleven
ruimte draagt de eerste basismetafoor van de 
eindigheid: het verdwijnen. Deze metafoor
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activeert en mobiliseert de tweede primitieve 
eindigheidsmetafoor die het leven van de 
dingen zelf is: het vergaan. Zoals een mens 
niet als vanitassymbool bedoeld hoeft te zijn 
om zijn kwetsbaarheid en sterfelijkheid te 
kennen te geven, zo hoeven de dingen niet als 
vanitassymbool bedoeld te zijn om, binnen 
het betekeniskader geschapen door de beeld
ruimte, een gedeeld lot te tonen. Op deze 
manier verdicht in het stilleven het samenspel 
en het in elkaar resoneren van de twee 
eindigheidsmetaforen tot één beeld van het 
bestaan der dingen “en proie à la durée”.
(Een en ander maakt begrijpelijk waarom de 
conventionele vanitasvoorstellingen, die op
gebouwd worden met behulp van bekende en 
eenduidige symbolen zoals de schedel en de 
zandloper, dikwijls een zwak beeld opleve
ren. Dergelijke 'aandachtsbeelden' zullen 
zeker moreel of religieus stichtelijk gewerkt 
hebben. Wanneer de vanitasgedachte echter 
zo expliciet en nadrukkelijk gezegd wordt, 
bedekt ze de eindigheidsgedachte die (moge- 
lijk) door het héle beeld wordt gedragen. Het 
conventionele vanitassymbool maakt het 
beeld redundant.)

Adriaen Coorte

Het oeuvre van de Nederlandse schilder 
Adriaen Coorte is tegelijk uitzonderlijk en 
prototypisch. Coorte leeft honderd jaar na 
Cotan, hij heeft vermoedelijk zeer geïsoleerd 
gewerkt en hij heeft wellicht niemand beïn
vloed. Maar vooraleer de ‘formule’ van het 
stilleven in de 18de eeuw virtuoos gevarieerd 
en tegelijk ook opgebruikt wordt door schil
ders als Monnoyer, Desportes, Melendez, en 
tenslotte door Chardin, reduceert Coorte het 
stilleven tot zijn essentie. Voor de lectuur van 
het stilleven die ik hier voorstel, is Coorte 
daarom belangrijk. Zijn strenge beelden ge
tuigen van een grote trefzekerheid en bewust
heid, en van het vermogen om met een 
minumum aan middelen het sterkst moge- 
lijke beeld te maken.
Coortes beelden zijn niet nieuw, andere schil
ders hebben gelijkaardig werk gemaakt. (Paul 
Liégeois bijvoorbeeld.) Maar Coorte is uit- 
zonderlijk omdat zijn ganse oeuvre zich bijna 
geheel concentreert op het portretteren van de 
beeldruimte van het stilleven. En omdat men 
de perfectie nu eenmaal niet kan verbeteren, 
lijken de meeste werken van Coorte bijzonder 
goed op elkaar. Steeds dezelfde kale stenen 
tafel, de plint prominent hoog in beeld, waar
onder als van een op zijn punt gezette pira
mide één of twee ‘treden’ zichtbaar zijn, die in 
het donker achteruit wijken en de zware tafel 
zo boven niets laten hangen. De drager is 
altijd links of rechts afgesneden, waardoor 
het niets vooraan doorloopt en zich verbindt 
met de donkere achtergrond, en de tafel een 
uiteinde wordt. De tafel die de dingen draagt, 
is steeds, zoals de wereld en de tijd van de 

mensen, gebarsten: ook de harde steen, die 
eeuwig lijkt, vergaat. Een smalle en frêle 
streep licht volgt en accentueert de rand, en 
geeft de dingen een bestaan in een lichtvlek 
die niets meer dan een rand is. Een minimale 
aanwezigheid van acteurs - tot één korfje 
bessen, twee perziken, één bussel asperges - 
volstaan om de ruimte haar simpel verhaal te 
laten vertellen. Een beetje teer vruchtvlees op 
de rand leggen is genoeg om het vergaan en 
het verdwijnen in één te tonen.
In zijn sterkste beeld, meteen het essentiële 
stilleven, legt Coorte vier schelpen in rij langs 
de rand. De laatste schelp balanceert op één 
punt en steekt over de zijrand uit. Coorte 
verdicht de betekenis van het stilleven hier 
extreem door de twee eindigheidsmetaforen 
van vergaan en verdwijnen op elkaar te leg
gen en de beeldelementen en de beeldruimte 
homofoon te laten klinken. De schelp is im
mers, zoals de tafel, van steen. De schelp is, 
meer nog dan de schedel, verstard leven, 
steen waaruit het leven geweken en verdwe
nen is. Wat de beeldruimte van het stilleven 
zegt en aankondigt, heeft zich hier reeds 
voltrokken. Niets kan nog gebeuren, alles is al 
voorbij. Door de lege oogkas van de schelp 
kijkt het donkere niets dat onder en om de 
dingen heerst.

Bart Verschaffel
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De ban, en hoe ze soms gebroken wordt

Lost Highway van David Lynch is een film 
die. men zich eindeloos voor de geest wil 
halen, in de hoop dat geen enkel detail Zal 
ontsnappen. Het vermoeden rijst immers 
dat alles bij draagt tot het ingenieus gecom
poneerde enigma dat zijn plot is. Ondanks 
de roes van de beelden dwingt hij tót inter
pretatie.
Zijdelingse conclusie vooraf: wat een ouder
wets artefact. Wie confronteert ons, in deze 
tijd van voortdurende bedwelming, nog met 
een doortimmerde structuur, met een net
werk aan verbanden? Wat spoort ons nog 
aan tot een heuse close reading?

1.
De rijke voorstad. Een bleek, gesloten huis 
in een onverschillige hedendaagse bouw
stijl, met ramen als lange, verticale schiet
gaten. Binnenin een schaars verlicht interi
eur, een perfect design maar onleefbaar. 
Spanning tussen de bewoners, het echtpaar 
Fred en Renee. Zij, met haar lange zwarte 
haren, in haar lange zwarte jurk, is onbe
reikbaar. Hij, die net via de parlofoon een 
raadselachtige boodschap hoorde (“Dick 
Laurent is dead”), zit met problemen. Een 
spaarzame dialoog kan de broeierigheid niet 
afkoelen, noch in de kamer, noch in zijn 
hoofd. Hij vertrekt naar zijn werk, freejazz 
spelen in een nachtclub, zij gaat niet mee, 
zegt dat ze “nog wat wil lezen”. Hij: “Read 
what, Renee?”, waarop zij betrapt moet 
glimlachen. Het vermoeden is gewekt, het 
gaat hier om ontrouw. Inderdaad, na de 
sessie belt hij naar huis, en geen van de 
talloze telefoontoestellen wordt opgehomen. 
Maar als hij thuiskomt, ligt ze vredig te 
slapen, als een engel. Alsof er niets gebeurd 
is. Waar zijn we hier eigenlijk? Is dit een 
reële plek of een verbeelde kwelling?
De volgende ochtend ligt er een videotape 
in een envelop aan de voordeur. Iemand 
heeft ‘s nachts hun huis gefilmd. Renee, 
ongeloofwaardig: “Probably a real estate 
agent”. Op slag verandert de bedreiging van 
richting, ze komt nu van buiten. Een tweede 
videotape, de ochtend nadien, herneemt de 
beelden van de eerste en gaat verder. De 
opnames dringen het huis in, tonen Fred en 
Renee terwijl ze sliepen. Fred, nerveus: 
“Don’t you wanna see it?” Renee, vanuit 
een andere kamer: “I guess so.” Benau
wende vaststelling: sommige beelden zijn 
identiek aan de nachtmerrie die Fred net 
gehad heeft. De mysterieuze videast is niet 
alleen het huis binnengedrongen, maar ook 
Freds onderbewuste. Een derde videobrief 
herneemt de twee eerste en voltooit de nacht
merrie. Fred ziet zichzelf bebloed naast het 
lijk van Renee zitten, niet helemaal goed 
zichtbaar ligt ook een tweede slachtoffer - 
haar (denkbeeldige?) minnaar? In een vol
gende scène wordt Fred al ter dood veroor
deeld voor de moord op zijn vrouw, van een 
minnaar is er geen sprake.

2.
In dit bijzonder duistere eerste halfuur heeft 
Lynch een stelling uit de populaire cultuur
kritiek stapsgewijs in beeld gebracht: de 
bedreiging van de verbeelding door video, 
de bezetting van het onderbewuste door 
video, het pseudogeheugen ‘video’ als dictee 
voor het menselijke handelen. Niet te ver
wonderen dat Lost Highway een horrorfilm 
is. Of Fred zijn vrouw ook echt heeft omge
bracht, weten we niet, dat slaat Lynch vak
kundig over. De essentie luidt: het opgeno
men beeld controleert ons, het bepaalt wat 
‘waar’ is, en die ‘waarheid’ kan onschul
dige slachtoffers maken. Ironisch genoeg 
geeft Fred die stelling ook als antwoord op 
de vraag van twee rechercheurs - hij dient 
klacht in na de tweede video - “of hij zelf een 
camera bezit”. Nee, zegt Fred, want hij 
houdt niet van video. Video maakt het ge
heugen kapot, hij herinnert zich de dingen 
graag op zijn eigen manier. Maar juist hij 
bevindt zich in een toestand, op een plaats 
waarin dat geheugen is uitgewist. Na de 
verbluffend in klank en beeld gebrachte 
stelling, vervolgt de film als een bewijs uit 
het ongerijmde.

3.
Waar wonen Fred en Renee, waar bevinden 
we ons? In de hel. De voorstelling van het 
eeuwige oord van het kwaad is subliem, in 
de twee betekenissen van het woord. Geen 
kolen en vuur, maar een klimaat van psychi
sche benauwdheid en onleefbaar design. 
Geen lijfelijke folteringen, maar het 
onbewijsbare vermoeden van overspel (ter
wijl je keiharde freejazz moet spelen voor 
de kost, ligt je vrouw misschien met iemand 
anders). Niet langer is de hel de plek waar 
men eeuwig brandt, maar waar men bezeten 
is van een vernietigende angst. Een 
bunkerachtige villa waar men zijn privacy 
als een ziel heeft ingeleverd.
Af en toe duikt de duivel ook in hoogsteigen 
persoon op, maar nooit wordt hij herkend. 
Op eenfeestje krijgt Fred van hem een GSM 
toegestopt, met de spottende mededeling 
dat hij op datzelfde moment ook bij Fred 
thuis is, maar Fred begrijpt er niets van. Ook 
in zijn dromen verschijnt de duivel, ver
momd als Renee. In de hel is men zijn 
vermogen tot verklaren en herinneren afge
nomen. Men moet er, van alle rede ontwa
pend, ondraaglijke angsten doorstaan. Be
spioneerd in zijn dromen is het de plaats 
waar ieder houvast aan de veilige idee van 
de eigen persoonlijkheid kapot wordt ge
maakt. Maar niet gelijk welke persoonlijk
heid, enkel de mannelijke. Deze hel is de 
.zijne, dit oord is een zuiver mannelijke 
nachtmerrie. Sarcastisch en misleidend van 
Lynch om een echtpaar inde hel te situeren. 
De vrouw vergezelt haar man niet, ze maakt 
deel uit van de foltering. Haar reactie op zijn 
impotentie is daar het aangrijpendste voor
beeld Van. Als haar hand met de zwart
gelakte vingernagels hem dan sussend op de 
schouder tikt, en haar hese stem'‘It’s allright, 
it’s allright” fluistert, weten we dat dit een 
moment van gróte eenzaamheid, van verla
tenheid is. Onoprechter kan troost niet zijn. 
Dit is zonder meer duivelse spot.
Hoe ervaart de vrouwelijke blik dit verhaal 
eigenlijk? Afstandelijker? Laconieker? Kan 
een vrouwelijke kijker zich identificeren? 
Personage of kijker, alleen de man wordt 
hier als een kind behandeld, en zolang hij 
zich niet aan het nadenken zet, blijft hij als 
een kind geloven. Maar de arme Fred 
Madison kn niet meer nadenken, zijn ge
heugen werd vernietigd.

4.
De moord op zijn vrouw bevrijdt Fred, al of 
niet de dader, uit zijn spookvilla. De gevan
genis, in tegenstelling tot zijn huis een goed- 
verlichte verblijfplaats met betrekkelijke 
rust, laat ook de kijker weer op adem ko
men. Een perverse opluchting, zij het een 
korte. Na een zware migraine-aanval in zijn 
dodencel, metamorfoseert Fred tot de veel 
jongere Pete. De verbouwereerde gevangenis
directie laat de onschuldige meteen vrij 
- niet zonder er meteen ook twee recher
cheurs achteraan te sturen. Blijkt dat Pete 
recentelijk werd ontvoerd door ‘iets’ waar
over de film onduidelijk wil blijven. Zijn 
ouders en vriendin Sheila weigeren erover 
te praten, zo verschrikkelijk moet het ge
weest zijn, en Pete zelf herinnert zich niks 
meer. Op het eerste gezicht start met het 
verschijnen van Pete een nieuwe film, maar 
eigenlijk is dit het echte begin van het ver
haal. Lynch dicht het lek. Net zomin we te 
weten mogen komen of Fred zijn vrouw 
echt heeft omgebracht, moet ook Petes ont
moeting met de duivel in een waas gehuld 
blijven. Maar dat het wel degelijk om de 
Boze gaat, moet blijken uit de hoofdwonde 
als merkteken die het gebeuren bij Pete 
heeft achtergelaten.
Vanaf zijn vrijlating zien we hoe voor de 
relatief onschuldige knaap de weg naar de 
hel (opnieuw) geplaveid wordt. Want on
schuldig, dat is hij. Niet volslagen onnozel, 
hij zat al eens vast voor autodiefstal, maar 
dat misdrijf heeft in de Amerikaanse my
thologie de kleur van een passionele jeugd
zonde. Het is het vergrijp van James Dean, 
een vorm van romantische rebellie uit een 
Ver verleden. Pete moeten we beoordelen 
naar zijn jongensachtige,- timide vitaliteit, 
dan begrijpen we ook zijn voorbeeldige 
werklust, zijn desinteresse voor porno, zijn 
afkeer van freejazz. Maar wie haalt hem dan 
uit de jongensachtige droom die zijn puberale 
leven was? Dat kan alleen de vrouw zijn (de 
huiver vindt nog steeds zijn brandstof in de 
betekeniswereld van de Middeleeuwen).
Ze is niet alleen het kwellende gezelschap 
voor de man in de hel, ze loodst hem er ook 
naartoe. De tengere automecanicien valt 
dus voor de bloedmooie Alice, de geblon

deerde versie van Renee, die helaas het 
liefje is van een onderwereldfiguur met de 
onheilspellende naam Mr. Eddy (de voor
naam: familiariteit, de aanspreking: onder
danigheid). En inderdaad, tussen Pete en 
Alice ontvlamt een hevige passie, nog aan- 
gewakkerd door de toenemende argwaan 
van de. levensgevaarlijke Mr. Eddy. Hoe 
gevaarlijk die wel is, ervaren we tijdens een 
autorit waarin Mr. Eddy onder het oog van 
Pete een andere automobilist aftuigt wegens 
onverantwoord rijgedrag. Niet die uitbar
sting op zich, maar de vraag van Mr. Eddy 
nadien of hij Pete kan plezieren met porno, 
doet een lichtje branden. Het aftroeven ty
peert hem als burger, de porno die hij maakt 
als crimineel; de combinatie van beide be
toogt dat zware misdaad zich niet aan de 
rand van de samenleving ophoudt, maar er 
middenin, onder haar keurige schijn.
Om te ontsnappen aan Mr. Eddy, stelt Alice 
- wie anders - een roofoverval voor die hen 
het nodige geld moet verschaffen om te 
kunnen vluchten. Het slachtoffer, een ze
kere Andy, hebben we in het begin van de 
film al eens ontmoet, als gastheer op het 
feestje waar Fred van de duivel een draad
loze telefoon krijgt toegestopt. Fred en Renee 
hebben na dat feestje woordelijk hetzelfde 
gesprek over Andy, als Pete en Alice Vlak 
voor de overval (Fred/Pete: “How do you 
know him?”, Renee/Alice: “I met him at a 
place called Mokes. He offered me a job...”). 
De dood van Andy, meer een ongeluk dan 
iets anders, maakt hen automatisch tot moor
denaars. Geen nood, zegt Alice, “ik ken 
iemand die ons een andere identiteit kan 
bezorgen, een heler”. De plaats van af
spraak is een blokhut in de woestijn. We 
zagen dit beeld al een paar keer eerder, de 
hut stond in brand, maar door een achterste- 
voren-montage slorpte ze het vuur op in 
plaats van het te doen uitslaan. Het is de 
directiekamer van de hel, waar de mystery 
man van Pete letterlijk een ander mens 
maakt: hij wordt Fred. Eerst nu valt op hoe 
ridicuul de verschijning yan Fred - stoere 
pose, dwaze kop, actie - altijd al geweest is. 
Hoe de achterdocht jegens Renee die van 
hem een angstig burger maakt juist de kwel
ling is die dit soort lichaam moét treffen. 
James Dean transformeert hier in een soort 
Jean-Claude Van Damme. De geweldda
dige uitschakeling van Mr. Eddy is een 
schijnoverwinning, een truc van het kwaad 
waardoor de mannelijke held zich voorgoed 
bevrijd waant van het gevaar. In werkelijk
heid ondertekende hij zojuist het contract 
met de duivel, begint hij aan een nieuw 
leven. Een leven dat zich afspeelt in een 
rijke voorstad, in een bleek gesloten huis 
etcetera.
Daar aangekomen spreekt Fred in de 
parlofoon dat Dick Laurent (oftewel Mr. 
Eddy) dood is. Teruggekoppeld haar het 
begin van de film praat hij dus tegen zich
zelf, waardoor heel deze allegorie over de 
hel zich als een innerlijke angstfantasie laat 
lezen. Niet de villa van Fred en Renee is de 
hel, maar de hele Lost Highway, een par
cours zonder uitrit in het hoofd van een 
radeloze.

5.
Lost Highway heeft de structuur van een 
elementaire achtbaan. De in- en outro van 
de film, beelden van een snelweg vanuit een 
rijdende auto, vormen de stroken waarmee 
men begin en einde tot een loop kan aaneen- 
lassen. De twee delen van de achtvorm 
geven eindeloos in elkaar uit, steeds passe
rend via hetzelfde snijpunt (de twee 
metamorfosescènes). Die vondst draagt de 
film, jaagt de kijker erin voort. Maar wat wil 
dit gesloten circuit ons nu eigenlijk bijbren
gen? Ik kwam verbluft uit de zaal, bevangen 
door een angst die in cinema maar zelden te 
ervaren is. Film is daar vaak te naïef voor, 
met horror als karikaturale illustratie daar
van. Waarom slaagt Lost Highway wel waar 
andere films hopeloos falen?
Het kwaad in de Amerikaanse film heeft de 
laatste jaren metafysische trekjes gekregen. 
Het op mensenmaat gesneden geweld van 
het gangstérisme ruimt af en toe plaats in 
voor een kwaadaardig vernuft van een bo
vennatuurlijke orde. In het donkere Seven 
bijvoorbeeld drijft het zondige leven in de 
grootstad een psychopaat tot zeer secuur en 
theatraal uitgevoerde rituele moorden, ge
pland volgens de zeven hoofdzonden. De 
dader lijkt wel een instrument in handen van 
een wraakzuchtige, gedemoniseerde god
heid. Alsof het verdorven klimaat van de 
grootstad de broeihaard wordt voor een 
antropomorfe ziekte die zich wreekt op de 

zondige wereld. Ook The Usual Suspects 
voert een diabolische figuur op, een schijn
baar onbelangrijk crimineel die tijdens een 
politieverhoor een heel verhaal - en zo de 
hele film - bij elkaar fantaseert, waarvan we 
op het einde pas weten dat het een gedetail
leerde, leugenachtige tegenwereld is, een 
duivelskunstje.
Lost Highway lijkt die - erg spannende - 
films te overtreffen, omdat hij zich van een 
in wezen naïef principe als de chronologie 
heeft kunnen bevrijden. De structuur die 
Lynch hanteert, levert een andere ervaring 
op dan die van het lineaire verhaal met een 
catharsis. De eeuwenoude gedachte dat ge
weld onophoudelijk wordt aangezuiverd met 
een op te offeren onschuld waardoor een 
kringloop ontstaat, heeft hier een erg ade
quate vorm gevonden. Dat de film einde
loos doorgaat, kan hij zowel inhoudelijk als 
verhaalkundig duidelijk maken. Eigenlijk 
stoelt de verbluffing van Lost Highway op 
een eenvoudige structuur, zoals een 
Escheriaanse trompe l'œuil.
En daar zit uiteindelijk ook het probleem. 
De.film belooft niet alleen een geheim, hij 
laat het, zeker na een tweede visie waaraan 
ik mij bezondigd heb, ook ontraadselen. 
Wat jammer is. De vondst van de film blijkt 
bij nader inzicht ook zijn zwakte. Eens ik de 
plot begrepen heb, en besef dat het ‘dat’ 
maar was, sta ik er wat beteuterd bij , als een 
kind bij een ontrafeld mechaniekje van een 
speeltuig dat het nu nooit meer zal doen. 
Meteen steekt een oude twijfel over de ci
nema weer de kop op. Wat de verhouding is 
tussen de ambities die ze soms heeft, en de 
mogelijkheden om ons die ook voor te spie
gelen. Wat de vragen zijn die ze soms op
werpt, en de antwoorden die ze maar kan 
geven. Lost Highway bevestigt het vermoe
den dat film vooral een ervaring moet zijn, 
en een analytische blik maar moeilijk over
leeft.

6.
De ware schuldigen aan mijn fatale nieuws
gierigheid zijn de beelden, zij zijn de bluf 
waarmee de film zich aan mij kan verkopen. 
De personages imponeren, verleiden, be
dreigen en bedriegen mij. De mystery man, 
Mr. Eddy, Renee & Alice - zij toveren mij 
het visioen voor waarin ik geloofd heb. Niet 
toevallig vormen die figuren het complot 
waarvan de mannelijke held het slachtoffer 
is. En zoals hij ben ook ik er ingetrapt. Als 
ik de kont van Patricia Arquette zie, voel ik 
wellust, bedreigd door een nakende ver
schrikking. De kale, wit geschminkte man 
geloof ik als duivel. De snuffporno, het 
ergst denkbare, is voor mij het onweerleg
bare bewijs van het ultieme kwaad.
Maar Lost Highway overtuigt niet alleen 
door zijn sterke iconen. De dreiging wordt 
vaak nog groter als het figuratieve beeld 
verdwijnt en de abstractie, genadeloos on
dersteund door de klankband, het gezag 
overneemt. Het eerste angstaanj agende half
uur vertoeven we vaak in het donker. In de 
hoeken van de kamers heerst een onheil
spellende duisternis die zich soms tot het 
hele beeldvlakuitbreidt. Fred verdwijnt erin 
als hij op zoek is naar zijn vrouw die zo
maar, in eigen huis, lijkt opgelost in het 
pikzwarte niets. Vanzelfsprekend dat hij 
noch wij haar daar zullen vinden, omdat in 
die volslagen duisternis geen houvast meer 
is aan welk verhaal of beeld dan ook. Tegen
over dit zwart is ieder beeld, hoe akelig ook, 
een geruststelling. De hel: de plek zonder 
beeld, zonder mógelijkheid tot voorstelling. 
Andere scènes (dat eerste halfuur, maar ook 
aan het slot, als Fred wordt opgejaagd door 
de politie) eindigen dan weer in lichtflitsen: 
radeloze gedachten die in kreten een uitweg 
zoeken. Alsof de pellicule nog slechts een 
oplossing ziet in overbelichting, zelfont
branding.
Echt aan ons lot overgelaten worden we 
natuurlijk niet. Daar zorgt de klankband 
voor, die de rol van dictatoriale ceremonie
meester speelt. De klank fixeert de blik, ook 
als er nauwelijks iets te zien is. Soms heeft 
Lynch genoeg aan een onopvallende brom- 
toon om de spanning op te drijven. Dit 
verhaal kon zo verteld worden, niet on
danks, maar met behulp van ruis en zwarte 
gaten.
Denkend aan bepaalde beelden en geluiden 
twijfel ik opnieuw, maar nu aan mijn ont
goocheling.

Bart Meuleman
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Nomaden tussen de geometrie
Leegte en architectuur in het werk van Michelangelo Antonioni

Rothko

In 1966 bracht de Italiaanse cineast Michel
angelo Antonioni een bezoek aan het atelier 
van Mark Rothko in New York. Het was de 
cineast en de schilder opgevallen dat zij beide 
een grote belangstelling hadden voor het weer
geven van ongrijpbare dingen. Efemere ver
schijnselen als water, mist, nevel of rook vor
men inderdaad een belangrijk motief in het 
oeuvre van Antonioni en zijn reeds prominent 
aanwezig in zijn debuut, Gente del Po, een 
9 minuten durende documentaire, gedraaid in 
de (ook voor de Italiaanse cinema) turbulente 
periode 1943-47. Net als in de doeken van 
Rothko, of in deze van een van zijn andere 
favorieten, Jackson Pollock, verschijnen en 
verdwijnen vormen in Antonioni’s films: figu
ren lossen als schimmen op, voor- en achter
grond versmelten in elkaar, shots en sequenties 
worden ontkoppeld van een perspectivische 
ruimte of een centraal gezichtspunt.
Over het zogenaamd abstracte (of forma- 
listische) karakter van Antonioni’s films werd 
reeds zeer uitvoerig geschreven. Er werd daar
bij onder andere gewezen op de berekende 
kadrering, op het tonen van een onherkenbaar 
beeld dat pas enkele seconden later leesbaar 
wordt - een procédé waarvan in II deserto rosso 
(1964) nadrukkelijk gebruik wordt gemaakt. 
Ook de nauwgezette en weloverwogen plaat
sing van figuur tegenover achtergrond kreeg 
de nodige aandacht in de kritiek. Eigenlijk is 
zelfs niet langer sprake van een achtergrond, 
gezien de relatie tussen de personages en het 
stedelijkeofnatuurlijkelandschapbij Antonioni 
een essentieel element is geworden. De grote 
zorg die hij aan de selectie van èn de omgang 
met settings besteedt, deelt Antonioni met zijn 
neorealistische collega’s. Bij Antonioni fun- 
geert het landschap of de omgeving echter niet 
langer als een illustratie van de sociale context 
van de personages, zoals dit in het ‘orthodoxe’ 
neorealisme het gevalis. Antonioni ontwikkelt 
een andere vorm van objectiviteit, die het 
realisme overstijgt en een uitgesproken 
afstandelijkheid met zich meebrengt. In 
Antonioni’s films is de omgeving er gewoon 
en gaat ze een eigen leven leiden. Dit is zelfs 
reeds merkbaar in zijn vroege werk waarop de 
stempel Van het neorealisme nog duidelijk 
gedrukt staat, zoals Tentato suicidio, zijn bij
drage aan Zavattini's ‘filmkrant’ Amore in 
Città (1953) of in I vinti (1952). In Tentato 
suicidio schept de camera er duidelijk genoe
gen in om over het wateroppervlak en de 
stenen te glijden in plaats van zich op het drama 
te concentreren, terwijl in I vinti, een film over 
urbane jeugddelinquentie, nergens nadrukke- 
lijk een causale relatie tussen omgeving en 
personages wordt gesuggereerd. Antonioni 
neemt de belangstelling voor de omgeving uit 
het genre van de documentaire over, maar 
schraapt elke didactische dimensie weg. Zijn 
eigen latere documentaires ontpoppen zich 
dan ook veeleertotmeta-documentaires, waarin 
de waarneming en de cinematografische regis
tratie zelf worden onderzocht - denken we 
maar aan de verketterde China-documentaire 
Chung Kuo Cina (1972), waarin de textuur van 
een muur meer aandacht krijgt dan de verwor
venheden van de revolutie.
De zogenaamde abstractie in Antonioni’s films 
wordt ook in de hand gewerkt door de vlakheid 
van vele van zijn beelden, een equivalent van 
de flatness in de doeken van Rothko en Pollock. 
Antonioni’s belangstelling voor oppervlakken 
staat ongetwijfeld in relatie met zijn voorkeur 
voor efemere substanties. Mist bijvoorbeeld 
transformeert elke diepte in een oppervlak en 
minimaliseert het verschil tussen voor- en ach
tergrond (zoals te zien is in II grido (1957), II 
deserto rosso (1964) of Identificazione di una 
donna (1982)). In II deserto rosso wordt de 
vlakheid ook bekomen met de hulp van de 
telelens, die nooit wordt gehanteerd om verre 
objecten dichterbij te brengen, maar om diepte 
te reduceren en de optische afstand tussen de 
figuren en de achtergrond te verkleinen. Bo
vendien wordt in Antonioni’s eerste kleuren
film elk gevoel van diepte ondermijnd door de 
monochromie, die totaal afwijkt van het 
gesatureerde kleurenpalet van de Hollywood 
Technicolor-film. Giuliana, het vrouwelijke 

hoofdpersonage uit deze film, wordt ook ver
vlakt door ze letterlijk tegen een muur te druk
ken - een motief dat ook in vele andere werken 
van de cineast geregeld opduikt. Mannen of 
vrouwen worden tegen grote effen vlakken 
getoond of tegen vlakken die door een tweetal 
verticale lijnen worden doorgesneden op een 
wijze die onwillekeurig aan de colorfield 
paintings van Barnett Newman herinnert.
Zoals in het Amerikaanse abstract expressio
nisme gaat flatness ook bij Antonioni gepaard 
met grote vlakken - niet toevallig dook de wall

Michelangelo Antonioni

LaNotte, 1961

sized painting vrijwel gelijktijdig op met het 
cinemascoopformaat. Net als Rothko én 
Newman is Antonioni een kunstenaar die hét 
sublieme van de leegte aftast. Leegte en onein
digheid zijn bronnen van het verhevene, zo 
argumenteerde reeds Burke in zijn filosofisch 
tractaat over het sublieme, een begrip dat in de 
naoorlogse avant-garde werd geherdefinieerd 
door hogervernoemde kunstenaars, maar ook 
door iemand als Robert Smithson. In 
Antonioni’s exaltatie van de leegte worden de 
figuren vaak naar de uiteinden van het beeld
vlak verdreven. In andere shots of sequenties 
versterkt een breedhoeklens de afstand tussen 
de figuren. Zelfs in een relatief kleine kamer, 
zoals in de ziekenhuisscène in La notte (1961), 
lijkt de afstand tussen individuen onoverbrug
baar. De van elkaar geïsoleerde zelfmoorde
naars in Tentato suicidio en de scène uit 11 
deserto rosso, waarin figuren oplossen in de 
mist, refereren ook duidelijk aan de sublimiteit 
van het onzichtbare. In ïl deserto rosso, ge
draaid in de industriële periferie van Ravenna 
met zijn bizarre silo’ s, schoorstenen die rook in 
alle mogelijke kleuren uitbraken, radar- 
installaties, turbines en generatoren, wordt zelfs 
het sublieme geëvoceerd van wat Smithson 
ooit als "entropische" landschappen betitelde: 
industriële restruimten, stortplaatsen, uitge
putte steengroeven, verlaten mijnen waarin 
natuurkrachten en menselijke ingrepen op het 
landschap in elkaar vervloeien.

Ponti

Antonioni deelt ook duidelijk Smithsons fasci
natie voor woestijnen. In Zabriskie Point (1970) 
en Professione: reporter (1974) krijgen hete 
zandvlakten bijna mythische connotaties, net 
als het Liparische eiland in L’avventura of de 
zompige vlakte van de Po in Gente del Po of II 
grido. De barre natuur verkrijgt in het werk van 
Antonioni dikwijls een strak geometrisch of 
architecturaal karakter. Jane Tompkins merkte 
op dat de woestijn met zijn duidelijke, spaar
zame fijnen, heldere ruimten en afwezigheid 
van ornament een sterke overeenkomst ver
toont met de abstracte strengheid van moderne 
architectuur. Antonioni tracht ook dikwijls het 
effect van een sublieme leegte te evoceren door 
op een ongebruikelijke manier de geometri
sche eenvoud van de (moderne) architectuur in 
beeld te brengen.
Terwijl in het vroegere werk architectuur ten 
dienste staat van het realisme en de toeschou
wer moet overtuigen van de ‘echtheid’ van de 
locatie, is ze vanaf de tetralogie uit 1960-64 

(L’avventura, La notte, L’eclisse, II deserto 
rósso) niet langer louter achtergrond, maar 
wordt de toeschouwer verplicht “to read 
buildings as architects, urban planners, and 
designers do” (Seymour Chatman). Persona
ges worden als het ware mannequins in 
architecturale ontwerpen of in een ruimtelijke 
omgeving die aan de schilderijen van Giorgio 
De Chirico doet denken - iets wat reeds opvalt 
in scènes uit vroegere films zoals de ontmoe
ting tussen Clara en Nardo temidden de film
decors in La signora senza camelie (1953) of in 
Clelia’ s tocht door Turijn in Le amiche (1955). 
In de openingsscène van L’avventura steken 
de nieuwe woonblokken schril af tegen de 
soliditeit van de koepel op de achtergrond. De 
zonovergoten en verlaten steden uit de fascis
tische periode die Sandro (een architect) en 
Claudia vervolgens op hun reis doorheen Sicilië 
passeren, lijken zo uit het werk van De Chirico 
geplukt.
In La notte en L’eclisse speelt architectuur 
zelfs de hoofdrol. In Lanottekomt Antonioni' s 
sensibiliteit voor architectuur reeds aan bod in 
de openingsscène, waarin de camera de glas
vlakken van de pas opgetrokken Pirelli-toren 
van Gio Ponti aftast en vervolgens Milaan als 
een drukke bouwwerf laat zien. Antonioni 
neemt ten aanzien van de moderne architec
tuur vaak een ambivalente houding aan: ener
zijds kan hij zijn esthetische fascinatie voor de 
kracht van geometrische volumes en de per
fectie van de moderne materialen niet verber
gen, anderzijds draagt de nieuwe architectuur 
en haar klinische leegte bij tot de sfeer van 
vervreemding en eenzaamheid die vooral de 
tetralogie kenmerkt. De nieuwe, moderne ar
chitectuur, <fie de Italiaanse wederopbouw en 
snelle industrialisatie symboliseerde, wordt 
door Antonioni overigens dikwijls geconfron
teerd met de soliditeit van oude kerken en 
palazzi, net zoals het oude stedelijke weefsel 
oplost in de kaalslag van de modernistische 
planning - een gegeven dat schitterend in beeld 
wordt gebracht in Lidia’s tocht doorheen de 
Milanese periferie in La notte en in de be
roemde ongeveer zeven minuten durende coda 
van L’eclisse, een soort mini-documentaire 
over de EUR-wijk in Rome die enkel bestaat 
uit een montage van shots van allerhande 
zichten en details van gebouwen, constructies, 
infrastructuur, voertuigen en voorwerpen.

Nomade

Bij Antonioni vult architectuur de leegte dus 
niet, ze creëert ze. Slechts zelden biedt ze aan 

de personages een of andere vorm van beschut
ting. Antonioni’s protagonisten wonen im
mers niet Het zijn zwervers die erniet in slagen 
zich ergens te nestelen of huiselijke geborgen
heid te vinden. Ze zijn steeds onderweg, wo
nen in hotels of in het huis van een ander. In La 
signora senza camelie voelt Clara zich duide
lijk niet thuis in de woning waar ze na haar 
huwelijk met Gianni verblijft. Het interieur is 
nog niet afgewerkt ze woont in een werf en laat . 
elke beslissing omtrent de inrichting aan haar 
man over. Later bekent ze aan een vriend en 
vroegere collega dat alles in het huis ‘onecht’ 
leek. Clara roept hierdoor reeds Niccolo op uit 
Identificazione di una donna, die ook een huis 
bewoont dat door een ander, zijn ex-vrouw, is 
ingericht. Wanneer hij thuiskomt gaat het 
alarm af. Hij is ëen indringer in zijn eigen huis. 
Clara’s ontmoetingen met haar minnaar Nardi 
doen zich voor op veelbetekenende plaatsen: 
in een hotelkamer, in de labyrintische straatjes 
van Venetië, in een potemkinische stad tussen 
de decors van Cinecittà of in het kale landschap 
vlakbij de EUR-wijk te Rome waar Libera’s 
Palazzo dei Congressi en het Palazzo della 
Cività Italiana als Fremdkörper uit de grond 
rijzen.
Aldo in II grido is letterlijk een zwerver. Wan
neer de vrouw waar hij zeven jaar bij leefde ' 
hem vertelt van iemand anders te houden, trekt 
hij samen met zijn dochtertje weg en zwerft hij 
doorheen het kale winterlandschap van de Po, 
stroomafwaarts. Eerst bezoekt hij een oude 
geliefde, Elvira, maar zietin dat hij zich bij haar 
onmogefijkthuis kan voelen. Vervolgenskomt 
hij bij Virginia terecht Ze baat een benzinesta
tion uit: een perfect symbool van het onderweg 
zijn. Tenslotte, in de zanderige vlakte van de 
monding van de Po, het symbolische einde van 
de tocht, zoekt hij tevergeefs beschutting in de 
primitieve hut van het hoertje Andreina. Aldo 
belichaamt de eerste typische Antonioni-held 
die voortdurend reist onderweg is, naar iets 
zoekt: Claudia en Sandro inL ’awentura, Daria 
en Mark in Zabriskie Point, David in 
Professione: reporter. Vittoria zwerft in 
L’eclisse doelloos rond doorheen Rome, net 
zoals Lidia in de periferie van Milaan in La 
notte, of Giuliana in de industriële woestenij 
nabij Ravenna in II deserto rosso. Giuliana’s 
minnaar, Corado, vertelt haar twee keer, uit
drukkelijk dat hij zich nergens thuis voelt. 
Andere keren alludeert hij op dit gevoel, tel
kens op significante plaatsen: in de met test- 
kleurvlakjes beschilderde wanden van de 4 
winkelruimte die Giuliana gaat inrichten, in 
een hut en in een kamer in een klinisch hotel. 
Het is opvallend dat ons in L’eclisse, 
Antonioni’s film waarin de aandacht voor het 
urbane landschap en de interieurs het meest 
uitgesproken op de voorgrond treedt, nauwe
lijks een blik wordt gegund in het appartement 
van Vittoria. Haar antagonist Piero bewoont 
niet zijn eigen huis, maar dit van zijn familie, 
volgestouwd met schilderijen, portretten die er 
altijd zijn geweest. Hetis een omgeving waarin 
Vittoria zich nog meer bedreigd voelt dan in de 
lege straten van de EUR-wijk. Hun liefdesspel 
lukt duidelijk beter op Piero’s kantoor dan in 
zijn woning. Piero zelf voelt zich eigenlijk 
slechts thuis op de beurs: een non-plek, de , 
plaats van flux of circulatie bij uitstek. Sinds 
Fritz Langs Dr. Mabuse, Der Spieler (1922) 
werd de beurs met een krioelende massa van 
door elkaar heen jouwende en druk gesticu
lerende individuen nooit zo overtuigend in 
beeld gebracht.
Voor de koningin in II mistero di Oberwald 
(1980)zijnhaarkastelennaareigenzeggeneen . 
graf, waarin ze zich sinds de dood van de 
koning opsluit. Haar oponthoud in Oberwald is 
bovendien van korte duur. Om zowel terroris
ten als hofintriges te ontlopen, wisselt ze voort
durend van residentie. Het is echter David, het 
hoofdpersonage uit Professione: reporter, die 
de ultieme Antonioni-held incarneert: hij heeft 
helemaal geen thuis-de film werd in Amerika j 
uitgebrachtonder de titel The passenger. Steeds 
vertoeft hij in hotelkamers, in auto’s die altijd 
maar weer defect geraken (ook machines lij
ken hem in geen enkele mate comfort te willen 
geven) en bovendien woont hij ook in het 
lichaam van een ander: de wapenhandelaar 
Robertson, wiens identiteit hij aannam.

Steven Jacobs

Gedurende de maand mei staat het werk 
van Michelangelo Antonioni centraal in het 
programma van het Brusselse Filmmuseum, 
Paleis voor Schone Kunsten, Baron 
Hortastraat 9,1000 Brussel (02/507.83.70).
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De sculptuur als project
Alle denken is projectie vanuit een punt 
naar een object. Onvermijdelijk is het ook 
projectie van dat object tegen een achter
grond. Het denken is misschien veel meer 
die achtergrond, dan dat vertrekpunt. Wij 
willen via iets onszelf tot denken brengen. 
Hoe verder weg het projectievlak van het 
denken staat, hoe imposanter de schaduw 
die het object daarop werpt. Denken gaat 
niet over haar object, maar over haar 
ruimte.

De wandeling door de wereld is wellicht 
het grootste genot dat er bestaat. Wandelen 
is niet ergens ‘naar toe’, maar ‘heen en 
terug’. Het is het fort und da bij uitstek. Met 
die nuance datje nu zelf weggaat om terug 
te komen. Geen terugkeer zonder vertrek. 
De wandeling staat dus onder het teken van 
de plek van terugkeer - de reis daarentegen 
wordt gedomineerd door de plaats van aan
komst. Precies.omdathij terugkeert, droomt 
de wandelaar, mijmert hij, maakt hij ook in 
zijn gedachten terugkerende spiraal
bewegingen. .
Tijdens het wandelen denken over sculp
tuur. Het landschap rondom mij krijgt een 
tegenhanger in het mentale veld. Denken is 
geen instrument, noch een precies object 
maar een ruimte: breed en toch voldoende 
gestructureerd zodat je routes, richtingen, 
uitzichten en impasses kunt zien. Denken is 
het innerlijke wandelen.
Stappend nadenken over datgene wat werd 
neergezet, om niet meer van plaats te veran
deren: de sculptuur. Wil niet iedere sculp
tuur uit een berg zijn gehouwen? (Rückriem 
en Serra).
Maar terwijl het denken je overkomt en je 
steeds dieper wegvoert, word je ook mét 
een gevoel van intense trots bewust datje 
denkt boven de grond, torenend boven de 
zwaarte van de aarde. Denken doet men 
niet tussen de leemgrond, maar tussen de 
wolken. Men draagt het denken als een 
blonde zoon hoog op de schouders. Beurte
lings is men de blinde Orion en de smids- 
gast op zijn schouders, zoals Poussin hen 
schilderde.
Dat zich verheffen, oprijzen, omhoog
stuwen, omhoogheffen is het oergebaar van 
de beeldhouwkunst. Een sculptuur moet 
opgetrokken worden. Haar dimensie is de 
verticaal. Architectuur heeft diepte, schil
derkunst breedte, sculptuur vertrekt van de 
opstand. Brancusi toont dat op een exem
plarische manier.
De vreugde van het denken hoog boven de 
aarde is het geluk van de beeldhouwkunst. 
Iedere sokkel is de geheven hand van een 
ritueel schenken, de offerande van een 
symbolistische knaap. En met geheven han
den stapt men niet, maar staat men stil, of 
schrijdt men afgemeten.

Alleen het bewuste kent soevereiniteit

Denken is dus overzien vanuit een hoger 
gelegen punt, dat centraliteit suggereert. 
Het wandelen is een ‘heen en terug’ dat ons 
in het landschap voorzichtig laat oprijzen 
tot een spil. Al denkend wordt de wandelaar 
een bewegende sculptuur, een samenge
balde verschuiving. Ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat het beeldhouwen de 
kunst van die soevereiniteit is.

Het denken van de spil

Al denkend staat de mens vooral in de 
ruimte van, eerder dan tegenover het onder
werp. Het denken objectiveert misschien 
veel minder en distribueert vooral. Het den
ken is dan niet alleen concentratie, maar 
vooral de expansie van een mentale ruimte. 
Die expansie is maar mogelijk door het feit 
dat het denken alleen ‘als opgericht’ be
staat, door - zo men wil - haar wezenlijk 
fallisch gebaar. Denken is erectie van een 
standpunt, van een spil. Sculptuur lijkt de 
incarnatie van dat soevereine mentale punt. 
Lopend in een landschap ervaren we ons 
lichaam als een zich oprichtend bewust
zijn. De zegening die het landschap ons 
lijkt toe te kennen: denkend zijn wij haar 
afwerking, haar voltooiing. Door dat den
kende lichaam heen geven wij aan het land
schap zijn navelstreng: het landschap is dus 
geen tableau, netjes voor ons neergezet, 
maar het lichaam dat door onze geest ge
vuld wordt.

De afgewezen taak van het verticale

De beeldhouwkunst heeft opgerichtheid als 
onderwerp en bestaansreden. Zij is de kunst 
van de spil die niet het voor en achter, maar 
het rondom grondvest. De spil die ons het 
elders doet vergeten, omdat het de hele 
ruimte aan haar tropisme onderwerpt.
Is er vandaag nog een kunst die deze taak op 
zich neemt? Wat vandaag de erfenis van de 
sculptuur lijkt, heeft zich van het verticale 
afgekeerd en zich op het horizontale ge
worpen. In plaats van de ruimte naar zich 
toe te keren, willen de erfgenamen de ruimte 
vullen en bezetten. Ze geven de ruimte geen 
centrum, maar strekken haar uit, maken 
haar egaal deelbaar: een indifferente optel
som van gelijke delen in plaats van een 
richtend gebaar. Precies een centrum lijkt 
vandaag niet meer zichtbaar te maken.
De onmiddellijke consequentie van dat uit
deinend horizontale is de noodzaak van een 
omkadering. Maar sculptuur hoeft geen ka
der: de spil is het antagonistisch alternatief 
voor de omkadering, voor de begrenzing. 
Door zich vandaag in de ruimte uit te brei
den - zoals tekenen en schilderen doen - 
hebben de erfgenamen van de sculptuur 
steeds nadrukkelijker behoefte aan een ka
der. Het kan ook geen toe val zijn dat zoveel 
sculptuur vandaag meer over dat kader (over 
die verpakking) gaat dan over het oriëntatie
punt. Installaties vullen een ruimte, maar 
bevestigen daarmee dat ze in een ruimte 
zitten. Hun kader is niet twee- maar 
driedimensionaal, maar een kader hebben 
ze. Het in situ werken is precies het werken 
in functie van een kader.
Sculptuur is niet driedimensionaal tegen
over de tweedimensionale schilderkunst; 
ze is monodimensionaal: een opgeheven 
lijn, een omhooggeschoven punt. Kortom, 
het centrum van een volume, maar niet dat 
volume zelf.

De vereenvoudiging

Sculptuur is een slechte verteller. Ze distri
bueert dan ook geen elementen in een 
sequens, zoals de schilderkunst. Hoe dyna
misch en dramatisch het uitgebeelde ook, 
moge zijn, zij wordt niet in haar verloop, 
niet in haar fases, niet in haar temporele 
densiteit getoond; alles wordt herleid tot 
een punctum, tot een concentraat. Het is 
een zeer synthetische kunstvorm. Het com
plexe ontgaat haar, de eenduidigheid is 
haar triomfantelijk terrein. (Wat moet onze 
parodistische eeuw daarmee aan?) Haar 
mogelijkheden liggen niet in haar onder
werpen, maar in haar gebaar.
In het atelier van de beeldhouwer huizen 
maar enkele thema’s. Dat herneemt hij 
voortdurend. Zijn project is het vinden van 
de meest gebalde, meest geconcentreerde 
formulering. Zijn arbeid is de grenzeloze 
bewerking van concentratie. Zijn kunst 
dwingt tot een uitputtende thematische 
implosie.
Andere kunstvormen veruitwendigen zich 
door uitdeining in ruimte, maar vooral in 
tijd. Maar zelfs de zo vertellende 19de- 
eeuwse kunst moet in het beeldhouwen 
haar ‘en dan... ’ opgeven. Een sculptuur 
kent geen vervolg, slechts een radicaal ‘er 
is’. De tijd van de scheppingsdaad, eerder 
dan van het scheppingsverhaal.
De kunst van deze eeuw is anti-narratief: 
niet verwonderlijk dus dat ze ernaar neigt 
beeldhouwkunst te worden, die minst ver
tellende der kunsten. Maar evenmin ver
wonderlijk dat daarbij de beeldhouwkunst 
haar essentie is kwijtgeraakt. Als een bootje 
waar iedereen aan dezelfde kant is gaan 
zitten, is de sculptuur in deze eeuw 
gekapseisd.
Als kunst van het ‘er is’ lijkt ze tegemoet te 
komen aan het verlangen naar onmiddel
lijkheid van deze eeuw. Maar tussen het 
geëxalteerde ‘nu’ en het serene ‘altijd’ is er 
een immens verschil. Vandaag is sculptuur 
meer efemeer-tijdloos, dan blijvend-tijd- 
loos. Zowel het ‘nu’ als het ‘altijd’ heffen 
de tijdelijkheid op, reduceren haar tot een 
kern, een spil, maar met heel andere ambi
ties: het ‘nu’ moet iedere vorm afwijzen, 
het ‘altijd’ kan zich alleen via de vorm 
realiseren.

Sculptuur draagt niet

Beschouwt men de sculptuur als verticali- 
sering, dan komt ze heel dicht in de buurt 

van de architectuur, waarvan de essentie de 
ondersteunende muur en zuilen zijn, de 
dragende mast, kortom de steunende en 
opstuwende richting. Omhoogduwend wat 
onherroepelijk naar omlaag wil komen. 
Sculptuur is daar een pakkende bevestiging 
van en een radicale variatie op. Het beeld
houwwerk heeft wel die opstuwende bewe
ging maar draagt geen neerwaarts volume. 
Het conflict van de dragende massa is hier 
afwezig en vervangen door een ongeremde 
omhoogreikende beweging. Vandaar de 
wonderlijke indruk van lichtheid die je bij 
vele verticale, opgerichte sculpturen treft. 
De blik van de beschouwer hoort ook van 
onderen naar boven te gaan, daarmee een 
hele optische dynamiek installerend, tegen 
de richting van de zwaartekracht in. Daarom 
ook dat sculptuur zich niet op de grond 
hoort uit te spreiden. Zo onderwerpt ze zich 
al te gewillig aan de zwaartekracht en is de 
beschouwer verplicht de blik van boven 
naar beneden te laten gaan - ik heb dat 
steeds een anti-esthetische beweging ge
vonden.
‘Documenten’ worden in musea heel mak
kelijk horizontaal aangeboden; ‘kunst’ daar
entegen hoort opgehangen te worden. 
Horizontaliteit is de dimensie van het uit
spreiden, diametraal ingaand tegen de con
centratie die zoveel natuurlijker kan in de 
opgerichte lijn. De installatie is de onbe
perkt uitdeinende distributie, de in principe 
eindeloze opsomming van nevengeschikte 
elementen. Niet verwonderlijk dat installa
ties zo vaak verzamelingen zijn, zoals mu
sea (die zelf zo weinig mogelijk beweren te 
ordenen). Iedere gedachte aan een climax, 
aan een oriëntatiepunt, aan concentratie is 
ons vreemd geworden. Als het gehucht met 
een kerktoren: niet het beeld van een cohe
rente ordening, maar een cliché. Iedere 
spits is voor ons een ergernis.

Liggen in plaats van dansen

Niet verwonderlij k dat het dansende lichaam 
zich bij hedendaagse choreografen zo hard
nekkig verzet tegen het verticale en voort
durend op de verleiding van het horizontale 
ingaat. Het danstheater is het ondergraven 
van de dansutopie zelf, met name van de 
lichtheid, van het zweven en stijgen. Niet 
toevallig dat Woud van Rosas werd afge
daan als een ontgoochelend verraad aan 
haar nieuwe danstaal. Iets wat ikzelf echter 
ervaren heb als een bevrijdende correctie 
op een nadrukkelijke angst voor het lichte. 
Natuurlijk is het stijgende een utopie, een 
constructie van het denken, een projectie 
van retorische illusies. Natuurlijk moet ie
der lichaam - van vlees of van steen - op de 
aarde belanden, dat is.zijn onontkoombare 
lot. Maar heeft het daarom enkel dààr zijn 
plaats, of is het misschien ook zijn spring
plank?

Het ding

Een sculptuur is geen ding. Nochtans heb
ben kunstenaars vandaag met sculptuur 
vooral een relatie via de omweg van het 
ding. Dat kan tegelijk het ding zijn dat door 
mensen gemaakt wordt en een eigen func
tionaliteit en geschiedenis heeft. Het kan 
ook het natuurlijke element zijn dat door de 
mens gezien wordt. Voor beiden volstaat 
een kleine ingreep, een verschuiving om 
het elders te verankeren. Waar is vaak on
duidelijk, maar de verschuiving alleen al 
volstaat. Vandaag is het esthetische niet 
meer bezig een eigen plek te bepalen, maar 
volstaat het ermee de bestaande plek te 
relativeren. Dat is geen geringe prestatie, 
want de positiviteit waarmee het ding met 
zichzelf samenvalt in het ‘nu’ van haar 
functioneren en gebruik, maakt van ieder 
misbruik een welgekomen ontkleving. Maar 
de procedure wordt op haar beurt in de 
kortste keren een louter functionele ver
schuiving, die zijn plaats en rol heeft. Zoals 
het amusement vandaag geen alternatief 
meer is, maar een industrie is geworden die 
alles overkoepelt.
Het ding bergt een immens genoegen in 
zich: het legt alles wat functioneert in de 
hand. In het ding heeft de hand zijn nega
tief. Ieder ding is een hand-ding. Het ver
lengde van de hand en zijn projectie, zijn 
af druk. Dingen zijn de signatuur, maar ook 
het klokhuis van de mens. Wie bij dingen 
blijft, komt nooit ver of rechtop. De sculp
tuur is geen ding. Het komt misschien uit de 

hand, nodigt de hand vaak uit, maar het is 
om de hand te onderwerpen - haar het besef 
te leren van de rijkdom van vorm en volume 
die aan het huiselijke design ontsnapt.

De pose

Sculptuur begint met het poseren. Wat wordt 
neergezet (een vaas, het eigen lichaam), is 
reeds sculpteren. Het is immers de spil 
creëren waarrond de wereld zich gaat moe
ten schikken, waarrond het bewustzijn zich 
gaat moeten wikkelen.
Dit oergebaar is verwant aan, maar ook 
verschillend van andere plastische gebaren 
zoals het kerven, afdrukken, inprenten, 
omtrekken, merken. Gebaren gekenmerkt 
door het weghalen, door het principe van 
het negatief. (1) Ieder inprenten verwijst 
naar het spel van de afwezige aanwezig
heid. (2) Men voelt op vele plaatsen aan hoe 
sterk het negatieve principe blijft functio
neren in deze eeuw. Maar beeldhouwkunst 
begint niet met het onmogelijke gevecht 
met de afwezigheid. Sculptuur is het tegen
deel van hét spoor, het is één van de volste 
en meest radicale aanwezigheden. Ze maakt 
haar innerlijke noodzakelijkheid overdui
delijk.
Sculptuur is ook geen ding dat altijd het 
negatief is van de hand. Het is de hand die 
het ding moet vastnemen en waarin het 
moet passen. Maar sculptuur is niet func
tioneel, hoeft niet in een hand te passen, is 
dus niet het negatief van de hand, maar 
integendeel radicaal positief. Hoezeer de 
technieken van de sculptuur ons juist op de 
idee van het negatieve lijken te brengen, 
toch is de sculptuur in haar project het 
positieve zonder negatief. De beeldhouw
kunst kent geen tweede tijd.
Sculptuur heeft te maken met het eerste 
gebaar van de ochtend: het schikken op een 
tafel van borden of schrijfgerief, van alaam 
of kosmetische doosjes. Er is een tafel no
dig waarop dat plaatsen kan gebeuren. Maar 
de tafel van de sculptuur verdraagt maar 
één gegeven.
Is de schikking van dingen gericht op orde
ning, dan is het plaatsen van een sculptuur 
een onfunctionele verrichting. Het ontbindt 
de functionele keten: sculptuur is geen ver- 
zameling. Een sculptuur steunt niet op iets 
anders, maar dwingt integendeel al het an
dere naar zich toe. Het laat zien dat men ook 
op een andere manier kan bestaan dan als 
een verhaal of een lijst.

Sculptuur als ceremonie

Sculptuur maakt zich meester van de ruimte 
rondom en sleept de beschouwer in de al
dus gecreëerde ruimte mee. Een sculptuur 
is steeds een invitation to dance. Geen 
enkele beeldvorm slaagt erin wat een sculp
tuur weet te bewerken: die boottocht van de 
beschouwer over de golven en stromen die 
het beeldhouwwerk rondom zich projec
teert. Zoals een danser zijn partner, zo leidt 
de sculptuur de beschouwer doorheen de 
vouwen van de ruimte, impliceert hem in de 
plooien van het spatiale, wikkelt hem in dat 
grote doek van de ruimte en schenkt hem 
daar het bewustzijn van.
Zo zou je iedere wandeling kunnen zien als 
de zoektocht naar de partner die plots de 
ervaring van de ruimte van het wandelen 
zal weten te bundelen tot een vloeiende 
arabeske rond één punt.

Implicatie versus confrontatie

De problematiek van de sculptuur lijkt me 
juist in die polariteit van ‘in’ versus ‘tegen
over’ te bestaan. Het is een kunstvorm die 
veel minder dan de schilderkunst geherdefi
nieerd is geworden door de techniek van de 
perspectief. De perspectief heeft het ‘in’ 
omgebouwd tot een ‘tegenover’. Schilder
kunst werd modem toen ze zich het verlies 
ging realiseren dat met deze perspectivische 

-verbouwing gepaard was gegaan, toen ze 
het ‘tegenover’ weer probeerde om te keren 
tot een ‘in’.
Die inzet van de modernisering was dus in 
de beeldhouwkunst nooit zo cruciaal. Nie
mand heeft ooit tegenover een sculptuur 
plaats kunnen vatten als tegenover het 
perspectivische dispositief van de schilder
kunst. Beschouwer en sculptuur bevinden 
zich immers in dezelfde ruimte. Schilde
rijen creëren een andere ruimte.
Plastische kunstenaars willen in deze eeuw
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zo graag hun werken in dezelfde ruimte 
krijgen als hun beschouwers. Sculptuur is 
het voorbeeld - dat ze echter slecht volgden 
en corrumpeerden. In dezelfde ruimte werd 
ogenblikkelijk gedacht in termen van 
contiguïteit. Het plastische werk werd dus 
een ding, kwam onder het teken van het 
negatief, van een interface, van reproductie 
te staan. Geen feest dus van ruimte die zich 
ontvouwt, maar de catastrofe van tijd die 
fusioneert.

Het verlangen tegen de materie

Sculptuur is bij uitstek materie en materi
aal. En materie manifesteert zich in de 
ruimte. Materie creëert een plaats. Andere 
kunstvormen, zoals het tekenen, maar ze
ker ook het schilderen, prefigureren de fo
tografie, waar de materie zo verdund is dat 
men ze alleen nog als een scheikundig 
substraat kan aanduiden, niet meer als 
matière kan hanteren. De optische doorkijk 
ontstaat maar als de materie infra-tactiel 
wordt. Het ontologische schandaal van dit 
bedrieglijke manoeuvre heeft kunstenaars 
(en intellectuelen) bespookt. Daarom het 
steeds weer herhaalde foregrounding van 
de materie en dus het sculptuur-worden van 
de schilderkunst.
Tegelijk heeft de schilderkunst van haar 
infra-tactiel verschijnen - en dus van haar 
zeer dubieus statuut als object met een zeer 
dubieuze plaats - gebruik gemaakt om die 
plaats zelf tot onderwerp van haar uitbeel
ding, tot centraal punt van haar constructie 
en tot cruciaal onderdeel van de beeldervaring 
te maken. Wat mén zelf niet is, zal men in het 
beeld aanduiden en onderzoeken.
De infra-tactiele materie van de schilder
kunst en later van de fotografie roept on ver- 
mijdelijk associaties op met Virilio’ s medi
taties over de kortsluiting van de absolute 
snelheid in de transmissie. Zonder de rem 
en de weerstand van de materie zitten we in 
een interface zonder interval. Heel de ge
schiedenis van de kunst van deze eeuw zou 
men kunnen zien als de verwoede pogingen 
om de vraag van het interval juist te stellen 
en op te lossen: nu eens tegen het interval, 
dan weer het reconstruerend.

Over het tactiele

Wie materiaal op de voorgrond plaatst, zet 
ook textuur en terzelfder tijd het handtaste
lijke voorop, als het ware tegenover de 
kleur. Het handtastelijke is een sterke, spe
cifieke ruimte-ervaring: maar van de huid, 
via het contact.
Die tactiele ervaring is opnieuw implice
rend: men voelt immers de materie nooit 
daar, aan de buitenkant (zoals we die op
tisch waarnemen), neen, men voelt datgene 
wat buiten is toch alleen maar aan deze kant 
van de huid. Het tasten levert nooit die 
ervaring op van een exterioriteit zoals het 
oog en het oor dat wel toelaten.
Bij het bekijken van een sculptuur is er een 
dubbele neiging, die een kruisbeweging 
maakt: enerzijds wil men op afstand het 
centrum en het gecentreerde overzien en 
ondergaan en anderzijds is er ook de nei
ging om met het oppervlak van dat centrum 
in een subtiel contact te treden. Doe maar 
een tegenproef: toch niemand heeft zin om 
een schilderij aan te raken? Iedereen ziet 
toch dat tussen de afgebeelde sensualiteit 
en het kille, glimmende vemis of de korstige 
oneffenheid geen enkel verband bestaat. 
Maar iedereen heeft zin om het beeldhouw
werk al vingertastend te verifiëren.
In deze ervaring van tegelijk tactiele mate
rie én spatiaal centrum ligt nog een element 
besloten, namelijk de ervaring van solidi
teit: compact, gesloten en ook zwaar: een 
lichte sculptuur is een contradictio in 
terminis. Ook al willen veel kunstenaars 
die de materie opzoeken deze juist ontdoen 
van haar gewicht, omwille van de onweer
staanbare verleidelijkheid van het afstan
delijke, spirituele programma dat in de 
materieloosheid van de schilderkunst be
sloten lijkt. Niet verwonderlijk dat veel 
sculptuur van deze eeuw zich aan het lichte 
heeft gewaagd, met als hoogtepunt natuur
lijk het hele concept van het negatief.
Op het moment dat de kunst zich om één 
reden onder de hoede plaatst van de 
materialiteit van de sculptuur, doet het in 
het volgende moment deze keuze teniet 
door die materialiteit zelf aan een negatie te 
onderwerpen.

De figuur op weg naar vorm

Sculptuur is een hommage aan figuren 
- niet alleen aan de materie - uit de wereld: 
aan datgene wat een vorm heeft, zich als 
vorm afgelijnd weet en zich in die vorm ook 
wezenlijk openbaart.
De vorm, niet de verhouding is het onder
werp van de sculptuur. Hoe expliciet de 
emoties ook mogen zijn, ze worden steeds 
als een centripetale vorm gepresenteerd. 
De 19de-eeuwse sculptuur die als geen ( 
ander juist roman, vertelling en narratieve 
kunst probeerde te zijn - dus in het kielzog 
van de schilderkunst - laat steeds weer zien 
hoe dat centripetale primeert: Le silène van 
Préault, La dance van Carpeaux. Een sculp
tuur verliest zich niet. Bij Bourdelle en 
Maillol zien we hoe de emotionele ejacula
tie van Rodin terugvloeit in een geconcen
treerde synthese: in een vorm.
Juist die vorm, toch de springplank van het 
sublieme, is het probleem van de kunst van 
deze eeuw. Het heeft haar steeds weer ge
stoord. Omdat vorm natuurlijk met retoriek 
te maken heeft, niet met originaliteit. Om
dat vorm met synthese en met een speci
fieke interpretatie van betekenis als ‘zin’ te 
maken heeft. Vorm is hoe dan ook een 
teleologisch principe.

De stugge eenvoud

Beeldhouwkunst is een vereenvoudigende 
beeldvorm: eerder het cliché en/of het ar
chetype dan de complexe presentatie. Haar 
weg is een rustig andante langs vertrouwde 
motieven: het is ook daar een wandeling, 
geen*ontdekkingstocht.
Als plaats van de herhaling is de sculptuur 
ook de kunstvorm van de herinnering en de 
bevestiging. Haar wezen is conformistisch: 
een revolutionaire sculptuur is niet denk
baar, tenzij ze haar statuut van sculptuur 
zelf opgeeft. Vandaar voor de moderne 
mens het onbehagen jegens deze beeld
vorm die door haar affirmatieve vormelijke 
en intellectuele ritmiek, die door haar exal
tatie van het overbekende ons juist onge
loofwaardig overkomt. Haar wezenlijke 
afstandelijkheid is voor ons gevoel niet 
meer te overbruggen.
Sculptuur is geen vertellende kunstvorm, 
maar een herinneringsvorm. Zoals een 
reproductietechniek als fotografie. Een her- • 
innering die celebrerend, publiek en offici
eel is. Die alle private accidentalia heeft 
losgelaten.
Maar desondanks is het helemaal geen me
lancholische kunstvorm: haar tonus is op
gewekt, affirmatief, mannelijk, toekomst
en actiegericht. Er is een stugge feestelijk
heid in iedere sculptuur.

Het esoterische verlangen

De sculptuur vandaag heeft zich afgewend 
van haar centrum. Als meest archaïsche 
van alle beeldvormen is ze door de 
modernisering ook het radicaalst bedreigd. 
Vandaag wil men noch het afstandelijke, 
noch het openbare, noch het geschemati
seerde, noch het algemeen verstaanbare, 
maar wil men integendeel het esoterische. 
De hedendaagse kunst is tenslotte dat ge
worden: een wildgroei van esoterische stra
tegieën. Beuys is daarvan de programma
tische incarnatie. Een sculptuur die niet - 
meer hiëratisch mag zijn, leent zich ander
zijds toch wonderwel tot de nieuwe wijding 
van de esoterische esthetiek. De nieuwe 
ritualiteit is niet meer regulier (exoterisch), 
maar privaat (esoterisch). Het is juist deze 
esoterische particulariteit die - door één 
van die merkwaardige inversies van de 
moderniteit - het publieke programma • 
wordt.

Dirk Lauwaert

Noten

(1) Zie ook: Dirk Lauwaert, Tekens lege 
beelden, in: De betekenis van het tekenen, 
THOTH, Bussum, 1995.
(2) Zie: Georges Didi-Huberman, L’em
preinte, Centre Georges Pompidou, 1997.
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In het spoor van Mc Phisto
Over de paralogica van het zuivere citaat

In de gangbare betekenis van het woord is 
een citaat een stuk geschreven taal dat tus
sen aanhalingstekens staat of gecursiveerd 
is. In bredere zin kan de term ‘citaat’ betrek
king hebben op een beeld, een klank of een 
stuk materie. Wanneer een hedendaags kun
stenaar een hoek of een kier zou opvullen 
met vet, dan zou menigeen dat opvatten als 
een verwijzing naar het werk van Joseph 
Beuys. Het gaat bij een citaat om een déjà lu, 
een déjà vu of zelfs een déjà entendu. In alle' 
gevallen is er sprake van selectief hergebruik: 
de reproductie van een fragment. Zodra een 
fragment, een flard of een rafel losgemaakt 
is uit een bepaalde context en ingelast is in 
een nieuw verband, noemen we het een 
citaat, een structuur die noch tot de be
staande of originele noch tot de nieuwe 
context behoort. Het citaat behoort tot twee 
of meerdere contexten, en tegelijk behoort 
het tot geen enkele. Het is een tussen weefsel, 
een tussending.

Nabootsingsgeest/inspiratie

Nemen we dus voorlopig aan dat een citaat 
duidelijk is te onderscheiden, als zuiver en 
alleen citaat, dat we het kunnen lokaliseren 
tussen twee of meer contexten in. De bron 
van een citaat heet doorgaans ‘oorspronke
lijk werk’ of ‘origineel’, en daarmee bedoe
len we iets, een ding, een werk - maar het 
kan ook ‘iemand’ zijn - waaraan veel ‘ei
gen’ is. Het is mogelijk dat een oorspronke
lijk werk citaten bevat, maar het heeft daar
enboven nog iets van zichzelf, niet van 
andere werken verkregen noch overgeno
men. Het is een autonoom, haast onaantast
baar ding, een oncorrumpeerbare vorm. Het 
citaat daarentegen - zo praten we onszelf 
aan - is iets dat niet op zichzelf staat, het 
heeft zo goed als geen zelfstandige waarde, 
het kan overal voor gebruikt en misbruikt 
worden. Beschouwen we een citaat al niet 
als waardeloos, dan toch wel als onderge
schikt aan het oorspronkelijke, autonome, 
authentieke. Citaten mogen niet de over
hand krijgen, want dan kunnen ze zelfs een 
bedreiging vormen, waaronder een werk 
gebukt kan gaan. Een overdaad van citaten 
staat bijna gelijk aan plagiaat, pronken met 
andermans veren, parasiteren.
Een origineel werk is kortom nimmer een 
product van een “nabootsingsgeest”. (1) 
Zeker, iemand kan heel behendig en talent
vol in kopiëren, parodiëren en citeren zijn. 
Een werk kan superbe zijn, misschien wel 
een geniaal meesterwerk, terwijl het alleen 
maar een montage van citaten is. Ook in 
deze gevallen echter blijft de gedachte kna
gen in hoeverre er van een meerwaarde, een 
surplus sprake is: het waren, zijn en blijven 
immers citaten.
Het citaat is een lege huls, een cartouche. 
Een cocon waaruit de vlinder allang gevlo
gen is, een rest. ‘Louter letters’, misschien 
wel virtuoos gerangschikt, mogelijk lijkend 
op een betoog met een oorspronkelijke kop 
en een originele staart, maar eigenlijk niet 
meer dan spielerei. Aan het behendige 
gegoochel met citaten ontspringt al snel een 
ongebreidelde potpourrri, een collage die 
“in haar wetteloze vrijheid niets dan onzin 
voortbrengt”, misschien wel “originele on
zin”, maar toch. Als een gedicht louter uit 
citaten bestaat, vindt de lezer het doorgaans 
misschien wel leuken elegant, maar... Maar 
wat? Men zal toch gauw beweren dat de 
dichter niet iets van zichzelf in zijn gedicht 
heeft gelegd. Het “is zonder eigen geluid”. 
Citeren kan op de lange duur iets mecha
nisch, toevalligs krijgen, alsof er iets aan 
ontbreekt: iets nieuws, authenticiteit, inspi
ratie. Wellicht ontbreekt er ook een zeker 
gezag aan, een zekere “leiding, waarheen en 
in hoeverre het zich mag verbreiden, om 
zinvol te blijven”. “Maar wat is dat, wat men 
hier onder inspiratie verstaat?” Wie of wat 
is die inspiratie, die spiritus, die ingeblazen 
geest? “Met geest, in de esthetische beteke
nis van het woord, wordt het inspirerende 
principe in ons bedoeld,” zegt Kant.
De originele geest wijst citaten hun onder
geschikte plaats, beteugelt en incorporeert 
ze, smelt ze om, herleidt ze tot zichzelf. In 
negen van de tien gevallen is een citaat een 
bewerking van of een verwijzing naar iets of 
iemand anders (Picasso’ s Las Meninas). En 
in even zovele gevallen wil het ‘originele’ 
werk maar één ding: het wil door de citaten 
heen zelf aan het woord of in beeld zijn. Een 
‘origineel’ werk mag voor een deel bestaan 

uit niet-authentieke bij- of toevoegingen, 
zolang het eigenlijke, het originele (de hand 
van Rembrandt, Rubens, Warhol, Scholte) 
zulke fragmenten (van een leerling, een 
assistent) maar in zich opneemt. Zelfs bij 
een pastiche, parodie of travestie is er sprake 
van bewerkingen, vervormingen, gedeelte
lijke verhullingen van louter citaten: rand
verschijnselen, uitzaaiingen, die uiteinde
lijk onder het gezag komen te staan van een 
eigen gedachte, een geest die hun “wette
loze vrijheid” aan banden legt. Het originele 
werk bepaalt de leesrichting en onderwerpt 
elk zogenaamd extern fragment zodat het 
tot niets anders leidt dan zichzelf (en uitein
delijk naar de hand of de stem van de mees
ter). Zou het citaat door een kenner even
tueel als Frerndkorperv/orden gesignaleerd, 
dan wil daarmee meestal enkel aangetoond 
worden dat we met een tenminste gedeelte
lijk origineel werk te maken hebben. Het 
citaat bevestigt - soms indirect - louter en 
alleen het bestaan van de authentieke schep
per, het genie.

Het genie als noodzakelijke fictie

Volgens Kant is een genie een “gunsteling 
van de natuur”. (2) De natuur heeft iets 
gedaan, zij heeft iets weggegeven, iets van 
zichzelf, en zij heeft dit aan het genie gege
ven, te weten ‘talent’. Het talent is hem in de 
schoot geworpen. Het genie is het zuivere 
citaat van de natuur. Met deze gift of gave 
woekert het genie op een manier die “geen 
enkele wetenschap kan leren en geen oefe
ning kan bijbrengen”. In Kants visie kan een 
origineel kunstwerk uitsluitend door een 
genie worden gemaakt - alle andere kunst 
noemt hij mechanisch, producten van een 
nabootsende, naapende goochelaar of stum
per met vlijt en leergierigheid.
Kants genieleer, en het daarmee gepaard 
gaande dualisme van schone en mechani
sche kunst, is gefundeerd op een kritisch 
cartésianisme: het Ik (van het cogito) is een 
oncorrumpeerbare identiteit, een zuivere 
vorm. In zijn Kritik der reinen Vemunft, 
meer bepaald in het hoofdstuk over de 
paralogismen van de zuivere rede, zet Kant 
uiteen dat we het idee van zo’n ik of bewust
zijn wel moeten aannemen, maar dat we niet

Benoît Hermans

Mc Phisto, 1995

kunnen bewijzen dat dit ‘ik’ ook in werke
lijkheid bestaat. Het ‘bewustzijn’ is een 
noodzakelijke fictie. Koppelen we deze ge
dachte terug naar Kants genieleer, dan volgt 
daaruit dat we het bestaan van zoiets als een 
genie wel moeten aannemen (waar zouden 
de vernieuwingen in de kunsten anders van
daan komen?), maar enkel als noodzake
lijke fictie, zonder dat we één enkel bewijs 
in handen hebben.
Het geniale is in principe iets onbegrijpelijks, 
iets dat de common sense te boven gaat. 
Willen we nu weten hoe deze ongebrei
delde, ongrijpbare vrijheid van het genie 
toch erkenning weet te verwerven, dan hoe- 
yen we er slechts paragraaf 50 van Kants 
Kritik der Urteilskraft op na te slaan: het 
genie wordt altijd aangepast door de heer
sende smaak. “De smaak, zoals het oor
deelsvermogen in het algemeen, is de disci
pline (of de tucht) van het genie, die zijn 
vleugels kortwiekt en hem zedelijk bij slijpt; 
tegelijk legt de smaak hem de maat aan, in 
hoeverre hij zich mag verbreiden om zinvol 
te blijven (...). Als er dus in een strijd om 
beide eigenschappen (smaak versus genie) 
in een product iets moet worden opgeofferd, 
dan moet dat veeleer aan de zijde van het 
genie gebeuren.”
De smaak legt het genie aan banden, ter- 
wille van zichzelf. Maar anderzijds heeft de 
smaak het genie ook nodig, want volgens 
Kant is smaak louter een vermogen tot be
oordeling en niet productief. Voor iets 
nieuws is de smaak afhankelijk van het 
genie. Een zuiver genie is dus alleen denk
baar, in werkelijkheid bestaat een genie niet 
zonder de ketens van de smaak. Het genie is 
altijd en overal aangepast. Ook in zijn ver
nieuwende kracht is hij een voortzetting van 
de status quo, alleen daarom kan hij worden 
begrepen. Het genie moet altijd vallen, en 
wel in de smaak. Het louter originele werk 
bestaat niet. Zoals de natuur zichzelf citeert 
in de mens, in het genie, zo is het genie op. 
zijn beurt, als citaat van de natuur, aangewe
zen op iets anders, op citaten buiten hem
zelf.
We kunnen ook zeggen: het genie kan pas 
waargenomen worden wanneer het niet uit
sluitend zichzelf citeert. Was hij al niet zijn 
eigen bron (maar een gave van de natuur), 

de stof die hij onder handen heeft, is even
min van hemzelf. Het genie bewerkt elk 
‘vreemd’ en ‘louter’ citaat en snijdt het naar 
zijn eigen maat. Hier dreigt uiteraard een 
gevaar: als een auteur de bron niet vermeldt, 
kan hij verdacht worden van plagiaat. Of 
misschien heeft hij het citaat uit zijn oor
spronkelijke context gerukt en geeft hij dus 
een valse voorstelling van zaken (toe- 
eigening of verkrachting van een andere 
auteur).
Er zijn overigens respectabele auteurs die 
het niet zo nauw nemen, zij citeren zonder 
enige bronvermelding. Het beste voorbeeld 
is wellicht Hegels Phanomenologie des 
Geistes. Maar zelfs Kant verstond die kunst. 
Hij stelt bijvoorbeeld dat we niet op basis 
van een redenering kunnen concluderen of 
iets mooi is, want “ik moet onmiddellijk aan 
de voorstelling van het ding zelf plezier 
beleven, en dat plezier kan mij door geen 
enkele redenering worden aangepraat. Hoe
wel alle critici, zoals Hume zegt, spitsvon- 
diger praatjes kunnen ophangen dan koks, 
delen zij in dit opzicht hetzelfde lot. De 
definitieve grond van hun oordeel kunnen 
zij niet verwachten van de kracht van rede
neringen, maar uitsluitend van de reflectie 
van het subject over zijn eigen (plezierige of 
onplezierige) toestand, met afwijzing van 
alle voorschriften en regels”. (3) Het door 
mij gecursiveerde citaat in dit citaat is vol
gens Kant van Hume. We nemen aan dat de 
eerbiedwaardige Kant zich niet hoefde te 
verschuilen achter een buitenlands filosoof 
om kunstcritici als kook(kunst)gekken te 
kunnen afschilderen. Maar waarom geeft de 
anders zo nauwkeurige Kant geen exacte 
bronvermelding? Misschien moeten we Kant 
geen slordigheid verwijten. Wellicht was 
Humes uitspraak in zijn tijd gemeengoed, 
common sense. Er bestaan kennelijk citaten 
die voor zichzelf spreken. Ongeveer zoals 
idées reçues. Sommige citaten zijn van nie
mand en iedereen, vogelvrij. Hun bron is 
onbekend.

Het onzichtbare citaat

Het is inderdaad best mogelijk dat een au
teur niet eens weet dat hij citeert. Hij is te 
goeder trouw, hij gebruikt zijn (beeld)taal
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Rob Scholte

On the origin of species

termen als ‘originaliteit’ en ‘oorspronke
lijkheid’ lijken ze nog steeds te duiden op 
een bepaalde eigenschap van een ding of 
een mens. Welke? Verwijzend naar Martin 
Heidegger en Walter Benj amin heeft Gianni 
Vattimo in zijn essay Art and Oscillation op . 
de schok gewezen als een oorspronkelijke 
ervaring. Kunstwerken, nog steeds volgens 
Vattimo, brengen ons in een toestand van 
angst en desoriëntatie, een stemming die 
ons uit de alledaagsheid tilt, die ons losrukt 
uit de geborgenheid, waardoor we op een 
nieuwe manier naar de wereld kijken. We 
belanden in een sfeer van niemand en ieder
een, de wereld van Zarathoestra. Zo’n piek 
of surpluservaring kan iedereen overkomen, 
bij elk werk. Deze overrompeling, val of 
bezetting kan in verschillende tempi verlo
pen, het kan langs lijnen der geleidelijkheid 
gaan, als in een zoete droom, maar ook 
abrupt als in een nachtmerrie. Als een in- of 
aanslag, die je altijd bijblijft. Maar is het 
noodzakelijk of zelfs mógelijk om op grond 
van zo’n ervaring een werk ‘origineel’ te 
noemen?
Voor die overweldigende ervaring, die men 
voorheen aanduidde met woorden als ‘ori
gineel’ en ‘oorspronkelijk’, hoeven geen 
nieuwe termen te worden gezocht, de oude 
hulzen lenen zich prima voor hergebruik. 
Maar één ding staat daarbij vast: het on
wrikbare geloof in één onuitwisbare erva
ring maakt plaats voor een geloof of bele
ving van euforische of melancholische 
plaatsloosheid of anonimiteit. Vroeger be
stond genialiteit bij de gratie van het enkel
voud, nu nestelt het genie zich in het onvol
tooide, het meervoud, de oneindige reeks. 
Vroeger één groots gevoel, tegenwoordig 
een complex spel van gevoelens; vroeger 
verhevenheid, tegenwoordig een web van 
hier en nu, overal en gelijktijdigheid. En 
ook al weten we nog zo zeker dat één be
paald werk van grote (kunsthistorische) 
betekenis is, het is zijn canonieke waarde 
kwijt. Ook door een anoniem, naïef werkje 
uit de vroege Middeleeuwen, of door een 
grottekening, kunnen we plotseling geroerd 
worden. Zoiets kan niemand door geen en
kele redenering worden aangepraat.
De krampachtige pogingen in onze tijd om 
het kaf van het koren te scheiden, om origi
neel en citaat te willen onderscheiden, om te 
weten wat echt is en wat niet, zijn uitingen 
van een betweterige kruideniersgeest. Even
min als we in een werk de grens kunnen 
trekken tussen origineel en citaat, tussen 
zuiver en onzuiver, tussen creëren en cite-

niet volgens plan of bewust, maar - min of 
meer - toevallig, als écriture automatique. 
We hebben het dan over een product waar
van de auteur “zelf niet weet, hoe hij op de 
ideeën ervan is gekomen”. Misschien is hij 
de bron vergeten. Hij schrijft, knipt en plakt, 
en is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd 
in de vraag waar zijn materiaal vandaan 
komt. Het enige wat hem bezighoudt, is de 
vraag of het resultaat werkt. De herkomst 
doet er niet toe. Hij zal geen andere bron 
'kunnen verzinnen dan ergens diep verbor
gen (in of buiten zichzelf) - zijn werk werd 
hem in de schoot geworpen. Het ligt kortom 
“niet in zijn macht om dergelijke ideeën 
naar eigen verkiezing of volgens plan uit te 
denken en anderen bepaalde recepten te 
geven, die ze in staat stellen soortgelijke 
producten voort te brengen”. “-Hoe dit mo
gelijk is, is moeilijk te verklaren.” 
Wanneer is een citaat zichtbaar - zuiver een 
citaat - en wanneer niet? Laten we nog even 
doen alsof citaten bestaan. Want waar pra
ten we anders nog over? Maar hoe evident 
de status aparte van citaten soms ook lijkt - 
als structuren van elders, als tussendingen - 
een citaat wordt tegelijkertijd met de ‘origi
nele’ tekst gemaakt: elders uitgesneden en 
ergens ingepast; elders weggekrast, en er
gens ingelast. In het werk van bijvoorbeeld 
Benoît Hermans is er van het citaat bijna 
niets meer over. Hoezo bijna niets? En wat 
is het dan nog wel, als het geen citaat (meer) 
is? Hermans spreekt over een “constructie 
met een zodanige complexiteit dat een 
enorme hoeveelheid waarden elkaar onder
steunen en boven zichzelf worden uitgetild”. 
Hij noemt het “polytheïsme”. (4)
Hoe verhouden twee (foto-, of cinemato-) 
grafieën zich tot elkaar als ze door montage 
en decoupage niet meer (her)kenbaar, 
identificeerbaar zijn als volstrekt verschil
lend, maar evenmin als identiek? Wanneer

is een citaat dan geen citaat meer? 
Hierboven werd uitgegaan van het primaat 
van de originaliteit en het genie, het creëren 
van het volstrekt nieuwe, het scheppen uit 
het niets. In Kants begrip van originaliteit 
speelt het citaat een inferieure, onderge
schikte en soms zelfs een bedreigende rol. 
Het moet zijn plaats gewezen worden. Kan 
de grens tussen zuiver citaat en zuiver origi
neel echter wel met zekerheid getrokken 
worden? Als deze grens vervaagt, dat wil 
zeggen, zodra zou blijken dat ‘originaliteit’ 
niets anders is dan een vernuftig web van 
citaten, zakt ook de ‘oorspronkelijke’ grond 
onder het aloude begrip ‘genie’ weg. De 
noodzakelijke fictie van het zuivere genie 
resulteerde in een ‘onzuivere’, citerende 
genius. Maar hoezo onzuiver? Zijn ‘onzui
vere’ werk is een weefsel dat in niets valt te 
onderscheiden van ‘origineel’ werk. We 
hebben niet te maken met een andere vorm 
van praxis, maar met een parapraxis, niet 
met een andere logica, maar met een para- 
logica, niet met citaten van anderen, maar 
met paracitaten. Iemand - laten we het ge
makshalve een genie noemen - die inventief 
- bewust en onbewust - paraciteert heeft 
derhalve een talent voor “de geslaagde ver
houdingen, die geen enkele wetenschap kan 
leren en geen oefening kan bijbrengen”. 
Als de originaliteit haar beste tijd heeft 
gehad, is dan ook de bron van de inspiratie 
opgedroogd? Allerminst, maar het heeft er 
alle schijn van dat de oorspronkelijke geest, 
het ‘inspirerende principe’, als een 
McPhisto, een geheimzinnig verbond is 
aangegaan met de ‘nabootsingsgeest’ van 
voorheen. Het citaat als tussending neemt 
de plaats van de ‘originele’ context in. De 
rollen worden niet alleen omgekeerd, maar 
er ontstaat bovendien een niet meer traceer
bare of localiseerbare (con)text: een dias
pora van paracitaten. Het geloof in één

oorsprong (monotheïsme) verschuift naar 
een geloof in vele oorsprongen (poly
theïsme) en verstrooit vervolgens tot een 
geloof in geen (enkele) oorsprong (para- 
theïsme).
Het romantische onderscheid tussen ‘origi
nele’ context en ‘citaat’ wordt in de heden
daagse kunst aan een parapraxis van 
deconstructies onderworpen: de ‘originele’ 
context splijt uiteen. Het citaat verscheen 
voorheen nog als wig of brug, als tussen
ding, maar met de opheffing van de scheids
lijn tussen context en citaat nemen citaten 
de plaats in van contexten en andersom. 
Ieder ding is in potentie een tussending, elk 
kunstwerk een tussenwerk. De autonomie 
en originaliteit van voorheen maken plaats 
voor cybernetische ongrijpbaarheid en vir
tuoos paracitisme. Wandelend over het 
geitenpaadje tussen zin en waanzin, scha
terlacht de kunstenaar demonisch om een 
verknipte, getikte of weggekraste harmo
nie.

De schok

In onze paramodeme tijd is drastisch een 
streep gehaald door de grote verhalen en 
modellen van het collectieve bewustzijn. 
Adomo zei al dat originaliteit een geëman
cipeerd subject vooronderstelt. Was men 
ooit zo geëmancipeerd, zo mondig, zo zelf
bewust als in onze cybertime’! Originaliteit 
is onderhand voor ons zo’n alledaags feno
meen, zo gemeengoed, zo wijdverbreid dat 
er zelfs sprake lijkt van verzadiging en in
flatie. Het aanbod van originele mensen, 
dingen en ideeën overspoelt de markt waar
door deze artikelen drastisch in waarde af
nemen. Je kan geen krenten meer uit de pap 
halen als je krentenpap voorgeschoteld 
krijgt.
Alles goed en wel, ondanks de inflatie van

ren, weten we niet meer wat genialiteit 
inhoudt. Zouden we het ooit hebben gewe
ten?
De gedachte van het authentieke ding, de 
geniale schepping is natuurlijk een con
structie achteraf, een fictie die door de 
common sense vlijtig in stand wordt gehou
den. In werkelijkheid staan de meest be
langrijke kunstwerken niet op zichzelf en 
ontlenen juist daaraan hun raadselachtige 
kracht. Geef het beestje een naam: aantrek
kingskracht, zeggingskracht, geestkracht. 
We kunnen het een kettingreactie noemen, 
een “inherlijke causaliteit die zichzelf ver
sterkt en reproduceert”. De één voelt angst, 
de ander geluk. Maar ik weet evenzeer: mijn 
benul kan door niets of niemand worden 
gedicteerd. Ik kan evenmin met de beste wil ,
van de wereld een ander overtuigen. “Om
dat ik zelf niet weet wat me bezielt, en het 
dus ook geen ander kan leren.” Dit overwel
digende niet-weten is essentieel voor het 
paramodeme genie. En het uitzinnige ple
zier van dit niet-weten kan hem door geen 
enkele redenering uit het hoofd worden ge
praat. q

Sybrandt van Keulen

Noten

(1) De meeste citaten komen uit de Kritik 
der Urteilskraft van Immanuel Kant, pp. 45- 
50, tenzij anders vermeld.
(2) Kritik der Urteilskraft, p. 200.
(3) Kritik der Urteilskraft, p. 143.
(4) Benoît Hermans, Tussen een ontologi
sche esthetica en een esthetische ontologie, 
Jan van Eyck Akademie, Maastricht, 1995, 
p. 56.
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Ce qu’on appelle le vagabondage 
of de terugkeer van Hippolyte Taine

Gérard Mestrallet is de topman van Suez, de 
Franse financiële groep die eigenaar is van 
‘onze’ Generale Maatschappij en tevens 
sponsor van de tentoonstelling Paris- 
Bruxelles, Bruxelles-Paris. Mestrallet po
seerde op het einde van een nocturne in het 
Grand Palais met een bakje friet en een 
Stella in de hand: om de nauwe Belgisch- 
Franse betrekkingen te illustreren - Suez dat 
is immers “de ontmoeting van twee Cultu
ren”. Een andere sponsor van dezelfde ten
toonstelling is EDF, het grotendeels door 
atoomkracht voortgebrachte Electricité de 
France, dat graag stroom levert ten noorden 
van Maubeuge. Straks, na de fusie tussen 
Suez en La Lyonnaise des Eaux wordt via de 
nutsholding Tractebel ‘ons’ - nauwelijks 
minder atomaire - Electrabel trouwens ook 
steeds meer Electrafrance. Paris-Bruxelles 
dus, of hoe de industriëlen het culmreel 
erfgoed misbruiken om het kapitalistische 
blazoen op te poetsen. Jammer dat Renault 
of Alcatel geen sponsor van Paris-Bruxelles 
zijn.
Maar, excuus, ik vergis mij natuurlijk. Het 
is niet Mestrallet, het zijn niet Suez en EDF 
die de tentoonstelling in het Grand Palais 
misbruiken, het zijn de tentoonstellings
makers, Anne Pingeot van het Musée 
d’Orsay en Robert Hoozee van het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten. Zij vertroe
belen, compliceren, ontwrichten wat een 
promotiestunt voor bedrijven is door er kunst 
bij te betrekken. Mestrallet kan zijn Frans- 
Belgisch onderonsje even goed houden zon
der Manet of Khnopff, zonder Frederic of 
Delville, zonder Minne of Rodin. Die zijn 
alleen maar aanleiding. De receptie en de 
foto met het bakje friet en de Stella, daar 
draait het immers om.
Het leuke aan Paris-Brltxelles is nu dat de 
tentoonstelling alleen maar duidelijk maakt, 
zij het veel te weinig expliciet, dat wat 
Mestrallet nu doet in de vorige eeuw ook al 
gebeurde. Precies hetzelfde. Heel Paris- 
Bruxelles, Bruxelles-Paris is één grote déjà 
vu - mede dankzij Schweitzer van Renault 
en Mestrallet van Suez.

Le moulin à café

Op het Brusselse salon van 1857 stelde 
Charles de Groux zijn Scène d’hiver of Le 
moulin à café voor. Een doek dat bij de 
conservatieve kritiek opschudding verwekte 
omwille van zijn relatief groot formaat voor 
een genretafereel (117x150 cm), en om
wille van zijn inhoud. Wat toont de Groux’ 
miserabilistische, maar voor één keer nu 
eens niet sentimentele doek? Terwijl een in 
dekens gehulde vrouw en kind uit een steegje 
op de achtergrond komen, staan op de voor
grond voor een huis vijf personages rond 
een vuurtje waarop een venter koffiebonen 
roostert. De personages, drie jonge vrou
wen en een man, hebben minder belangstel
ling voor de koffie, dan voor het vuur. De 
sneeuw op de daken en de grond en de 
houding tonen dat het bitter koud is. De 

• personages zijn daklozen. De Groux’ doek 
is een sociale aanklacht, mede geïnspireerd 
door de Duitse Tendenzmaler.
François Ewald stelt in zij n boek Histoire de 
l’état providence (Grasset, 1986) dat de 
19de-eeuwse liberalen aan dat soort honger
lijdende, dakloze en bedelende bevolking 
niet eens het récht op bijstand gaven. Het 
was voor de rijke wel een morele plicht om 
zijn behoeftige medeburgers te helpen, maar 
die behoeftigen hadden anderzijds van hun 
kant geen énkel moreel recht op zo’n bij
stand. De redenering achter die liberale 
dubbelmoraal is opmerkelijk - en zeer actu
eel nu men weer volop het woord ‘responsa- 
bilisering' in de mond neemt. M.T. Duchâtel 
schrijft in zijn Considérations d’économie 
politique sur la bienfaisance, ou De la charité 
dans ses rapports avec l’état moral et le 
bien-être des classes inférieures de la société 
(Parijs, z.d.): “Tussen de verschillende klas
sen van de maatschappij, door de grillen van 
het lot gescheiden door een op het eerste 
gezicht zo revolterende ongelijkheid, is lief
dadigheid het sterkste bindmiddel; zij her
stelt de harmonie, verenigt rijk en arm, en 
verandert een hatelijke superioriteit in be
schermende voogdij en genereuze steun.” 
Let op, dit is bepaald geen pleidooi voor 
verplichte weldadigheid. Wel integendeel: 
zoiets zou alleen afbreuk doen aan de wel
doende morele kracht die uitgaat van het 
geven van aalmoezen. Men - de rijke - wordt 
immers beter - moreel gezien - van liefda-
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digheid. (Merk op dat de arme er in deze: 
redenering helemaal niet aan te pas komt.) 
Meer: het zou zelfs een ramp zijn dergelijke 
weldadigheid verplicht te maken, dus een 
sociaal stelsel uit te bouwen, meent Duchâtel : 
“De rijke die liefdadigheid slechts als een 
verplichting zou zien, zou er zich aan trach
ten te onttrekken, zoals belastingplichtigen 
met alle taksen doen; hij wordt hard, wreed, 
gierig. De arme, gesterkt door de rechten die 
de wet hem geeft, wordt wild, gewelddadig, 
hatelijk.” A. Thiers is in 1850 nog duidelij
ker: “Als een hele klasse in plaats van te 
moeten vragen, zou kunnen eisen, dan zou 
ze de rol krijgen van een bedelaar die bedélt 
met een geweer in de hand.”
Toen, zoals nu, is het liberale programma er 
één van responsabilisering: de rijke mag 
niet door de wet gedwongen worden om te 
geven, hij moet zelf verantwoordelijk zijn 
voor de liefdadigheid die hij verstrekt. En de 
arme, die is natuurlijk zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen ellende. Hij heeft het zelf 
gewild en gezocht. Omstandigheden spelen 
geen enkele rol. Niemand heeft het recht het 
gewicht van zijn bestaan, zijn lot of zijn 
ongeluk op een ander af te wentelen.

De Vlaamse ziekte

Tussen 1845 en 1859 heerst er economische 
crisis in Vlaanderen. De oorzaak ervan ligt 
in de mechanisering van de textielindustrie 
in de ons omringde landen. De Vlaamse 
vlasindustrie heeft zich niet tijdig aangepast 
aan deze ‘globalisering’ van de markt. ‘De 
Vlaamse ziekte’ is het gevolg.
Uit Situation sanitaire de la population en 
Flandre. Rapport du Dr. Mareska, in: Bulle
tin de l ’Académie Royale de Médecine, Brus
sel, 1850: “De hongerende leden van de 
bevolking vertonen allemaal dezelfde uiter
lijke kenmerken. Ze hebben allen een vage 
witte kleur, als porselein of geel aardewerk. 
De lippen, de mondholte, het tandvlees en 
de tong zijn verkleurd. Hun stem is krachte
loos, hun blik dof en uitdrukkingsloos. Hun 
gezicht en ledematen vertonen oedemen en 
zijn overdreven vermagerd zoals de rest van 
hun lichaam. De spiercontracties en alle 
bewegingen verlopen traag en moeilijk, en 
die fysieke inertie gaat gepaard met een 
absoluut gebrek aan morele weerstand. Die 
extreme staat van het wegebben der krach
ten is voor de slachtoffers zelden een reden, 
tenzij vergezeld van enige andere ziekte, 

g

om de hulp van een geneesheer in te roepen. 
Ze menen dat ze enkel zwak zijn, en dat wat 
ze nodig hebben minder geneeskundige re
medies zijn dan voedsel. En inderdaad, een 
aangepaste voeding is het beste geneesmid
del dat men ze kan voorschrijven. Zelden 
heeft men zulke verzwakking gezien. De 
ogen zijn diep in de kassen gedrongen, de 
stem verzwakt. De spieren, vermagerd en 
veranderd van kleur, zijn door de huid te 
zien, en laten de omtrekken van het ge
raamte ontwaren. Bij een groot aantal indi
viduen gaat de organische ellende nog ver
der dan die staat van verregaande anemie. 
Zij vertonen bij zondere symptomen die men 
aanduidt onder de algemene noemer van de 
‘ziekte van Vlaanderen’ of 'hongerkoorts'.” 
En G. Jacquemyns schrijft in zijn Histoire 
de la crise économique des Flandres (1845- 
1850), Brussel, 1929: “In een gezin in Aal- 
ter heeft men vier mannen aangetroffen die 
de hongerdood waren gestorven. Die geval
len zijn zo talrijk in Wingene dat de veld
wachter de opdracht krijgt ieder huis te 
inspecteren, om te kijken of de bewoners 
nog in leven zijn. In Nederbrakel werd het 
vlees van een hond verkocht, zes centimen 
per pond, ‘s Nachts worden'paarden die 
gestorven zijn aan kwade droes opgegraven 
en verorberd, men vecht om de ingewanden 
van dieren die gestorven zijn aan de veepest. 
Wie door de honger gespaard wordt, kan het 
slachtoffer worden van tyfus. Sinds 1847 
worden hele families uitgeroeid door de om 
zich heen grijpende ziekte. In kleine ge
meenten is het niet zeldzaam om voor de 
kerk acht tot twaalf doodskisten te zien 
staan. In Brugge ontmoedigt de niet afhou
dende stoet van begrafenissen dermate de 
bevolking dat het college van burgemeester 
en schepenen geëist heeft dat het transport 
van de lijkkisten voortaan ‘s nachts ge
beurt.”

Industrieel paternalisme

Omdat iedereen verantwoordelijk is voor 
zijn eigen armoede bestaat er in België tot 
1889 geen enkele restrictie op het werk van 
vrouwen en kinderen. De wet van 1813 
verbiedt enkel dat kinderen van minder dan 
tien jaar in de mijnen ingezet worden. Er 
bestaat ook geen enkele beperking van de 
duur van de werktijd. In 1866 is 53% van de 
bevolking analfabeet, in Oost-Vlaanderen 
zelfs 60%. In 1848 worden in Frankrijk de 

Caisses Nationales de Prévoyance opge
richt. Bij ons wordt de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas gesticht in 1868. Als een goede 
familievader maant de kapitalist zijn arbei
ders aan om te werken en te sparen. Zo kan 
iedere proletariër tenminste potentieel een 
welgestelde worden. In dat licht wordt zelfs 
kinderarbeid een voorrecht dat de fabrieks- * 
eigenaar aan de proletariërs verleent.
De opbouw van een sociale wetgeving en 
een sociaal stelstel gebeurt slechts heel lang
zaam in de loop van de 19de en 20ste eeuw. 
Pas in 1905 wordt de zondagsrust verplicht, 
in 1912 wordt de negenurendag ingevoerd. 
Een totale omkeer voltrekt zich in de gees
ten: van zelfverantwoordelijkheid naar to
tale deresponsabilering. Als er in februari 
1840 in de Franse Chambre des Députés 
gedebateerd wordt over een wet tegen de 
kinderarbeid, is men er zich zeer bewust van 
dat dit maar het begin van een onomkeer
bare evolutie is. “Het zal niet meer lang 
duren of men stelt u ook voor de arbeid van 
de volwassenen te reglementeren,” roept 
iemand uit. De redenen voor de ommekeer 
liggen in de steeds voortschrijdende indu- T 
strialisering. Het wordt iedereen langzaam 
duidelijk dat men zich te pletter kan werken 
én toch doodarm blijven. Armoede en 
behoeftigheid is niet alleen meer de schuld 
van de arbeider zelf. Het is ook de schuld 
van het milieu en de leefomstandigheden 
die voor de psychische en morele degenera
tie van het proletariaat zorgen. Sociale en 
biologische determinismen spelen mee. De 
eerste sociologische, ecologische én racis
tische theorieën duiken op.
Met de oprichting van verplichte nationale 
spaarkassen wil mén zeer uitdrukkelijk een 
vorm van solidariteit creëren tussen arbei
der en staat. Ferrouillat besluit zijn rapport 
uit 1849 over de eerste vormen van sociale 
zekerheid in Frankrijk als volgt: “Deze wet 
is een garantie voor de orde en veiligheid 
van het land. Zij creëert tussen de staat en de 
arbeider een solidariteit, een gemeenschap 
van belangen die de publieke vrede slechts 
kan bevorderen.” Het fortuin van de arbei
der is nu letterlijk verbonden aan dat van de 
staat. Natie en arbeider marcheren nu samen 
een glorieuze toekomst tegemoet. Als reac
tie op het wilde kapitalisme van de zelf- * 
verantwoordelijkheid ontstaat nu het onver
antwoordelijke, bevoogdende nationaal so
cialisme (nog enkele decennia zonder tussen- 
streepje).

Préférence national

Dé verbondenheid tussen de natie en de 
arbeider kan natuurlijk niet zonder controle. 
De eerste de beste kan zich niet zomaar 
aandienen om van de eerste prille vormen 
van sociale zekerheid te genieten. Er is 
bureaucratische controle nodig. En nee, zoals 
E. de Girardin in zijn in 1852 in Brussel 
verschenen La politique universelle tegen 
de protesterende liberalen uitroept: “Dat is * 
niet het einde van elke vrijheid, dat is het 
einde van elk obscurantisme.” Het ligt vanaf 
nu in de bedoeling om op elk moment een 
voldoende kennis te hebben van de identi
teit van elkeen.
De Girardin, in ballingschap in Brussel, is 
zeer visionair, al spelt hij in feite slechts de 
mechanismen uit die dan al aan het werk • 
zijn. De identificatie van elke burger met de 
natie is de basis waarop het hele systeem 
van ‘universele verzekering’ steunt. Ieder
een wordt voorzien van een boekje of pas
poort dat hij inscription de vie noemt en dat 
tegelijk een identiteitskaart en een verzeke
ringspolis is. Het nummer ervan is meteen 
ook het rijksregisternummer van de betrok- *
kene. Die inscription de vie - ook vandaag 
nog de droom van elke bureaucraat - is 
bovendien een soort kasboek waarin de de
bets en credits van elk individu aan het 
sociale leven geboekt staan. Het leven is één 
grote boekhouding voor de Girardin “waarin 
elk individu met open rekening zich 
ongeweten debiteert en crediteert. Schade- ♦ 
lijk zijn voor je naaste is zich debiteren met 
een gelijk bedrag als de schade die je ver
oorzaakt hebt of hebt trachten te veroorza
ken; terwijl hem nuttig zijn, zich crediteren 
is met een gelijk bedrag als hij u schuldig 
is.” Misdaden moeten niet meer bestraft 
worden met gevangenisstraf, zij moeten in
geschreven worden in het kasboek dat ie
dereen bij zich moet hebben. In een science 
fiction-versie kun je je makkelijk een de 
Girardin-smartcard voorstellen die op het
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hart moet gedragen worden als een joden
ster en die in één oogopslag aan de groene of 
rode kleur laat zien of iemand de gemeen
schap geld opbrengt dan wel schuldig is. 
De speculatieve ideeën van de Girardiri 
waren verre van marginaal. Zij kregen in 
hun tijd een geweldige weerklank en lokten 
grote discussies uit waaraan oökProudhón 
en Victor Hugo deelnamen. Tot op de dag 
van vandaag zijn ze nog erg actueel. In een 
opmerkelijk artikel in Le Monde van 
12 maart 1997, getiteld La République, 
l’extrême droite et nous, herinnert histori
cus Gérard Noiriel aan de racistische com
ponent van onze welvaartsstaat. "In de jaren 
1880 ontwikkelde de Derde Republiek een 
sociale wetgeving die de sokkel van onze 
voorzieningsstaat is. Heel die politiek 
steunde op een nieuw principe: de préférence 
nationale op de arbeidsmarkt. Vanaf dat 
moment kan een buitenlander niet langer in 
Frankrijk werken zonder dat de vertegen
woordigers van de staat hem daarvoor toe
stemming hebben gegeven. Tegelijk vindt 
de republikeinse administratie de technie
ken van individuele identificatie uit waar
aan wij vandaag nog altijd onderworpen 
zijn en die steunen op identiteitspapieren.” 
Préférence nationale, dat is natuurlijk ook 
een sleutelterm in de racistische ideologie 
van Jean-Marie Le Pen en zijn Front 
National.
“Het is dus geen toeval,” vervolgt Noiriel, 
“dat de eerste republikeinse wet die buiten
landse arbeiders oplegt om hun aanwezig
heid in Frankrijk te melden en steeds een 
officiële verblijfsvergunning bij zich te dra
gen, getiteld was ‘wet op de bescherming 
van de markt van de nationale arbeid’ (in 
1893). De Derde Republiek heeft - om rede
nen die op zich uitermate lovenswaardig 
zijn, maar dat verandert niets aan de feiten - 
het in veel opzichten explosieve verband 
gelegd tussen het ‘nationale’ en het ‘so
ciale’. Het is in die context dat de thesen van 
extreem rechts gaan bloeien. Vanaf het einde 
van de vorige eeuw werkt Maurice Barrés 
(verkozen tot lid van de Académie Fran
çaise in 1906) de grote lijnen uit van het 
xenofobe en antisemitische nationalisme dat 
tot vandaag het politieke leven van ons land 
vergiftigt.”

De kunst van het avant-propos

U kan menen dat er van deze liberale of 
nationaal socialistische ideologieën weinig 
terug te vinden is in de kunstwerken die 
getoond worden in de tentoonstelling Paris- 
Bruxelles. Het tegendeel is echter waar. 
Omdat de tentoonstelling grofweg chrono
logisch is opgebouwd, is goed de evolutie 
merkbaar van romantisch individualisme 
waarin het individu zijn eigen lot bepaalt, 
naar passieve onderwerping aan de eigen 
zintuigen (het impressionisme) of aan het 
milieu (het naturalisme), naar de passieve 
opgeslotenheid in de eigen determinismen 
(het symbolisme), tot en met de bepaaldheid 
door het ras. In bepaalde schilderijen van 
bijvoorbeeld Léon Frederic - in Paris- 
Bruxelles is Les marchands de craie opge- 
nomen, in Het volk ten voeten uit van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
van Antwerpen hingen De leeftijden van de 
boer, De leeftijden van de arbeider, en de 
twee Waalse boerenkinderen - is de raciale 
gedetermineerdheid en degeneratie af te le
zen. Dit is een kunst die geheel en al gedo
mineerd lijkt door de ideeën van Hippolyte 
Taine. Deze kunsthistoricus wist als geen 
ander de totale teloorgang van de eens zo 
geroemde zelfverantwoordelijkheid te beli
chamen en theoretisch te funderen. De mens 
(en de kunst) is voor hem immers afhanke
lijk van ras, milieu en moment. De mens is 
niet (maar dan ook hélemaal niet) verant
woordelijk voor zijn eigen lot, leven en 
bestaan. Hij moet bevoogd worden.
Zeer toepasselijk is het dat de naam 
Hippolyte Taine opduikt in het Avant-pro- 
pos van de catalogus van Paris-Bruxelles. 
Zoals zo vaak is dat voorwoord een niet 
helemaal gelukte poging om de heel diverse 
beweegredenen die geleid hebben tot het 
opzetten van de tentoonstelling te rationali
seren. Zoals meestal klopt er weinig van die 
a posteriori uitleg. Slechts zelden geeft men 
zich echter zo ongewild bloot als hier. Wat 
schrijven Anne Pingeot en Robert Hoozee 
in een toch wel cruciale passage die ik in het 
Franse origineel citeer om geen nuance ver
loren te laten gaan: “Paris-Bruxelles, 
Bruxelles-Paris: serions-nous revenues au 
temps d’Hippolyte Taine pour définir la 
production artistique par un lieu, un milieu 
et s’intéresser aux échanges? Reconnaissant 
qu’une oeuvre d’art n’était pas isolée, Taine 
a bâti une méthode qui consistait à rechercher 
l’ensemble dont elle dépendait et qui 
l’expliquait. Il considéra l’art comme un 
phénomène relatif et contingent, témoignant 

de l’état physiologique d’un peuple à une 
époque donnée. N’est-ce pas s’aligner sur 
Taine que de proposer la comparaison de la 
production de la France et celle de la 
Belgique dans leurs rapports réciproques 
durant la seconde moitié du XIXe siècle?” 
(p. 20)
Het wordt voorzichtig, en in de vorm van 
een retorische vraag gesteld: richt Paris- 
Bruxelles zich niet op Taine? Want, zo staat 
er wat verder in de tekst, ondanks de gevaar
lijke vormen die nationalisme en regiona
lisme later aannamen, was het belang van 
de nationale traditie in die periode van de 
19de eeuw een vruchtbaar concept en dus 
bruikbaar voor de tentoonstelling. Het klinkt 
bijna als een excuus. Alsof de tentoonstel
lingsmakers beseffen dat ze niet helemaal 
(of zelfs helemaal niet) koosjer of politiek 
correct bezig zijn.
In de praktijk heeft Paris-Bruxelles natuur
lijk slechts achteraf met Taine te maken, tot 
verwondering'allicht van de samenstellers. 
In feite is de format van deze tentoonstelling 
ooit bedacht door het Musée d’Orsay als een 
19de-eeuws equivalent van de grote 
Beaubourgmissen als Paris-Moscou en 
Paris-Berlin, waarmee beginjaren ’80 de 
kosmopolitische avant-garde fraai en des
kundig begraven werd (blijkt achteraf). Maar 
waar de Beaubourgspektakels het trans
nationale nog enige inhoud gaven, wordt 
dat bij een vertaling naar de 19de eeuw 
natuurlijk vrij zinloos. Hier worden volgens 
de beste nationalistische logica volken en 
naties tegen mekaar uitgespeeld. Om iets 
over de tentoonstelling in het Grand Palais 
te kunnen schrijven, moetje bijna automa
tisch de vraag beantwoorden: ‘en wie heeft 
er nu gewonnen? Parijs of Brussel? De 
favoriet of de outsider?’ Lees er de kranten
besprekingen maar op na: het lijken wel 
wedstrijdverslagen van een artistieke derby. 
Maar is een tentoonstelling die Taine impli
ciet herwaardeert wel zo onschuldig? Zijn 
nationalisme en regionalisme echt alleen 
later gevaarlijk? De ideeën van Taine, zo 
benadrukt Zeev Sternhell in La droite 
révolutionnaire - les origines françaises du 
fascisme 1885-1914 gaan behoorlijk wat 
verder dan de gemeenplaats dat kunst niet 
op zichzelf staat. “Het lijdt geen twijfel dat 
het met Renan en Taine is dat in het moderne 
Frankrijk de echte anti-democratische reac
tie begint. Meer dan wie ook in het Frankrijk 
van de jaren 1880, zijd die intellectuelen de 
grote verspreiders geweest van de dubbel- 
theorie dat de democratie gelijk is aan 
mediocriteit door nivellering, en dat de 
Franse revolutie het begin is van de Franse, 
decadentie.” (p. 58) Als Stemhell verder in 
zijn boek de invloed van Taine op Maurice 
Barrés schetst, schrijft hij: “In vele opzich
ten is zijn [Taines] oeuvre het verbindings
teken tussen de ideeën van Gobineau, Dar
win en Wagner en die van de racistische 
schrijvers van de jaren 1890. In ieder geval 
is het, twintig jaar na de publicatie van 
[Taines] Histoire de la littérature anglaise, 
reeds een gemeenplaats om met Bourget te 
stellen ‘dat een gemeenschap moet vergele
ken worden met een organisme’ en dat ‘zij 
slechts kan bestaan op voorwaarde dat ze in 
staat is om krachtig voor haar bestaan te 
vechten in de strijd der rassen’.” (p. 158) 
Taine schreef zelfs in het voorwoord van 
zijn werk over de Engelse literatuur: “Bij de 
Semitische rassen ontbreekt het aan 
metafysiek, in de religie ontwaart men 
slechts een god die alleenheerser is, alles- 
verslindend en eenzaam, de wetenschap kan 
zich niet vormen, de geest is te stroef en te 
eendimensionaal om de subtiele ordening 
van de natuur te vatten, de poëzie kan slechts 
een opeenvolging van wilde en grandioze 
uitroepen voortbrengen, de taal is niet in 
staat redenering en welsprekendheid te com
bineren, de mens wordt gereduceerd tot een 
lyrisch enthousiasme, tot een onstuitbare 
passie, tot fanatieke en geborneerde hande
lingen.” {Histoire de la littérature anglaise, 
1863, p.XIX-XX) Kortom, zo besluit 
Stemhell: “Zo worden de fundamentele 
ideeën van het etnische antisemitisme uit
eengezet door één van de leidende denkers 
van zijn tijd.” Als je dan in het voorwoord 
van Paris-Bruxelles leest dat “de ideeën uit 
die periode [de 19de eeuw] dus een vol
doende rechtvaardiging zijn voor de con
frontatie van twee ‘nationale’ scholen en 
het bij mekaar brengen van twee vaderlan
den, dat van Baudelaire en dat van 
Maeterlinck,” moet je toch even slikken.
Is het een toe val dat precies nu de ideeën van 
T aine terug opgediend worden, op een ogen
blik dat zowel grootkapitaal als (deel)rege- 
ringen brood zien in nationalistisch geïnspi- 
reerdecultuurmanifestaties? (Kijkmaarnaar 
wie er allemaal een voorwoord voor de 
dikke catalogus van Paris-Bruxelles ge
schreven heeft. In volgorde plegen een 
stukje: Philippe Douste-Blazy, Frans Mi

nister van Cultuur; zijn Vlaamse en Brus- 
seise collega’s Lue Martens ën Charles Pi- 
qué, op de voet gevolgd door Boiteux van 
EDF en Mestrallet van Suez). Blijkbaar 
niet, want quasi hetzelfde ideologische pro
gramma vind je terug in andere tentoonstel
lingen, manifestaties of eretitels, opgezet, 
gesteund of uitgereikt door onze deel- 
regeringen.,

Homo sacer

De twee lijnen die ik eerder geschetst heb in 
de ideologische evolutie van de 19de eeuw 
- het wilde liberalisme dat het individu tot in 
de hongerdood verantwoordelijk acht voor 
zijn eigen daden en het nationaal [-] socia- 
lisme dat het individu een welvaartswortel 
voorhoudt en een bureaucratische stok ach
ter de deur heeft - lijken op het einde van de 
20ste eeuw tot een perfecte synthese geko- 

- men te zijn. Aan de ene kant kun je als 
ondernemer opnieuw quasi ongestoord je 
gang gaan. Aan de andere kant wacht het 
kamp van de werkloosheid, het brug
pensioen, het OCMW, de ziekteverzeke
ring voor wie niet in staat is zijn eigen lot te 
bestieren. Op die manier onderhouden onze 
nationaal socialistische staten het kapita
lisme. Zie Renault, Alcatel, Suez, enzo
voort.
Alles wat daarbij niet controleerbaar is, 
geen identiteit(skaart) heeft, geen geldige 
verblijfsvergunning of arbeidskaart, wordt 
uitgewezen, afgevoerd, uitgestoten of ver
nietigd. Of zoals Giorgio Agamben schrijft 
in zijn zeer opmerkelijke boek Homo Sacer, 
een analyse van de permanente staat van 
beleg waaraan de naakte mens in moderne 
maatschappijen onderworpen is: “Als de 
essentie van het concentratiekamp ligt in de 
materialisering van de uitzonderingstoestand 
(...), dan moet men toegeven dat men met 
een kamp te maken heeft telkens een derge
lijke structuur gecreëerd wordt onafhanke
lijk van de misdaden die er begaan worden 
en wat ook de benaming en de specifieke 
topografie moge zijn. Wij noemen dus kamp, 
zowel het stadion van Bari waar in 1991 de 
Italiaanse politie illegale Albanese vluchte
lingen opsloot vooraleer ze terug naar hun 
land te sturen, als de Vélodrome d’Hiver 
waar de autoriteiten van Vichy de joden 
verzamelden vooraleer ze over te . dragen 
aan de Duitsers, zowel het Konzentrations- 

:lagerfürAuslanderinCotÜ)\is-Sielow,waar 
de [sociaal-democratische] regering van 
Weimar de uit Oost-Europa gevluchte jo
den opving [lang voor 1933!], als de 
transitzones in internationale Franse [en 
Belgische] luchthavens waar de vreemde
lingen die erkend willen worden als vluch
teling vastgehouden worden.” Jammer toch, 
dat ons Ministerie van Binnenlandse Zaken 
geen sponsor is van Paris-Bruxelles.

Les chasseurs de Vincennes

Er hangt in de tentoonstelling naast de 
Moulin à café van de Groux een mooi schil
derij van Alfred Stevens. Het heet Les 
chasseurs de Vincennes of Ce qu ’on appelle 
le vagabondage en dateert uit circa 1855. 
Het stelt een man, twee vrouwen, een we
nend kind en een baby voor die op een 
besneeuwde weg door gendarmes worden 
weggevoerd naar de Conciërgeriegevan- 
genis. Waarom? Omdat ze dakloos zijn. Tij
dens zijn bezoek aan het Parijse salon was 
keizer Napoleon III behoorlijk geschokt door 
dit doek. “Dat zal niet meer gebeuren,” ver
klaarde hij aan Monsieur de Nieuwerkerke. 
En hij besliste dat voortaan de daklozen nog 
altijd naar de Conciërgerie gebracht werden, 
maar dan wel in een gesloten rijtuig. Wat het 
oog niet ziet... Schilder Alfred Stevens had 
de les begrepen: voortaan ontbreken de ar
men in zijn werk volledig. Hij ging de ele
gante dames van het tweede keizerrijk ver
eeuwigen.

Mare Holthof

Paris-Bruxelles loopt in het Grand Palais 
te Parijs tot 14 juli. Van 6 september tot 
14 december is de tentoonstelling te zien 
in het Museum voor Schone Kunsten, N. 
de Liemaeckereplein 3, 9000 Gent, 09/ 
222.17.03. Op 19 juni is op TV2 de (aller
laatste) uitzending van Tekens gewijd aan 
Pauvre France, een uitzending over de 
relaties tussen Parijs en Brussel van 
Stefaan Decostere, Jacques Charlier en 
Marc Holthof.

Een dichter, 
twee racisten 

en hun schilders

We zijn het allang vergeten, maar de 
Waalse socialistische volksheld Jules 
Destrée ( 1863-1936), wiens standbeeld 
nu op de Boulevard de l’Yser in 
Charleroi prijkt, was een groot estheet. 
Zoals de dichters Emile Verhaeren en 
Maurice Maeterlinck deed hij zijn 
advocatenstage bij Edmond Picard, de 
leidende figuur van L’Art Moderne en 
de allereerste socialistische senator. 
Destrée publiceerde essays over Rogier 
Van der .Weyden, de meester van 
Flémalle en de Italiaanse primitieven. 
In de jaren 1880 had hij echter vooral 
een passie voor literatuur, onderhield 
contacten met J.-K. Huysmans en pu
bliceerde zelf twee bundels poëtisch 
proza, Eén ervan, Les chimères uit 1889, 
kreeg een titelpagina mee van Odilon 
Redon. In 1891 publiceerde Destrée 
overigens een eerste catalogue raisonné 
over diens lithografieën.
Vanaf 1886 ging de jonge liberale ad
vocaat onder invloed van de lectuur van 
Tolstoi de sociale toer op. Destrée werd 
socialistisch volksvertegenwoordiger 
voor Charleroi in 1894. Het was de tijd 
waarin de avant-garde in het Brusselse 
Volkshuis (van Horta, maar ook al in 
het. oude) lezingen kwam geven, van 
Henry V an de V eide o ver V erhaeren tot 
Maeterlinck. Er werd Wagner en Fauré 
gespeeld. De betrekkingen tussen so- 
cialisme en avant-gardistische kunst 
waren nauwer dan ooit.
In 1912 publiceerde Destrée een be
ruchte Lettre au roi waarin hij schreef: 
“Ik zal de lof zingen van mijn geboorte
grond, Wallonië, en van mijn Franse 
ras.” Zowel Jules Destrée als zijn leer
meester Edmond Picard waren niet al
leen estheten en socialisten; maar ook 
volbloed racisten en aanhangers van de 
ideeën van Maurice Barrés. Picard 
schreef een Synthese de l’antisémitisme' 
(1893), geïnspireerd door vitalistische 
en nietzscheaanse stellingen. En hij cor
respondeerde met Edouard Drumont, 
auteur van La France juive, die in 1903 
een anti-joodse liga stichtte. Zowel 
Picard als Destrée keurden rassen
vermenging af. Destrée weigerde ooit 
een pro-Dreyfus-pamflet te onderteke
nen met de uitspraak: “Ik ben een over
tuigd antisemiet. "
Hoe sterk de aantrekkingskracht van de 
door Hippölyte Taine geïnspireerde 
vermenging van kunst en racisme was, 
blijkt zelfs uit de esthetische geschrif
ten van Emile Verhaeren (1855-1916). 
De jonge Verhaeren schreef zijn eerste 
kunstkritiek in december 1881 en werkte 
daarna mee aan L ’Art Moderne van zijn 
mentor Edmond Picard. Verhaeren pu
bliceerde talrijke artikels over kunst 
(die pas nu gebundeld zijn) en enkele 
monografieën, over Ensor en Khnopff, 
Rubens en Rembrandt. Het is groten
deels praktische kunstkritiek, zonder 
theoretische fundering, waaruit vooral 
Verhaerens anti-academische ingesteld
heid blijkt.
Maar ook voor Verhaeren was de deter
minatie van de kunstenaar door tijdstip 
en ras belangrijk, het milieu minder. 
Hoewel ook hij de invloed van Taine 
moeilijk kon afschudden, kan men hem 
toch niet van hetzelfde soort ideeën 
verdenken als Destrée of Picard. In zijn 
monografie over Rembrandt schrijft 
Verhaeren trouwens dat diens werk niet 
zomaar te reduceren is tot tijd, milieu en 
ras. Toch spreekt ook hij - het kon 
blijkbaar niet anders in die tijd - over 
“l’admirable race des Pays-Bas”. En in 
de monografie over Ensor duikt een 
opmerking op over Ensors “Saksische 
ras” dat de lichtheid van de toets van de 
Oostendse schilder zou moeten verkla
ren.

In het Musée d’Orsay loopt nog tot 14 
jwn Emile Verhaeren - un musée ima
ginaire. Daarna komt deze tentoon
stelling naar het Charliermuseum in 
Brussel. De Ecrits sur Part van Emile 
Verhaeren zijn net verschenen bij 
Editions Labor.
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Onder gieren
Een gesprek met Isabelle Graw en Stefan Germer van Texte zur Kunst

In het vorige nummer van De Witte Raaf 
formuleerde Dirk Pültau een reeks kritische 
vragen bij het project van het Duitse tijd
schrift Texte zur Kunst Dirk Pültau en 
Koen Brams ontmoetten Isabelle Graw en 
Stefan Germer op 11 april 1997 in Keulen. 
Het gesprek begon met een vraag over de 
interviews in Texte zur Kunst..

Intro
Isabelle Graw: Vroeger publiceerden we veel 
interviews, maar de laatste tijd is dat sterk 
teruggelopen. Ten onrechte vind ik, want het 
is een interessante vorm. Op een gegeven 
moment werden we het wel beu om beroemde 
intellectuelen te interviewen, zoals Pierre 
Bourdieu of Cornelius Castoriadis. De ronde
tafelgesprekken anderzijds, ontaardden vaak 
in een redactionele nachtmerrie. Iedereen 
wilde maar aanpassingen en correcties door
voeren. Het resultaat wordt artificieel en gaat 
uiteindelijk meer over zelfrealisatie en com
petitie. De selectie van de deelnemers moet 
met zorg gebeuren.
Stefan Germer: Interviews en discussies zijn 
interessant omwille van de meervoudigheid 
van stemmen.

Dirk Pültau: Kan je met het interview iets 
anders bereiken dan met een andere tekst
soort?
I.G.: Jazeker. Maar de interviewer moet zeer 
goed voorbereid zijn, hij moet alles gelezen 
hebben dat de geïnterviewde ooit gezegd of 
geschreven heeft, om dan de confrontatie met 
de geïnterviewde aan te gaan - wat niet nood- 
zakelijk tot een antagonistische relatie moet 
leiden. Door de onderbrekingen, uitwisselin
gen en interacties - in die zin begrijp ik het 
interview als een semiologisch spel - kan iets 
tot uitdrukking gebracht worden dat anders 
misschien niet aan de oppervlakte was geko
men.
S.G.: Als ik de eerste nummers doorblader, 
ben ik verrast door hun intensiteit. Recente 
nummers zijn vaak aan de homogene kant. Te 
veel mensen spreken over hetzelfde thema, 
schrijven hetzelfde soort tekst en reproduce
ren dezelfde discoursstereotypes.
LG.: De eerste nummers bevatten veel ver
schillende teksttypes. Na verloop van tijd 
begonnen mensen waarschijnlijk te denken 
dat ze op een welbepaalde manier moesten 
schrijven. Wij van onze kant redigeerden hen 
op een bepaalde manier, en corrigeerden ook 
mekaar in dezelfde zin. Gevolg was dat een 
Texte zur Kunst- teksttype ontstond. Een ge
volg van de institutionalisering van het tijd
schrift. Ik denk dat we onszelf opnieuw moe
ten dwingen om aandacht op te brengen voor 
andere soorten tekst, en ze zelf te schrijven.

1.1.
D.P.: Wat zijn de grote inhoudelijke 
ontwikkelingslijnen van het tijdschrift? I.G.: 
We kijken niet zo vaak achterom, we zijn 
voortdurend met het volgende nummer be
zig. Recentelijk hebben we echter het plan 
opgevat om buitenstaanders uit te nodigen 
om het laatst verschenen nummer te bekriti
seren. Volgens mij waren we aanvankelijk 
nogal snel geneigd om aan kunst een sociale 
functie toe te schrijven, en om een haast 
mechanische relatie te veronderstellen tussen 
een kunstwerk en de mogelijke effecten die 
het kan sorteren. Momenteel zien we de so
ciale werking van kunst als slechts één van de 
vele functies. In de loop van de jaren hebben 
we ons ook nadrukkelijker ingelaten met an
dere problematieken, bijvoorbeeld de kwes
tie van de identiteit. We hebben de mogelijk
heden van feministische analyses onderzocht. 
Hoe kan je het feit in rekening brengen dat een 
kunstenaar of cultuurproducent maatschap
pelijk als vrouw is gepositioneerd? Hoe beïn
vloedt dat de manier waarop men over het 
werk spreekt, enzovoort. Dat zijn natuurlijk 
geen nieuwe discussies, ze vinden ook elders 
plaats. Vandaag is de grens tussen wat binnen 
en buiten het kunstwerk valt, permanent on
derwerp van discussie. Het is moeilijker om 
tot een eenduidige en zaligmakende conclu
sie te komen.
S.G.: In de voorwoorden van onze eerste 
nummers lees je opvallend klare taal. We 
wisten goed waarvoor we stonden en wie de 
vijand was. Bij onze start voelden we ons 
sterk verbonden met een groep kunstenaars, 
wier activiteit in hoge mate parallel liep met 
de kritische activiteit van het tijdschrift. Naar
mate zij zich ontwikkelden, verweekte hun 
betrokkenheid met Texte zur Kunst, en wer
den ook onze positiekeuzes minder makke
lijk te omschrijven. In het begin hebben we 
ons ook geconcentreerd op een bij uitstek 
Amerikaans discours. Sommige ideeën na
men we vrij letterlijk over, maar met de jaren 

ontwikkelden we een eigen perspectief. Een 
discours importeren dat geen locale basis 
heeft, is natuurlijk problematisch. En je wil 
niet zomaar importeur zijn. Je wil een dis
cours terugkoppelen naar wat er hier en nu 
aan de hand is, en onderzoeken hoe je een 
kritische partner kan zijn.

Koen Brams: Niettemin bestaan sommige 
nummers bijna uitsluitend uit vertalingen.
I.G.: Klopt, maar je moet wel weten hoe de 
Duitse situatie er uitzag rond 1990. In Ame
rika bestond een lange traditie van methodo
logische disputen, te beginnen bij Clement 
Greenberg. Geen spoor daarvan in Duitsland, 
Greenberg was niet eens vertaald. De Ameri
kaanse situatie leek ons benijdenswaardig, en 
we probeerden hun discours en discussies op 
te pikken, in de hoop om hier de mensen 
bijeen te brengen die gelijkaardige kritische 
functies zouden kunnen vervullen. Het over
nemen van teksten was toen zeker zinvol. Het 
is soms nuttig om niet meteen te poneren wat 
hier wenselijk is, en eerst te kijken naar wat 
elders gebeurt - al heeft die aanpak vanuit 
Duits perspectief zeker ook een politiek cor- 
rectkleurtje. Maar door zeg maar social history 
of het discours van Benjamin Buchloh te 
introduceren, werd ons ook de dogmatische 
en stereotiepe kant van die paradigma’s dui- 
delijk. Zo zal je vruchteloos zoeken naar 
reflecties over populaire cultuur in die bena
deringen, iets dat wij vrij vroeg hebben trach
ten te ondervangen. We ontwikkelden dus 
eigen invalshoeken voor de problematieken 
die ons nauw aan het hart lagen.
S.G.: Mensen zijn bang van een vreemd dis
cours. Wij hebben echter het betoog over 
hedendaagse kunst altijd willen deprovinciali- 
seren. Door de verwijzing naar verschillende 
auteurs en kritische oeuvres, en door te tonen 
dat er nog iets anders bestaat dan een 
monografische, geïsoleerde benadering van 
kunst, wordt men zich bewust van zijn eigen 
kritische criteria.

K.B.: U omschreef de aanvankelijke keuze 
van Texte zur Kunst voor welbepaalde artis
tieke praktijken als bewust anti-pluralistisch. 
I.G.: We proberen nog altijd te allen prijze 
pluralisme te vermijden, al ziet het tijdschrift 
er nu misschien pluralistischer uit dan in het 
begin. Elk project dat van start gaat, 
positioneert zich wat dogmatisch. Je wilt je 
onderscheiden door te stellen datje dit ene 
steunt en tegen dat andere bent. Dat is eigen 
aan het formuleren van uitgangspunten, maar 
blijkt uiteindelijk steeds van voorbijgaande 
aard.

D.P.: De start van Texte zur Kunst was in 
hoge mate verbonden met de zogenaamde 
context-kunst. Unter Geiem, het artikel van 
Stefan Germer was een scharniermoment in 
die belangstelling. Het artikel herdacht de 
oriëntatie op deze kunst, in het licht van 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren, meer 
bepaald de toe-eigening van deze kunst door 
iemand als Peter Weibel. Ging deze herzie
ning gepaard met een breuk in uw interesse 
voor kunst? Welke andere kunstvormen dra
gen sindsdien uw belangstelling weg.
I.G.: Dezelfde posities, maar anders bekeken. 
(lacht)
S.G.: Wij azen niet op trends. We doen geen 
uitspraken in de trant van ‘dit is de nieuwe 
schilderkunst’. We gaan steeds uit van pro
blemen, en onderzoeken vervolgens hoe die 
voor de kunstwereld relevant zijn. De verbin
ding tussen die kwesties en de kunstwereld is 
soms nogal losjes. Dat lokte al commentaar 
uit.
I.G.: Men kan ons verwijten dat we ons wei
nig bekommeren om niet-gesteunde of niet- 
gecanoniseerde artistieke posities. Maar een 
kunstenaar ‘ontdekken’, is ook hoogst pro
blematisch. We zijn gekant tegen die speur
tocht naar onbekende kunstenaars. Engage
ment heeft alleen zin als er sprake is van een 
fundamentele verwantschap - we publiceer
den bijvoorbeeld wel stukken over Poster 
Studio en Messe 2 ok.

1.2.
D.P.: In het stuk Unter Geiem beschreef u, 
Stefan Germer, hoe zogenaamde context-ge- 
relateerde kunst haar kritisch potentieelprijs
geeft van zodra een bepaalde publieke wer
king niet meer gegarandeerd is - bijvoorbeeld 
doordat 'de werken in private handen komen 
(van de verzamelaar Wilhelm Schürmann) of 
toegeëigend worden door een tentoonstel
lingsmaker (Peter Weibel). U beschrijft de 
werken als een soort communication units die 
kritische reflecties op de context inhouden, 
daarbij allerlei thema’s en problemen aan
kaarten, en door de wijze waarop ze dat doen 
in hoge mate op antwoord en participatie 

berekend zijn. Vandaar het belang van de 
openbaarheid die de kritische uitwisseling 
moet waarborgen. Is echter niet precies dit 
geloof in een bewuste, publieke en contextuele 
reflectie een problematische illusie ? Is dit een 
reden voor jou om dezcwerken te bevragen? 
S.G.: Misschien hebben we te weinig stilge
staan bij het feit dat de publieke sfeer gestruc
tureerd is door machtsrelaties, gevormd door 
kunstenaars, verzamelaars en critici. Dat maakt 
de mogelijkheidsvoorwaarden voor kunst die 
haar context kritisch reflecteert erg precair. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met deze kunst
werken wanneer ze van een publieke in een 
private sfeer terechtkomen? Dat is toch een 
probleem. De structuur van de werken veran
dert. De installatie van Fareed Armaly bij de 
Galerie Nagel is maar voor de helft in de 
Schürmann-collectie terechtgekomen. Hat is 
een onverkoopbaar werk, dat in de verzame
ling niet meer thematiseert wat het in de 
galerie aan de orde stelde. Het is ook niet meer 
in dezelfde zin betrokken op een publiek. 
Maar de vraag is natuurlijk of zo’n werk 
überhaupt een bestaan heeft buiten de pu
blieke plek waar het in een discours betrok
ken is. En wie wijs je dan met de vinger: de 
kunstenaar, de verzamelaar of jezelf, omwille 
van je eigen fantasieën over contextuele re
flecties?
I.G. : Niemand hoeft met de vinger gewezen te 
worden, die moralistische benadering wil ik 
vermijden. Geloven in de mogelijkheid van 
controle is sowieso een fantasie. Geen enkele 
kunstenaar kan volledig controleren hoe zijn 
werk gerecipieerd zal worden en welke wijzi
gingen het als gevolg daarvan zal ondergaan. 
Anderzijds moet het mogelijk zijn te stellen 
dat een bepaalde artistieke positie zijn rele
vantie verloren heeft. Nu we geconfronteerd 
worden met de verandering van de betekenis 
van site specificity, kan je onmogelijk nog 
even naïef en enthousiast over die dingen 
denken als wij indertijd. Als Michael Asher 
door een curator in Wenen wordt uitgenodigd 
om ‘dat soort werk’ nog eens over te doen - 
nog een keer de architectuur van een plaats 
wijzigen of de institutionele structuren bloot
leggen - dan hebben we het inderdaad over 
een ander soort werk.

D.P.: Moet het werk niet het feit reflecteren 
dat deze fetisjering vandaag sowieso een 
gegeven is?
I.G.: Sommige kunstenaars hebben dat ge
daan. Christian Philipp Müller presenteerde 
zijn werk bijvoorbeeld als een serie artikelen 
die je kon verzamelen. Kunstproducten die 
gebruikt waren tijdens performances, ver
kocht hij als fetisj-objecten. Elke goede kun
stenaar, als ik die notie mag gebruiken, rea
geert tegen mogelijke reducties op het niveau 
van de receptie. Over het werk van Renée 
Green werd op een gegeven moment enkel 
gesproken in termen van haar identiteit als 
zwarte vrouw. Dat trachtte ze te compliceren, 
door zich ervan te verzekeren dat het werk als 
kunst werd gezien. Ze gaf het een overzichte
lijke, formele kwaliteit, waarbij ze een vrij 
demonstratieve interesse aan de dag legde 
voor artistieke strategieën zoals minimalisme. 
Receptie is altijd verweven met productie. 
Niet dat deze kunstenaars enkel reactief te 
werk gaan, maar als de receptie nadrukkelijk 
in een bepaalde richting evolueert, bouwen ze 
dat in.

D.P.: Kan een werk echter telkenmale zijn 
afhankelijkheid van bepaalde receptie- 
voorwaarden bewust reflecteren ? Je zou kun
nen zeggen: door ze bewust te reflecteren, 
wordt de reflectie al dingmatig, een verkoop
baar label van contextuele reflectie.
I.G.: Bent u bang van verkopen? Natuurlijk 
kan het allemaal gebruikt worden en kan ook 
een verruimd bewustzijn verkocht worden. 
Dat doet er toch niet toe.

D.P. : Ik heb het niet over verkopen. Ik stel mij 
vragen bij de mogelijkheid van bewuste 
reflexiviteit, geïncorporeerd in een kunstwerk 
Een werk dat zijn eigen voorwaarden bewust 
reflecteert, pretendeert van zijn eigen 
voorwaardelijkheid weet te hebben, als iets 
waar het van buitenaf op kan toezien. Dat is 
een paradoxale illusie, want hoe kan een 
werk datgene waardoor het gedetermineerd 
is, bewust reflecteren. Daarmee negeert het 
dë eindigheid waardoor het geconstitueerd 
wordt. Zo restaurèer je een geloof in een 
verlichte subjectiviteit.
S.G.: Volgens mij is de vraag niet zozeer of 
het werk een object wordt dat toegeëigend 
kan worden - dat is een economische vraag, 
die betrekking heeft op verkoop. De wezen- 
lijke vraag is van curatoriale aard: hoe kan je 
de toegankelijkheid van het werk en het dis
cours garanderen? Toen wij populaire cultuur 

in het Duitse discours óver kunst binnenhaal
den, deden we dat voor een deel omdat het 
mercantiele aspect daar altijd aanwezig is. 
Men is er te lang van uitgegaan dat de kunst al 
die smerige handel uit haar denken kon en 
moest uitbannen. Populaire cultuur of cultuur
industrie waren denigrerende begrippen, vuile 
woorden. Voor ons maakt verkopen deel uit 
van een kunstenaarsbestaan, al voeg ik eraan 
toe dat de kunstenaars waar wij over schrij
ven, niet bepaald kassuccessen zijn.

D.P.: Kan de notie 'reflexiviteit’ niet worden 
verruimd? Kan ze niet worden herdacht als 
een perverse ajfirmatie van de eindigheid van 
het werk, en dus ook van hetfetisjkarakterdat 
bij voorbaat al deel uitmaakt van de conditie 
van kunst? Wat tevens een ‘op zich nemen ’ 
zou inhouden van de onmogelijkheid om be
wust toe te kijken op deze condities. Op die 
manier wordt reflexiviteit minder gesteld in 
termen van bewust schouwen en spiegelend 
bemeesteren van de condities.
I.G.: Zeker, maar ik zou het kind niet met het 
badwater weggooien. Het probleem is ten 
dele dat auto-reflexiviteit vandaag de status . 
van een fetisj heeft verkregen. Wij zijn ons 
daarvan bewust, maar dat een concept tot het 
gebruikelijke begrippenarsenaal is gaan be
horen, betekent nog niet dat het verworpen 
moet worden. Als u stelt dat wij kunstwerken 
en kunstenaars te veel auto-reflexief vermo
gen toeschrij ven, dan zegt dat misschien meer 
over onze projecties en onze analyses. De 
claim van reflexiviteit komt niet alleen van 
kunstenaars maar ook van critici. Het is op 
zich al een constructie. Niettemin verwij st het 
begrip ook naar een kenmerkend facet van die 
werken. Vergelijk ze bijvoorbeeld met Hans 
Haacke. Daar is geen sprake van het bevragen 
van de eigen positie, er is altijd de veronder
stelling dat de kunstenaar een buitenstaander 
is. Die belangrijke accentverschuiving in het 
werk van jongere kunstenaars wilden wij aan 
bod brengen.

ill
D.P.: Als ik in grote lijnen de inhoudelijke 
evolutie van het tijdschrift overloop, dan lijkt 
de flap van het eerste nummer - een close-up 
van Clement Greenberg - veelzeggend. Het 
komt mij voor dat u eerst uw positie trachtte 
af te lijnen in functie van de modernistische 
erfenis. Na deze confrontatie, die ondermeer 
weerspiegeld wordt in uw belangstelling voor 
social history, begint u meer aandacht te 
ontwikkelen voor thema’s als identiteit, sek
sualiteit, feminisme - die nummers heten 
Sexuelle Politik, Manner enzovoort.
S.G.: Die beschrijving lijkt me adequaat. We 
vertrokken van een glasheldere positiekeuze, 
maar na verloop van tijd werden verschil
lende andere thema’s relevant, voor ons en 
voor de kunstwereld. Zo gingen we ons in 
toenemende mate toeleggen op identiteits- 
politiek, wat ten dele te maken had met de 
groeiende twijfel in grote verhalen, zoals het 
marxistische model.
I.G.: Een doorgedreven focus op identiteits
kwesties houdt wel het gevaar in dat het zicht 
op maatschappelijke, klasse- en economische 
verhoudingen verwatert. Dat probleem wil
len we in de nabije toekomst aan de orde 
stellen.

K.B.: Beantwoordt deze evolutie aan een 
ontwikkeling in uw houding tegenover kunst? 
I.G.: In het begin waren we in hoge mate op 
onze hoede om kunst aan zichzelf over te 
laten, of als autonoom te beschouwen - wat 
ook de keuze voor specifieke referentiepun
ten en tradities met zich meebrengt. Onze 
houding was erop gericht kunst te demysti
fiëren en te analyseren in het licht van haar 
sociale functies. Maar gaandeweg conclu
deerden we dat het reducerend is om over 
kunst enkel in termen van contextuele func
ties te denken. Wat ook een erkenning bete
kent van de inherente wetmatigheden van 
kunst.
S.G.: Wanneer iemand het werk van een 
feministisch kunstenaar gebruikt om er alle 
variëteiten van feministische theorievorming 
op in kaart te brengen, vraag je je stilaan af of 
die kunst enkel een illustratie is van de theo
rie.
I.G.: Ook in onze taakomschrijving van de 
criticus deed zich een breuk voor. In 1990 

'stonden we zeer weigerachtig tegenover de 
idee dat de criticus een bemiddelaar is die de 
betekenis van een werk medieert of vertaalt 
naar de buitenwereld. Het leek ons belangrij- 
ker om het werk van een tekst te voorzien, om 
het in een logische culturele productie in te 
schrijven. Niet dat we ons nu weer als kunst- 
bemiddelaars beschouwen, maar we erken
nen de noodzaak om informatie te verstrek
ken en de actualiteit te volgen.
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K.B.: Hoe gaat u daarbij te werk? Hoe komt 
u bijvoorbeeld tot de thema ’s of labels die u 
met elk nummer verbindt?
LG.: We hebben niet altijd zo’n thema.
S. G. : Voor de eerste nummers hadden we een 
heus programma opgesteld: high and low, 
social history, de kwestie van ‘de andere’. 
Zoals reeds gezegd, verschoof onze aandacht 
gaandeweg naar andere problematieken. We 
deden twee nummers over feminisme, één 
over sponsorship, het recentste nummer han
delt over mode. Soms dienen de onderwerpen 
zich vanzelf aan. Andere keren gebeurt het 
net omgekeerd. We hebben een aantal arti
kels, mensen doen suggesties, we zien een 
paar tentoonstellingen en al die dingen samen 
blijken plots tot een thema uit te kristalliseren.

D.P.: Vreest u niet, door labels op de flap te 
zetten, dat u dingen belooft die het nummer 
niet kan waarmaken. Eén nummer heet bij
voorbeeld Versprechen Berlin, maar slechts 
in één artikel is er een directe link met het 
thema.
S.G.: We hadden van alles gepland voor dat 
nummer. Maar soms heb je een welomschre
ven idee over wat een benadering zou moeten 
zijn, en. blijft die idee ergens halverwege 
hangen.
I.G.: Berlijn is geen geografisch centrum van 
eender wat, Berlijn gaat in hoge mate over 
projecties. Daarover probeerden we na te 
denken.
S .G. : Maar vaak zijn die labels louter pragma
tisch. .
I.G.: Tamelijk geïmproviseerd en intuitief. 
Zo zijn we naar adverteerders toe gedwongen 
om in het begin van het jaar met vier thema’s 
op de proppen te komen. Vaak maken we dan 
maar gebruik van werktitels. Voor het juli- 
nummer hadden we een titel die wat te lang 
was, en nu bevinden we ons in een vervelende 
situatie. We hebben namelijk geen idee hoe 
we dat nummer moeten noemen, (lacht)

K.B.: Soms gebruikt.u metaforen als label.
I.G.: Zoals Gruppen-Beziehung-Zwiinge 
(.lacht). Zo’n dingen vinden we op de valreep 
uit. Een keer hebben we een associatief con
cept op de flap gezet, omdat .we de ervaring 
hadden dat het nummer slechter verkoopt als 
er niets op staat.
S.G.: Klanten bellen en zeggen, ik wil dit 
nummer, het heet zus of zo. Dat onthoudt 
makkelijker dan een nummer met groene 
bolletjes op.

K.B. : In het voorwoord bespreekt uhet thema 
soms in termen van die metafoor. Dat lijkt me 
gevaarlijk. Het kan best dat een tekst iets met 
een tweede te maken heeft, en deze vervolgens 
met eenderde, maardatbetekentdannogniet 
dat de drie een gemeenschappelijke basis 
hebben.
I.G.: Er is iets arbitrairs in de manier waarop 
we de artikels met elkaar verbinden. Maar 
waarom geen relaties leggen tussen zaken die 
op het eerste zicht niet bij elkaar horen? We 
zitten ons niet af te vragen hoe we die imagi
naire constructie nu weer in elkaar zullen 
steken. In de voorwoorden doen we soms 
alsof. Dat is onze speeltuin. Dat gaat over 
verkopen, dus is elk compromis toegelaten.
S.G.: Mensen houden vaak meervan thema
tische nummers dan van mengelmoesjes. Ook 
met die verwachtingen moetje rekening hou
den. Bovendien is een zekere thematische 
oriëntatie nodig om te kunnen werken. Maar 
we zitten ons zeker niet uit te sloven om elk 
artikel in het thematische korset te wringen. 
Als u wilt, kunnen we dat doen.

n,2.
D.P. : Texte zur Kunst besteedt aandacht aan 
verschillende vormen van visuele cultuur, 
niet alleen beeldende kunst, maar ook mode, 
architectuur, media, enzovoort. Ik heb soms 
de indruk dat u deze domeinen als gelijkwaar
dige componentenbeschouwt binnen het veld 
van de visuele cultuurproductie. Is dat zo? 
Wat is voor u de plaats van beeldende kunst in 
relatie tot deze andere domeinen ?
S.G.: Die domeinen zijn gescheiden én ook 
weer niet. Wie ze als louter visuele fenome
nen beschouwt, geeft heel wat specificiteit 
op. Beeldende kunst functioneert binnen spe
cifieke economische structuren, wordt 
gerecipieerd in galeries of getoond in musea. 
Toch lijkt het ons moeilijk om een grens te 
trekken. Je kan geen hiërarchie aanbrengen 
en stellen dat schilderkunst essentieel ver
schillend is van, of waardevoller dan archi
tectuur, Anderzijds is er dan weer een goede 
reden waarom we niet over popmuziek schrij
ven en we het enkel hebben over een bepaald 
soort film. Kunst houdt zich op in een veld dat 
bepaald wordt door specifieke institutionele 
kaders.

I.G.: In het begin waren we hevige voorstan
ders van een interdisciplinaire aanpak, omdat 
we tegen de idee wilden ingaan als zou kunst 
op essentialistische gronden een eigen statuut 
hebben. Maar na verloop van tijd moesten we 
wel inzien datje die verschillende gebieden 
niet kan gelijkschakelen. Kunst wordt gepro
duceerd in een specifieke sfeer, al is dat geen 
autonoom eiland waar de eenzame kunste
naar zich ongeremd kan uitdrukken. Het inte
resseert me om die mythe te ontlopen en tot 
een herdefiniëring te komen van de autono- 
mie-idee. Het door ons gepubliceerde essay 
van Rosalind Krauss was zo’n poging. Het 
hield ook een kritiek in op het inflatoire begrip 
‘interdisciplinariteit’.
S.G.: Het goede aan cultural studies is dat het 
afrekende met grenzen die stoelden op een 
vastgefoeste autoriteit, en een ideologische 
houding weerspiegelden. Maar als je particu
liere configuraties zoals kunstgeschiedenis, 
kunstkritiek, filmkritiek of architectuur 
schrapt, verlies je elk perspectief op de speci
fieke impact van een fenomeen.
I.G.: Je geeft ook de mogelijkheid van ëen 
zeer specifieke symbolische politiek uit han
den.

D.P.: Als ik het goed begrijp, definieert u de 
specificiteit van de beeldende kunst voorna
melijk in institutionele termen?
I.G.: Institutionele én economische.
S.G.: Het specifieke van de kunstwereld be
rust op vele dingen: institutionele aspecten, 
gewoontes, discourstypes. De fantasie van 
het kunstobject als iets autonooms vervult 
daarin een specifieke rol. De angst dat kunst 
gecompromitteerd wordt, delen we echter 
geenszins, want elke vorm van distributie 
gaat samen met bepaalde economische struc
turen. We sluiten aan bij Bourdieu’s denken 
over het culturele veld, door uit te gaan van de 
specificiteit van ons gebied, én ons terzelfder 
tijd te realiseren dat er een wisselwerking 
bestaat tussen dit ene veld en andere velden.

D.P.: Door de klemtoon te leggen op de 
analyse van institutionele, sociale, economi
sche condities en op de receptievoorwaarden, 
kiest u een observatieplaats in de marge, ook 
wanneer u individuele oeuvres bespreekt - 
zoals bijvoorbeeld in stukken over Elke 
Krystufek of Yves Klein. Wordt op die manier 
niet de illusie in het leven geroepen dat het 
werk een loutere afgeleide is van bepaalde 
condities?
I.G.: Mechanistische formuleringen trachten 
we zeker te vermijden. In mijn stuk over 
Klein trachtte ik de sociale implicaties van 
Kleins technieken te onderzoeken - zonder 
Klein te beschouwen als iemand die gedoemd 
was om zus of zo te handelen. Een dusdanige 
visie op Klein was nog niet ontwikkeld, ter
wijl ik meende dat dit van belang was, zeker 
in het licht van de receptie van de Klein
tentoonstelling in Keulen, die deze probleem
stelling onbesproken liet. Kleins gebruik van 
vrouwen werd enkel getheoretiseerd met een 
soort van slachtofferdiscours, waar ik even
min mee akkoord ga.
S.G.: Mij lijkt het in elk geval interessant om 
de mechanismen te analyseren die kunste
naars op een gegeven moment belangrijk 
maken. In Oostenrijk bijvoorbeeld heb je 
steeds een zogenaamde vrouw-in-de-marge 
gehad. De recentste hype draaide rond 
Krystufek. Het stuk dat Christian Kravagna 
voor ons schreef, analyseerde dat fenomeen 
en trachtte uit te maken waarom Krystufek zo 
belangrijk werd. Als wij nu het enige tijd
schrift in Duitsland waren, zou je ons 
eenzijdigheid kunnen verwijten. Maar dat is 
niet het geval.

D.P.: Feit is echter dat een werk zich welis
waar met bepaalde ambities en mechanismen 
identificeert, maar ze in dezelfde beweging 
ook tegen de haren strijkt, ze op zichzelf 
terugplooit. Een al te systematische focus op 
de context dreigt dat te negeren, en ik vraag 
me af of een verscherpte observatie van het 
kunstwerk déze tendens niet kan bevragen. 
Zou dat niet ook gepaard kunnen gaan met 
een poging om de autonomie van kunst niet 
enkel als de autonomie van een veld te lezen, 
maar ook vanuit structurele eigenschappen 
van het kunstwerk zelf?
I.G. : Ik denk dat het moeilijk is om over kunst 
te denken als een geïsoleerd object, onafhan
kelijk van zijn context.

D.P.: Zeker, maar waarom over gaan tot een 
polarisering van de autonomie ten opzichte 
van maatschappelijke condities ? Moet de idee 
van de autonomie per se als het negatief van 
haar maatschappelijkheid worden gelezen? 
Mij lijkt dat de sociale betekenis juist in dit 
autonome moment schuilt, omdat daar de 

productie van betekenis op zichzelf wordt 
teruggeplooid.
I.G.: Er is uiteraard steeds een moment van 
onherleidbaarheid in kunst, een moment dat 
tussen de vingers glipt en dat je niet kan 
rationaliseren. Ik ga wel akkoord dat er wel
licht een tendens in onze kritiek is om zo’n 
rationalisering door te voeren, om alles volle
dig tot zijn componenten te herleiden tot je de 
zaak volledig hebt opgelost en er niets over
blijft. Maar het omgekeerde is mystificatie, 
wat nog meer te vermijden is, zeker in de 
Duitstalige context. We willen dus niet de 
idee van autonomie opgeven, maar de ideolo
gische bagage ondervragen die deze idee met 
zich meesleept.
S.G.: Wij houden ons inderdaad niet bezig 
met de monografische beschrijving van een 
oeuvre. We analyseren hoe kunstenaars func
tioneren, hoe ze ‘vermarkt’ worden, zonder 
dit enkel op te vatten in termen van kunst die 
in een systeem functioneert of erdoor ge
bruikt wordt. Door zo te werk te gaan, vervul
len wij een supplementaire kritische functie. 
Natuurlijk zijn we ook beschuldigd omwille 
van die achter-de-coulissen benadering, dat 
demystifiërend trekje in ons betoog. Maar 
af gezien daarvan is ons enthousiasme over de 
notie ‘context’ ook wel afgenomen. In het 
begin was de contextualiteit in relatie tot 
kunst iets om op te hameren, maar je mag de 
context ook niet essentialiseren. Door de au
teur meer in de tekst in te schrijven, kan tegen 
die tendens ingegaan worden. Mij werd kwa
lijk genomen dat ik Unter Geiem vanuit een 
ik-perspectief had geschreven. Ik moest die 
problematiek op die manier aanpakken, vond 
ik, anders was het een documentair verslag 
geworden, beschreven door een zogenaamde 
objectieve waarnemer, een outsider, terwijl ik 
een belanghebbende partij was - net als het 
tijdschrift overigens.
I.G. : De ongeschreven regel dat kunst gelegi
timeerd moet worden vanuit een maatschap
pelijke noodzaak of een context, is een ge
vaarlijke en normatieve eis. Ik kan me dan 
ook voorstellen dat we kunstenaars die ge
woonlijk tot de context worden gereduceerd 
of vanuit het noodzakelijke verband met een 
context worden gelegitimeerd, op een com
pleet verschillende manier zouden benade
ren, door ze bijvoorbeeld vanuit vormelijk 
oogpunt te analyseren. De laatste jaren heb
ben we gepoogd om de autonomie van het 
kunstwerk te herbepalen, en kunst niet te 
herleiden tot de verschillende functies die ze 
kan worden verondersteld te hebben. Toch 
verwerpen we daarmee niet de ideologie- 
kritische dimensie. Ik ben het eens met de 
noodzaak om meer over beide aspecten na te 
denken, de contextuele dimensie en de speci
fieke, inherente kenmerken van het kunst
werk, maar het zou conservatief zijn om 
functionalistische benaderingen zonder meer 
opzij te schuiven ten voordele van imma- 
nente.

K.B.: Het tijdschrift had dus meer energie 
kunnen investeren in het ontwikkelen van 
strategieën of in methodologische vragen die 
het kunstwerk an sich aangaan. Vragen als: 
hoe beschrijven we een kunstwerk?
I.G.: We gaan daarover een nummer maken. 
De titel wordt Methodenstreit.
S.G.: We zijn ons bewust geworden van de 
gegroeide afstand met sommige door ons 
geprefereerde invalshoeken. In zekere zin 
zijn we een aantal van onze Amerikaanse 
modellen aan het verbeurdverklaren. Dat leidt 
ons weer tot de vraag die u opwierp: wat is de 
plaats van het werk?

D.P.: Ik had graag nog een laatste punt aan
gesneden. U benadertkunst vaak in betekenis- 
politieke termen. Somsgeeftude indruk daar
bij een activistische dimensie te ontwikkelen, 
als hoopt u dat kunst toch nog een emancipa
torisch effect zou sorteren. Ü, Isabelle Grow, 
eindigt bijvoorbeeld een stuk over Barbara 
Kruger, de V-Girls en Mary Kelly door te 
stellen dat, ‘terwijl de benadering van Kruger 
vrij publieksgericht is, Kelly en de V-girls 
meer complexe identiteitsbeelden aanbieden ’. 
Op het einde suggereert u dat een combinatie 
van de complexe beelden van Kelly en de V- 
girls met de publiekswerkzame vorm van 
Kruger opportuun zou zijn.
I.G.: Noemt u dat activistisch?

D.P.: Uw Voorstel op het einde is alleszins 
gesteld in termen van feedback, van publieke 
respons. Ik vraag me dan af in hoeverre u 
kunst beschouwt als visuele inzet in een poli
tiek debat?
I.G.: Wij hebben interesse gekoesterd voor 
activistische initiatieven in de V erenigde Sta
ten, maar we geloven niet in onmiddellijke 
effecten, tenminste toch niet meer. In het 

geval van het stuk over Kruger, de V-Girls en 
Kelly wilde ik de productieve feministische 
idee ‘het private is politiek’ ter discussie 
stellen, in relatie tot verschillende vrouwe
lijke kunstenaars die met die idee omgaan: 
enerzijds Kelly en de V-Girls, die het concept 
van het private hebben gecompliceerd, ander
zijds Kruger, met haar pragmatische benade
ring van het politieke en het publieke, minder 
bekommerd om complexiteit en meer om 
effectiviteit. Dat was het kader. Mij leek het . 
interessant, moest iemand over de twee as- 
pecten samen nadenken, door met het private 
en het publieke om te gaan, in plaats van enkel 
één aspect uit te werken. Die combinatie leek 
me een vruchtbare symbolische politiek. Nu 
kan een symbolische politiek uiteraard effec
ten sorteren, op symbolisch of op reëel ni
veau, zonder dat zoiets meetbaar is. Maar dat 
is nog geen oproep aan feministische kunste
naars om de wereld te veranderen. Wat u zegt 
over het retorische slot van die bijdrage, kan 
wel kloppen. Ik dacht niettemin dat een soort 
productief voorstel aan het slot nodig was.
S .G. : Er zijn mensen die een stuk activistischer 
ingesteld zijn dan wij. Wij zijn geïnteresseerd 
in kunstenaars met een specifieke praktijk. 
I.G.: Niet in kunst als agit prop. Maar ik zou 
niet ontkennen dat artistieke praktijken een 
symbolische of reële impact hebben gehad, al — 
zou ik het dubieus vinden als iemand zou * 
trachten dat te meten, en zijn oordeel over 
kunst daarop zou afstemmmen.

Bij wijze van besluit
K.B.: Als u thans terugkijkt, beschouwt u het 
tijdschrift dan als een succes?
I.G. : Als een economisch succes, in die zin dat 
het nog bestaat. Onze auteurs worden echter 
niet betaald. Zij betalen de prijs.
S.G.: Toen we van start gingen, vonden we 
dat auteurs moesten worden betaald, maar dat 
bleek economisch niet haalbaar.
I.G. : Niettemin dragen we een verantwoorde- 
lijkheid, op politiek vlak, en op grond van 
onze betrokkenheid bij feministische, maat
schappelijke analyses. Een forum waarop deze 
aspecten aan bod komen als een geïntegreerd 
deel van een discussie over kunst, is zeld
zaam. Ik beschouw het als een succes dat we 
een plek hebben weten open te houden, waar 
teksten kunnen worden gepubliceerd die an
ders nooit verschenen zouden zijn. Daarin 
geslaagd te zijn in tijden van een verslechterd 
politiek klimaat, is een succes. Maar natuur- 
lijk staan we erg kritisch tegenover de dingen 
die we gedaan of gepubliceerd hebben, dat ë 
hebt u waarschijnlijk al gemerkt.

K.B.: Hoe ziet u de toekomst?
S.G. ; We verhuizen naar Berlijn en nemen het 
roer van de kunstwereld over, (lacht)
I.G.: Die verhuis heeft niets te maken met 
Berlijn als hoofdstad, wel met bepaalde men
sen waarmee we willen werken omwille van 
hun politieke agenda en hun standpunten ten 
aanzien van bepaalde problemen. Net zozeer 
is het onze bekommernis om ons feministisch 
programma te continueren. We zullen onder 
meer een congres organiseren dat gewijd is 
aan de analyse van institutionele seksismen 
en bepaalde vormen van seksisme binnen de 
kunstwereld.

*
D.P.: U verwijst naar de agenda’s van be
paalde personen. Vormen de grenzen van het 
Duitse taalgebied een ernstige beperking, 
gesteld in termen van het bestand van auteurs 
dat u kan aanspreken.
I.G.: Het is eigenlijk erg moeilijk om auteurs 
te vinden die willen nadenken over proble
men op de door ons geprefereerde manier. Je B 
kan niet zeggen dat in' Duitsland een heleboel 
mensen zich intens bezighouden met onze 
problematieken, wel integendeel, en steeds 
minder en minder. Dus als u in termen van 
succes of falen wil spreken: op dit vlak heb
ben we gefaald. We zijn er niet in geslaagd om 
een bredere kring van mensen te vormen die 
zich bekommeren om de kwesties die voor e 
ons van belang zijn.

Koen Brams & Dirk Pültau

Het recentste nummer van Texte zur Kunst 
handelt over mode, met bijdragen van on
der meer Andrew Ross, Stefan Germer, 
Josephine Pryde, Isabelle Graw en Lukas 
Duwenhôgger. Texte zur Kunst, Gereonshof 
30,50670 Köln (221/139.04.45).
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De voortgezette kunstopleiding (ze fase) Autonome Beeldende.Kunst te Rotterdam is een vervolgstudie die aan 
jonge kunstenaarsj uit Europa en daarbuiten de gelegenheid geeft hun artistieke praktijk en visie te toetsen aan de 
kennis, de vaardigheden en opvattingen van een eveneens internationale schare van docenten, aangevuld met gast
docenten. In deze twee jaar durende studie ligt de nadruk op het stimuleren van de (artistieke zelfreflectie]. Bij de stu
dent wordt het bewustzijn gecultiveerd dat de plaats en zelfs het bestaan van zoiets als kunst allesbehalve vanzelf
sprekend is in een wereld die door een techno-wetenschappelijk bestel en de alomtegenwoordige massamedia wordt 
beheerst. Willem de Kooning Academy Er is voor de kunst geen bepaalde ‘functie’ 
meer weggelegd, terwijl anderzijds haar zo vaak geponeerde ‘autonomie’ iets zeer problematisch is. De kunst is dan 
ook niet enkel voor het publiek, maar in de eerste plaats voor [zichzelf] eèn vraag geworden, wat met zich meebrengt 
dat met elk serieus hedendaags kunstwerk de kunst als zodanig op het spel staat. Institute for 
Advanced Studies in Art & Design Het instituut beoogt het artistieke bezigzijn

van een beperkt aantal beloftevolle jonge kunstenaars ‘op het spel te zetten’, door hen een (kritisch klankbora
n lx aan te reiken dat bij hen een houding van lucide zelf bevraging aanwakkert van artistieke eerlijkheid en 
& O intellectuele waakzaamheid. Van de student(e) wordt dan ook verwacht dat hij of zij niet bang is om zich 

in een discussieveld te bewegen dat nooit zomaar strikt artistiek is, maar de relatie betreft die de kunst heeft met weten
schap, techniek, politiek, enzovoort. De nadruk op reflectie impliceert een (toenadering tussen praktijk en ‘theorie’.] 
Het naïef-romantische beeld van de kunstenaar als ongeletterd genie is vreemd aan deze opleiding. Er wordt van de 
student(e) verwacht dat hij zo helder mogelijk nadenkt over de positie die hijzelf als kunstenaar inneemt, 

Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam en dat dit denken in 
zijn werk neerslaat. Naast het bij wonen van colleges en discussies, wordt de student(e) geacht zich te engageren in een 
(artistieke gemeenschap], waar kunstenaars hun visies uitwisselen, elkaar wederzijds ondersteunen en zich gezamen
lijk naar de buitenwereld toe profileren. Daarvoor wordt de student(e) een aantal sociale vaardigheden en strategieën 
bijgebracht, waarmee hij of zij zich als kunstenaar in de maatschappij kan manifesteren. Interviews op afspraak. 
Voor inlichtingen: Postbus 1272, 3000 b g Rotterdam, (+31(10)2414750.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

CULTUREEL AMBASSADEUR. Jef Lambrecht en Rudi 
Laermans, twee juryleden die mee de welbekende culturele 
kwaliteitslabels Made in Flanders hadden moeten uitreiken, 
pasten dit j aar. Wat niet belette dat deze alternatieve pot van 
bijna 100 miljoen BEF, afkomstig van de kabinetten Ex
terne Betrekkingen en Cultuur onlangs werd verdeeld. De 
jury was multidisciplinair en deskundig, zoals altijd. Jurylid 
Frans Boenders vond het een heerlijk geslaagd feestelijk 
moment. Waar blues-simulator Boogie Boy en het al even 
lichte deuntje van Die Anarchistische Abendunterhaltung 
allicht voor iets tussen zaten.
Meer deskundigheid van een minder vrijblijvende soort 
wordt zeer stil voorbereid op het kabinet Cultuur, waar 
gesleuteld wordt aan een Raad voor Cultuur, Sport en Jeugd 
met vele subcommissies, technische commissies en een veel 
grotere rol voor de (tegen dan geoliede) administratie. Alle
maal barstensvol multidisciplinaire deskundigheid uiter
aard. De nuchtere wijze waarop begin maart de zelfstandige 
koepelorganisatie Vlaamse Directies voor Podiumkunsten 
(V.D.P.) de ontwerptekst over de Raad voor Cultuur, Sport 
en Jeugd voor de verzamelde pers koeltjes de grond in- 
boorde, sprak boekdelen. De V.D.P. pleitte ondubbelzinnig 
voor de oprichting van een autonome Raad voor de Kunsten, 
uitgewerkt vanuit het oogpunt van de producent. Afgevaar
digden uit de verschillende kunsten kunnen via deze raad een 
4-jaarlijks kunstenplan ter goedkeuring aan de regering 
voorleggen en bepleiten. Een dialoog tussen de verschil
lende disciplines zou zo efficiënter functioneren. De be
staande adviescommissies kunnen als adviesraden concrete 
dossiers verwerken en problemen aan deze raad signaleren. 
Glashelder werd dit op 3 velletjes geformuleerd, waarmee de 
slagkracht van de V.D.P. nogmaals onderstreept wordt. De 
sector beeldende kunsten heeft zich ten onrechte nog steeds 
niet tot een dergelijk overleg laten verleiden. (E.W.)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

KONINKLIJK MUSEUM voor SCHONE KUNSTEN 
ANTWERPEN. De speurtocht naar de nieuwe hoofd
conservator zal in de komende maanden beslecht worden. 
Het kabinet Cultuur stelde het profiel op van een ideaal 
instellingshoofd met een in tijd beperkt en, slechts na evalua
tie, te hernieuwen mandaat. Een loodzware procedure wordt 
gevolgd, waarbij eerst een selectiebureau de kandidaten 
filtert en vervolgens de inhoudelijke programma’s voor het 
museum ter bespreking liggen.

In het Museum zelf vindt momenteel de tentoonstelling 
Vlaamse miniaturen plaats in een door architect Jan Thomaes 
heringerichte en voor tijdelijke tentoonstellingen bedoelde 
‘vergeten’ ruimte. Over 7 traveeën heen, zat in dit museum 
immers een indrukwekkende overwelfde opslagruimte 
vescholen, centraal gelegen, net onder de bekende Rubens- 
en Van Dijck/Jordaenszalen. Een brandvrij karkas uit We
reldoorlog Twee en een betonnen kolos uit de jaren ’ 50 lagen 
hier jaren broederlijk te wachten op oorlogsgeweld. Men 
betreedt deze kelderverdieping via de ondertussen verdwe
nen oude cafetaria achteraan het museum. Trappen voeren de 
bezoekers in en uit dit spektakelhol, rakelings langs de 
ongenaakbare ‘atoomvrije’ betonnen sarcofaag. Gedimde 
belichting (voor de miniaturen), matgrijs beschilderde bak
stenen muren, een bakstenen vloer en een wellicht nog niet 
geheel op punt gestelde verluchting bezorgden alvast mij een 
benauwd gevoel. De toekomst moet uitwijzen of deze uit
breiding optimaal te benutten is. Voor de in vele opzichten 
onbetamelijke organisatie en inrichting van de nieuwe ves
tiaires, boekhandel en cafetaria tekende een ondertussen 
gepensioneerd architect-ambtenaar Van Synghel (niet te 
verwarren met een jongere naamgenoot) van de overheids
dienst Openbare Werken en voormalig hoofdconservator 
Lydia Schoonbaert. Maar dat is een ander verhaal. (E.W.).

DIEPTEINTERVIEWS. Geachte Vlaamse kunstenaar, u 
weze na het lezen van dit stukje voorbereid op het oordeel dat 
de Vlaamse tak van de Belgische Vereniging van Kunst
critici over u heeft mogen vellen. Ter grondige ondersteu
ning van een wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije 
Universiteit Brussel, dienst Agogiek, rond de centrale vraag 
Hoe dient een student beeldende kunst vandaag binnen het 
hoger kunstonderwijs opgeleid te worden ? werden de aange
sloten critici uitgenodigd democratisch te stemmen welke 
Vlaamse kunstenaars een diepteinterview hieromtrent toe
gediend kunnen krijgen. Twee groepen beeldende kunste
naars komen in aanmerking: zij die lesgever zijn binnen het 
hoger beeldend kunstonderwijs en de ‘rest’. Vooral de 
‘goeden’ met een belangrijke positie - in de beeldende kunst 
- worden geviseerd. Voor een vlot verloop van het weten
schappelijk onderzoek werd aan de critici een lijst van meer 
dan 200 namen voorgelegd met volgende opties ter quotering ; 
goed (1), slecht (2), goed noch slecht, met andere woorden ik 
twijfel (3) en onbekend (4). Ontbrekende namen mogen wel 
aangevuld worden... De wetenschappers Prof. Dr. Willem 
Elias en medewerker Steven Degraeve beklemtoonden dat 
de ingezonden kwoteringen enkel voor het onderzoek ge
bruikt worden. Kunstenaars die niet opgeroepen worden 
door de heren wetenschappers, weten voortaan waarom: 
teveel (2)’s naast hun naam... Noem het een Nieuwe Educa
tieve Cultuur. (E.W.)

AANKOOP LISSITZKY. Nog terwijl zij in Brussel triom
fantelijk hun bezittingen presenteerden, lieten de Neder
landse musea voor moderne kunst een noodkreet horen: met 
de stijgende prijzen en de al jaren gelijkblijvende budgetten 
kunnen zij steeds minder doen. Samen met de Mondriaan 
Stichting wordt bij Staatssecretaris Aad Nuis vriendelijk 
aangedrongen op een supplementair aankoopbudget van 
4 miljoen NFL per jaar. Dit om hun collectiereputatie te 
continueren. Dat museumdirecteuren als Rudi Fuchs en 
Alexander van Grevenstein nauwelijks blijk geven van een 
visie op actuele ontwikkelingen en zich aan gevestigde en 
dure meesters vastklampen, helpt natuurlijk ook niet echt. 
Een licht in de duisternis is Jan Debbaut, die een consistent, 
op nog niet gecanoniseerde kunst gericht aankoopbeleid 
voert. Onlangs heeft het Van Abbemuseum echter al zijn 
centen bijeengeschraapt voor de aankoop van Proun P 23, 
no. 6 uit 1919 van El Lissitzky. Het werk is afkomstig uit de 
collectie van de vorig jaar overleden Zwitserse verzamelaar

Estorick. Het Van Abbemuseum bezit reeds een uitbreide 
Lissitzky-collectie, maar een van zijn vrij schaarse schilde
rijen ontbrak tot dusverre. Het museum zelf was goed voor 
500.000 NFL de rest van het totale bedrag van 2,7 miljoen NFL 
werd bijeengebracht door onder meer de Stichting Promo
tors van het Van Abbemuseum, de Mondriaan Stichting en 
de Vereniging Rembrandt. Na de aankoop van een middel
matige, maar niettemin vorstelijk geprijsde Brancusi door 
het Kröller-Müller Museum, lijkt zich nu een trend af te 
tekenen: het afstropen van de kunstmarkt naar klassiek- 
moderne werken waarvoor de Mondriaan Stichting en an
dere fondsen bereid zijn grote bedragen op te hoesten. (S.L.)

BOIJMANS VAN BEUNINGEN. In afwachting van het 
ontwerpplan voorrenovatie en nieuwbouw door architecten
bureau Paul Robbrecht & Hilde Daem, nodigt een vierkante 
meter metselwerk er de museumbezoekers uit hun naam te 
vereeuwigen. Mits bijdrage van 1.000 NFL kunnen particu- 
lieren en bedrijven hun baksteen kopen, welke dan met naam 
of iets persoonlijks bebeiteld, ergens zichtbaar in de nieuw
bouw verwerkt wordt. Voor kunstenaars trouwens de kans om 
erblijvendteexposeren. Van de beschikbare 1.000 stenenzijn 
er ondertussen reeds 150 verkocht. Rotterdam handelsstad. 
Geïnteresseerden kunnen terecht bij D.H. Coenraad, Public 
Relations, Postbus 2277,3000 CG Rotterdam (020/441.94.00). 
(E.W.)

JEFF WALL. SIGMAR POLKE. Gebruik makend van de 
epitheta ‘wereldberoemd fotowerk’, ‘icoon van de heden
daagse westerse maatschappij’, ‘zelfs al vergeleken met 
Picasso’s Guernica,’ laat Boijmans Van Beuningen trots 
weten dat Jeff Walls Dead Troops Talk een plaats heeft 
gekregen in de voorhal van het auditorium in het museum. 
Aanleiding voor deze digitale peinture d’histoire uit 1991- 
1992, was een krantenbericht over een uitgemoorde pa
trouille van het Rode Leger, in de winter van 1986 nabij 
Moqor in Afghanistan. Wall visualiseerde dit gegeven - 
enkel vanuit de verte bekeken - als een objectieve oorlogs
foto: gevallen soldaten tegen de monochrome achtergrond 
van een troosteloze rotshelling. Nauwkeuriger observatie 
levert naast een retorische staalkaart van de historie- 
schilderkunst, een merkwaardig en macaber schouwspel, 
tussen horrorachtige special effects en grand guignol; maar 
evengoed: “a kind of philosophical comedy,” zegt Wall. ‘In 
langdurige bruikleen gegeven door de Amerikaanse eige
naar’ blijft Dead Troops Talk nog voor onbepaalde tijd in 
Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3000 CG Rotterdam (010/44.19.400).
De Pont deelt iets bescheidener mee dat ze eveneens tijdelijk 
een fotowerk onder dak heeft. Terwijl het monumentale 
vierdelige werk van Sigmar Polke, Hermes Trismegistus 1- 
4, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de vaste collectie, tot 
april ’ 98 is opgenomën in een grote overzichtstentoonstelling 
in Bonn en Berlijn, wordt in Tilburg de gelegenheid aange
grepen om aandacht te geven aan Polkes merkwaardige 
experimenten met fotografie. Het fotowerk Hamburg 
Lerchenfeld (1975-1976) is een dertig meter lange fries, 
samengesteld uit een aanzienlijk aantal, op goedkoop papier 
geprinte foto’s. Snapshots gemaakt in Hamburgse kroegen 
worden van hun ‘momentane’ karakter bevrijd door ze, via 
een anarchistisch gebruik van allerlei fotografische technie
ken als dubbeldruk of gegoochel met ontwikkelaar, met 
elkaar te verbinden. Te zien vanaf medio mei in De Pont 
stichting voor hedendaagse kunst, Wilhelminapark 1, Til
burg (013/543.83.00). Tot 31 augustus worden er onder 
meer ook de Microstructuren van Arnulf Rainer getoond. 
(E.E.)

FOTOFESTIVALS. Actuele kunst pleegt zich met regel
maat te verenigen op biënnales of documenta’s, echte foto-

Patrick Vanden Eynde
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grafie schoolt eerder samen op rencontres of ‘festivals’. Zo 
komen er weer een paar aan. Tot juni loopt bijvoorbeeld het 
FotoFestival Naarden, het tweejaarlijkse trefpunt van de 
Nederlandse professionele fotografie, een behoorlijk 
fotofundamentalistisch gebeuren met tentoonstellingen, le
zingen, discussies, workshops en portfolio reviews. Info via 
het secretariaat in de Utrechtsestraat 54d, 1017 VP Amster
dam (020/627.43.10). In het Zuidfranse Arles vindt deze 
zomer de zoveelste editie van een der oudste fotofeesten 
plaats: de Rencontres Internationales de la Photographie. 
Artistiek directeur dit jaar is Christian Caujolie, onder meer 
ex-chef ‘beeld’ vanLibération. Zijn thema étique, esthétique, 
politique is niet echt een verrassing en wordt ingevuld met 
weinig feestelijke tentoonstellingen als Le devoir de Mémoire, 
1914-1997, (met onder meer Joseph Kosuth, Christian 
Boltanski), S21 ou le Cauchemar Cambodgien, Liban: les 
Martyrs de Cana, naast een overzicht van de politieke 
fotomontage, een retrospectief van de Amerikaanse foto
journalist Eugene Richards, drie projecties van de onvermij
delijke Nan Goldin, een presentatie van recent werk van 
Mimmo Jodice, naast een confrontatie tussen officiële foto
portretten en anonieme. En dan zijn we nog niet eens halfweg 
het programmaboekje. U haalt het in huis via het Maison des 
Rencontres, rond-point des Arènes 10, BP 96,13632 Arles 
Cedex (04/90.96.76.06).Van 26 juni tot 13 september loopt 
naar aanleiding van 10 jaar Mai de la Photo in Reims een 
indigestieve overzichtstentoonstelling met niet minder dan 
300 participanten (van Joan Fontcuberta tot Beat Streuli). 
Champagne ! Info via de Mairie de Reims op het nummer 03/ 
26.77.75.45. (E.E.)

LEZINGEN&SYMPOSIA. In het kader van de tentoon
stelling De kunst van het verzamelen, 20ste eeuwse kunst 
uit Nederlandse musea organiseert het Paleis voor Schone 
Kunsten een debat over de openbare collecties moderne en 
hedendaagse kunst in België en Nederland. Met in de cata
logus een geschiedenis van vijf Nederlandse musea (Am
sterdams Stedelijk Museum, Boijmans Van Beuningen, 
Van Abbemuseum, Kröller-Müller Museum en Haags 
Gemeentemuseum) en de artikelenreeks over Belgische 
musea in De Witte Raaf, jaargang 1995, in het achterhoofd, 
wordt het debat als volgt bemand: onder het modererende 
toezicht van Anna Tilroe verzorgen Dirk Pültau en Koen 
Brams de inleiding, waarna ze het sprekerspanel vervoegen 
met de tentoonstellingssamenstellers Hans Janssen en Piet 
de Jonge, Piet Coessens, Jan Debbaut, Chris Dercon en Jan 
Hein Sassen. Het debat vindt plaats op 21 mei om 20.00 uur 
in het Paleis voor Schone Kunsten, via de Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel (02/507.84.62).
De Boekmanstichting treedt als gastheer op voor een drie
daagse conferentie in Europees verband met als thema 
Privatisering en cultuur, beperkingen en mogelijkheden 
voor culturele ontwikkeling in Europa? In het licht van de 
veranderende openbare en private verhoudingen die Ook het 
culturele veld betreffen, wil men op basis van diverse natio
nale ervaringen en uitgewerkte modellen, enkele kracht

lijnen opsporen. Informatie bij Annemoon van Hemel, Boek
manstichting, Herengracht 415,1017 BP Amsterdam (020/ 
624.37.36). De conferentie met lezingen en workshops loopt 
van 11 tot 14 juni in de Felix Meritis Stichting.
Bureau Amsterdam nodigt Hal Foster uit voor een gesprek. 
Foster is auteur van het recent verschenen The return of the 
real, the avant-garde at the turn of the century - en publi
ceerde eerder Compulsive beauty en Recodings. Art, spectacle, 
cultural politics. Datum (onder voorbehoud) is 31 mei, 
reservatie verplicht bij Bureau Amsterdam (020/422.04.71 ). 
Postmodernity and the uprise of cultural studies/ 
philosophy of culture. Hoog tijd om eens het postmoderne 
te evalueren, denken de theoretici in Maastricht. Zijn de post- 
ismen een tegenwicht voor de neo-ismen? En waar schikken 
de inter- en multiculturelen zich in het schema? Naar onder 
meer Ram Adhar Mail, Rosi Braidotti, Heinz Kimmerle en 
Heinz Paetzold, kan men luisteren na reservatie bij Karin 
Vlietstra, Jan van Eyck Akademie, Academieplein 1, 
6211 KM Maastricht (043/350.37.37). Tijdens de opendeur
dagen 21 en 22 juni stellen de academiegangers daar tevens 
hun werk voor.
Stroom - als Haags Centrum voor Beeldende Kunst op
drachtgever en coördinator van kunstopdrachten in de open
bare ruimte - reikt tot 29 mei naar de grenzen van wat geacht 
wordt kunst te zijn, met een presentatie van Ik wil 5 grote 
zwarte limousines, net zo zwart als ik ben. Voor dit project 
van de Braziliaan Mauricio Dias en de Zwitser Walter 
Riedweg werden in Den Haag 130 jongeren tussen 12 en 
17 jaar uitgenodigd dromen, wensen en verlangens te vertel
len. Elk kind laat een handafdruk in gips na wat samen met 
de documentatie van voorgaande afleveringen in 
Rio de Janeiro en Zwitserland het geheel De votzona/z'a vormt. 
Ter omkadering van dit project organiseert Stroom een 
symposium onder de ronkende titel New genre public art, 
eerder al gebruikt als ondertitel van het boek Mapping the 
terrain. Onder redactie van Suzanne Lacy verscheen deze 
publicatie in 1995 als resultaat van een gelijknamig 
symposium in het San Francisco Museum of Modem Art in 
1991. Erg demonstratief bloklettert de kaft: “To search for 
the good and make it better: this is the real challenge for the 
artist. Not simply to transform ideas or revelations into 
matter, but to make those revelations actually matter."-Alle 
hens aan dek en armen uit de mouwen. New genre public art 
staat voor een grootste gemene deler van kunstmanifestaties 
in de publieke ruimte met expliciete participatie van het 
publiek en met een doorgedreven sociaal engagement. De 
opgesomde voorbeelden zijn soms wel erg eendimensionaal 
en idealistisch op het naïeve af, blijven gespeend van humor 
en leggen het letterlijk ‘concrete’ er vingerdik bovenop. 
Sommige projecten vallen dan ook terug te voeren tot - met 
alle respect - sociaal buurtwerk en niet tot kunst. In het licht 
van de activiteiten van Stroom spreken naast Ursula B iemann 
(CH), Catherine Queloz (CH) en Stephan Schmidt-Wulffen 
(D) ookMary Jane Jacob (USA), die in voornoemde publicatie 
de probleemstelling rond publieke kunst gevat voorstelde. 
Dit symposium vindt plaats op 21 mei vanaf 14.00 uur, in de

Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Blijenburg 38. 
Voor informatie moet men terecht bij Stroom, Spui 193, Den 
Haag (070/365.89.85). Mapping the terrain, new genre 
public art onder redactie van Suzanne Lacy met bijdragen 
van onder meer Suzi Gablik, Patricia C. Phillips en Allan 
Kaprow werd uitgegeven door de Bay Press, Seattle-Was
hington, 1995. (E.W.)
In 1990 werd de Anyone Corporation opgericht met als 
betrachting architecten een debat te laten aangaan met socio
logen, economen, filosofen, schrijvers en vertegenwoordi
gers van andere disciplines. Sinds 1991 vond jaarlijks, tel
kens op een andere locatie, een Any-conferentie plaats met 
als thema de architectonische definitie van de Engelse sa
menstellingen van het woord any. Anyone, Anywhere, 
Anyway,... Na Los Angeles, Yufuin, Barcelona, Montreal, 
Seoul en Buenos Aires is Rotterdam aan de beurt, waar van 
12 tot 14 juni in het Nai de Anyhow-conferentie doorgaat. 
Enkele sterren aan het huidige architectuurfirmament zoals 
Eisenman, Isozaki, Koolhaas, Solà-Morales en Tschumi 
spreken er naast critici als Colomina, Damisch, Jameson en 
Kipnis. Nederlands Architectuurinstituut. Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam. Voor meer informatie kan u zich rich
ten tot Ton Idsinga van het Nai (010/440.12.00). (S.J.)

DUITSE MUSEA. De Nederlandse kunsttempels worste
len met stijgende prijzen en ondertussenloopt de uitbreiding 
van het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum almaar 
vertraging op. In Duitsland lijkt het daarentegen momenteel 
allemaal niet op te kunnen. Ondanks de algehele crisis
stemming schieten de nieuwe musea Voor moderne en he
dendaagse kunst er als paddestoelen uit de grond. Vaak 
vormt een privé-verzameling het uitgangs- en middelpunt, 
zoals de collectie Marx in het vorig jaar geopende Museum 
fiir Gegenwartskunst in de Hamburger Bahnhof in Berlijn 
(een filiaal van de Neue Nationalgalerie). In andere gevallen 
zorgen bruiklenen uit particuliere collecties in ieder geval 
voor een substantiële aanvulling, zoals in de op 22 februari 
geopende uitbreiding van de Hamburger Kunsthalle. Naast 
het oude, uit een 19de-eeuws en een vroeg 20ste-eeuws deel 
bestaande gebouw verrees.een door Oswald Mathias Ungers 
ontworpen geometrische witte burcht met een vierkante 
plattegrond. Binnen treft men op vier verdiepingen een 
parade van grote namen aan. Het begint in de kelder met pop 
art, minimal art, Beuys en arte povera, terwijl men op de 
eerste verdieping jonge duitse kunst aantreft (Slominsky, 
Struth, Schütte, Trockel) en op de tweede verdieping Ame
rikanen (Nauman, Koons, Kelley, Sherman, Wall). De bo
venste verdieping tenslotte is volledig voorbehouden aan 
vier Duitse góden en afgoden: Richter, Polke, Lüpertz en 
Baselitz. Vooral actuele, voormalige en langdurige lievelin
gen van de kunstmarkt zijn present - maar dan wel meteen 
met imposante, representatieve Werkgruppen.
Niet alleen metropolen als Berlijn en Hamburg profiteren 
van de Duitse museum-boom.. Kleef (Kleve) aan de Neder- 
rijn nabij de Nederlandse grens wordt maar liefst met twee 
nieuwe kunsttempels verrijkt. Deze maand opent Museum
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Schloss Moyland de poorten, een even buiten Kleef gelegen 
kasteeltje waarin de collectie Van der Grinten is gehuisvest. 
De gebroeders Van der Grinten begonnen reeds in de ja
ren ’50 met het verzamelen van werk van Joseph Beuys, de 
in Krefeld geboren grote zoon van Kleef. Beuys is uiteraard 
ook present in het Museum Kurhaus Kleve, dat op 18 april 
jongstleden is-geopend. Gelegen in de fraaie tuinen die Johan 
Maurits van Nassau er in de 17de eeuw liet aanleggen, biedt 
het gerestaureerde Kurhaus nu onder andere ook een over
zicht van het elegant primitivistische werk van Ewald Mataré, 
leermeester van Beuys. Tevens is er de privéverzameling 
Ackermans, met kunst van de jaren ’60 tot nu. Veel arte 
povera, verder Boltanski, Kiefer, Katharina Fritsch, Jeff 
Wall... Hamburger Kunsthalle, Glockengiesserwall, 
20095 Hamburg (040/24.86.26.12), MuseumKurhaus Kleve, 
Tiergartenstrasse41, 47533 Kleve (02821/750.10). (S.L.)

Wissels

KUNSTHALLE BERN.. Ulrich Loock zal er weldra zijn 
directeurspost verlaten en wordt vanaf 1 september opge
volgd door Bernard Fibicher, voorheen even conservator van 
de grafische afdeling van hét Kunsthaus Zürich en daarvoor 
actief in het Kunstmuseum Sitten. Met enige reserve kondigt 
Loock trouwens de mei-juni tentoonstelling van David 
Hammons aan. Noch hij, noch de kunstenaar wisten bij de 
persaankonding wat het precies worden zal. Hammons be
dankte inmiddels wel voor deelname aan het Amerikaans 
paviljoen in Venetië, voor documenta X en SkulpturProjekte 
Münster. (E.W.)

DUNKERQUE. Na het vertrek van Caroline David naar de 
Fondation pour l’Architecture in Brussel, leidt Katia Baudin 
sinds maart de vorig jaar geopende FRAC Nord-Pas de 
Calais in Dunkerque. Haar programma voor de toekomst is 
nog niet (publiek) bekend. Onder de titel La rayure, 
l’intervalle, le jour... stelt René Denizot - “vrij van histori
sche referenties” - in twee bewegingen de collectie van Carl 
André tot Lawrence Weiner en vele anderen voor. Tot 
21 juni is het eerste luik te zien en van 1 juli tot 30 augustus 
de volgende etappe. Frac Nord-Pas de Calais, Avenue de 
Rosendaël 930,59240 Dunkerque (03.28.63.63.13). (E.W.)

ISTANBUL BIENNIAL. Deze internationale biënnale is 
komend naj aar aan haar vijfde editie toe en houdt er een eigen 
selectiecriterium op na. De aangeduide artistiek directeur 
tekent voor het inhoudelijke concept, de keuze van de kun
stenaars en verzorgt de nodige financiering via de diverse 
aangesproken landen. Deze evenwichtsoefening krijgt de 
Spaanse Rosa Martinez, vorig jaar mede-curator voor 
Manifesta 1 in Rotterdam, nu toebedeeld. Met de gevatte 
lijfspreuk On life, beauty, translations and other difficulties 
concentreert deze biënnale zich in de tuinen van het Topkapi 
Paleis met dependances onder meer in het Yerebatan water
reservoir, de Vrouwenbibliotheek en het Informatie Cen
trum. Als knooppunt tussen Europa en het Nabije en 
Midden Oosten komen in Istanbul tevens de communicatie- 
knooppunten (vlieghaven, station, Bosporusbrug en de met 
toegangswegen doorbroken stadswallen) in aanmerking. De 
International Istanbul Biennial lóópt van 4 oktober tot 8 no
vember; informatie is te bekomen bij Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfi,Istiklâl Caddesi 146LuvrApt.,Beyoglu 80070 Istanbul 
(0212/251.29.89). (E.W.)

Plastische kunsten

SUCHAN KINOSHITA. Wie bekend is met Kinoshita’s 
‘bricolage’-werk zal verwonderd staan kijken bij de mini
male videoprojectie die momenteel in Zeno X Gallery ver
toond wordt. Een heus verhandelbaar galeriewerk staat er 
opgesteld en bovendien één dat tot weinig participatie van de 
kijker lijkt te noden. De dubbele rol van kijker en speler die 
Kinoshita (soms onopgemerkt) de bezoekers doet vervullen.

Ben Schot

De blinde wetenschapper Georg Eberhardt Rumpf (Rumphius) toont een 
deel van zijn collectie. Naar een gravure van T, De Later.

Oorspronkelijke tekening 1696

lijkt nu niet meteen aan bod te komen, zoals dat onlangs nog 
in de uitgewerkte theateropstelling in het Van Abbe of de 
'zandloperskeet'opManifestaeninhetBonnefantenmuseum 
zeker expliciet het geval was. Zo plat als een vijg wordt hier 
een twee uur durende handeling op de betonnen galerievloer 
geprojecteerd. Ontleend aan een Japans begrafenisritueel, 
waarbij de resten van de gecremeerde zorgvuldig met stokjes 
door telkens twee familieleden in een urne worden gedepo
neerd, ziet men hier hoe twee handen met elk twee eetstokjes 
objecten even over een plankenvloer voorbij het blikveld van 
de camera tillen. Eerst hoor je ongedefinieerd gescharrel, 
dan - stil - verschijnt het ding geklemd tussen de stokjes, om 
vervolgens weer buiten het gezichtsveld neergeploft te wor
den. Men herkent een tang, een pipet, een rooster, stofzuiger- 
zak, rits, enzovoort. Oorsprong en bestemming van deze 
objecten blijven volledig in het ongewisse en letterlijk uit 
focus; Omdat het auditieve begin- en eindpunt biten de 
visuele overtocht geschiedt, vertonen de objecten ondanks 
hun omvang, gewicht en de soms trillende, ondersteunende 
stokjes een zekere lichtheid. Doorheen deze herhaalde han
deling neem je als toeschouwer het voorwerp in je op, je 
herkent er eventueel de ‘zwakheden’ van en tilt het met de 
ogen mee, de rand over en hup, weg. Toch nog een partici
patie, dus. Samen mét De buikspreker van Patrick 
Van Caeckenbergh tot 24 mei in Zeno X Gallery, Leopold 
De Waelplaats 16,2000 Antwerpen(03/216.16.26). De ver
toning wordt vanaf de stoep aangekondigd met een bouw
keet ter verduistering van de toegang. (E.W.)

BILDRAUM ERWEITERT. Dat nieuwe media oudere 
bedreigen, is een hardnekkige overtuiging. Jaren geleden 
werd de schilderkunst in die slachtofferrol geduwd. Absurd 
natuurlijk, vooral indien men zich beperkt tot deze bewering, 
en niet inhoudelijk op de aanwezige veranderingen en ver

schuivingen ingaat, zoals die bij ons bijvoorbeeld bij Guy 
Mees of Philippe Van Snick waar te nemen vallen. Op 
uitnodiging van het Museum Dhondt-Dhaenens brengt cura
tor Moritz Küng een aantal kunstenaars samen wier werk 
uitdrukkelijk buiten het zogenaamd autonoom schildersvlak 
treedt. Adrian Schiess toont naast zijn monochroom gelakte 
industriële halffabrikaten, waarin de omgeving weerspie
geld wordt, tevens videoprojecties met een kleurenverloop. 
Alhier minder bekend is het werk van Walter Obholzer die 
uitgaand van een marginaal ervaren motief als het ornament, 
een wandschildering zal aanbrengen. Voorts nemen Peter 
Zimmermann en Klaas Kloosterboer deel aan deze tentoon
stelling, genaamdBildraum erweitert. Van 25 mei tot 29 juni 
in Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14,9831 Deurle 
(09/282.51.23). (E.W.)

BEN SCHOT. De tentoonstelling Shells van Ben Schot in 
Museum Boijmans Van Beuningen vindt plaats in het kader 
van de door stadsconservator Arno van Roosmalen 
geïnstigeerde reeks projecten waarin Rotterdamse kunste
naars ingrepen in het museum plegen. Schot, die hardnekkig 
volhoudt in het Franse Royale-les-Eaux te wonen en ook 
verder niet afkerig is van mystificaties, neemt de schelp en 
het verschijnsel van de schelpen verzameling als uitgangs
punt voor een kritisch onderzoek naar het functioneren van 
kunstmusea. De museale classificatie is er volgens hem niet 
op gericht het zicht op de kunstwerken te vergemakkelijken, 
maar juist, om het onmogelijk te maken de kunstwerken 
werkelijk waar te nemen. Schot relateert de wetenschappe
lijke bestudering en de museale presentatie van kunst aan die 
van de schelpen: zijn door het Boijmans uitgegeven boek De 
lege verzameling wordt gepresenteerd als een vertaling van 
The blind shell, a brief investigation of shell-collecting van 
de Zweedse malacoloog (weekdierenvorser) Benjamin 
Jakobson. Deze onderzoekt de schelp als blinde vlek, als 
visuele entiteit wier vorm niet door enigerlei biologische 
noodzaak kan worden verklaard, en die ondanks alle mense
lijke projecties en toe-eigeningen onzichtbaar blijft. De 
schelp dient onder meer als verzamelobject, als symbool, als 
betaalmiddel en als wetenschappelijk onderwerp: door zich 
op die functies te concentreren, hoopt Jakobson indirect de 
schelp als blinde vlek te belichten. Zijn falende gezondheid 
speelt hem bij zijn onderzoek echter in toenemende mate 
parten, en uiteindelijk blijkt hij een letterlijke blinde vlek in 
de vorm van een oogziekte te hébben. Naast De lege verza
meling omvat Shells onder meer een installatie van video- 
monitoren met tot ruis gereduceerde documentaires over 
schelpen en een correspondentie van Ben Schot met de 
oliemultinational Shell, die ook een tekst van 100 letter
tekens op een van de wanden adopteerde voor het opzienba
rend bedrag van 100 NFL. Tot 16 juni in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00). (S.L.)

DAVID LAMELAS. De ontwikkeling van het werk van de 
Argentijnse kunstenaar David Lamelas in de jaren ’60 en ’70 
is exemplarisch voor de tijd waarin het is ontstaan. Rond het 
midden van de jaren ’60 maakt Lamelas ruimtelijke werken 
die net als de minimal art de nadruk leggen op hun omgeving 
en op de rol van de beschouwer. Enkele van deze werken zijn 
gereconstrueerd op de tentoonstelling met de aan Borges 
ontleende titel A new refutation of time, waarin Lamelas na 
jaren van vergetelheid weer onder de aandacht van het 
kunstpubliek wórdt gebracht. In de tweede helft van de 
j aren ’ 60 gaat Lamelas zich steeds meer met de audiovisuele 
media bezighouden, hetgeen onder meer in 16 mm-filmsvan 
straattaferelen resulteerde. Ih het revolutionaire jaar 1968 
installeerde hij in het Argentijnse paviljoen op de Biënnale 
van Venetië een informatiecentrum over de oorlog in Viet
nam. Met dit werk, en met de nu in Witte de With getoonde 
installatie Analysis of the elements by which the massive 
consumption of information takes place uit hetzelfde jaar, 
participeert Lamelas in de politisering van kunst in deZe 
jaren. Ondertussen roept de presentatie van voomoemd werk 
vragen op: oude exemplaren van Der Spiegel en Duitse
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dagbladen alsmede bandopnames van radiojournaals uit 
1968 wekken nu vooral nostalgische gevoelens, waarmee 
het werk op een veilige afstand blijft. Dit effect treedt ook bij 
ander werk van Lamelas nogal eens op. De contextualisering 
van de kunst heeft zijn nadelen: de houdbaarheidsdatum is 
snel overschreden. Nog steeds overtuigend zijn echter de 
werken uit de vroege jaren ’70 waarin Lamelas experimen
teert met de wetten van de cinema. Vooral de installatie Film 
script (manipulation of meaning) uit 1972 is zeer sterk. Een 
simpel verhaal wordt in een film en 3 diasequenties op 
verschillende manieren gecombineerd, zodat de eenduidig
heid en lineariteit eruit verdwijnt. Dit zou men met enige 
goede wil en ironie als een ‘weerlegging van de tijd’ kunnen 
zien, al is de ontdekking van de installatie en de videokunst 
door de generatie van Lamelas juist een ongekende invasie 
van de tijd in de beeldende kunst - iets wat kunstcriticus 
Michael Fried in 1968 tot een tirade tegen de 'theatraliteit' 
van het minimalisme en andere tendensen aanzette.. In 1974 
trok Lamelas de ultieme consequentie uit deze situatie en 
maakte hij zijn eerste bioscoopfilm (The desert people), 
waarna hij voor lange tijd volledig uit het zicht van de 
kunstwereld verdween. Hoewel hij de laatste jaren ook weer 
binnen de kunstsector actief is (getuige onder meer de 
recente tentoonstelling in Brussel) dateert het laatste werk in 
Witte de With uit 1976. Al met al is de expositie als geheel 
een herinnering aan het feit dat de tijd meedogenloos ver
strijkt. Tot 25 mei in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam. (010/411.01.44). (S.L.)

IT ALWAYS JUMPS BACK AND FINDS ITS WAY. 
Alsof het een actualisering van de expositie van Lamelas 
betreft, draait de jaarlijkse tentoonstelling die is samenge
steld door de deelnemers van het Curatorial training pro
gramme van De Appel deze maal - onder bovenstaande 
cryptische titel - om de tijdsbeleving. ‘Herinnering, wachten, 
tijdlussen en traagheid’ : dat zijn de elementen die volgens de 
tentoonstellingsmakers centraal staan in het getoonde werk, 
dat overigens nauwelijks in elkaar grijpt, geen echte tentoon
stelling vormt. Als resultaat van een curatorenopleiding 
nogal bedroevend. De Answering monochromes van Laura 
Ruggeri zijn een zwart en een wit monochroom schilderij die 
iets over het verleden respectievelijk de toekomst vertellen 
van de persoon die zijn of haar hand erop plaatst. Eran 
Schaerf wil met zijn op plastic ballen en op visitekaartjes 
gedrukte hermetische zinnen de taal ondermijnen, de kijker/ 
lezer van alle syntactische en semantische angels bewust 
maken, maar Schaerf weet weinig eigens aan de traditie van 
Stein, Duchamp, Joyce, Beckett en Weiner toe te voegen. Tot 
de meer geslaagde werken behoren de Secretors van Adam 
Chodzko (glazen druppels, met bloedrode vloeistof gevuld, 
die door de wanden van de witte tentoonstellingsruimte 
lijken te sijpelen) en de Consignment paintings van Jonathan 
Monk, die vernietigd zullen worden als ze niet zijn verkocht 
voordat het aantal dagen is verstreken dat op het verder 
geheel witte doek staat geschreven. Het is moeilijk de ge
dachte te verdringen dat een groot deel van de in deze

David Lamelas

Film Script (Manipulation of meaning), 1972, 
foto: Bob Goedewaagen

expositie vertegenwoordigde kunstenaars bedacht had kun
nen zijn: zij zijn onmiddellijk plaatsbaar, wat zij maken is 
geavanceerde confectiekunst - zoals het werk van de ooit 
door Guillaume Bijl gecreëerde Four American artists. De 
enige wier werk volstrekt niet onder een dergelijke 
transparantie te lijden heeft, is Voebe de Gruyter, die een 
installatie rond 'verfrommelingen' presenteert. Tot 25 mei 
bij De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amster
dam (020/625.56.51). (S.L.)

FORTUYN/O’BRIEN. Gewoonlijk is het werk van Fortuyn/ 
O’Brien sterk gestileerd, maar bij de bronzen boomstronken, 
stammen en wortels die nu bij Bloom worden getoond, is de 
natuur nauwgezet gekopieerd. Deze afgietsels zijn zodanig 
gepatineerd dat zij in eerste instantie niet van bemost hout te 
onderscheiden zijn. Dit werk komt voort uit een project voor 
een bos bij een psychiatrische kliniek, dat door Fortuyn/ 
O’Brien met andere exemplaren van dezelfde kunstbomen - 
die in een editie van 3 zijn uitgevoerd - werd verrijkt. In de 
witte galerie worden zij decorstukken, maar ook en vooral 
acteurs: in tegenstelling tot veel ander werk van Fortuyn/ 
O’Brien lijken de objecten bezield te zijn. Meer dan passieve 
rekwisieten zijn deze eiken, beuken en acacia’s personages 
met een eigen wil, die zich niet aan de kijker wensen te 
onderwerpen. Tot 17 mei bij Bloom Gallery, Bloemstraat 150, 
1016 LJ Amsterdam (020/638.88.10). (S.L.)

VAN ABBEMUSEUM. Matt Mullican en Lawrence Weiner 
tekenden voor de ‘kunstroute’ De rode loper in het centrum 
van Eindhoven. Dit rechte pad van rode klinkers loopt langs 
de rand van het stadhuisplein van nergens naar nergens: aan. 
de ene kant eindigt het ergens tegen de zijgevel van de 
St.-Catharinakerk, aan de andere kant wordt de wandelaar 

pardoes in het riviertje de Dommel gekieperd. Het is de 
bedoeling dat daar in de toekomst een brug komt, die de 
verbinding legt met het dan hopelijk uitgebreide 
Van Abbemuseum. De in steen gehouwen teksten van Weiner 
(bijvoorbeeld KRIJG WAT/WENS WAT/OMHOOG OP 
(IN) DE LUCHT/OMLAAG OP (IN) DE GROND) en de T- 
vormige lantaarnpalen vallen tussen het belendende straat- 
meubilair helaas nauwelijks op. Mullican en Weiner hebben 
zich tezeer weggecijferd: zij zijn er niet in geslaagd een plek 
naar hun hand te zetten. De rode loper komt gevaarlijk dicht 
in de buurt van het gros van overbodige kunst in onaantrek
kelijke openbare ruimtes. Het Van Abbemuseum toont naar 
aanleiding van de oplevering van De rode loper in zijn 
tijdelijke behuizing werk van Mullican en Weiner. Laatstge
noemde is vertegenwoordigd met een overzicht van zijn 
publicaties en een nieuwe muurtekst, terwijl aan de hand van 
werken die voor een deel uit de eigen collectie afkomstig zijn 
een goed overzicht wordt gegeven van Mullicans oeuvre. 
Het meest recente werk'is hier een video van één van 
Mullicans performances bij Roomade (1996) en een daaraan 
gerelateerde installatie. Bij deze presentatie wordt het ver
band tussen de uitersten van Mullicans universum goed 
duidelijk : de semi-abstracte tekensystemen en de levenloze 
computergegenereerde ruimtes zijn een objectivering van de 
obsessies en ficties (al dan niet via hypnose blootgelegd) die 
het individu koestert. In de tekeningen en prikborden uit de 
jaren ’70 komt deze persoonlijke en existentiële kant van 
Mullicans werk het meest naar voren. Death ’s door luidt de 
titel van een tekening van een deur. Heil, detail from burning 
body’s (sic) en Stairway to heaven geven twee mogelijke 
bestemmingen na het passeren van deze deur aan. Mullicans 
‘cosmologieën’ zijn pogingen om temidden van de moderne 
chaos een wereldbeeld te creëren dat de geslotenheid van 
primitieve geloofssystemen vertoont - maar dat zich in 
laatste instantie toch altijd als onhoudbare projectie van 
angsten en verlangens ontpopt. Tot 15 juni in het 
Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/ 
275.85.22). Tevens is een overzicht van het gezamenlijke 
werk van Ulay en Abramovic te zien, alsmede video-instal- 
laties van Steve McQueen en morbiditeiten van Erzsébeth 
Baerveldt. (S.L.)

KURT SCHWITTERS IN NEDERLAND. In de afzichte
lijke ruimtes van de Stadsgalerij Heerlen is een fraaie presen
tatie te zien van werk van Kurt Schwitters dat op enigerlei 
wijze betrekking heeft op Nederland. Via affiches en ander 
documentatiemateriaal komt de door Van Doesburg en 
Schwitters in 1923 georganiseerde Hollandse dada-veld
tocht aan bod; enkele grote schilderijen en reliëfs uit de 
navolgende jaren tonen hoe Schwitters toenadering zocht tot 
het geometrische idioom van De Stijl en het constructivisme. 
Hoezeer Schwitters ook geloofde in de verwezenlijking van 
een universele moderne Stijl: het is duidelijk dat zijn talent 
niet in die richting lag. Een houten reliëf als Cicero uit 1926 
is van een aandoenlijke knulligheid. Beter tot hun recht 
komen Schwitters’ vaardigheden in de prachtige Merzcollages

JEAN-MARIE 
BOTTEQUIN

photo art work

1 juni tot 6 juli 1997

vrijdag, zaterdag, zondag 14-18u

Lucasdebruydker
g al e r i^e

Oostergemstraat 7a - 9850 Nevele-Merendree
Tel+fax : 09/371.93.19

E40 kust, uitrit 12 Nevele (via Hansbeke)
(Op verzoek sturen/faxen wij u een wegplan)

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

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

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

KUNSTI/HUIS
W(J WAT MINDER, U WAT MEER. g
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

ACCENTEN
1 een visie op grafische vormgeving ]

Julian Key
van 22 april tot 16 mei 1997

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur
(gesloten op 1, 8 & 9 mei)

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
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Plastische kunsten kort

Denemarken

■ Ministerial Hal of Contemporary Art, Overgaden neden 
vandet 17, 1414 Kopenhagen: Direction Copenhagen met 
werk van Alain Geronnez, Manfred Jade, Dimitri Vang- 
runderbeek en Richard Venlet: 27 juni tot 20 juli.

Duitsland

■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 
Emden (021/209.95): Kunst der Informel, Malerei und 
Skulpturnach 1952: tot 15 juni.
■ Portikus, Schone Aussicht 2,60311 Frankfurt-am-Main 
(069/605.008.30): Steve McQueen: tot 8 juni.
• Deutsches Architektur-Museum, Schaumainkai 43, 
60596 Frankfurt-am-Main (069/21.23.84.71): Mart Stam 
(1899-1986), Architekt, Visionar, Gestalter: 21 junitot7 sep
tember.
■ Deichtorhallen, Deichtorstrasse 1/2, 20095 Hamburg 
(040/32.10.30): Photographien van Yves Klein: tot 17 au
gustus.
• KunstvereinHannover, Sophienstrasse 2,30159 Hannover 
(0511/32.45.94): Arbeiten der 90er Jahre van John Hilliard; 
Stasi City van Jane en Louise Wilson: tot 25 mei.
■ Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-platz, 
30169 Hannover (0511/168.38.75): Felix Gonzales-Torres: 
1 juni tot 24 augustus.
■ Documenta X, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassei (0561/ 
70.72.70): 21 juni tot 29 september.
■ Museum Kurhaus, Tiergartenstrasse 41, 47533 Kleve 
(02821/75.01.15): Sammlung Ackermans en Ewald Mataré: 
tot eind augustus.
■ Kölnischer Kunstverein, Câcilienstrasse 33,50667 Köln 
(0221/21.70.21): Hausfreund van Atelier van Lieshout: tot 
12 juli.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln 
(0221/221.23.72): Retrospectieve Jasper Johns: tot 1 juni.
• Kaiser Wilhelm Museum, Karlsplatz 35,47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): 66 Zeichnungen, Halifax 1978 & 
128 Fotos von einem Bild, Halifax 1978 van Gerhard Rich
ter; 100 Krefelder Kataloge aus lOOJahren, 1897-1997: tot 
29 juni.
■ Villa Stuck, PrinzregentenstraBe 60, 81675 München 
(089/45.55.51.25): The social life of roses or why I’m never 
sad van Pipilotti Rist en Samir: tot 29 juhi.
■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kultur- 
geschichte, Domplatz 10, 48143 Münster (0251/59.07.01): 
Skulptur Projekte 1997: 22 juni tot 28 september.
■ Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer StraBe 32,90402 Nürnberg 
(0911/231.24.03): Retrospektive, ein Fragment van Rémy 
Zaugg: tot 22 juni.
■ Württembergischer Kunstverein, Kunstgebâude am 
Schlossplatz, 70173 Stuttgart (0711/22.33.70): Yuji Takeoka: 
tot 29 juni.
■ Vitra Design Museum, Charles EamesstraBe 1, 
79576 Weil am Rhein (07621/70.22.00): Achille Castiglione: 
tot 15 augustus.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestrasse 53, 38440 
Wolfsburg (05361/266.90): Bruce Nauman, Image/Text 
1966-1996 met 52 werken, een tentoonstelling integraal 
overgenomen in het Centre Pompidou eind 1997:24 mei tot 
28 september.

Frankrijk

■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62100 Calais 
(03.21.46.77.10): Les jours maigres, les jours gras van 
Daniel Schlier: tôt 25 mei.
■ Le Consortium, rue Quentin 16, 21000 Dijon 
(03.80.30.67.44): Story tellers van Pierre Huyghe en Vehicles 
van Angela Bulloch: tot 14 juni.

■ Frac Nord-Pas de Calais, Avenue de Rosendaël 930, 
59240 Dunkerque (03.28.63.63.13): La rayure, l’intervalle, 
le jour... een collectietentoonstelling onder leiding van René 
Denizot: tot 21 juni en 1 juli tot 30 augustus.
■ Musée d’Art Contemporain, Avenues des Bains, 
59140 Dunkerque (03.28 59 21 65): Fusions van Bernard 
Dejonghe en Théâtre du silence van Setsuko Nagasawa: tot 
31 augustus.
■ C.N.A.C. Magasin, Cours Berriat 155, 38000 Grenoble 
(04.76.21.95.84): Vraiment féminisme et art samengesteld 
door Laura Cottingham met onder meer Martine Aballéa, 
Chantal Akerman, Martha Rosler, Hannah Wilke en Nicole 
Eisenman: tot 25 mei; Moment Ginza een voorstel van 
Dominique Gonzalez-Foerster met onder meer Angela 
Bulloch, Maurizio Cattelan, Pierre Huyghe en Allen 
Ruppersberg: tot 7 september.
■ Musée Matisse, Palais Fénelon, 59360 Le Cateau- 
Cambrésis (03.27.84.13.15): Les chasubles de Matisse: tot 
15 juni.
■ Musée d’Art Contemporain, Quai Charles De Gaulle, 
69006 Lyon (04.72.69.17.18): Le voyage extraordinaire, la 
collection du Musée d’Art Contemporain: tôt 13 juli.
■ Villa Arson, Avenue.Stephen Liégeard 20, 06105 Nice 
(04.92.07.73.80): Jean-Marc Bustamente, Michael Krebber: 
tôt 25 mei.
■ Galerie du Jeu de Paume, Place de la Concorde, 
75001 Paris (01.47.03.12.50): César: 10junitotl9 oktober. 
■ Galeries Nationales du Grand Palais, Avenue du Général 
Eisenhower 3, 75008 Paris (01.44.13.17.17): Paris- 
Bruxelles, Bruxelles-Paris 1848-1914: tôt 14 juli.
■ Institut Néerlandais, Rue de Lille 121, 75007 Paris 
(01.53.59.12.40): Kees van Dongen retrouvé, l’œuvre sur 
papier 1895-1912: tôt 8 juni.
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris (01.53.67.40.00): Années 
30 en Europe, le temps menaçant 1929-1939: tôt 25 mei; 
Déposition van Jean-Luc Moulène; Jôrg Sasse en Koo Jeong- 
A: tôt 22 juni.
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris, Avenue 
Winston Churchill, 75008 Paris (01.42.72.21.13): Francs, 

précurseurs de l'Europe: tôt 22 juni.
■ Musée Rodin, Rue de Varenne 77, 75007 Paris 
(01.44.18.61.10): Vers l'âge d’airain, Rodin en Belgique: tôt 
15 juni.
■ Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris 
(01.40.20.50.50): Un défi au goût, chefs-d’œuve de la 
manufacture de Sèvres au 18ème siècle: tôt 23 juni; 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: tôt 21 juli.
■ Centre Georges Pompidou, Rue Beaubourg, 75191 Paris 
(01.44.78.12.33): grafiek van Martial Raysse: tot9 juni; Les 
péchés capitaux: la luxure: tôt 30 juni; retrospectieve Fernand 
Léger: 29 mei tôt 29 september; Le temps des ingénieurs: 
25 juni tot 29 september.
■ Musée d’Orsay, Quai Anatole France, 75343 Paris 
(01.40.49.48.14): Emile Verhaeren, un musée imaginaire: 
tôt 14 juli.
■ Le Quartier, Place du 137è R.L, 29107 Quimper 
(02.98.55.55.77): Arrangementvan Hélène Afofroy: tot 1 juni; 
Abstraits, 4 artistes au Quartier met Torie Begg, Martina 
Klein, Bruno Rousselot en Juan Uslé: 14 juni tot 5 oktober.
■ Musée d’Art Moderne, La Terrasse, 42000 S aint-Etienne 
(04.77.79.52.52): Sonja et anges van Viktor Pivovarov: 
23 mei tot 7 september.
■ Le Creux de l’Enfer, Vallée des Usines, 63300 Thiers 
(04.73,80.26.56): Pierrick Sorin en Sam Taylor-Wood: tôt 
15 juni.
■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques, Rue 
Ferrand 8, 59300 Valenciennes (03.27.22.57.59): Peter 
Kogler: 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.
■ Nouveau Musée, Rue du Dr. Dolard 11, 69100 
Villeurbanne (04.78.03.47.00): Travaux 1961-1979 van 
Bemar Venet: tôt 31 mei.

Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain, Rue 
Notre-Dame 41, 2240 Luxembourg (0352/22.50.45): 
L’absynthe van Sherrie Levine en Perspectives’pour un 
nouveau musée met werk van onder meer Bernd en Hilla 
Becher, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Adrian Schiess en 
Günther Fôrg: tôt 29 juni.

Groot-Brittannië

■ Tate Gallery St Ives, TR26 1TG Cornwall (01736/ 
79.65.43): A quality of light met werk van Victor Grippo, 
David Medalla, Mona Hatoum en Carl Cheng: tot 2 novem
ber.
■ National Gallery, Trafalgar Square, WC2N 5DN London 
(0171/839.33.21): Dürer’s Saint-Jerome: tot8 juni; Cranach, 
a closer look: 18 juni tot 7 september.
■ Royal Academy of Arts, Piccadilly, W1V 0DS London 
(0171/439.74.38): The Berlin of George Grosz, drawings, 
watercolours and prints 1912-1930: tot 8 juni.
■ Saatchi Gallery, Boundary Road 98A,NW8 ORHLondon 
(0171/624.82.99): Duane Hanson: tot juli.
■ Tate Gallery, Millbank, SW1P4RG London (0171/ 
887.80.00): William Hogarth, the painter: tot 8 juni; retro
spectieve Elsworth Kelly: 12 juni tot 7 september.

Zwitserland

• Basel Art Fair, Messeplatz 1, 4021 Basel (061/ 
686.20.20): 11 tot 18 juni.
■ Liste 97, The Young Art Fair, Wartek brewery, Burg- 
weg 15,4058 Basel (01/383.71.01): 12 tot 17 juni.
■ Kunsthalle Basel, Steinenberg 7, 4051 Basel (061/ 
272.48.33): Albert Oehlen: tot 25 mei; Zoe Leonard: tot 
18 juni; Liz Lamer: 8 juni tot 24 augustus.
■ Kunstmuseum Basel, St.-Alban-Graben 16,4000 Basel 
(061/271.08.28): Dürer, Holbein, Grünewald, Meister- 
zeichnungen der deutschen Renaissance aus Berlin und 
Basel: tot 24 augustus ; Die Druckgraphik von Hans Holbein : 
tot 7 september.
■ Museum Für Gegenwartkunst, St.-Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/272.81.83): Katharina Fritsch: tot 31 au
gustus.
• Kunsthalle,Helvetiaplatz 1,3005 Bem(031/351.00.31): 
David Hammons: tot 29 juni.
■ Kunstmuseum Bem, Hodlerstrasse 12,3000 Bem (031/ 
311.09.44): Premonition, works on papervan Luc Tuymans: 
tot 29 juni.
■ Museo Cantonale d’Arte, Via Canova 10,6900 Lugano 
(091/22.93.56):
Retrospectieve Georges Rouault: tot 22 juni.
■ Kunsthalle Zürich, LimmatstraBe 270,8005 Zürich (01/ 
272.15.15): Absalon en Julie Becker: 31 meitot3 augustus. 
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8024 Zürich (01/ 
251.67.65): Wandzeichnungen van Simon Patterson: tot 
29 juni; Birth of the cool, American painting from Georgia 
O’Keeffe to Christopher Wool samengesteld door Bice 
Curiger: 18 juni tot 7 september.
■ Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, 
8031 Zürich (01/446.22.11): Die Strasse lebt, Photographien 
1938-1970: tot 22 juni; Gross & Klein, eine Ausstellung zum 
Mass aller Dinge: 28 mei tot 6 juli.

—) James Van Damme galler y
Kloosterdreef 37 1000 Brussel
Vox 32 2 644 30 63 Fax 32 2 644 97 17
Tentoonstelling: Alex Hartley [mei-juni 1997]
Open: dinsdag tot zaterdag 12 tot 18 uur 
Deelname aan Art Chicago 8-12 mei 1997 .

Supported 
by the British 
Council

Axel Hütte
mei

Kunstenaars van de galerie
juni-juli

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. (050)62.13.01 - Fax. (050)62.13.09 - vr. / ma. 14 / 18 u
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Een affiche van Lawrence Weiner, 100 x 70 cm. Offset in drie kleuren.
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die op de tentoonstelling te zien zijn: hier wordt, tussen de 
dadaïstische vernietiging van oude waarden en het smetteloze 
utopisme van De Stijl, een fragiele, wankele orde van afval 
geschapen. In de jaren ’20, toen hij regelmatig in Nederland 
kwam, verwerkte Schwitters vaak Nederlandse tramkaartjes, 
verpakkingsmaterialen en ander drukwerk in deze collages. 
In 1947 brengt hij in zijn Engelse ballingsoord Ambleside, 
berooid en ziek, in twee collages nog eenmaal een hommage 
aan De Stijl, volgens het briefpapier dat hij verwerkte “Le 
seul organe d’une nouvelle conscience plastique et poétique”. 
Tot 8 juni in de Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 19, 
6411 HK Heerlen. (045/560.44.49). (S.L.)

CASINO LUXEMBOURG. Zelfs nadat Luxemburg cul
turele hoofdstad van Europa is geweest, blijft men ginds 
tentoonstellingen programmeren. Onlangs heeft men er 
besloten een museum voor moderne kunst naar een ont
werp van architect Pei te bouwen en dit uitgerekend op de 
site met de veelbelovende naam Trois Glands. De collectie 
van dit museum vindt een aanzet in een keuze moderne 
kunst uit het Musée National d’Histoire et d’Art en in een 
ondertussen reeds verworven collectie hedendaags werk. 
Deze laatste wordt nu in het Casino Luxembourg getoond 
en bevat werk van onder meer Günther Förg, Adrian Schiess, 
Jonathan Lasker, Cindy Sherman, Bemd en Hilla Becher en 
hun bekendste ex-leerlingen. Voorts nodigt gastcurator 
Michel Assenmaker in de reeks Inviter Sherrie Levine uit. 
Voor deze reizende tentoonstelling maakte Levine een 12- 
malige reproductie (van De absinthdrinkster van Edgar 
Degas) die Levine situeert in het verlengde van Joris-Karl 
Huysmans’ tekst La retraite de Monsieur Bougran. 
Huysmans (of Levine natuurlijk) vertelt het verhaal over 
het voortijdige ontslag van een 50-jarige ambtenaar. Ont
redderd weet deze er uit pure verveling niets beter op te 
vinden dan zijn werksituatie thuis te simuleren. Bougran 
huurt een voormalige koerier in om hem daarbij ‘levens
echter’ te assisteren, tot groot ongenoegen trouwens van 
zijn huismeid. Beide dienstboden ruzieën zich te pletter 
terwijl Bougran finaal de pijp uit gaat. Afgelopen met de 
betaalde ruzie. Op de prenten zien we centraal de 
absinthdrinkster met een mannelijke gezel, beiden even 
uitgeblust. Van 15 mei tot 29 juni in het Casino Luxembourg, 
Forum d’Art Contemporain, Rue Notre-Dame 41, 
2013 Luxembourg (0352/22.50.45). (E.W.)

JEAN-LUC MOULENE. Twee jaar geleden realiseerde 
Jean-Luc Moulène op uitnodiging van Kunsthalle Lophem 
een afficheproject bij particulieren uit de omgeving. Het 
resulteerde in een voortreffelijk overzicht van zijn Produits- 
reeks; 3x4 meter grote, uitgekiende beelden van le réel'. 
landschappen, stillevens en naakten op ‘reclamepanelen’. 
Moulène weet heel precies hoe hij met welk soort beelden 
(op fotopapier of zeefdruk) een reflexe poème in plaats van 
een reflexe achat kan induceren. Daarbij put hij uit een 
arsenaal fotobeelden die hij zo van straat heeft ‘geplukt’ of 
in de studio gefabriceerd. Hijzelf is het die dit soort van 
rauwe zakelijke omschrijvingen aanwendt, en er zijn 
beeldproductie van doordringt, Niet voor niets gaf hij een 
zevendelige reeks de titel Situation 00 Noyau dur mee, 
oftewel Hardcore, kwestie van duidelijk te stellen dat een 
maatschappelijk engagement hem niet vreemd is. Eindelijk 
gunt een Parijs museum hem uitgebreid de ruimte voor een 
presentatie van 52 gezeefdrukte foto’s. Een soort reportage, 
een opeenvolging van disparate beeldgebeurtenissen, zo 
omschrijft Moulène deze tentoonstelling. Blitz-foto’ s uit het 
stedelijke leven - getuigen van sociale gedragingen, levens
wijzen en gebeurtenissen - zullen aangeplakt worden in een 
grijsgroen beschilderde rondgang. Déposition noemt hij 
deze reeks beelden, waarvan er twee in het november- 
december nummer van deze krant afgedrukt werden. Die 
serie wordt aangevuld met een oudere Monument uit 1993- 
1994. Tot 22 juni samen met een presentatie van Jörg Sasse 
en Koo Jeong-A in het Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, Avenue du Président Wilson 11, 75116 Paris 
(01.53.67.40.00). (E.W.)

JASPER JOHNS. Na het Museum of Modem Art doet de 
Jasper Johns-retrospectieve nu het Museum Ludwig in Keulen 
aan: een logische keuze, want de inmiddels overleden Peter 
Ludwig, wiens collectie (althans een deel daarvan) het mu
seum behuist, verzamelde reeds vroeg werk van Johns. Later 
is hij daar overigens mee gestopt, omdat Johns zelfs voor 
deze chocoladefabrikant te duur werd. Waarmee meteen een 
mysterie is aangestipt: het is onbegrijpelijk dat Johns, die in 

de late jaren ’50 zeer belangrijk werk maakte, naarmate hij 
artistiek verder aftakelde zijn mythische status en zijn markt
waarde wist te behouden en zelfs te vergroten. De kunst
criticus van de Berlijnse Tageszeitung suggereerde malicieus 
dat deze tentoonstelling wellicht moet worden gezien als een 
afrekening van de betreffende musea met hun voormalige 
lieveling Johns, die hun verwachtingen zo sterk heeft teleur
gesteld: door ook zijn récente werk uitgebreid te tonen, 
wordt hij immers genadeloos gedemonteerd. De waarheid is 
natuurlijk dat Johns voor zijn trouwe volgelingen in de 
museumwereld en elders de grootste blijft, hoeveel afzichte
lijke drollen hij ook produceert. De Flags en de Targets uit 
de late jaren ’50, toen Johns samen met zijn toenmalige 
minnaar Robert Rauschenberg de grondvesten van het ab- 
stract-expressionisme ondermijnde, blijven ook op deze 
tentoonstelling méér dan overeind. Deze werken zijn niet 
slechts een gewiekst spel met abstractie en figuratie: zeker in 
Target with piaster casts met de rij gipsen neuzen boven de 
schietschijf, maar ook in het algemeen door de verf die als 
een oneffen huid over de op zijn beurt vaak oneffen, met 
stukken krantenpapier beplakte ondergrond is heengespreid, 
is er een sterke suggestie van lichamelijkheid. In de jaren ’60 
begint Johns’ neergang al. Vele Werken zijn niet meer dan 
quasi-interessant gegoochel met kleur, woorden en objecten. 
Bij andere schilderijen is te merken dat Johns op zoek is naar 
een persoonlijke inhoud, naar drama en emotie, maar hier
mee vertilt hij zich. Na een periode met veel streepjes- 
patronen krijgt Johns in de jaren ’80 een gouden inval hoe 
schilderkunst met Diepgang en Inhoud te verwezenlijken is: 
door illustere voorgangers te citeren. In werk als Racing 
thoughts en de Seasons-reéks passeren onder meer Leonardo 
Da Vinci, Picasso, Munch, Barnett Newman en Matthias 
Grünewald de revue - zonder dat Johns echt in dialoog met 
deze groten gaat. Citaten uit hun werken worden veeleer 
bijeengehusseld in mislukte allegorieën vol geforceerde 
raadsels. Hoe meer Johns zichzelf als sfinx ensceneert, des te 
duidelijker wordt dat hij een sfinx zonder geheim is. Tot 
ljuni in het Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1, 
50667 Keulen (0221/221.23.82). (S.L.)

WHITNEY BIËNNALE. Zoals elk tot instituut uitgegroeid 
initiatief, genereert een biënnale in het Whitney Museum of 
American Art mediapraatjes waarin het gejongleer met plus
jes en minnetjes de communicatie verstikt. Zo viert Review, 
een of ander nieuw lokaal kunstblad, het eerste levensjaar 
door een compilatie van artikels over de Whitney Biënnale 
gratis beschikbaar te stellen. De meningen van diverse critici 
wemelen er als mieren in het rond met een uniek resultaat: 
onleesbare pulp die overigens nog meer mieren aantrekt. 
Voor de meesten onder ons ligt het New Yorks kunstcircuit 
veraf en waar het Whitney precies voor staat, mag Joost 
weten. Als voorbereiding op de Europese zomerhetze is het 
echter wél leerzaam.
Huiscurator Lisa Phillips trok Parkett-redacteur in de U.S .A., 
Louise Neri, aan om de huidige biënnaleselectie te realise
ren. Het vereiste Amerikaanse staatsburgerschap voor de 
kunstenaars wérd versoepeld tot ‘er residerend’ of ‘vandaar 
afkomstig’. Als voorzichtig thema schemert het adagium dat 
actuele kunstenaars in dit einde der tijden wel wat voelen om 
met iets insides, outside te treden. Uiteindelijk articuleert 
deze biënnale zich als tentoonstelling rustig tot een neven
schikking en soms fijne combinatie van - naar Newyorkse 
galeriemaatstaven dan - klein uitgevallen solo’s. Een lichtjes 
geroutineerd Europees tentoonstellingsbezoeker met een 
actieradius van maximaal 200 kilometer kan zonder blikken 
of blozen beweren het hier getoonde werk reeds elders 
aangetroffen te hebben. Zo is er bij voorbeeld een fijnbesnaarde 
herwerking van Kabakovs verhalen uit Op het dak (Paleis 
voor Schone Kunsten) tot een wandelgang in een sanatorium 
met ziekenkamers waar seniele ouderen behandeld worden 
met behulp van diaprojecties van familiekiekjes. Werk van 
Louise Bourgeois was ook al bij ons te zien, net als Gabriel 
Orozco, Dan Graham, Paul McCarthy, Zoe Leonard, Vija 
Celmins, Tony Oursler, Edward Ruscha en Cecilia Vicuna 
bijvoorbeeld. Natuurlijk is er ook werk te zien dat nog niet op 
Europese bodem geland is, maar daar valt zelden diep om te 
treuren. Toch nog dit: een continue videocompilatie brengt 
een gebalde danssolo van William Forsythe, werk van David 
Hammons en de onbekende Burt Barr. Slow Mo van Barr 
zoomt minutenlang onbeweeglijk op een al even versteende 
schildpad, een kleine aarzeling en weg is de schildpad met de 
camera in zijn kielzog. Ook Hammons presteert zo’n schalks 
gevat dingetje: een irriterend en onderbroken schrapend 
geluid begeleidt een ongedefinieerd ruisbeeld. Een nachte-
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lijk straatgebeuren verschijnt dan als een soort licht ver
traagd sfeerbeeld; met een ‘natuurlijke’ onverschilligheid 
schopt eén zwarte (Hammons zelf?) een emmer over de 
verlaten stoepen. Hij voert je even voort, keert zich en wipt 
dan met zijn voet de emmer sierlijk in de hand. Als toemaatje 
krijg je een uitdagende grijnslach cadeau. Eenzelfde frisheid 
vertoont ook Vicuna, die het zware betonnen cassette-pla
fond van het Whitney ontdubbelt met een even monumen
taal, maar doorhangend netwerk van garen. Bruce Nauman 
fixeert blik en oor op de handen van een uitmuntend musicus 
bij zijn instrumentale interpretaties van een melodieus jan
kend End of the world-lied op gitaar en een andersoortig 
snaarinstrument. De catalogus omvat vooral beeldmateriaal 
van de kunstenaars, naast een summiere tweespraak van de 
twee curatoren. Waarom omschrijven en verklaren ze het 
activiteitenoverwicht aan de Westkunst van de U.S.A, niet 
nader, zoals een gesprek in het maartnummer van Artforum 
al even suggereerde? Als men toch inside-outside wil den
ken, had men een stand van zaken kunnen opmaken over 
New York als platform voor de actuele kunst. Is het nog een 
sterk productiebrandpunt of louter een draaischijf van pre
sentaties en connecties? Tot 1 juni in het Whitney Museum 
of American Art, 945 Madison Avenue at 75th Street, 
NY 10021 New York (0221/570.36.76). (E.W.)

Architectuur 
---------------------------------------------------------------------------
ALVARO SIZA. De Portugese architect Alvaro Siza (1933) 
heeft sinds de jaren ’50 een apart en vrij consistent oeuvre 
opgebouwd, waardoor hij momenteel tot de protagonisten 
van het Europese architectuurlandschap kan worden gere
kend. Ofschoon bepaalde elementen in zijn werk onmisken
baar aan een mediterrane traditie refereren, is Siza er in 
geslaagd op een interessante wijze ook zijn talent in andere 
contreien tentoon te spreiden. Zijn internationale doorbraak 
kwam er met het ontwerp voor een woonblok in de wijk 
Kreuzberg te Berlijn, waarmee hij in 1980 de IBA-wedstrijd 
won. Sindsdien stond en staat hij ook in voor belangrijke 
opdrachten en wedstrijdontwerpen in onder meer Berlijn, 
Den Haag, Weil am Rhein en Helsinki. Ondertussen bleef hij 
uiteraard verder actief op het Iberische schiereiland en in 
1992 culmineerde zijn internationale erkenning in de toe
kenning van de Pritzker-prijs, zowat de Nobelprijs voor 
architecten. Siza voelt zich duidelijk thuis in de modernistische 
traditie: in bepaalde ontwerpen is zijn bewondering voor 
Aalto en voor zowel het vroege als late werk van Le Corbusier 
niet ver te zoeken. Toch bestaat er iets als een eigen Siza-stijl, 
met een geheel eigen vorm van plastische sensibiliteit, 
volumetrische eenvoud en oog voor de stedebouwkundige 
context. Siza’s ontwerpen presenteren zich immers nooit als 
architecturale Fremdkörper, maar zijn telkens op intelli
gente wijze geïntegreerd in de natuurlijke of urbane omge
ving. In verschillende ontwerpen is Siza erin geslaagd een 
evenwicht te vinden tussen een architecturale autonomie en 
een zorgvuldige inenting in het stedelijke of natuurlijke 
weefsel. Een mooi voorbeeld hiervan vormt het Gallicische 
Centrum voor Hedendaagse Kunst aan de rand van het 
historische centrum van Santiago de Compostella (1993), 
waarvan de tentoonstelling in de Brusselse Fondation overi
gens in een aangepaste vorm werd overgenomen. Zonder een 
naïef en nostalgisch contextualisme tentoon te spreiden, 
slaagde Siza erin om het complexe patroon van hellingen en 
doorgangen tot in het gebouw door te trekken. Ook de 
massieve granieten volumes roepen de traditionele morfolo
gie en materialen van de stad op. Dit Centrum voor Heden
daagse Kunst illustreert ook dat Siza op zijn best is in het 
ontwerpen van openbare gebouwen zoals scholen (de 
architectuurfaculteit te Porto en de Pedagogische Hoge
school te Setubal), bibliotheken (Aveiro, ontwerp 
Bibliothèque de France) en musea (Cargaleiro-stichting in 
Lissabon, Museum voor Hedendaagse Kunst in Helsinki). 
Een bezoek aan de tentoonstelling loont de moeite omdat 
naast maquettes, foto’s en (vanuit grafisch oogpunt eerder 
saaie) plannen, ook heel wat schetsen van Siza zijn te zien. 
Siza is een architect die duidelijk plezier beleeft aan het 
schetsen en van hieruit ook ontwerpt. Sommige tekeninge
tjes, die soms een verwantschap vertonen met Picasso’s 
neoklasssieke periode, de schetsen van Le Corbusier of de 
tekeningen van Jean Cocteau, werpen een interessant licht op 
zijn architecturale realisaties. Tot 25 mei in de Fondation 
pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/ 
649.02.59). Ontwerpen voor meubilair zijn tot dan te zien in 
het Institut Supérieur d’Architecture La Cambre. (S.J.)
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VIER UIT LONDEN. Onder de titel Op zoek naar Publieke 
Ruimte, 4 architecten uit Londen wordt in deS ingei momen
teel werk getoond van Pierre d’Avoine, Tony Fretton, Eric 
Parry en Tim Ronalds. Een problematische titel, zo blijkt, 
want de bezoeker zal die openbare ruimte moeilijk vinden, 
ook in de ontwerpen waarin doelbewust de privé-sfeer werd 
verstoord of van een meerwaarde werd voorzien door er 
elementen te incorporeren die naar de theatraliteit, 
monumentaliteit of flux van het stadsleven verwijzen. Het 
blijft een raadsel waarom Curator William Mann dit (overi
gens zonder twijfel getalenteerde) viertal selecteerde en 
waarom überhaupt voor een dergelijke titel werd gekozen. 
Het is inderdaad juist dat door bijna twee decennia conserva
tief bewind in Groot-Brittannië termen als infrastructuur
planning en sociale woningbouw veel van hun bravoure 
hebben verloren. De openbare ruimte wordt meer en meer 
geprivatiseerd, op een ronduit schaamteloos kitscherige 
manier gedomesticeerd of gewoonweg genegeerd zodat ze 
een bron van angst en onrust wórdt. De vraag is natuurlijk of 
dit fenomeen inherent is verbonden aan de situatie in Enge
land. Hoewel het als een paal boven water staat dat de 
ideologie van het Thatcherisme dit proces heeft aangewak- 
kerd, kent de teloorgang van de publieke ruimte ongetwijfeld 
diepere oorzaken die verband houden met de omvorming 
van socio-economische structuren op mondiaal vlak. De 
vaagheid - en dus onbruikbaarheid - van de titel vormt ook 
een probleem op de tentoonstelling. De architecten kunnen, 
zo bleek duidelijk op het debat bij de opening van de 
expositie, enkel en alleen de teloorgang van de openbare 
ruimte betreuren en niet veel meer dan mijmeren bij de 
onverschilligheid tegenover een planning op stedelijke schaal. 
Een dokterspraktijk of een kunstgalerij - hoe verdienstelijk 
ze op architecturaal vlak ook mogen wezen - naar voren 
schuiven als reflecties op of invullingen van een openbare 
ruimte heeft nogal iets geforceerds en doet eigenlijk afbreuk 
aan sommige interessante ontwerpen. Tot 1 juni in deSingel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.38.00). (S.J.)

MICHEL DE KLERK. Het Nai toont momenteel uit zijn 
eigen archief een ruime selectie van tekeningen, aquarellen 
en schetsen van Michel De Klerk (1884-1923), de bekendste 
vertegenwoordiger van de Amsterdamse School. Deze in
vloedrijke beweging werd vooral bekend door de 
expressionistische baksteenarchitectuur die aan het begin 
van deze eeuw in enkele sociale huisvestingsprojecten te 
Amsterdam werd toegepast. In een volkswoningbouwproject 
als Eigen Haard in de Spaarndammerbuurt hanteerde 
De Klerk een tot de verbeelding sprekende vormentaal, 
zonder van een excentrieke uitbundigheid gewag te maken. 
Het expressionistische, subjectief doorleefde ontwerp werd 
probleemloos gekoppeld aan een sociale verantwoordelijk
heid en een typologische vernieuwing die de continuïteit van 
het stedelijke weefsel verzekerde. De vele bewaard gebleven 
schetsen uit vroege ontwerpfases laten niet alleen zien dat 
De Klerk een virtuoos tekenaar was, maar verduidelijken 
ook de ontwerpmethode van de architect. Tot 3 augustus in 
het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). Daarnaast pakt het 
Nai, zoals gebruikelijk, ook nog uit met een aantal andere 
tentoonstellingen. Tot 1 juni is er niet alleen een expositie 

over zonne-energie en architectuur te zien, maar' ook Russian 
Utopia, 3 eeuwen visonaire architectuur, een installatie van 
de Russische architect Juri Avvakumov béstaande uit een 
zestiental ladenkasten met elk dertig laden. In elke lade kan 
de bezoeker een utopisch ontwerp bekijken van Russische 
architecten, kunstenaars, schrijvers, studentenof kinderen. 
It’s New, try It. Nederlandse architectuur en het Ameri
kaanse voorbeeld stipt, ter gelegenheid van de Viering 50 
jaar Marshall Plan, het belang aan van de Amerikaanse 
cultuur voor de Nederlandse architectuur. Naast werk van 
Amerikaanse architecten in Nederland wordt aandacht ge
schonken aan het binnensijpelen van Amerikaanse 
zelfbedieningswinkels, supermarkten, motels, glazen 
kantoortorens, suburbane shoppingmalls en drive-in-restau- 
rants in Nederland. Van 24 mei tot 20 juli. (S.J.)

HET KUNST VOL BINNENHUIS. Wanneer u na de Michel 
De Klerk-tentoonstelling te Rotterdam van plan bent in 
Amsterdam de woonblokken van de bouwmeester in situ te 
bekijken, is ook een bezoekje aan het Stedelijk Museum 
aangewezen. De Klerk is hier immers ook vertegenwoor
digd op de tentoonstelling Het kunstvol binnenhuis, die de 
Nederlandse interieurkunst uit de periode 1895-1904 als 
onderwerp heeft. Naast een salon van De Klerk uit 1917 
worden onder meer ook realisaties van Lauweriks en Berlage 
geëxposeerd. Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). (S.J.)

Fotografie

HENZE BOEKHOUT. Deze Nederlandse fotograaf stelde 
er in een vroeger leven van de Antwerpse galerie db-s al zijn 
innemende boek Seconds first voor. Een hommage, aan de 
dingen waar we overheen kijken, “juist het hele specifieke 
wat een foto soms kan, kwaliteit geven aan een onooglijke 
situatie- door een moment wat niets voorstelt en waar je 
vervolgens dan ook eigenlijk geen zinnig woord meer aan 
kunt besteden”. Boekhout blijft het nog steeds niet te ver 
zoeken. Ondanks wat hij zelf de post-picturale depressie na 
het verschijnen van zijn boek noemt, blijft hij fotograferen. 
Al was het maar om later te kunnen zien of een moment 
werkelijk kon weergeven wat er zich in al zijn eenvoud en 
complexiteit aan hem voordeed. “Zo heb ik dan een serie 
foto’s samengesteld waarbij er op de eerste met schrik in de 
ogen wordt gekeken en op de laatste alleen nog maar een 
starende blik overblijft.” Tot 28 juni, samen met Bianca 
Vooges, in galerie db-s, Vlaamse Kaai 76, binnenkoer, 
2000 Antwerpen (03/237.83.05). (E.E.)

OOM BERT. De Nederlandse fotograaf Sorgedrager heet 
Bart, omdat Bert een voornaam was die geen geluk zou 
brengen. Oom Bert botste op 16 september 1944 met zijn 
vliegtuig tegen een collega-Spitfire boven het Engelse lucht
ruim en verongelukte stomweg. Bart Sorgedrager (1959) 
heeft hem nooit gekend. De oorlog liet sporen na in de familie 
Sorgedrager, de voormalige Action Stations van waaruit het 
322 Spitfire squadron van oom Bert zijn activiteiten ont- 
plooide, blijven tot op vandaag naspeurbaar in het landschap. 
Sorgedrager hoopte in zijn foto’s van die vliegvelden ook 
iets van de eerstgenoemde ‘sporen’ te kunnen natrekken. 
Momenteel werkt hij in opdracht van het Legermuseum in 
Delft aan een fotodocumentaire over de civiele verdediging 
van Nederland gedurende de koude oorlog. Oom Bert is tot 
30 juni te zien in Beeld vzw, Emiel Vanderveldelaan 23, 
2845 Niel (03/830.01.84). (E.E)

SAM SAMORE. Zijn foto’s ogen verontrustend vanzelf
sprekend ‘eigentijds’; ze hebben iets glibberigs. Alsof ze 
weten dat we ons tot ze aangetrokken (zouden kunnen) 
voelen. Samore studeerde ooit behaviouristische psycholo
gie in Wisconsin, het experiment is zijn methode. Hij past ze 
toe op begrippen als ‘schoonheid’, ‘mythe’, ‘verlangen’, 
‘identiteit’... Eind de jaren ’80 hangt hij reeksen fotootjes, 
amper enkele centimeters groot, aan de witte wanden van zo 
nog gigantischer lijkende galerieruimten. Later maakt hij 
‘onbestemde’ boeken en installaties waarin allerlei close- 
ups en fragmenten van ‘toevallige voorbijgangers’ op een 
filmische wijze gemonteerd worden. Hij noemt ze laconiek 
Situations en presenteert ze zonder titel, datum of geografi
sche indicatie. Zelfs zijn basismateriaal verzamelt hij niet 
eigenhandig, hij stuurt een aantal professionele fotografen 
de stad in en gaat aan de slag met de snapshots die zij hem 
leveren. Een tijdlang brengt hij enkel nog ‘poëtische’ teksten
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aan op muren van tentoonstellingsruimten en recent werkt 
hij terug aan fotografische Allegories of Beauty, blow-ups 
van gefragmenteerde lichamen, gelaten die zich enkel schijn
baar tot elkaar lijken te wenden. Samore: “For we do not 
know whether gazes merely intersect without intention or 
whether they are repositories of entire life histories.” Gladde 
jongen, die Sam. Allegories of Beauty, (Incomplete) tot 
31 mei in galerie Rodolphe Janssen, Livornostraat 35, 
1050 Brussel (02/538.08.18). Van 15 mei tot 9 juni is er in 
L ’ateHer van het Centre National de la Photographie in Parijs 
eveneens werk van Sam Samore te zien, in het kader van een 
project met studenten van de école des Beaux-Arts in Nîmes. 
(E.E.)

BRUXELLES/CANAL. Net als de Noord-Zuid spoor
verbinding en de grote lanen naar het centrum, vormt het 
Kanaal een as die door Brussel loopt. Samen met La Fonderie 
die het historische luik op zich nam, werkte Brusselaar 
Bernard Marcelis een ruime fotografische benadering uit van 
die derde grote Brusselse as. Er zijn pure reportages: een van 
Gilbert De Keyser uit 1966 gemaakt naar aanleiding van 
Claude Gabriels’ film La Porte des Rivages, of een recente 
van Jean-Dominique Burton over de Brusselse sluiswachters. 
Marie-Françoise Plissait ging op zoek naar het ritme van het 
dagelijkse leven rondom het kanaal en fotografeerde het 
.Vergotedok op verschillende tijdstippen, Dominique de 
Gueldre fotografeerde er uitsluitend bij nacht. Marin Kasimir 
woonde in de jaren ‘80 bij de Biestebroekkaai, hij realiseerde 
er ook een aantal van zijn panoramische sequenties. Christine 
Feiten en Véronique Massinger werkten in 1990 met hun 
'caravana obscura’ in de buurt van het kanaal en Lukas 
M. Hüller maakte er een filminstallatie van die over 360 gra
den geprojecteerd wordt. Samen met dat van Christian Carez, 
Carlos da Ponte en Louis Motquin is hun werk te zien tot 
31 mei in La Raffinerie du Plan K, Manchesterstraat 21, 
1080 Brussel (02/511.83.01). (E.E.)

FAZAL SHEIKH/GILLES PERESS. Onder de titel Beeld
vorming van de politieke en humanitaire crisis in Midden- 
Afrika brengt het Nederlands Foto Instituut een dubbel
tentoonstelling. Enerzijds wordt de actuele situatie in Ruanda 
en Zaïre “die de gehele internationale gemeenschap in ver
legenheid brengt” onder de aandacht geplaatst, tegelijk wil 
men ook een voor een instituut als het NFI relevant probleem 
in het midden gooien. De vraag welke rol de fotografie en 
fotografen (nog kunnen) spelen in de weergave van conflic
ten, oorlog, geweld (in het algemeen). Tijdschriften en 
kranten zijn nauwelijks nog geïnteresseerd in uitgebreide en 
diepgravende fotodocumentaires. Tentoonstellingen en boe
ken zouden dit probleem misschien gedeeltelijk kunnen 
opvangen, maar hoe moet dit ‘soort’ fotografie in een mu
seum of galerie worden gepresenteerd?
Deze fotografen bijvoorbeeld schuiven allebei naar voor dat 
ze “vanuit een zeer sterke betrokkenheid bij hun onderwerp” 
werken. Met hun ‘manier’ van fotograferen en ‘vorm’ van 
presenteren willen ze zich afzetten tegen de gangbare beeld

vorming over Afrika in het algemeen - het cliché van een 
zielige en hongerende bevolking - of over de burgeroorlog 
daar in het bijzonder. De roots van de Amerikaanse fotograaf 
Fazal Sheikh (1965) liggen in Kenia en daardoor is hij, zegt 
hij, ook sterker geïnteresseerd in de persoonlijke achtergron
den van de mensen die hij in Afrika ontmoette. Hij fotogra
feert geen slachtoffers van honger en geweld, maar maakt in 
de vluchtelingenkampen “portretten met respect”, hij sprak 
met de mensen, gaf ze de gelegenheid om iets terug te 
zeggen, hij vermeldt hun naam. Zo krijgen ze voor hem hun 
individualiteit terug en zijn ze niet langer onderdeel van een 
grote, abstracte groep van slachtoffers. Sheikh zou willen dat 
we ons met de geportretteerden identificeren, dat we ons in 
hun situatie inleven. De Fransman Gilles Peress ( 1946) is een 
van de buitenbenen van het internationale fotopersagentschap 
Magnum. Niet zozeer om zijn manier van fotograferen - 
scheve, onverwachte standpunten of abrupte afsnijdingen 
zijn inmiddels ook bij Magnum schering en inslag - maar 
vooral om de ‘montage’ van zijn beelden tot quasi filmische 
reeksen. Uit zijn montages snijdt Peress weinig of geen 
beelden weg, alvast niet de ‘allerergste’. Dat, samen met de 
onontkoombare opmaak, maakte zijn boek The Silence zo 
schokkend. Ruanda, 1994, net na de slachting onder de 
Tutsi-bevolking. Niemand mag er nog naast kijken van 
Peress. Ook niet in tentoonstellingen. Zijn foto’s blijven 
oningelijst, hij maakt ‘installaties’ (in Rotterdam bijvoor
beeld met een honderdtal exemplaren van ‘het’ boek). Van 
beide fotografen verschenen trouwens de boeken bij Scalo 
(books and looks). The Silence van Peress is inmiddels 
uitverkocht, een herdruk zal waarschijnlijk nog dit jaar 
verschijnen. Een aankondiging die wellicht niet zo onschul
dig is, als ze klinkt. A Sense of Common Ground van Fazal 
Sheikh en The Silence van Gilles Peress: van 17 mei tot 6 juli 
in het NFI, Witte de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam 
(010/213.20.11). Van 27 mei tot 8 juni loopt er op een acht 
meter breed scherm het audiovisuele programma Rotterdam 
herrijst 1945-1960, dat werk bevat van 16 fotografen en 
filmmakers, waaronder Cas Oorthuys, Aart Klein of Steef 
Zoetmulder. (E.E.)

Beeld/Scherm

FILMMUSEUM. In het Brusselse Filmmuseum wordt in 
mei aandacht besteed aan films die de laatste 50 jaar gepro
jecteerd werden in de officiële selectie op het Festival van 
Cannes. Er loopt ook een retrospectieve van het volledige 
oeuvre van Michelangelo Antonioni. In juni worden films 
vertoond die ook te zien waren op het Wereldfestival voor 
Film en Schoone Kunsten dat in juni 1947 in Brussel plaats
vond. Inlichtingen in het Filmmuseum, Baron Hortastraat 9, 
1000 Brussel (02/507.83.70). (M.H.)

CINEMA NOVA. Cinema Nova presenteert in mei werk 
van onder meer horrorfilmer Jess Franco,, de Tsjechische 
surrealist Jan Svankmajer (het nieuwe Conspirators of

Fotografie kort

■ Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais, 
Place des Nations, 59282Douchy-les-mines(03.27.43.56.50): 
Remains van Robin Dance en Treintamil van Fernando 
Gutiérrez: tôt 15 juni.
■ Centre national de la photographie, Hôtel Salomon de 
Rothschild, rue Berryer 11,75008 Paris: Anthony Hernandez, 
Cari De Keyzer, Sam Samore, Pascal Convert: 15 mei tôt 
11 augustus.
■ Espace Photographique de Paris, Nouveau Forum des 
Halles, Porte Pont-Neuf, Place Carrée 4/8, Grande Galerie, 
75001 Paris (01.40.26.87.12): Mémoire des lieux et des 
temps, Jean-Claude Gautrand: van 28 mei tôt 13 juli.
■ Goethe-Institut, avenue d’Iéna 17, 75116 Paris 
(01.44.43.92.30): recent werk van Jörg Sasse: tot 28 juni. 
Tot 22 juni eveneens in het Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris.
■ Frac Auvergne, Chapelle de l’Oratoire, Clermont-Ferrand 
(04.73.31.85.00): onder meer Aziz+Cucher, Stéphane Cou
turier, Philippe Durand, Luc Olivier, GerVanElk: tôt 24 mei. 
■ Muséedépartementald’artcontemporaindeRochechouart, 
87600 Château de Rochechouart (05.55.03.77.77): Le Défilé, 
Suzanne Lafont: tot 22 juni.
■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin, 
IledeVassivière, 87120 Beaumont duLac (05.55.69.27.27): 
Moniek Toebosch, Thomas Demand, Thomas Rentmeister: 
tôt 29 juni; Bernard Pagès, Florence Chevalier: van 8 juli tot 
28 september.
■ SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln 
(221.226.24.33): een dialoog tussen Eugène Atget, Marcel 
Broodthaers, Walker Evans, Dorothea Lange, Charles 
Sheeler, Edward Weston: van 25 mei tot 8 augustus; August 
Sander, Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Bemd und 
Hilla Becher: Vergleichende Konzeptionen'. van 23 mei tot 
21 december.
■ Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn 
(228.9171.200): Deutsche Fotografie, Macht eines Mediums 
1870-1970'. van 7 mei tot 24 augustus.
■ Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 2, 30159 
Hannover (511.324.594): John Hilliard: tot 25 mei; Stasi 
City van Jane en Louise Wilson: tot 1 juni.
■ Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus, Museum 
für zeitgenossische Kunst, Fotografie, Plakat und Design, 
SprembergerStraBe 1,03046 Cottbus (355.22042): Lidwien 
van de Ven, film en fotografie: tot 25 mei.
■ Architekturmuseum, Pfluggâsslein 3, 4001 Basel 
(61.261.14.13): Jakob Burckhardt: van 31 mei tot 3 augus
tus.
■ Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Sack- 
straBe 16, 8010 Graz (0316/82.91.55): The Suburban City 
van Dan Graham: tot 1 juni.

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

Jan VAN MUNSTER
3 MEI -5 JUNI

Laurent CRUYT
11 JUNI - 11 JULI
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pleasure uit 1996, mengeling van animatie en live action 
rond masturbatiemachines), de Slovaak Martin Sulik, en Jiri 
Manzels Leeuweriken aan eén draadje dat in 1969 door de 
Tsjechische filmcensuur gewraakt werd. Op zaterdag 17 mei 
heeft er Anight in Technicolor plaats waarop zowel trailers, 
publiciteitsspots als superproducties in het befaamde kleuren- 
procédé getoond worden. Verder ook Belgische films, onder 
meer Un film van Eric Pauwels, de voorstelling van Neder
landse kortfilms (22 mei), een Super-8 avond (24 mei) en 
Open Screen (29 mei). Op vrijdag 30 mei worden stille films 
van Laszlo Moholy-Nagy begeleid door de muziekformatie 
The Ex. Dat allés en nog veel meer in Cinema Nova, Aren
bergstraat 3, 1000 Brussel (02/511.24.77). (M.H.)

MARIO AIRO. Ook Kunsthalle Lophem valt voor het 
verleidelijke duo film en plastische kunst. In het kader van de 
incubatiéïnstallaties ...een voortdurende belofte van beteke
nis. .. is er een installatie te zien van de Italiaanse kunstenaar 
Mario Airo, die Zoetrope heet - naar de productiemaatschappij 
van Francis Coppola. Het werk is geïnspireerd door het 
personage van de Motorcycle boy, gespeeld door Mickey 
Rourke in Coppola’s cultfilm Rumble Fish uit 1983. Tot 
28 juni in Kunsthalle Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 
Loppem (050/84.02.63). (M.H.)

NIEUWS VAN HET HORECA-FRONT, Waar vroeger 
de oude bisocoop Avenue stond aan de Brusselse Gulden
vlieslaan, opent begin mei een heus CyberTheatre, waar 
internet, CD-rom, V(irtual) R(eality)-toestanden en 
videoproducties te bekijken zullen zijn. Een café, 2 restau
rants en een shop completeren dit behoorlijk uit de kluiten 
gewassen cybercafé. Het initatief gaat uit van La Rétine du 
Plateau bekend van onder meer haar filmonbijten en film
projecties op onmogelijke plaatsen als bijvoorbeeld het 
Jubelpark. Maar ondertussen zijn zij minderheids
aandeelhouders geworden in een firma die GTN (Global 
Theatre Network) heet en gerund wordt door Philip 
Brauermann. GTN heeft niets meer of minder als doel dan 
een franchiseketen van dergelijke cybertheaters op te zetten. 
120 miljoen BEF is er al gestopt in het Avenue-project dat 
37 arbeidsplaatsen moet opleveren in wat het eerste 
cybertheater ter wereld wordt. Er zijn naast entertainment 
ook debatten, screenings en lezingen voorzien over de nieuwe 
cybercultuur. CyberTheatre Avenue, Guldenvlieslaan 4, 
1000 Brussel (http://www.nirvanet.com/cybertheatre). 
(M.H.)

Videofest Berlin van 23 mei tot 1 juni, Transmedia c/o 
Podewill, Klosterstrasse 68-70, 10179 Berlin (030/ 
24.72.19.07, http://www.mediopolis.de/videofest/). (M.H.)

Katherine Dreier

Publicaties

DUCHAMP - A BIOGRAPHY. Het genre van de biografie 
wordt in de kunstgeschiedenis niet in dezelfde mate beoe- 

fend als in de literatuurgeschiedenis. Het aantal biografieën 
van Virginia Woolf is niet meer op de vingers van een hand 
te tellen, zodat Virginia’s complexe gevoels- en vooral ook 
seksleven inmiddels grondig is ontgonnen. Dit geeft meteen 
het grote gevaar van het genre van de schrijvers- en 
kunstenaarsbiografie aan: het werk wordt door smeuïge 
onthullingen over affaires en relaties aan het zicht onttrok
ken. Ook kan menige biograaf niet aan de verleiding weer
staan om het werk consequent in het licht van biografische 
gegevens te interpreteren, wat zo mogelijk nog ergerlijker is. 
In de kunstgeschiedenis is de monografie met biografische 
accenten gebruikelijk: het leven dient ter plaatsing van het 
oeuvre en wordt alleen behandeld inzoverre het daarvoor 
relevant wordt geacht. Enkel een breed publiek aanspre
kende góden als Picasso en Warhol (en recentelijk ook 
Johns) worden met biografieën geëerd.
Als er één kunstenaar is bij wie de kunst nauw met zijn 
levensloop is verbonden, dan is het wel Marcel Duchamp. 
Zijn leven was dan ook al tijdens dat leven onderwerp van 
talloze verhalen, anekdotes, geruchten en legenden. Ook

biedt vrijwel iedere publicatie over Duchamp informatie 
over zijn levensloop. Toch is nu pas de eerste biografie 
verschenen, geschreven door Calvin Tomkins, die reeds 
sinds de jaren ’60 over Duchamp publiceert. Met Tomkins’ 
ook in Nederlandse vertaling verschenen Time-Life boek De 
wereld van Marcel Duchamp is menigeen voor het eerst met 
het werk van Duchamp in aanraking gekomen. Tomkins 
behoort gelukkig niet tot de biografen die triomfantelijk 
beweren in de diepste krochten van de ziel van hun onder
werp te kunnen doordringen: hij pretendeert niet Marcel te 
kunnen ontkleden, zoals de vrijgezellen dat doen met de 
Bruid in het Grote Glas. Tomkins bewaart een zekere af
stand, en zelfs als hij in Duchamps liefdesleven spit, weet hij 
door zijn beheerste stijl de indruk van voyeurisme te vermij
den. Een bepalend element bij Duchamps amoureuze activi
teiten was zijn vrees om door kinderen aan een vrouw 
gebonden te worden en aldus gedwongen te zijn geld te " 
verdienen en een burgerlijk bestaan te leiden. Tot de weinige 
echte onthullingen van Tomkins (mij was het althans niet 
bekend) behoort echter dat Duchamp als jonge man wel 
degelijk een dochter heeft verwekt bij zijn minnares Jeanne 
Serre. Deze trouwde echter kort daarop, en zij voedde het 
kind samen met haar man op. Duchamp zou zijn dochter pas 
laat in zijn leven leren kennen. Voorts passeren uiteraard 
bekende liefdes zoals Beatrice Wood en Mary Reynolds de 
revue, alsmede de onfortuinlijke Lydie Sarazin-Levassor, de 
Rubeniaanse erfgename wier kortstondige huwelijk met 
Duchamp ook na Tomkins’ biografie tot de intrigerender 
raadsels van de wereldgeschiedenis blijft behoren. Bij de 
behandeling van deze kwestie komt ook Tomkins’ neiging 
naar voren om juist bij de meest onverklaarbare feiten in het 
leven van Duchamp simplistische verklaringsmodellen te 
leveren: het zou een huwelijk om het geld zijn geweest. Dat 
lijkt niet volstrekt absurd, maar het Verklaart niet waarom 
Duchamp uitgerekend met de niet bepaald een klassieke 
schoonheid te noemen Lydie in het huwelijksbootje stapte. 
Volgens getuigenissen van tijdgenoten was er immers geen 
gebrek aan aantrekkelijke erfgenames die geen onoverko
melijke bezwaren tegen een huwelijk met Duchamp gehad 
zouden hebben. Verrassend is dat Tomkins de tot nu toe in de 
Duchamp-literatuur nauwelijks genoemde Maria Martens, 
de vrouw van de Braziliaanse ambassadeur in Washington, 
ten tonele voert als een van zijn grote liefdes. Een van de 
eerste schetsen van Etant Donnés is aan haar opgedragen : de 
suggestie is dat de vrouw in dit in het geheim onstane late 
werk op Martens is geïnspireerd, en dat zij ervoor verant
woordelijk is dat Duchamp zichzelf weer aanzette tot het 
maken van een ambitieus kunstwerk. Gelukkig denkt Tomkins 
niet met deze ‘sleutel’ het werk afdoende te kunnen verkla
ren: hij merkt terecht op dat juist Etant donnés een myste
rieus en onderbelicht werk blijft, waar niemand echt raad 
mee lijkt te weten.
Bij de beschrijving van het onstaan van het klassieke werk 
van Duchamp uit de jaren ’ 10 en ’20 laat Tomkins zorgvul
dig zien met welke onthechting Duchamp eraan werkte - en 
vaak ook naliet eraan te werken. Het Grote Glas en de
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readymades waren privé-projecten, niet Bestemd voor een 
breed publiek. Na Tomkins’ biografie dient definitief elke 
criticus of filosoof die nog durft te beweren dat Marcel 
Duchamp ‘een flessenrek (of een urinoir) in een museum 
zette en het daarmee tot kunst verhief naar Vuurland te 
worden verbannen. De readymades hebben tot aan de ja
ren ’30 nooit in een museum of een andere tentoonstellings
ruimte gestaan. Duchamp ging het juist om het creëren van 
werken die op de grens van de kunst staan - die geen 
kunstwerkenzijn. Beginjaren ’20 konden ook de readymades 
en het Grote Glas Duchamp steeds minder boeien. Daarna 
hieldhij zich nog wat bezig met optische experimenten, maar 
vooral met het bevredigen van zijn schaakverslaving. Alkan 
men instemmen met Tomkins’ kritiek op de tendens om elk 
gevonden krabbeltje of frutseltje van Duchamp als werk in 
de oeuvrecatalogus op te nemen, merkwaardig is zijn weige
ring om de Rotoreliëfs en de optische machines als volwaar
dige werken te zien - weliswaar benadrukte Duchamp zelf 
dat het daarbij niet om kunst ging, maar ook de readymades 
zijn immers geen kunst in de traditionele betekenis meer, en 
ook geen anti-kunst, maar veeleer a-kunst. Dat geldt ook 
voor de optische werken, die mijns inziens tot het beste 
behoren van wat Duchamp heeft gemaakt. Net als de 
readymades werden zij uiteindelijk niettemin als kunstwer
ken geaccepteerd, omdat Duchamp door zijn activiteiten de 
grenzen van de kunst drastisch heeft verlegd.
Voor Duchamps steeds verdergaande artistieke abstinentie 
in de jaren ’20 en ’30 hanteert Tomkins helaas weer een erg 
simpele verklaring. Duchamp zelf heeft enkele keren gezegd 
dat hij simpelweg geen ideeën meer had, en weer kunst zou 
gaan maken als daar verandering in kwam. Tomkins accep
teert dit volledig. Als het echter van één 20ste-eeuwse 
kunstenaar moeilijk te geloven valt dat zijn ideeën op een 
gegeven moment op waren, dan is het wel van Duchamp. 
‘Geen ideeën meer’ is door Duchamp vermoedelijk als een 
handige verklaring voor een veel complexere oorzaak ge
bruikt. Geen zin meer om tijd en moeite te investeren in het 
uitwerken van ideeën, een vermoeidheid met betrekking tot 
het produceren van kunst of a-kunst - dat komt naar mijn idee 
iets dichter in de buurt. Gelukkig hanteert Tomkins slechts 
een doodenkele keer dit soort extreme simplificaties. In veel 
gevallen is zijn nuchtere houding verfrissend. Het zij zo dat 
veel aspecten van Duchamps werk onder tafel vallen: een 
biografie is niet de plek om Duchampologie voor gevorderden 
te bedrijven, afgezien van het feit dat Tomkins principieel 
wantrouwig staat tegenover al te veel exegese. Bijna een 
running gag in het boek is zijn afkeer van Arturo Schwarz en 
diens waanzinnige interpretaties van Duchamps werk aan de 
hand van een jungiaanse alchemie-theorie en de veronder
stelling dat Duchamp incestueuze gevoelens voor zijn zus 
zou hebben gekoesterd. Genoeglijk schetst Tomkins een 
scène waarin Duchamps vrouw Teeny, met wie hij op late 
leeftijd trouwde, eist dat haar man stappen onderneemt tegen 
Schwarz’ monomanie. Duchamp maakt zich - een zeldzaam
heid - kwaad: natuurlijk schrijft Schwarz complete onzin, 
maar dat is zijn goed recht. Als Teeny er anders over denkt, 
moet zij maar een eigen boek schrijven. Dit alles vloeit voort 
uit Duchamps theorie van the creative act: de kunstenaar 
verricht slechts het halve werk, het is de kijker, die het 
kunstwerk voltooit door zijn interpretatie. Door zijn 
Angelsaksische common sense-houding schiet Tomkins soms 
te kort als het om het interpreteren van Duchamps werk gaat, 
en soms ook als het moeilijk verklaarbare feiten in zijn leven 
betreft, maar hij heeft met deze uiterst aangenaam te lezen 
biografie een zeer stevige feitelijke basis gelegd voor de 
Duchampologie. Een toekomstige Arturo Schwarz zal na 
lectuur van dit werk wellicht de neiging onderdrukken om 
hersenspinsels te ontwikkelen. Calvin Tomkins, Duchamp: a 
biography, Henry Holt and Company, New York, 1996. (S.L.)

YOU ARE THE WEATHER. RONI HORN. Sinds meer 
dan twintig jaar reist de Amerikaanse kunstenares Roni Hom 
afenaannaarIJsland.Een ‘vreemd’ land voor haar en dat wil 
ze ook zo houden, enkel onder die condities kan ze vat 
krijgen op de ‘dingen’, er een ‘objectieve’ relatie mee aan

gaan, waarover ze sinds 1990 ‘verslag’ doet. Roni Hom 
schildert, maakt sculpturen, tekent, schrijft observaties en 
essays, fotografeert, maakt boeken. Onlangs verscheen van 
haar bij Scalo {of all editors...) een verwarrend boek met 
foto’s. You are the Weather bevat ‘weinig meer’ dan honderd 
close-up foto’s van een jonge vrouw die recht de lens inblikt, 
full page op een strategisch smal wit randje na, in kleur of 
zwart-wit, veelal haarscherp, nu en dan mistig. De ampele 
woorden vóór in het boek leveren minimale info. De vrouw 
is een IJslandse, ze heet Margrèt Haraldsdóttir Blöndal en ze 
trok zes weken lang met Roni Hom het eiland rond, van de 
ene warmwaterbron naar de andere. Elke dag werden er 
foto’s gemaakt, bij zon of regen, in helder of in brak water. 
Aanwijzingen werden er niet gegeven. Blöndal dompelde 
zich onder, Hom fotografeerde. Verraderlijk simpel, maar 
het boek wérkt. Zoals Roni Hom het wellicht toen al had 
bedacht: “The expression on her face, cumulative in a 
sequence forms a scent - lingering and inextinguishable, a 
stare without end”. In al haar werken blijft Hom in wezen een 
‘kijker’. Het is de dialoog tussen kijker en het potentieel 
bekekene die haar werken ordent, zoals ze zegt in een 
interview met Hannelore Kersting. Al zagen we haar blik 
nog nooit eerder zo intiem, sensueel als in You are the 
Weather. Het lijkt het isolement en de ‘afstand’ even te 
verzachten, het maakt misschien ook een andere, ‘warmere’ 
lectuur van haar werk mogelijk. Uit het essay Making Being 
Here Enough in Homs boek uit 1994, Pooling Waters : “En 
misschien omdat ik hier ben en omdat het ik in wat hier is dat 
wat hier is anders maakt, zal dat misschien zijn waarnaar ik 
op zoek ben. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet niet zeker 
of ik in staat zal zijn het verschil waar te nemen”. Roni Hom, 
You are the Weather, Scalo Verlag, Zürich, 1997. (E.E.)

Tijdschriften

METROPOLIS M. In nauwelijks 4 jaar tijd hebben zonder 
veel poeha Forum International, Artefactum, Ruimte en 
Kunst en Museumjournaal de boeken gesloten. Behalve 
HTV De Ijsberg is uit dit kerkhof niets nieuws ontstaan; iets 
dergelijks zou het literair veld niet overkomen. Metropolis M 
- als bijna 20-er nu dus het oudste Nederlandstalige tijd
schrift over hedendaagse kunst - wil vanaf het februari- 
nummer een nieuwe koers varen. Hoofdredacteur Let Geerling 
rechtvaardigt de koerswijziging als noodzaak om de grotere 
samenhang in de hedendaagse kunst te (her)ontdekken. 
Minder kortademig de actualiteit en het tentoonstellings- 
programma van de grote kunstinstellingen naspurten, klinkt 
het samengevat. Geopteerd werd om de vaste rubricering 
‘oude stijl’ als Reservoir, Reviews en de boekenrubriek 
Alphabet City te verlaten ten gunste van een lossere benade
ring rond themata, en natuurlijk voor een nieuwe vormge
ving.
Mij lijkt de uitwerking nog niet echt geslaagd en dit om twee 
fundamentele redenen. Ten eerste mis ik een stevig funda
ment, theoretische inzichten en een gedegen uitwerking. 
Voorts wordt de presentatie vooral gekenmerkt door een 
zekere vluchtigheid. Zo presenteert hét februari-nummer 
bijvoorbeeld in een reeks van vier artikels een aantal Neder
landse curatoren. Hoe deze zich precies positioneren door-, 
heen hun werk en wat ze beijveren, daar heb je eigenlijk het 
raden naar. Met meer nauwkeurigheid en inzet kan men 
doorheen minder artikelen een duidelijker beeld bekomen. 
Het april-nummer bevestigt deze losse omgang, waarbij 
opvalt dat men doorgaans niet-artistiek beschouwde feno
menen toch in het kunstveld wil inlijven. Men noteert 
(kunst)grensoverschrijdende activiteiten, maar de in het re
dactioneel beloofde theoretische betekenis en situering er
van blijft eigenlijk uit. Opvallend ook hoe men kunst, mode 
en muziekcultuur relatief gescheiden aan bod brengt. Een 
blad als het Belgische Andere Sinema bijvoorbeeld neemt 
het woord ‘kunst’ nauwelijks in de mond, maar weet onder
tussen wel duidelijk stelling te nemen in onze mediacultuur. 
Metropolis M is te bereiken via Postbus 19263, 3501 DG 
Utrecht (030/234.21.25). (E.W.)

Nieuwe Publicaties

• Sans oublier Baudrillard, 3ième Rencontres Internationales 
de Sociologie de l’Art Grenoble, La Lettre volée, Brussel, 
1997.
■ James Coleman, tent. cat. met een tekst van Rosalind E. 
Krauss, Wiener Secession, Yves Gevaert, Wien-Brussel, 
1997.
■ Palissade, volume 1, Dirk Lauwaert, Paul De Vylder 
over censuur, Gent, 1997 (Vlaanderenstraat 41, 9000 Gent 
(09/224.00.40).
■ Leo Divendal, A photographic essay, tekst Jan de Goede, 
Basalt publishers, Amsterdam, 1997.
■ Renée Green, Certain Miscellanies, some documents, 
tent, cat., Daadgalerie, De Appel, Berlin-Amsterdam, 1996.
■ Conversation pieces: crisis in curation - Elisabeth 
Sussmann/Ine Gevers; curating, the art of creating contexts, 
Jan van Eyck Akademie, Maastricht, 1997.
■ (Un)common places. Stephen Shore, Korrie Besems, 
Eugène Atget, tent.cat. Nederlands Foto Instituut, 1997.
■ Jacq Vogelaar, Uithetoog, Beeldverhalen, Uitgeverij De 
Bezige Bij, Amsterdam, 1997.
• Hans Blokland, Publiek gezocht, essays over cultuur, 
markt en politiek, Uitgeverij Boom, Amsterdam-Meppel, 
1997.
■ Nobuyoshi Araki, Tokyo Lucky Hole, Taschen, Köln, 
1997.
■ Documenta X, documents 3, Cantz Verlag, Ostfildern- 
Ruit, 1997.
■ Robert Morris, recent felt pieces and drawings, tent. cat. 
met teksten van Wim Beeren, Irene Veenstra en Rosalind 
Krauss, Kunstverein Hannover, 1997.
■ Gerhard Richter, Abstract Painting 825-11, 69 Details, 
nawoord van Hans Ulrich Obrist, Scalo, Zurich, 1997.
■ ' Jeff Wall, tent. cat. met een tekst van Kerry Brougher, 
Scalo Verlag, Museum of Contemporary Art, Zürich- 
Los Angeles, 1997.
■ Gast Bouschet, Here, Galerie Nei Liicht, Dudelange, 
1997.
■ Pierre Cabanne, Duchamp & Cie., Editions Pierre Ter
rail, Paris, 1996.
■ Jacques Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore 
un effort!, Editions Galilée, Paris, 1997.
■ Liz Wells, Photography, a critical introduction, 
Routledge» London, 1997.
■ Manuel J.Borja-Villel, Jean-François Chevrier, Craigie 
Horsfield, La ciutat de la gent, Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona, 1997.
■ Rachel Whiteread, tent, cat., Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Madrid, 1997.
■ Hanne Darboven, Opusl7A, CD, Dia Center for the Arts, 
New York, 1997.
■ Robert Lehman Lectures on contemporary art, deel 1, 
onder redactie van Lynne Cooke en Karen Kelly met essays 
over Lawrence Weiner, Brice Marden, Joseph Beuys, Dan 
Graham, Robert Gober, Katharina Fritsch, On Kawara, Ann 
Hamilton en James Coleman, Dia Center for the Arts, 
New York, 1996.

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

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

JAMES COLEMAN
Catalogus met een essay van Rosalind E. Krauss

Tweetalige uitgave Engels - Duits. 72 p., 21 afb., 27 x 21 cm. ISBN: 2-930128-06-2. Prijs: 990 BF 
In coëditie met de Wiener Secession, Wenen

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop

Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent Maarstraat 22 - B 2000 Antwerpen
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 
architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 03/232.94.16 
open woensdag-donderdag-vrijdag 14-18u30 • zaterdag 11-18u30
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Tentoonstellingsagenda
België

Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108-9300Aalst 0053/71.06.46 - do-za 14-18u
“De computer en de conceptuele schilderkunst” - Matthias Groebel, Joseph 
Nechvatal/ ’Soundinstallations” - Bernard Bernatzik, Mo Becha [tot 1/6]
■ Galerie Path
Leo De Béthunelaan 59 - 9300 Aalst <0053/77.22.97- vr 15-18u w-w 14-18u
Luc Claus [tot 8/6]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 -9300Aalst 0053/76.13.11 - di-vr 10^12uza-7.o 14-17u
"Gitaren..." [tot 25/5]
“El arte flamenco” [tot 25/5]
• Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst 0053/78.89.81 - wo-za 14-18u
“Tuin” - Ingrid Mostrey [tot 7/6] •
Evert Defrancq [13 tot 28/6]
■ Oud Schepenhuis
Grote Markt -9300 Aalst
“Gitaren.. .’’/’’Hernandez.. " [tot 25/5]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 0053/70.26.60 - di-yr 10-12u 14-17u za-w 14-17u
“Gitaren...” [tot 25/5]

Antwerpen

■ Contemporary & Emerging Art
Markgravelei 118- 2018 Antwerpen 003/237.61.08 - Op afspraak 
“Multiples en grafiek’ - Jenny Holzer, Jeff Koons, Per Kirkeby, Cindy 
Sherman...
■ deSingel
Desguirdei 25 -2018Antwerpen 003/244.19.20 - di-zo 14-18u
“Op zoek naar openbare ruimte in éen geprivatiseerde staat; 4 Londense 
architecten” - Pierre d’Avoine, Tony Fretton, Bic Party, Tim Ronalds [tot 1/6] 
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat31-33 - 2018Antwerpen 003/202.48.90 - ma-zo 10-17u 
“Indische Mogoljuwelen van de 18de en 19de eeuw” [ 16/5 tot 17/8] 
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 9-19u 
“Joris Minne, 1897-1988” - grafiek, tekeningen, sculpturen [tot 8/6] 
‘Transmutaties, make believes, cosmic emotions” - Cesar Bailleux [10/5 tot 15/6] 
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliaidstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u
Jean-Marie Bijtebier - schilderijen [tot 28/6]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 003/248.72.95-wo-za 14-18u
Jürgen Voordeckers [tot 24/5]
■ Galerie Van der Planken
Steenhouwersvest 13 - 2000Antwerpen 003/233.54.58 - wo-za 13-18u zo 14- 
18u
Rudi Pillen - schilderijen [tot 25/5]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14- 2000Antwerpen 003/237.11.27-di-vr 10-18uza 12-18u
Orla Barry, Anne Daems [tot 24/5]
■ Gallery Ronny Van de Velde
Uzerenpoortkaai 3 -2000Antwerpen 003/216.30.47-di-za 10-18u 
“Hommage aan René Victor 1897-1984” - Oscar Jespers, Paul Joostens, Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Rik Wouters... [tot 18/5]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 003/206.03.50 - di-za 10-17u 
"Rubenstextiel" [28/6 tot 5/10]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zp 10-17u 
“Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers, 1475-1550” [tot 22/6] 
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastmat 110 - 2030Antwerpen 003/543.90.30-ma-za 10-17u
Fabienne De Vel, Lieve Van De Looverbosch [tot 22/6]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66- do-zo 13-17U
Mathieu Meyers - installatie [5/6 tot 5/7]
■ Middel heim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zó 10-20u
“Wide White Space in Middelheim" [tot 17/8]
Anthony Caro [24/5 tot 17/8]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10-17u
“Out of senses” - Aya & Gal Middle East, Tiranit Barzilay, Reuven Cohen, Uri 
Tzaig.. .P‛A la recherche du temps perdu - biografie” - Marcel Maeyer/”De 
verzameling” [tot 8/6]
“De verzameling 1987-1997’/”Miniatuurwerkelijkheden, het Muhka gezien 
door 9 fotografen” [27/6 tot 24/8]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen 003/216.22.11 - di-za 10-17u
“Uit het kader, 10 jaar educatief werk” [tot 15/6]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 10-16Ù 
“Hommage Julian Key, affiche-ontwerpen vanaf 1966” [tot 16/5] 
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25-2000Antwerpen 003/257.14.17-di-vr14-19uzal2-17u
Jan van Munster [tot 5/6]
Laurent Cruyt [ 11/6 tot 11/7]
■ Galerie De Ziener
Stationsstraat55 -1730Asse 002/582.18.51 - do 18u30-21u vr-za l5-18u
Willy Peters [tot 18/5]
Groep [24/5 tot 22/6]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem 003/286.88.20 - di-za 10-17u 
“Inside - outside: file under graffiti” [tot 8/6]

Bilzen

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740Bilzen 0089/41.39.13 - di-za 10-18u
“Verborgen natuur/talent” [tot 19/5]

Brugge

■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200Brugge St.-Andries 0050/31.14.05 - za-za 15-18u 
Gastkunstenaar Michel Thuns - tekeningen, schilderijen/'Permanentie" - Geert 
Opsomer, Ria Verhaeghe, Linda Vinck [tot 22/6]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 -1000Brussel 002/502.87.93- enkel op afspraak
Richard Venlet [tot 25/5]
Philippe Van Cutsem & Thibaut Halbardier [31/5 tot 10/8]
■ Argos
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u
George Bures Miller [29/5 tot 28/6]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat21-23 -1150Brussel 002/770.53.33 - di-za 10-17u
“Baltazar II, drukken, kunstenaarsboeken en boekbanden” [tot 14/6]
“Chan Ku-Yut: boeken, aquarellen en kalligrafieën” [19/6 tot 13/9]
■ Boetiek Stijl
Daensartstraat 74 -1000 Brussel
“Design as design” - Myriam Burnaz, Ann Demeulemeester, Tony Heyndrickx,
Traces de Doigts, Danny Venlet, Maarten Van Severen [tot 19/7]
■ Box
Kardinaal Mercierstraat - 1000 Brussel
Yves Van Pevenage [tot 1/6]
Franciska Lambrechts [-/5 tot -/6]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u
“Parcours” - Manuel Alves-Pereira, Cristina Di Meo, Michal Gilboa, Brigitte 
Ribaucourt [22/5 tot 28/6]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u
Simon Bill [tot 7/6]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St. Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - di
do za-za 15-18u
Nathalie Van Lippevelde - sculpturen [tot 17/5] 
“Confrontatie” - sculpturen, schilderijen [30/5 tot 29/6]
Albin Courtois [tot 30/11]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190 Brussel 002/347.16.86 - ma-vr 12-19uza ll-18u 
Elise Tak - schilderijen/”De Deserteur en andere video’s” - Harald Theys, Alex 
van Mechelen, Sabrina Lindemann... [tot -/5]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-19u
Pitch - installaties/Miles Kingsley McKane - projecties [20/6 tot 2/8]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060Brussel 002/538.09.01 - ma-za ll-18u
Hans Kalliwoda [tot 16/5]
Paul Parker [22/5 tot 29/6]
■ Encore. ..Bruxelles Unité de Production et Création Contemporaine
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/512.12.02 - di-za ll-18u
“Three to one” - Max Neuhaus - ontwerpen, tekeningen [tot 31/5]
“Design as design” - Myriam Burnaz, Ann Demeulemeester, Tony Heyndrickx, 
Traces de Doigts, Danny Venlet, Maarten Van Severen [tot 19/7] 
■ Felix Happark
Waversesteenweg 510-514 -1040Brussel 002/734.84.43 -
“Beeld in park 1997’ - Philip Aguirre y Otegui, Orla Barry, Paul Casaer,
Patrick Corillon, Michel François, Frédéric Gaillard, Philip Huyghe... [26/6 tot 
28/9]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050Brussel 002/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-za ll-19u

■ “Alvaro Siza, œuvres et projets” [tot 25/5]
• Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u30
Sergio Cascavilla [21/5 tot 15/7]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat-13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Mimmo Jodice - fotografie [tot 31/5]
■ Galerie Raffinerie du Plan K
Manchesterstraai21 -1080Brussel 002/523.18.34 - di-za 14-18u
“Bruxelles Canal, fotografische landschappen” - Jean-Dominique Burton, 
Christian Carez, Marin Kasimir, Marie-Françoise Plissait... [tot 31/5]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18-di-za 14-19u
“Allegories of beauty (incomplete)” - Sam Samore [tot 31/5]
Accrochage [5 tot 26/7]
• Galerie Vincenz Sala
Henninstraat 9 -1050 Brussel 002/649.61.77 - do-vr 18u30-21u za 14-18u
Jochem Hendricks [tot 28/5]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 8 -1050 Brussel 002/646.63.30 - di-za 12-18u
Patrick Vanden Eynde [22/5 tot 6/7]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37 -1000Brussel 002/644.30.63 - di-za 12-18u
Alex Hartley [tot -/6]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel 002/641.30.87 - ma-vr llu30-17u
"Viginti Quattuor” - Fred Bervoets, Jean Bilquin, Bram Bogart, Jan Burssens... 
[2 tot 20/6]
■ Gulden Vliesgalerij
Gulden Vlieslaan, Naamsepoort -1050 Brussel 002/512.50.49
“Para-Site” - Orla Barry, Delphine Bedel, Alec De Busschère, Mira Bernabeu, 
Maurizio Cattelan... [tot 22/6]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 12-18u30
Douglas Gordon [tot 31/5]
Renée kool [4/6 tot 5/7]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-za 10-12u 13-17u .
“Paul Delvaux (1897-1994)” - retrospectieve [tot 27/7]
• La Médiatine
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 002/761.27.52 - 14-18u
Charline Mahy, Bern Wery [7/5 tot 1/6]
•Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 002/226.12.11 -di-do za-za 11-I8u vr 11-21 u
Pierre Kempeneer - fotografie [24/5 tot 3/6]

■ Osiris Gallery
Bartier Galerij 12 -1000Brussel 002/511.09.21 - do-za 14u30-18u
Cremonini [17/5 tot 28/6]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000 Brussel 002/507.84.66 - di-za 10-18u 
“De kunst van het verzamelen, Collectie Nederland”/Esko Mannikkö - 
fotografie [tot 25/5]
“Silent movie” - Chris Marker/Alberto Bum - retrospectieve [5/6 tot 17/8]
■ Ter Waesbroeck, Elishout School voor voeding
E. Gryzonlaan 1 -1070Brussel 002/526.76.00
“Het 19de eeuwse kunstenaarsatelier in Brussel” [tot -/5]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel 002/512.34.25 - di-za 12-18u
“Made in Glasgow” - John Beagles, Caroline Woodley, Susanne Ramsenthaler, 
Mehmet Adil... [tot 18/5]
■ Verbindungsbiiro Nordrhein-Westfalen
Michel Angelo loan 10 -1000 Brussel 002/739.17.75 - ma-do 13-18uvr 13- 
16u30
“Christian Rohlfs, een expressionistisch schilder” [tot 16/5]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10 
- di-za 10-18u
“Dérision et raison” - Andy Warhol, Duane Michals, Cindy Sherman, Les
Krims... [tot 31/8]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
LucienMatthyslaan 3-5 - 9800Deinze 009/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30 
za-za 10-12u 14-17u
Frans Piens - schilderijen [tot 2/6]

Dendermonde

■ Vleeshuismuseum
Grate Markt 32 - 9200 Dendermonde 0052/21.30.18 - di-za 9u30-12u30 
13u30-18u
“De steentijd in de eigen collectie” [tot 31/10]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-za 10-I2u 
14-17u
“Exotic parlance” - Jacques Charlier, Roy Grayson [tot 19/5] 
"Bildraum erweitert” - Klaas Kloosterboer, Walter Obholzer, Adrian Schiess, 
Peter Zimmermann [25/5 tot 29/6]

Deurne

■ Galerij Rivierenhof, Provinciaal Domein Rivierenhof 
Turnhoutsebaan246 - 2100Deume 003/360.52.09 -wo-za 12-17u 
“Kunstkring De Pelicaen” [7 tot 18/5] 
Lucien Degrijse - schilderijen [21/5 tot 15/6] 
“Het Deumes Pale" [18/6 tot 13/7]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10-9900 Eeklo 009/378.35.89 - vr-za 14-19u
Jan Saverys [tot 18/5]
Annelies Wouters [6/6 tot 13/7]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do 19-22u za-za 14-17u 
"Lentebeelden" - Johan Clarysse [tot 18/5]
“Multiples” [31/5 tot 22/6]

Gent

■ DePapegay
Twaaljkameren 21 -9000 Gent 009/224.18.80
“Actuele kunst in de Papegaaiwijk" - Jospeh Kosuth, Mark Goethals, Dan Van
Severen, Johan De Wit... [21/6 tot 6/7]
m Gele Zaal
Nonnemeersstraat26 - 9000 Gent 009/235.37.00 - ma-vr 9-17u
"Kunstpermanentie" - SaarDe Buysere - installatie [tot 30/6]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 009/225.66.76 - di-za 9u30-l 7u
“Design en identiteit, aspecten van Europees design” [tot 25/5]
■ Richard Foncke Gallery
St.-Jansvest 18 - 9000 Gent 009/223.81.28 - wo-vr 15-18u za-za 10-12u3015-
18u '
“Viewpoint, point of view” - Dirk De Vos, Lucas Devriendt, General Idea,
Thomas Huber, Heima Zobernig... [tôt 25/5]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent 009/222.38.96 - di-za 14-18u
Douglas Kolk [tot 1/6]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint-Amandsberg 009/225.49.18 - vr-za ll-19u
“Het kunstwerk als duizeling of valkuil” - Jean Bilquin - schilderijen [tot 25/5]

Hasselt

■ Centrale Openbare Bibliotheek
Martelarenlaan 17- 3500 Hasselt 0011/21.28.92 - ma+za 10-17u di-vr10-19u
"Ontmoeten'' - Johan Clijsters, Leo Sterckx, Kars Persoon [tot 8/7]

■ Imschoot, uitgevers

Wim Delvoye
Angèle, een. verhaal over varkens en ware liefde

56 pp, 900 bf, offset, typo en tatouage
Imschoot, uitgevers. Burggravenlaan 20, B-9000 Gent, België
Telefoon 32(0)9 222 55 08 fax 32(0)9 222 55 07

galerieenanzetevaarted
kaaistraat 10 - b 9900 eeklo - tel./fax 09.378.35.89

11 april tot 18 mei 1997 JAN SAVERYS

6 juni tot 13 juli 1997 ANNELIES WOUTERS
open vrijdag - zaterdag - zondag 14.00 - 19.00 u. of op afspraak
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■ Galerij van het Begijnhof
ZuivelmaHa33 - 3500Hasselt ^011/21.02.66 - di-zn 10-17uzo 14~17u
“Galeries hedendaagse kunst in Limburg” [18 tot 19/5]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt <D011/21.13.17 - di-za 10-17u zo 14-17u 
“Ouverture” - Joëlle Tuerlinckx, Orla Barry, Christoph Fink, On Kawara... [23 
tot 27/6 en 5/7 tot 7/9]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550Heusden-Zolder @011/53.33.15 - di do-vr 14-20u za-ZP 
14-18u
"Verbroken-verbonden, een visie op het urbane landschap" - Paul D’ Haese - 

fotografie [tot 4/6]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt <£>011/41.49.97 - ma-vr9-12u 13-16u 
“Verbroken-verbonden, een visie op het urbane landschap” - Paul D’Haese - 
fotografie [6/6 tot 2/7]

Hornu 

■ Grand Hornu Images
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu £>065/77.07.12-dd-zo 10-12u 14-18u 
“La main de l’homme” - Sebastiano Salgado [tot 8/6]

Kasteerlee 

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee ©014/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
Krystyna Szwajkowska [tot 20/6]

Knokke

E Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300Knokke £050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
Axel Hütte [-/5]
Kunstenaars van de galerie [-/6 tot -/7]
■ On-Gallery
Duindistelstraat9 - 8300Knokke Heist £050/60.77.86 - za-zo ll-13u 15- 
18u30
“Dreams” - Albert Szukalski [tot -/5]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse .
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk £056/22.41.87 - ma wo-zp 10-12u 14- 
19u
Piet Moerman - schilderijen, tekeningen [tot 8/6]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk '£056/25.88.57- ma do-vr 
14u30-18u30
Beniti Cornelis [tot 1/6]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk £056/22.07.68 - di-zo 14-18u
“Stimulans ’97" [tot 19/5]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke £056/21.48.56 - zo-wo 14-18u
Carl Jacobs - sculpturen, schilderijen [25/5 tot 22/6]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160Lokeren @09/348.06.42 - di-do 14-19u vrl0-12u 14- 
18u za 10-18u
‘3 kamers, 3 kunstenaars” - Luc Drieghe, Alex Michels, Jef Snauwaert [tot 24/5]
■ Park ter Beuken Centrum voor ruimtelijke kunst
Groendreef 8-9160 Lokeren - dagelijks 9-21u
“Tussen de bomen de stenen zien” - Paul Gees [21/6 tot 12/10]
■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren ©09/340.50.59 - zo 10-12u 14-17u
‘Geld is een sleutel die op alle sloten pas" [tot 13/7]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve ©010/47.48.41 - ma-vr 10-18u 
zp 14-18u
“Donation N. et M. Boyadjian” [tot 31/8]
“Les textiles Coptes d’Egypte” [tot 28/9]

Maasmechelen

■ Kasteel Vilain XIV
Dreef - 3630 Maasmechelen - zo 14-18u
“Identiteit en maskerade” - Malou Swinnen [tot 26/6]

Mechelen 

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800Mechelen <£>015/20.16.32 - 10-12u 13u30-17u 
“Kunst in Huis, kunstuitleen” [tot 25/5]

Merendree 

■ Galerie Lucas De Bruycker
Oostergemstraat 7A-9850Merendree £09/371.93.19- vr-za-zo 14-18u
Jean-Marie Bottequin [1/6 tot 6/7]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
7140Morlanwelz £064/21.21.93 - di-zo 10-18u
“Egyptiennes, Koptisch textiel van de Nijl" [tot 28/9]

Oelegem-Ranst

■ Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof Vrieselhof
Schildesteenweg 79- 2520Oelegem-Ranst £03/383.46.80-di-vr9-17uza-zo 
10-17u
“De wereld in de kleerkast’ [tot 30/11]

Oostduinkerke 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke £058/51.47:57 - vr-zo 14-18u
André Van Schuylenbergh, Maurice Brams - schilderijen, sculpturen [11/5 tot 15/6]
Hans Vanhorck, Ivo Lill - schilderijen, sculpturen [22/6 tot 10/8]
Paul Delvaux - grafiek [tot 28/12]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare £051/24.21.00 - ma-za 11-18u
Médard Verburgh - schilderijen [tot 1/6]
■ Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten Galerij Het Punt
Leenstraat 14 - 8800 Roeselare £051/20.30.29 - wo-vr 18-20u za 10-12u 14-17u
“4 generaties schilders” [tot 7/6]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal, Akademie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Nddaas £03/776.33.00 - ma-wo 19-21u za-zp 
10-12ul4-17u
“Dit kan ik ook” [tot 25/5]
“Het P.B. De Maere-atelier in de spiegel, zelfportretten” [tot 1/6] 
“Werken van de leerkrachten” [29/5 tot 26/6]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat29 - 3800 Sint-Truiden £011/68.79.59 - ma-zo 10-12u 
13-18u
“Identiteit en maskerade”-Malou Swinnen [tot 26/6] - -

Stavelot 

■ Ancienne Abbaye de Stavelot
4970 Stavelot - dagelijks 14-19u
Charles Bezie, Gilbert Decock, Jo Delahaut, Elise Delbrasinne, ... [tot 19/5]
■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17 - 4970 Stavelot £080/86.42.94 - vr-zp 14-19u
Belgeonne, James Brown, Jean-Charles Blais, Loic Le Groumellec [31/5 tot 22/6]

Tongeren 

■ Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren £012/23.39.14 - di-zo 10-18u
“Godenmacht, krijgerskracht, Keltische gouddepots” [tot 6/7]

Turnhout 

•'Steentje
Grote Markt44- 2300Turnhout £014/44.33.55- ma-vr9-16u30 za 10-12u 13-16u
“Schenking Remy Cornelissen” [tot 31/5]
■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout £014/41.94.94 - di-za I4-18uzo 10-12u 
14-18u
Daniël Dewaele [tot 1/6]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere £036/537.79.77-di-zo 12-17u
“Windstreken, kindertekeningen uit 3 continenten”/Olga Chernysheva, Anton
Olshvang, Dene Themen - installaties [tot 8/6]

“De Collectie Almere” [24/6 tot 10/8]

Leuven
Oostende

Amersfoort

HABB-Galeri

Hoekgebouw DiestsestraatDiestsevest- 3000 Leuven £016/24.37.72 - ma-vr 
9-16uzal4-17u
“Met andere vrachten, schedels en Boy” - Jan Burssens [tot 30/5]
■ Galerie Transit
7iensevest31 - 3010 Leuven £016/22.62.44 - vr-zo 14-18u
“De kus H” en “Soapmachine T’ - Frank Theys. [tot 17/5]
Ko Cheisen, Hullmann [23/5 tot 29/6] •
■ Romaanse Poort
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven £016/23.84.27- di-vr 10-16u za-zo 13- 
18u
“Nature morte??’ - Pascal Bernier, Guillaume Bijl, Geert Bisschop, Paul
Casaer... [tot 23/5]

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende £059/51.50.76 - vr-za 15-19u zo, ll-13u
Olivier Aubry, Dominique Lomré - schilderijen, werk op papier [tot 8/6]
■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende £059/50.81.18 - di-zo 10-18u
Riera y Arago, Barcelo [tot 8/6]
Emiel Claus, Antoon De Clerck, Armand Vanderlick [28/6 tot 28/9]

Otegem 

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem £056/64.48.93 - wo-zo 14-18u 
“Groepstentoonstelling jonge kunst’ [tot 8/6]
“ArtBasel” [11 tot 18/6]

■ Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort £033/461.99.87- di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
Jan Lavies - affiches, grafiek [tot 8/6]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen £020/547.50.50 - di-zp ll-17u
“Corneille, een overzicht 1947-1997” [tot 25/5]
“Jean-Clarence Lambert, ontmoetingen met Cobra” [tot 8/6]
“Shinkichi Tajiri, stille dynamiek” [13/6 tot 31/8]
“Collecties Cobra, de kunstenaarsgroeperingen Vrije Beelden en Creatie” [30/5 
tot 28/9]

Lier
Overijse Amsterdam

■ Stadhuis
Grote Markt - 2500 Lier
“Er gebeurt iets...” - Wim Delvoye, Hermann Maier Neustadt, Fred Eerdekens, 
Pierre Bismuth... [28/5 tot 28/9]

■ Kultureel Centrum Den Blank
Begijnhof11 - 3090Overijse £02/687.59.59 
“Andere kleuren” [tot 1/6]
“Het volksnationalisme in de affiche” [6 tot 29/6]

■A’pert
Overtoom 445 -1054 KG Amsterdam £020/683.68.89 - do-za 14-18u
Jennifer Krauss, Levent Tuncer, Karen Reimer - objecten, schilderijen [tot 24/5]
Michael Fleming - tekeningen [31/5 tot 28/6]

OPROEP beeldende kunst projekt

- DE REPRODUCEERBAARHEID VAN TIJD -

Dit projekt staat open voor beeldend kunstenaars, vormgevers, 
fotografen, architecten en personen uit andere beeldende disciplines, 
die een markante visuele bijdrage kunnen leveren aan de veelvormige 
plaatsbepaling van de actuele beeldende kunst
Het Grafisch Atelier Den Bosch - werkplaats voor beeldend kunstenaars - 
nodigt personen uit die werkzaam zijn in de marges van hun vak

GALERIE PAUL ANDRIESSE

16 mei t/m 28 juni

Thomas Struth
nieuw werk

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

Het gaat om een onorthodoxe en grensverleggende benadering 
van de begrippen tijd, reproduceerbaarheid en hun onderlinge 

wisselwerking, toegespitst op een kalender 1998 
In de werkwijze, techniek en materiaalgebruik is een productieve 

controverse zichtbaar van traditionele en digitale vormen 
Het streven is gericht op een tastbaar produkt in beperkte oplage 

Hierbij is ook goed denkbaar dat dit project beeldwerk 
oplevert dat het bereik van de kalender ontstijgt en daarom 

ook en vooral in een andere vorm kan worden gepresenteerd

installatie van

MATHIEU MEYERS
presentatie: do. 5 juni 13.00 uur
5 juni t/m 5 juli 1997
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)
+ op afspraak

CHRIS BAATEN 
VOLKERT POST 

FRED SCHURINK

Personen die geïnteresseerd zijn in dit projekt en bereid zijn om hierin eventueel samen te werken 
wordt verzocht te reageren vóór 15 juli a.s. »
Reakties voorzien van motivatie, een korte cv. en relevante documentatie kunt u zenden aan:
Grafisch Atelier Den Bosch, Boschveldweg 471,5211 VK ‘s-Hertogenbosch (NL)
O.V.V. "kalender 1998". voor informatie: tel. 31 (0)73 - 613 42 77 / telefax. 61.2 24 02

LOKAAL

presentatie: vrij. 6 juni 20.00 uur
6 juni t/m 6 juli 1997

(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur) 
+ op afspraak

ANTWERPEN
Verbrande Entrepotstraat 9

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

Kloosterlaan 138 BREDA
(ND 4811 EE Breda
Tel: 31 (0)76 5141928 W: http://www.lgkaal01.nl
Fax: 31 (0)76 5207124 E: bureau@lokaalO1.nl
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■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam-®020/523.18.22 - ma-vr 10-17u ?a-w 11- 
17u
‘Ik heb een tante in Marokko, leven in 2 culturen” [tot 24/5]
“Het Amsterdam van Herman Gordijn” - schilderijen [16/5 tot 28/9]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam ©020/620.48.78 -di-w 13-17u
“De smaak van de opdrachtgever II; de projectontwikkelaar” [15/5 tot 21/6]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam ®020/623.35.08 - di-vr 15-22u w-zo 12-17 
“De steen vliegt, beeldende verkenningen geïnspireerd door Benedictus de 
Spinoza” - Jan Andriesse, Waldo Bien, Tom Claassen, Luciano Fabro, Lidwien 
van de Ven... [8/6 tot 6/7] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam ©020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“Le regard noir, Viktor & Rolf’ - modeproject [tot 18/5]
Twan Janssen, Sands Murray [24/5 tot 6/7]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam @ 020/625.56.51 - di-zo 12- 
17u
“Curatorial show: it always jumps back and finds its way” - Siegrun Appelt, 
Dan Asher, Dominique Gonzalez-Foerster, Henrietta Lehtonen... [tot 25/5] 
“Blueprint” [6/6 tot 17/8]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 0020/620.47.58 - wo-za 13-18u
Wim Janssen [tot 24/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016UAmsterdam 0020/622.71.93 - di-za 13-18u
Gé-Karel VanDer Sterren - schilderijen [tot 24/5] •
Kunstenaars van de galerie - Tom Claassen, Joep van Lieshout, Aemout Mik, 
Maria Roosen,... [-/6]
B Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam 0020/638.82.11 - do-za 13-18u 
“Moment” - Loes van den Putte [tot 31/5] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 0020/623.62.37 - di-vr ll-18u za 
14-18u le zo 14-17u
Thomas Struth [16/5 tot 28/6]
■ Gerrit Th. Rietveld Academie
Fred. Roeskestraat 96 -10/76ED Amsterdam 0020/571.16D0 -
“Boter bij de vis, een pay-per-view tentoonstelling” [17 tot 24/5] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 - wo-za 13-I7u30 
“Everything bright and beautiful” - Norbert Grunschel - schilderijen/Harma 
Heikens, Frans Boomsma - schilderijen, sculpturen [tot 25/5] 
“The already there” - tekeningen [1 tot 28/6] 
■ Montevideo
Keizersgracht 264 -1016EVAmsterdam 0020/623.71.01 - di-za 13-18u 
“Animalities” - Wolfgang Matzat, Rans Klijn Velderman, Bill Viola, Giny 
Vos... [tot24/5]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10-17u 
“Aanwinsten kunstnijverheid” [tot 22/6]
“Het naakt in prenten, tekeningen, foto’s” [10/5 tot 3/8]
“Exotisch textiel in Nederland” [tot 14/9]
“Schilderijen van Italiaanse meesters” [tot 14/9]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A-1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Michael Jacklin - sculpturen [17/5 tot 22/6]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam 0020/573.29.11 - di-za ll-19u
Ulrich Rückriem [tot 25/5]
“Het kunstvol binnenhuis, Nederlandse interieurkunst 1895-1930” [tot 15/6] 
Ad van Denderen- fotografie [6/6 tot 20/7]
“I’ll be your mirror" - Nan Goldin [14/6 tot 17/8]
“Hema Design Prijs” [14/6 tot 17/8]
“Europa” [9/6 tot 24/8]
Georg Herold - multiples [17/5 tot 24/8]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/570.52.00 - ma-zo 10-17u 
“Kunst in Wenen, portret en interieur 1870-1920” [tot 15/6] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u 
“Jules de Bruycker (1870-1945), een sectie uit zijn grafisch oeuvre” [16/5 tot 
15/6]
‘Tuin- en beeldenproject" - Bart Decq, Maria Glandorf, Baukje Trenning [27/6 
tot 31/8]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 12-18u 
“Farewell welfare” - Lars Arrhenius, Lise Haller Baggesen, Doctor Broadcast, 
Eva Knutz.. /'Little explorers” - David.Burrows, Eva Bodnar, Claudia Hart, 
Elke Krystufek, Gerwald Rockenschaub, Walter Obholzer... [23/5 tot 22/6] 
■ Westergasfabriek

Haarlemmerweg 8-10 -1014 BE Amsterdam 0020/488.84.49 - op afspraak 
"Poetstime" - Jelena Tamburic [22/5 tot 3/6]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
ChutchiUplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13- 
17u
“Mi casa es tu casa” - Marcos Lora Read [tot 19/5]
Nicolas Dings - tekeningen [1/6 tot 24/8]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u 
“Archetypen 1,1990-1992” - Michèle Talens - fotografie [tot 15/6]
“The classification of white” - Andrea Fisher [tot 15/6] '

Assen

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan98 - 9402 KG Assen 00592/33.31.11 - ma-vr 9- 
16u30
‘Tekens” [tot 12/6]
“Entr’acte” [15/6 tot -/8]

Berg en Dal

■ Afrika Museum
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 0 024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zo 11 -17u
“Vodun in de nieuwe wereld, altaarkunsf ’ [tot 30/8]
"Assentamento, de góden vriendelijk verzocht” [tot 30/9]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 0072/589.89.27 - di-zo 13-17u
“De Boendermakercollectie" [tot -/10]

Breda

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda 0076/530.31.00 - ma-za 13-18u
Peter Keizer [tot 4/6]
■ Chassé Kazerne
Keizerstraat - Breda 0076/522.71.68 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Another long march, Chinese conceptuele kunst 1997” [31/5 tot 3/8]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22-4811 GH Breda 0076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Herbert Hamak, Nobert Prangenberg - schilderijen [tot 19/5]
Ofer Lelouche - schilderijen, grafiek/’Lightning 2, black velvet” - Mark Outjers/ 
’’Floating garden” - Ni Haifeng/'China" - Vincent Mentzel [25/5 tot 13/7]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 0076/514.19.28 - do-zo 13-17u
Chris Baeten, Volkert Post, Fred Schurink - installaties [6/6 tot 6/7]

Den Haag

■ Artotheek Den Haag
Denneweg 14a- 2514 CG Den Haag 0070/346.53.37- di-wo vr-za 10-17udo 
10-17ul9-21u
“Kunst met een stekker" - Kees Aafjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona • 
Tan, The Arttape 2 [tot 1/6]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17u
“Haagse gezichten 16-1900, portretten uit de collectie” [24/5 tot 24/8] 
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 0070/365.89.85 - ma-za 12-17u 
"Devotionalia: il wil vijf grote zwarte limousines net zo zwart als ik zelf ben” - 
Mauricio Dias, Walter Riedweg [26/4 tot 31/5] 
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514EHDenHaag 0070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“The golden age of Denmark 1800-1850” [tot 19/5]
“The dandy, attire, art and littérature” [7/6 tot 31/8]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“De tuin van Overijssel” - Ben Akkerman, Gerald van der Kaap, Gilbert &
George... [tot 15/6]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst
Voortstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 0078/631.46.89
“Kunst met een stekker" - Kees Aafjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona
Tan, The Arttape 2 [10/6 tot 10/7]

Eindhoven

■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven 0040/252.90.93 - di-zo 13-17u 
Ge Verhuist - schilderijen, tekeningen/ ‛L‛ Afrique périphérique, een atlas van 
de eilanden rond Afrika” - Rolf Weijburg - grafiek [17/5 tot 6/7]

• •
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
"Film- en video installaties 1976-1988” - Ulay/Marina Abramovic/Steve
McQueen - filminstallaties/’Missing limb, 69 en Autistic Vampire” - Erzsébeth
Baerveldt/Matt Mullican, Lawrence Weiner [tot 15/6]

Goes

■ Galerie Van den Berge
Wijngaardstraat 3 - 4461 DA Goes 00113/25.04.99 - do-za 13-17u
Jus Juchtmans - schilderijen [tot 14/6]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zo 10-17u
“A history of Andres Serranola history of sex” [tot 19/5]
“90.000 margarine vlootjes, 100 meter vooruit! West 8 over landschap in
versnelling” [tot 31/8]
“De Gouden Eeuw in Groningen” [8/6 tot 14/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SLGroningen 0050/363.57.91 - di-vr
10-lóu za-ZO 13-17u
“Crossroads, complements, traces and tracks” - Marijke Wijgerinck [29/5 tot 30/6]

Haarlem

■ De Vishal
Grote Markt 20- 2011 RD Haarlem 0023/532.68.56- ma-za ll-17u zo 13-17u
Harm van Ee, Josine Goosens - schilderijen, tekeningen [3 tot 26/5]
“Shoes or no shoes? Privécollectie van Pierre Bogaerts en Veerle Swenters" 
[28/6 tot 4/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16-2011 CH Haarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17uzo I2-17u 
“Meesterlijk getekend, Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw” [tot 25/5] 
“Duitse grafiek” [tot 8/6]
“Hoogtepunten uit het tekeningenbezit [12/6 tot 31/8]
“Hoogeëerd publiek, Friedlanderaffiches 1875-1925” [7/6 tot 7/9]
“Daken van de wereld, bergen in boeken” [30/5 tot 14/9]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 0023/516.42.00 -ma-za ll-17uzo 13-17u
“Visuele verrukkingen” [tot 19/5]

Hattem 

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48 - 8051 GC Hattem 0038/444.28.97- di-za 10-17u
“Het Voerman-legaat van J.C. Hudig" - schilderijen [tot 30/9]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 0045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Kurt Schwitters, De Stijl en Holland Dada” [tot 8/6] 
“Collectie Aad de Haas” - schilderijen, grafiek [19/6 tot 31/8]

Heino/Wijhe 

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Kunst en vriendschap rond 1914” [tot 15/6]
“Keuze uit de eigen collectie” [21/6 tot 31/8]

‘s Hertogenbosch 

■ Nova Zembla
Lederstraat 9-11 - 5223 ‘s Hertogenbosch 0073/621.50.22 - do-zo I4-17u
"Restruimte" - Urs Pfannenmüller [tôt 1/6]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
“Aanwinsten” [tot 6/7]
"Kindercultuur in de Zuidelijke Nederlanden, 16de-19de eeuw” [tot 6/7]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
"Lenteprenten, Europese en Japanse erotische prenten” [tot 26/5]

Katwijk 

■ Katwijks Museum
Voorstraat46 - 2225 ER Katwijk 0071/401.30.47- di-za 14-17u 
“Hendrik Johannes Jesse-1860-1943” - architectuur [tot 28/6]

I’m not wearing any underwear.

How are you going to 
work it out?
4 mei t/m 1 juni 1997 Keiko Sato
Opening: 4 mei om 15.00 uur

Winkeldochters
8 t/m 29 juni 1997 Ernie Bossmann
Opening:8 juni om 16.00 uur

Pijkestraat4 / 6511 BP Nijmegen I telefoon 024 - 3606100
Open van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

michael 
fleming 
7.06 
5.07
GALERIEapert
OVERTOOM 445
AMSTERDAM
OPEN DONDERDAG T/M ZATERDAG 

VAN 1400-1800 EN OP AFSPRAAK

TEL.6836889/FAX 6122270
E-MAIL APERT@XS4ALL.nl

BEAM

THOMAS HUBER
Jakobs droom 

26 april t/m 28 juni

GALERIE AKINCI
' Lijnbaansgracht 317 Amsterdam

tel 6380480 fax 6386485

* Agezàg * Paraplufabriek

A. Croon / Gerrit-Jan Fukkink / Jack Segbars

4 mei t/m 1 juni 1997
Opening: zondag 4 mei om 17.00 uur

Samenstelling Jack Segbars

Een produktie van de Paraplufabriek, Van Oldebarneveltstraat 63a Nijmegen
Telefoon I fax 024 - 3601746
Open donderdag t/m zondag van 13.00tot 17.00 uur
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Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren <0035/531.56.56 - di-za ll-17u zp 12-17u
Winnie Teschmacher - glas [18/5 tot 22/6]
“Henri Le Sidaner (1862-1939), van symbolisme tot neo-impressionisme" [tot 
22/6]
Onno Boerwinkel [24/5 tot 29/6]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turftnarkl 11 - 8911KS Leeuwarden <0058/212.30.01 - ma-za ll-18u zp 13-17u
“Beelden van bevrijding” [tot 1/6]
“Leeuwarden 1750-1850" [tot 15/6]
“Een fout leven, nationaal-soscialistische documenten van 1930 tot 1980” [tot 
6/7]
"Poolse grafiek uit de collectie Knecht-Drenth" [24/5 tot 7/9]

Leiden

■ Galerie Cellini
Hooigracht50 - 2312 KV Leiden ®071/513.47.66 /do-w 14-17u
Mies Olthuis, Maria Wasilewska - schilderijen, sculpturen [tot 21/5]

Maastricht

X

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <0043/329.01.90 -di-zo ll-17u
Eadweard Muybridge [tot 19/5]
“Spiral village” - Doug Aitken, Maurizio Cattelan, Dinos & Jake Chapman, 
Sarah Ciraci, Mark Dion... [tot 25/5]
Cari Andre [tot 31/8]
Robert Mangold, Alex Zegers [15/6 tot 7/9]
Jacques Janssen [24/5 tot 7/9]
■ De Bonbonnière
Achter de Comedie 1 - 6211 Maastricht <0043/350.09.35 - dagelijks ll-I8u
“Songs of innocence” - Lydia Scouten - video [tot 29/6]
•Hedah
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht <0043/325.80.11 - 12-18u
Han Rameckers [tot 18/5]
“Where did the music go?” - Sikay Tang [22 tot 28/5]
"Aldenhofpark: Neonderthalers in de puf’ - Joris Brouwers, Justin van
Duurling, Kaleb De Groot [19/5 tot 8/6]
“Achter glas” - Ben Leenen [11/6 tot 1/7]

Middelburg

H De Vleeshal
Markt - Middelburg <00118/67.55.23 - di-zp 13-17u
“Memento mori” - Kendell Geers [tot 18/5]
“Nieuwe viltwerken" - Robert Morris [25/5 tot -/6]
■ GHL
Gravenstraat 63 - 4331 KN Middelburg <00118/61.35.99 - vr-zp 13-17u
Johan Van Geluwe, Ko de Jonge - installatie [tot 18/5]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg <00118/62.66.55 - di-vr 10-17u za-ma 13u30-17u 
“Reimond Kimpe (1885-1970), de gulden middenweg” - schilderijen, 
tekeningen [tot 15/6]

Nijmegen 

K*)

■ Galerie Beam
Pijkestraat4 - 6511BP Nijmegen <0024/360.61.00-wo-zo 13-17u
“How are you getting to work it out?” - Keiko Sato [tot 1/6]
“Winkeldochters” - Ernie Bossmann [8 tot 29/6]
■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen <0024/322.91.93 - ma-za 10-17u zo 13- 
17u
“Boven maaiveld, hedendaagse hoedenontwerpen" [14/5 tot 29/6]
“Een nuttig en sierlijk attribuut, de paraplufabriek van Schnitzler” [tot 29/6]
■ Paraplufabriek

' Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen <0024/360.17.46- do-zp 13- 
17u
"Angejaja" - A. Croon, Gerrit-Jan Fukkink, Jack Segbars [tot 1/6] 
“Forensic Park IT’ [15/6 tot 27/7]

Rhenen

■ Gemeentemuseum Het Rondeel
Kerkstraat 1 -3911 LDRhenen <00317/61.20.77- di-vr 12-17uza 13-17u
“Karakters” - Nicole Montagne [17/5 tot 28/6]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-ZP 14- 
17u
“Het interieur van Johanna Smelik" - Peter de Graaff - schilderijen [tot 15/6]
‘Poppentheater de Klaproos” [tot 22/6]
■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041 KD Roermond <00475/33.17.04 - di-za ll-17u
Claas Gubbels [tot 25/5]

Roosendaal

•Tongerlohuis
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zp 14-17u
Angela Bottenberg, Johanna Schweizer, Marijke van Vlaardingen/Wim Schütz 
[1/6 tot 27/7]

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13 - di-vr ll-16u30za 11- 
17uzo 12-17u
Henk Chabot [tot -/8]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZ Rotterdam <0010/413.15.00 - do-zp 13u30-17u30
Kourosh Ajamlou, Anne Bjorn, E.S.G. van der Veen, Blanka Pesja... [tot 25/5] 
“De voettocht, wereldtentoonstelling IV” - Herman Baljet, Peter Bastiaanssen, 
Eloy BGM Everwijn, Milena Féhèr, Heleen Haverman... [31/5 tot 29/6] 
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CL Rotterdam <0010/413.50.55 - wo-zp 12-17u
Peter Langeveld/”Koninginnetafels” - Jacqueline Hassink [tot 17/5] 
“In alphabetical order” - Mischa Kuball [25/5 tot 29/6]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam <0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Ellie van Steensel [23/5 tot 13/7]
• Galerie
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam <0010/412:40.48 - di-zo 14-17u
Eduard Hermans, Hans Abbing - bloementorens, vazen, tekeningen [tot 6/6] 
“10 jonge ontwerpers” [7/6 tot 14/8]
■ Galerie RAM
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam <0010/412.31.33 - op afspraak 
“Edities RAM” - Abramsen, Boeyen, Deleu, Gijzen, Vautier, Merckaert, 
Moura... [tot -/6]
■ Goethe Institut Rotterdam
‘s-Gravendÿkwal 50-52 - 3014 ED Rotterdam <0010/436.54.11 - di-do 10-19u 
vr 10-17u za-zp 13-17u
“Installatie Duisburg” - Hanneke Breuker [tot 16/5]
Gitta van Heumen-Lucas, Kleve & Andrea Anatas [21/6 tot 19/7]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 -3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17uzp ll-17u 
“De vroege Mondriaan” - schilderijen, tekeningen, aquarellen [tot 8/6] 
“Delta werken, 35 jaar Galerie Delta Rotterdam” [tot 15/6]
“The parents” - Colin Gray - fotografie [tot 29/6]
“The 365 Magellan drawings” - Robert Longo [28/5 tot 3/8]
“Niet storen a.u.b.” - Volker Albus [14/6 tot 31/8]
“De wereld van Charles Burki, uitvindingen en ontwerpen uit de toekomst van 
gisteren” [7/6 tot 31/8]
“Mijn eerste stoel, kindermeubilair uit de hele wereld” [28/6 tot 28/9] 
“Monet, Van Gogh, Picasso en vele anderen, hoogtepunten uit een Haagse 
collectie” [14/6 tot 5/10]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 -3011EARotterdam <0010/413.26.80-di-za 10-17uzpll-17u 
“Maritieme privé-verzamelingen" [tot 14/9]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BMRotterdam <0010/213.09.91 - wo-zp 13-18u
Johan Meijerink, Gerhard de Groot [23/5 tot 6/7]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u zp 
ll-17u
“For example: Die Welt ist schön (final draft)” - Christopher Williams/’CD- en 
platenhoezen van kunstenaars” [tot 25/5]
“Rotterdamse grafiek 1917-1960” [tot 1/6]
“Guts? Stadscollectie Rotterdam” [tot 1/6]
“Hubert Damisch, introductie” [tot 18/8]
“Versieren volgens voorschrift; de toepassing van het ornament, 1850-1930” 
[22/9 tot 15/6]
“Shells” - Ben Schot [tot 15/6]
“Hubert Damisch als gastconservator: Moves, playing chess and cards with the 
museum” [12/6 tot 17/8]
“9 jaar/4 dagen/1615 uur" - Martin Margiela - mode-ontwerpen [12/6 tot 17/8] 
"Introductietentoonstelling over Hubert Damisch” [tot 18/8]
“Project conservering moderne kunsf’/’Inktvraaf’ZProject restauratie 
kunstnijverheid” [14/6 tot 31/8]
"Egotectuur, architectuurprenten uit de collectie, samengesteld door Ole 
Bouman” [2AI5 tot 7/9]
‘Tassen en beugels, collectie Bosch” [28/6 tot 2/11]
“Het gebruiksvoorwerp” [tot 2/11]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011GK Rotterdam <0010/217.67.67 - di-vr 10-17u za- 
zp ll-17u
“Het Beursplein” [tot 15/6]
“2 eeuwen handel op prenten uit de Atlas Van Stolk” [tot 29/6]
“De skyline van Rotterdam, 1500-2000” [tot 6/7] .
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam <0010/440.12.00 - di-za 10-17uzP ll-17u 
“Utopia Russa, 3 eeuwen visionaire architectuur" [tot 1/6] 
"Zonne-energie en architectuur” [tot 1/6]
“ft’s new try it, Nederlandse architectuur en het transatlantische voorbeeld” [27/ 
5 tot 20/7]
“Michel De Klerk, bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School” [tot 
3/8]
“Nine plus one, 10 jonge Nederlandse architectenbureaus” [tot 1/10]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zo ll-17u 
“Rotterdam herrijst 1945-1960” - fotografie, film [27/5 tot 8/6]
“A sense of common ground” - Fazal Sheikh/’The silence” - Gilles Peress [17/ 
5 tot 6/7]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam <0010/414.51.51 - wo-zo 13-I7u
Henk de LoperP’Collages" - Regula Müller, Wim Smits, Marian Bijlenga, Paul 
de Kort [tot 18/5] .
Zomertentoonstelling [1/6 tot 31/8]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <0010/411.01.44 - di-zp ll-18u
“A new refutation of time” - David Lamelas [tot 25/5]
Michel François [7/6 tot 27/7]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <0010/246.36.66 - di-za ll-17u zp 12u30- 
17u
“Eigen collectie, Cobra” [tot 15/6]
“Unisono 3” - Dianne Hagen [17/5 tot 29/6]
"Zomeropstelling eigen collectie” [28/6 tot 7/9]
“De Gouden Eeuw van Schiedam, 1598-1795” [tot 26/10]

Sittard 

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-vr ll-17u za-zp 14-17u 
“Lie tuin, de nacht en het afscheid” - Michel Huisman [tot 29/6]

Tilburg 

■ De Verschijning
Lanciersstraat 42 - 5017 CS Tilburg <0013/544.42.40 - do-zo 13-17u
“Een andere ruimte” - Toos Nijssen - installatie [tot 25/6]
Yumiko Yoneda [7 tot 29/6]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zp12- 
17u
“Bodyfashion, vernieuwing op de huid gezeten” [tot 25/6]
“Brassières” - Mitsy Groenendijk [tot 15/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <0013/543.83.00 - di-zp ll-17u
“Microstructuren” - Arnulf Rainer - schilderijen [tot 31/8]
“Hamburg Lerchenfeld, een fotowerk uit 1975-1976” - Sigmar Polke [tot april 
1998]
“De tuin van John Körmeling" [tot zomer 1998]

Uden 

■ Museum de Pronkkamer
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden <00413/26.79.47 - wo-vr 14-17u30 ?a-zo 13- 
16u30
“Op zoek naar een paradijs” - Gery Bouw, Evelyn Jansen - objecten, 
schilderijen, grafiek [tot 22/6]

Utrecht

H
Oudegracht 366 - 3511 PP Utrecht <0030/231.99.95 -wo-zp 13-17u30
“Friend of the magic torch” - David Miles [tot 17/5]
Koo Jeong-a [1 tot 29/6]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht <0030/236.23.62 - di-za 10-17uzp 12-17u 
“Romeinen in het Centraal Museum” [tot 29/6]
“De bruiloftsreportage, collectie hedendaagse tekeningen Provincie Utrecht” 
[tot 29/6]
"Futuro, Fins design” [31/5 tot 6/7]
■Huis a/d Werf
Boorstraat 107-3513 SE Utrecht <0030/231.53.55
“Festival a/d Werf 1997” - Alicia Framis, Mike Tyler, Pierre Huyghe... [22 tot 
31/5]

Voorburg 

■ Museum S waensteyn
Herenstraat101 - 2271 CC Voorburg <0070/386.16.73 - wo-zp 13-17u 
‘Tussen vorm en functie, experimentele ontwerpen van studenten Industrieel
Ontwerpen aan de Haagse Hogeschool” [tot 8/6]

Zutphen 

■ Museum Henriette Polak
Taadmarkt88 - 7216DEZutphen <00575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-ZP 13u30- 
17u
Cees Andriessen - tekeningen, grafiek [tot 1/6]
Juke Hudig - pastels [7/6 tot 13/7]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht 3 - 7201JLZutphen <00575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-zp 13u30- 
17u
“Prenten voor grote en kleine mensen” - Max Velthuis [tot 25/5]

Rotterdam
Schiphol

■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam <0010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u 
vr 10-17u ta-to 13-17u
Didier Trenet [2/6 tot 11/7]

■ Framed Area
Knooppunt Schiphol, Haarlemmermeer, Kndsweg en winkelcentrum
Hoofddorp - Schiphol <0020/447.01.42
“12 kunstenaars op 12 locaties” - Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Roy Villevoye, 
Sophie Calle, Beat Streuli... [1/6 tot 31/8]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 juli 1997. Gegevens voordeagendamoeten 
binnen zijn vóór 15 juni 1997 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.

met o.a.
Andrea Baumann, Otto Berchem, Bik Van der Pol, Yael Davids, Jeroen Eisinga, het 

Exploratorium, Annika Eriksson, Alicia Framis, Huge Harry, Daniel Graber, Lucy Gunning, 

Charlemagne Palestine, Ross Sinclair, Yvonne Trapp

perish
24 - 25 MEI

•mam EEN WEEKEND LIVE-EN VIDEO PERFORMANCES •

DOENDE TAM BOE RSTR A AT 9 ROTTERDAM INFORMATIE: + 31 1O 4146528

10 mei t/m 8 juni 1997

HET SCHEIDEND VERMOGEN zeven educatieve opstellingen en een bijlage
Patrick Cotillon, Cor Dera, Harco Haagsma, Milou van Ham, Robbert Ritmeester, Wilma Sommers, Albert van Westing 

Samenstelling: Robbert Ritmeester

Artis Eenhoog Silent History Eilert Haitjema

Opening zaterdag 10 mei om 16.00 uur openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

19 t/m 22 juni 1997

Avondoptredens Performance/ cinema door loophole cinema (G.Br.)
i.s.m. Anet van de Elzen, Karel Doing en studenten van kunstacademie ‘s-Hertogenbosch

Exacte openingstijden bel: (0031) 73 6135052

a r t i s • Boschveldweg 471 • 5211 VK ‘s-Hertogenbosch • tel. 0031 73 - 6135052 * fax 0031 73 - 6890753
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Inhoudsopgave
NUMMER 61 - MEI-JUNI 1996

Colofon
VOORAF UITGEVERIJ

■ Sven Lütticken De einden van de kunstgeschiedenis ■ Jeroen 
Boomgaard De tsjoek-tsjoek van de traditie ■ Frank Reijnders 
Della pittura getroffen dooreenflits 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

NUMMER 62 - JULI-AUGUSTUS1996 

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

• 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 
de redactie.
• Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
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NUMMER 63 - SEPTEMBER-OKTOBER 1996
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ 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 ontwgrp 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 ójd 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 kunstroofallertijden ■ 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- JANUARI-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

NUMMER 66 - MAART-APRIL1997 

■ Rudi Laermans Over neokritiek en staatsliberalisme ■ Pierre 
Bourdieu In de greep van de journalistiek ■ Bart Meuleman Yves 
Desmet ■ Dirk Lauwaert Plassen tegen de maan Over Face à 
l'histoire ■ Craigie Horsfield 02.03.97 ■ Dirk Pültau Texte zur 
Kunst en de contextuele marge van het kunstwerk ■ Sven Lütticken 
Incarnaties van de avant-garde The return of the real van Hal Foster
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■ Steven Jacobs Kunstcriticus. Als wetenschappelijk medewerker 
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Brussel. In 1996verscheen Henry Vande Velde, wonen als kunstwerk, 
woonplaatsen voor kunst bij Uitgeverij Van Halewyck.
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over fotografie 
aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen onlangs de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves 
Gevaert, uitgever).
■ Bart Meuleman Auteur. Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. Zopas verscheen van hem de dichtbundel kleine 
criminaliteit bij uitgeverij amerika.
■ WJ.T. Mitchell Verbonden aan het Department of English 
Language and Literature en hét Department of Art van de University 
of Chicago. In 1994 verscheen Picture Theory, Essays on Verbal and 
Visual Representation bij The University of Chicago Press. Bij 
dezelfde uitgeverij verscheen in 1986 het boek Iconology: Image, 
Text, Ideology.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raaf sinds januari 1994.
■ Sybrandt van Keulen Is filosoof en criticus. Recente publicaties: 
Deflection - On Art and Technology (Issues in Contemporary Culture 
and Aesthetics, Jan van Eyck Akademie, 1995), De tuimelende 
piramide (Kunst en Museumjournaal, 1995), The Power of Poison, an 
Analogical Reading of Lévi-Strauss and Derrida (Issues in 
Contemporary Culture and Aesthetics, Jan van Eyck Akademie, 
1996), De kunsten van onze tijd - over virtuele tentoonstellingen 
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■ Bart Verschaffel Filosoof. Is als hoogleraar verbonden aan dé 
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Globalisering

Over megatentoonstellingen (Biënnale van Venetië, Münster 
Skulpturprojekte, Documenta X - Kassei) en de globalisering van de 
kunstmarkt én de cultuur, met éen reeks bedenkingen bij de kleinste 
aller geglobaliseerde culturen, de Vlaams-Nederlandse.
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Bekend om zijn
"Kunstzinnig opgebouwde grillades 

"Kleurrijke salades"
"Artistiek ingevulde visschotels" 
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