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De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant die bezorgd wordt aan 
musea, galeries, culturele centra, academies, artotheken, bibliotheken 
en kunstboekhandels in Vlaanderen, Brussel en Nederland.Wenst u 
dat De Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift finan
cieel ondersteunen dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het 
abonnement kost 750 BEF (België), 40 NFL (Nederland) en 900 BEF 
(buitenland) en geldt voor zes nummers. Een steunabonnement kost 
2.000 BEF (België) en 110 NFL (Nederland). Meer informatie vindt u 
in de colofon op pagina 31.

Open brief aan de Mondriaan
Terwijl in Vlaanderen voor het eerst in de 
geschiedenis werk wordt gemaakt van een 
beleid inzake culturele en kunstkritische tijd
schriften, waarvan het goede gevolg welis
waar nog moet worden afgewacht, werd re- 
centelijk door de Nederlandse Mondriaan 
Stichting een marketingbureau onder de arm 
genomen om “het subsidiebeleid ten aanzien 
van de tijdschriften voor de moderne beel
dende kunst en vormgeving te onderzoeken”. 
Het rapport van Olde Keuvelt & Visser Stra
tegische Marketing Adviseurs in Nieuwegein 
werd op 24 april 1997 voorgesteld. Vooraleer 
hun conclusies en aanbevelingen te bespre
ken, schets ik eerst de voorgeschiedenis.

... en toen waren ze nog met zijn vieren

Injuli 1993 werd door de toenmalige Minister 
van WVC, Hedy d’ Ancona, de Mondriaan 
Stichting opgericht. Het doel van dit nieuwe 
cultuurfonds is volgens de statuten “het be
vorderen van de beeldende kunsten en vorm
geving en het bevorderen van de kwaliteit van 
de uitoefening van museale activiteiten”. “De 
Mondriaan Stichting stimuleert en bevordert 
projecten door financiële ondersteuning”, 
waaronder muse'ale activiteiten, opdrachten, 
manifestaties en publicaties, kunstenaars- 
initiatieven en internationale activiteiten op 
bovengenoemde gebieden.
In 1995, haar eerste werkjaar, trok de 
Mondriaan Stichting 437.000 NFL uit voor 
tijdschriften. De tijdschriften PerspektiefMa- 
gazine enRuimte ontvingen geen subsidie. Ze 
hielden op te bestaan. In 1996 trok de 
Mondriaan Stichting 257.000 NFL uit voor 
tijdschriften. De tijdschriften Kunst & 
Museumjournaal, Items en Bijvoorbeeld wer
den geschrapt van de subsidielijst. Kunst & 
Museumjournaal en Bijvoorbeeld hielden op 
te bestaan. In 1997 trok de Mondriaan Stich
ting 222.000 NFL uit voor vier tijdschriften 
(Kunstenaarsmaterialen, De Witte Raaf, Jong 
Holland en Metropolis M). Een vijfde tijd
schrift, HTVde Ijsberg, werd van de subsidie
lijst geschrapt en ontvangt slechts een afbouw- 
premie ten bedrage van 8.750 NFL. Het bud
get voor tijdschriften en het aantal titels zijn 
dus op driejaar tijd zowat gehalveerd. Van 
stimulering of bevordering is de laatste jaren 
blijkbaar niet veel sprake geweest!
Voor deze drastische inkrimping van de fi
nanciële middelen voeren medewerkers van 
de Mondriaan Stichting, onder wie haar di
recteur Melle Daamen, vreemd genoeg pre
cies het argument aan dat er te weinig kwali- 
teit is. Moet het cultuurfonds dan niet ingrij
pen om de kwaliteit te stimuleren? Neen, de 
Mondriaan Stichting wacht rustig af tot de 
hoogwaardige kunstkritiek zonder de minste 
financiële middelen tot bloei komt en huurt in 
afwachting daarvan Strategische Marketing 
Adviseurs in om eens nader te onderzoeken 
op welke wijze de tijdschriften hun zaken 
waarnemen. Vooraleer ik de bevindingen van 
Olde Keuvelt & Visser toelicht, stel ik de 
volgende vragen bij de toewijzing van deze 
onderzoeksopdracht: is het economisch ver
antwoord om een onderzoek te laten verrich
ten door een marketingbureau over een acti
viteit die zo goed als afgebouwd werd, en nog 
goed is voor amper 220.000 NFL? Is het 
deontologisch verantwoord dat een lid van 
het bestuur van een van de betrokken tijd
schriften deel uitmaakt van de “klankbord
groep”, die de bevindingen van Olde Keuvelt 
& Visser gedurende het onderzoek heeft ge
toetst? Is het ethisch verantwoord om een 
aantal marketeers af te sturen op vijf redacties 
waar het water aldoor tot aan de lippen heeft 
gestaan?

De vragen van de Mondriaan Stichting

Dit zijn allemaal vragen die niet bij de 
Mondriaan Stichting zijn opgekomen. Even
min was het cultuurfonds geïnteresseerd in 
een aantal andere pertinente kwesties: hoe 
laat de situatie van de bladen voor beeldende 
kunst zich vergelijken met de tijdschriften 
voor theater, literatuur en film? Wat verklaart 
het hoge aantal falingen van kunsttij dschriften 

in Nederland en Vlaanderen (naast de hoger 
genoemde ook Artefactum en Forum Inter
national)! Hoe ziet de situatie van de kunst
tijdschriften in het buitenland eruit?
Wat is dan wel de probleemstelling van het 
onderzoek? Ten eerste werd aan de Strate
gische Marketing Adviseurs gevraagd of het 
volgens hen "mogelijk is om naast de ‘com
merciële bladen’ (Tableau, Kunstbeeld,...) 
bovenbedoelde titels op den duur geheel zelf
standig exploitabel te laten zijn”? Ten tweede 
werd gevraagd of de Mondriaan Stichting 
naast de inhoud ook “voorwaarden moet stel
len aan de professionaliteit waarmee kunst
bladen geëxploiteerd worden”? Hier worden 
twee fundamenteel verschillende vragen op- 
geworpen. De eerste vraag heeft betrekking 
op de economische haalbaarheid van de 
geviseerde projecten. Met de tweede vraag 
wordt Olde Keuvelt & Visser uitgenodigd om 
eën uitspraak te doen over de wenselijkheid 
van een bijkomend subsidiecriterium, name
lijk dat van “de professionaliteit waarmee 
kunstbladen geëxploiteerd worden”. Afge
zien van het schot voor open doel dat de 
Adviseurs hierbij geboden wordt, vraag ik me 
af of het marketinglui toekomt om subsidie- 
criteria te beoordelen. Het opstellen en eva
lueren van subsidiecriteria staat zowat gelijk 
met het uitstippelen van een beleid en het 
leggen van prioriteiten. Alle aspecten, zowel 
economische, als sociale, maatschappelijke 
en culturele, moeten aan bod komen in een 
bespreking van het beleid in het algemeen, en 
subsidiecriteria in het bijzonder.

De Strategische Adviseurs aan de slag

Ondanks de opvallende verschillen tussen de 
onderzochte tijdschriften omvat het rapport 
geen specifieke analyse per tijdschrift, zodat 
aan de algemeengeldigheid van de conclusies 
zonder meer getwijfeld moet worden. Hoe 
zien die conclusies eruit?
1. Op de vraag van de Mondriaan Stichting 
naar de economische haalbaarheid van de 
tijdschriften voor beeldende kunst komt er 
eigenlijk geen antwoord. Olde Heuvelt & 
Visser beperken zich tot een simplistische 
berekening: “De analyse in dit rapport geeft 
aan dat de optelsom van alle lezersdoelgroepen 
in totaal 35.000 professionals en 1,6 miljoen 
particulier geïnteresseerden omvat. Daarbin
nen moet het mogelijk zijn om primaire doel
groepen te localiseren, waarmee een aantal 
zich onderscheidende titels in staat is, tot een 
renderende exploitatie te komen.” Bij deze 
cijferdans wil ik twee fundamentele bezwa
ren aantekenen.
Ten eerste springt de bijzonder normatieve 
aanpak van het marketingbureau in het Oog 
- zeker voor een bedrijf waarvan de hersen- 
activiteit als het ware gedicteerd wordt door 
de markt. Overal staan wijsheden als “Neder
land kent na de Scandinavische landen de 
hoogste tijdschriften-consumptie ter wereld. 
Het gemiddelde bereik van een vakblad in 
Nederland is 40% en voor een special interest 
blad 20%. Er is geen reden dat dit voor 
kunstbladen lager ligt.” Aan de specificiteit 
van de onderzochte bladen wordt voorbijge
gaan ofwel wordt deze afgeleid uit cijfers en 
statistieken, zoals blijkt uit volgend voor
beeld: “De norm voor vakbladen is 10-15% 
verloopen voorpublieksbladen 20-25%. Voor 
zover de cijfers van aanwas en verval worden 
bijgehouden, blijken deze onder de 10% te 
liggen, wat aangeeft dat ze het profiel geven 
van een vakblad.” Dit is niet alleen een nor
matieve uitspraak, maar ook een logische 
blunder van formaat. Als er zo weinig respect 
wordt betoond voor het specifieke (inhoude
lijke en zakelijke) profiel van de tijdschriften, 
dan moet je daar wel uit afleiden dat die 
eigenheid op het spel staat.
Ten tweede stuit het mij tegen de borst dat de 
kunsttijdschriften verondersteld worden zich 
af te stemmen op de markt. Volgens Olde 
Heuvelt & Visser moet eerst een doelgroep 
gelocaliseerd worden, en vervolgens gestreefd 
worden om zoveel mogelijk in de behoefte 
van die doelgroep te voldoen. Het is blijkbaar 
niet meer belangrijk om een visie te ontwik

kelen en zoveel mogelijk belangstelling los te 
weken voor die visie, neen, de rollen worden 
gewoonweg omgekeerd. Waarom wordt deze 
logica pok niet ineens doorgevoerd in de rest 
van de kunstwereld? Waarom wórdt niet eerst 
gepeild naar de behoefte aan een bepaald 
soort kunst of kunstenaar, alvorens over te 
gaan tot de programmatie van tentoonstellin
gen? Het antwoord is dat we bijvoorbeeld van 
een museum een visie verwachten die onder
zocht en gecontesteerd kan worden. Het ant
woord is dat we niet op voorhand een soort 
‘gelijk’ willen halen, dat we niet geïnteres
seerd zijn in wat we al weten, maar verder 
willen zoeken. Het is mijn stelling dat de 
functie en de rol van een kunsttijdschrift in 
niets verschillen van die van een museum. 
Kunsttijdschriften, sommige toch, en musea, 
alvast een deel van hen, bouwen aan een 
toekomst voor de kunst. Ze creëren een con
text voor de kunst, ze onderzoeken mogelijk- 
heidsvoorwaarden, ze reiken betekenissen en 
interpretaties aan. Het is verdedigbaar dat 
musea en kunsttijdschriften daarbij oog heb
ben voor en in contact blijven met de markt. 
Het is echter een fatale vergissing om de 
rollen om te keren, waarop aangestuurd wordt 
door Olde Heuvelt & Visser: “[voor de gesub
sidieerde bladen] is de boodschap belangrij- 
ker dan de zorg of deze boodschap in een 
behoefte voorziet en of alle kansen worden 
benut om de doelgroepen mee te bereiken.” 
Moet kunstkritiek in een behoefte voorzien? 
Hier wordt voorbijgegaan aan het feit dat 
kritiek in het algemeen, en kunstkritiek in het 
bijzonder, een zekere mate van autonomie 
veronderstelt. Een kritische praktijk kost ook 
geld (dat is een ervaring die ik met De Witte 
Raaf althans in de loop der jaren heb opge
daan). In dit onderzoek wordt er abstractie 
gemaakt van de inhoudelijke ambities van de 
“gesubsidieerde bladen”. Voor Olde Heuvelt 
& Visser gelden enkel “de verschillen in 
informatie en doelgroep”. Alsof kunstkritiek 
niet meer is dan het opdienen van informatie ! 
Elders in het rapport staat dat de gesubsidi
eerde bladen “de actualiteit" best aan de snel
lere dagbladen overlaten. Wat er met de actu- 
aliteit gebeurt, en wat er achter die informatie 
schuilgaat, daar waar de essentiële verschil
len tussen “commerciële” en “gesubsidieerde” 
bladen aan het licht treden, daarin zijn de 
Adviseurs niet geïnteresseerd. Het fundamen
tele onbegrip vair Olde Heuvelt & Visser 
blijkt tenslotte uit de aanbeveling om de tijd
schriften voortaan te verplichten een keuze te 
maken tussen de formule van een vakblad of 
die van. een special interestblad. “De ver- 
plichte koppeling vakpubliek en algemeen 
publiek moet losgelaten worden. Deze kop
peling leidt tot een vermenging van formules 
van vakblad en special interestblad die elkaar 
niet verdragen.” Een tijdschrift, dat zich "richt 
tot een ‘meer dan’ geïnteresseerd publiek”, 
mag geen aandacht besteden aan “informatie 
over beleid en ontwikkeling in de sector”. In 
een special interestblad zou u deze tekst met 
andere woorden niet aantreffen! De interne 
werking van het kunstbedrijf, de institutio
nele kaders van de kunstproductie, die noch
tans het voorwerp hebben uitgemaakt van de 
belangrijkste artistieke demarches van de laat
ste vijfentwintig jaar, belangen volgens de 
Adviseurs enkel een vakpubliek aan. In het 
kantoor van Dhr. Visser hangt ongetwijfeld 
een fijngepenseeld landschapje.
2. Benevens de vraag over de commerciële 
haalbaarheid van de voornoemde tijdschrif-. 
ten, werden de Adviseurs ook gevraagd om 
een uitspraak te doen over de professionele 
exploitatie als subsidiecriterium. Het antwoord 
laat zich raden, en kan afgezien van de boven
staande fundamentele kritiek ookzonder com
mentaar blijven. Tegelijkertijd echter - en 
hopelijk voor hetzelfde geld - heeft Olde 
Heuvelt & Visser zich “een oordeel gevormd 
over de aanwezige uitgeef-professionaliteit 
en de redactionele kennis”. Dat oordeel kwam 
tot stand na een interview dat ongeveer tweeën
eenhalf uur in beslag nam, en het luidt: “De 
makers van de bladen beschikken over veel 
vakkennis en weinig uitgeefkennis. Hetzelfde 
geldt voor de redactionele kennis. Zaken als 

coverbeleid, tekst/beeldverhouding, taalge
bruik en vormgeving zijn voorbeelden van de 
noodzaak tot scholing. Het zou nuttig zijn als 
een deel van de subsidie daaraan besteed zou 
worden. De basiscursus ‘tijdschriften uitge
verij van de Vakopleiding Boekenbranche 
(ƒ 1.800,=) is daarvoor een oplossing. Hier
aan zouden als voorwaarde voor de subsidie- 
toewijzing minimaal twee leden van de kern
redactie deelgenomen moeten hebben.” Ook 
over “de rol van de gesubsidieerde bladen in 
de culturele ontwikkeling in Nederland” doen 
de Adviseurs een uitspraak. “Toetsing mid
dels expertinterviews heeft uitgewezen dat 
deze titels wel degelijk een rol hebben in de 
culturele ontwikkeling in Nederland, maar 
dat deze rol nog beperkt van omvang is.” 
Hoeveel experts heeft Olde Heuvelt & Visser 
gesproken? Op basis van welke vragenlijst? 
Deze cijfers en gegevens blijven voor de lezer 
van het rapport een groot geheim. Het is 
curieus dat deze cijferfetisjisten die voortdu
rend hameren op het belang van harde gege
vens - en die uit de afwezigheid van dat objec
tief feitenmateriaal opmaken dat de tijdschrif
tennoodzakelijke uitgeef-professionaliteitont- 
beren - zelf geen enkele inzage geven in de 
cijfers en data waarop hun conclusies geba
seerd zijn. Maar kan de vakkennis, de redac
tionele kennis, de uitgeef-professionaliteit en 
de rol in de culturele ontwikkeling van Neder
land wel op deze manier geëvalueerd wor
den? Ook op deze fundamentele methodolo
gische vraag blijft het onderzoek elk ant
woord schuldig.

Cirkelredeneringen

De toewijzing van overheidsgelden aan bla
den moet, volgens Olde Heuvelt & Visser, 
“niet meer het karakter hebben van het opvul
len van een begrotingstekort”. Datis eigenlijk 
dé enige lovenswaardige aanbeveling in het 
rapport, alleen gaat ze vergezeld van een 
nieuwe voorwaarde, de ergst mogelijke: de 
subsidietoewijzing is “een verstrekking van 
middelen om meetbare doelstellingen te be
reiken”. Meetbare doelstellingen, dat zijn 
onder andere het aantal abonnees en de in
komsten uit publiciteit, neem ik aan. Maar 
wie moet de kwalitatieve metingen (expert- 
interviews, lezerskringonderzoeken, enzo
voort) verrichten? Strategische Marketing 
Adviseurs?
Het rapport staat bol van het soort aanbevelin
gen die ook de toekomstige opbrengsten van 
deze hard-core marketing in de richting van 
Strategische Adviseurs kanaliseren. Zo staat 
er ergens te lezen: “De adviescommissie die 
de Mondriaan Stichting ondersteunt in haar 
toewijzingsbeleid zal met deze aanpassingen 
een bredere samenstelling moeten krijgen. 
Voor de subsidies aan tijdschriften zou deze 
tijdelijk uitgebreid moeten worden met een 
uitgeefdeskundige of er zou een aparte (des
kundige) commissie moeten komen voor dit 
deel van de subsidietoewijzing.” Dit is echt 
het mooiste van de nota! De Adviseurs lezen 
ook de Mondriaan de les, want zo noemde 
Dhr. Visser voortdurend quasi vriendschap- 
pelijk zijn opdrachtgever. Om de cirkel volle
dig rond te maken, adviseren de Adviseurs 
om de subsidies voortaan te besteden aan 
“een daartoe aangewezen consultancy bu
reau” dat "faciliterend zou optreden op het 
terrein van collectief onderzoek, databank 
marktinformatie, studiecentrum, gezamen- 
lijke acties zoals opleidingen, afspraken met 
distributieorganisaties,NOTU-lidmaatschap. 
De toekenning van een deel van de subsidie- 
pot aan dergelijke activiteiten is aantoonbaar 
verantwoord en past in de verzakelijking die 
de overheid nastreeft”. De subsidies moeten 
niet meer besteed worden aan de productie 
van kunstkritiek, maar aan de activiteiten van 
marketinglui. Dat is immers zakelijk zindelij- 
ker. Gaat het zo slecht met de Strategische 
Marketing Adviseurs dat ze moeten pleiten 
om niet eenmaal een vette kluif over te hou
den aan een onderzoeksopdracht, maar op 
permanente basis gesubsidieerd te worden?

Koen Brams



Vlaanderen en Nederland: de romantiek voorbij
Sinds de Nederlandse senator A. Postma 
onlangs gepleit heeft voor een samengaan 
van Vlaanderen en Nederland, is het debat 
hierover in beide landen weer in alle hevig
heid losgebarsten. De Vlaamse minister
president Luc Van den Brande heeft zich 
ook in de discussie gemengd. Volgens hem 
staat voor Vlaanderen het herstel van de 
17 Verenigde Provincies niet op de agenda 
en past de Vlaams-Nederlandse samenwer
king evenmin in een “romantische verbroe- 
deringsbeweging tussen twee nauw ver
wante volkeren”. Al eerder verklaarde hij 
dat Nederland en Vlaanderen wel één taal 
hebben, maar twee culturen.

Nederland als bevoorrechte partner

Sinds de inwerkingtreding van het Sint- 
Michielsakkoord van 1993 en het aantreden 
van Van den Brande als minister-president 
profileert Vlaanderen zich als een vrijwel 
zelfstandige deelstaat, mét een eigen cul
tuurpolitiek, nationaal en internationaal. De 
relatie met Nederland blijft vanwege de taal 
natuurlijk van groot belang en wordt ook op 
allerlei andere terreinen uitgebouwd, maar 
op een andere (retorische) basis dan voor
heen.
Van cruciaal belang voor Van den Brandes 
profilering van Vlaanderen, niet alleen op 
cultureel gebied, is zijn concept van het 
“Europa van de Culturen”. De deelstaten of 
regio’s, niet de “tanende natiestaten”, zijn 
in die optiek de vitale onderdelen van Eu
ropa. Volgens Van den Brande kan Vlaan
deren vanuit dat concept op gelijke voet met 
de lidstaten deelnemen aan het debat in 
Europa.
In dat licht ziet hij ook de relatie met Neder
land: als gelijkwaardige partners, die niet 
alleen een taal gemeen hebben, maar ook 
strategische economische belangen, die zij 
“alsof zij één land waren”, samen moeten 
behartigen. Toch is dit, in tegenstelling tot 
de suggestie van senator Postma, geen plei
dooi voor integratie met Nederland, cultu
reel of anderszins. Nederland, van oudsher 
de “bevoorrechte partner”, voldoet wel aan 
vrijwel alle criteria die Vlaanderen voor 
bilaterale betrekkingen stelt, onder andere 
gemeenschappelijke taal, cultuur en geschie
denis, geografische nabijheid en bereidheid 
tot erkenning van Vlaanderen als volwaar
dige partner. Een belangrijke taak die Ne
derland en Vlaanderen samen moeten waar
nemen, is het bewaken van de positie van 
het Nederlands in de Europese Unie.
Tegelijkertijd distantieert Van den Brande 
zich van Wallonië, dat weliswaar een buur 
is waarmee Vlaanderen veel gemeen heeft, 
maar Vlaanderen niet mag hinderen in de 
verdere uitbouw van zijn positie. “In België 
hebben we heel duidelijk aangevoeld dat 
taal- en cultuurverschillen zwaar wegen op 
het sociaal-economische en algemeen-poli- 
tieke beleid. We voelen ook vandaag nog 
aan dat die verschillen verantwoordelijk 
zijn voor een andere aanpak van actuele 
maatschappelijke uitdagingen,” aldus de 
minister-president.

Nieuwe verhoudingen

Pas na de laatste fase van de Belgische 
staatshervorming van 1993 die Vlaanderen 
internationaal verdragsrecht verleende, vol
trok zich een omslag in de Nederlandse 
houding tegenover Vlaanderen. Voor het 
eerst realiseerde de Nederlandse regering 
zich dat er geen unitair België meer bestond 
en was ze bereid rekening te houden met de 
nieuwe Belgische institutionele realiteit. 
Deze ommekeer viel vrijwel samen met een 
andere ontwikkeling: de openstelling van 
de grenzen binnen de Europese Unie, het 
opnemen van een culturele paragraaf in het 
verdrag van Maastricht en eventuele gevol
gen daarvan voor de cultuur in Nederland en 
Vlaanderen. Nederland werd zich daardoor 
- en door de toenemende multiculturaliteit - 
bewuster van het feit dat het maar een klein 
land is, dat zich staande moet zien te houden 
tussen de Europese reuzen. Sindsdien is 
Nederland ontvankelijker geworden voor 
Vlaamse eisen met betrekking tot de be
scherming van de Nederlandse taal en de 
culturele eigenheid (al of niet gekoppeld 
aan die van Vlaanderen).
Deze nieuwe omstandigheden en inzichten 
leidden tot het sluiten van een reeks Vlaams- 
Nederlandse verdragen in 1995, onder an
dere een cultureel verdrag. De Nederlandse 
Taalunie bleef echter wat ze was en werd 
niet uitgebreid. Van den Brande verzekerde 
in de Vlaamse Raad dat dit een bewuste 
keuze was: de Taaluniestructuur voor het
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geheel van de culturele betrekkingen wees 
hij van de hand als “te romantisch”.- De 
Taalunie is gebaseerd op een reëel bestaande 
eenheid van taal, die er niet is op het gebied 
van de cultuur, aldus Van den Brande. Hij 
doelde daarmee op een bepaling van het 
Taalunieverdrag omtrent “integratie van 
Nederland en de Nederlandse cultuur
gemeenschap in België op het terrein van de 
Nederlandse taal en letteren in de ruimste 
zin van het woord”,

Emancipatie door middel van de ‘Neder
landse cultuur’

Dat het recente culturele akkoord tussen 
Vlaanderen .en Nederland niet aansluit bij 

het model van de Nederlandse Taalunie 
betekent een belangrijke breuk met het ver
leden, voornamelijk in Vlaanderen. Sinds 
het begin van de j aren ’60 stond de culturele 
integratie van Vlaanderen en Nederland 
immers hoog op de agenda van de Vlaamse 
Beweging. Het begrip ‘culturele integratie’ 
was een geesteskind van Julien Kuypers, 
socialistisch intellectueel, secretaris-gene- 
raai van het Ministerie van Openbaar On
derwijs en voorzitter van de Belgische dele
gatie in de Belgisch-Nederlandse commis
sie. Hij hoopte hiermee de culturele autono
mie van Vlaanderen) een oude wens van de 
Vlaamse Beweging, een impuls te geven. 
Culturele integratie was mogelijk, aldus 
Kuypers, omdat Nederland en Vlaanderen 
de ‘Nederlandse cultuur’ delen. De eenheid 
van de ‘Nederlandse cultuur’ werd op de 
eerste plaats gevonden in de gezamenlijke 
taal maar daarnaast ook in de geografische 
en staatkundige eenheid van het taalgebied 
in de 16de eeuw. Op basis daarvan werd een 
geestelijke eenheid verondersteld, die tot 
uiting kwam niet alleen in kunst en weten
schap, maar ook in mentaliteit, vooral 
verdraagzaamheid en vrijheidszin.
Vlaamsgezinden gebruikten de term ‘Ne
derlandse cultuur’ om verschillende rede
nen. Een daarvan was de bezwering van een 
minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van 
Franstaligen. Door aan te geven dat zij deel 
uitmaakten van een groter beschavings
gebied dan Vlaanderen, dat de Franstaligen 
minachtten, probeerden zij hun cultureel 
imago op te krikken. Door het volgen van 
het Nederlandse voorbeeld zouden de Vla
mingen zichzelf cultureel kunnen verhef
fen. Het gebruik van Algemeen Beschaafd 
Nederlands paste hierbij. Het spreken van 
ABN maakte Vlamingen volwaardig lid van 
een ‘Nederlandse cultuurgemeenschap’. Een 
ander probleem voor de Vlaamse Beweging 
na 1945 was het ontbreken van een eigen 
elite, omdat veel Vlamingen de neiging 
bleven vertonen Frans te spreken als zij 
opklommen op de sociale ladder. Vlaande
ren zou pas vol waardig kunnen meetellen in 
België als het over een eigen (culturele) 
elite beschikte. Daarom moest een nieuwe 
elite, opgeleid aan de Nederlandstalige uni- 
versiteiten, een ‘Nederlands bewustzijn’ 
krijgen. Tenslotte werd geprobeerd met het 
concept ‘Nederlandse cultuur' de ideologi
sche verdeeldheid in de Vlaamse Beweging 

te bov^n te komen. Door te wijzen op de 
eenheid van de ‘Nederlandse cultuur’ zou- 

, den de onderlinge ge- en verschillen naar de 
achtergrond geschoven kunnen worden.
Met de term ‘Nederlandse cultuur’ en dé 
talloze verwijzingen naar Nederland werd 
slechts zelden ingegaan op water werkelijk 
in Nederland gebeurde. Veeleer werd een 
ideaalbeeld in het leven geroepen van een 
land waar alles al verwezenlijkt leek waar 
men in Vlaanderen slechts van kon dromen. 
De mythe van de ‘Nederlandse cultuur’ was 
blijkbaar nodig om de Vlamingen een iden
titeit en een volwaardige positie in België te 
bezorgen. Overigens werden lang niet alle 
Vlamingen die .streefden naar Vlaamse 
emancipatie .gedreven door een saamhorig- 
heidsgevoel met Nederland. De Vlaamse 
Beweging was een pluriform gezelschap, 
en de culturele Groot-Nederlanders hierin 
vormden maar een minderheid, zij het een 
invloedrijke.

Culturele integratie

Het verwezenlijken van culturele integratie 
met Nederland bleek bovendien een moei
zame aangelegenheid, nietin hét minst omdat 
ér in Nederland maar weinig animo voor 
bestond. In Nederland werd onder de term 
‘Nederlandse cultuur’ meestal de cultuur 
van de staat Nederland verstaan. In Neder
landse politieke kringen luidde het dat er 
geen enkele reden was om in te grijpen in 
intern Belgische zaken, waartoe het streven 
naar culturele autonomie van Vlaanderen 
werd gerekend.
Een ander obstakel vormde de Waalse op
positie. Sommige Waalse politici vreesden 
niet alleen economisch, maar ook politiek 
en cultureel overvleugeld te worden door 
Nederlandstaligen. Diverse pogingen in de 

jaren ’60 en beginjaren ’70 om overkoepel
ende instituten op te richten voor de Neder
landse taal en cultuur, strandden op Waals 
verzet. Uiteindelijk kwam het Taalunie
verdrag pas in 1980 tot stand, enerzijds als 
gevolg van de eerste stap in de Belgische 
staatshervorming die culturele autonomie 
toekende aan de gemeenschappen, en an
derzijds als bekroning van de aanhoudende 
inspanningen van pressiegroepen uit beide 
landen die culturele integratie op de poli
tieke agenda wensten te houden. De Taal
unie kende echter geen flitsende start en een 
aantal samenwerkingsprojecten, onder an
dere een gezamenlijke radiozender, vielen 
in de jaren ’80 in het water. Structurele en 
mentale blokkades bleven de samenwer
king bemoeilijken.
Toen de tweede fase van de Belgische staats
hervorming in 1980 afgerond werd en het 
Vlaamse gewest en de Nederlandse cultuur
gemeenschap samengevoegd en omgedoopt 
werden tot Vlaamse gemeenschap, rees te
gen die naamsverandering in Vlaanderen 
verzet, juist omdat daarmee de band met de 
‘Nederlandse cultuur’ werd doorgesneden 
en gevreesd werd dat Vlaanderen zou terug
vallen in een bekrompen provincialisme. 
Ook nadat de Nederlandse minister van 
cultuur Hedy d’Ancona in 1990 verklaarde 

dat Vlaanderen en Nederland twee aparte 
subculturen vormen, waarvan de integratie 
de historische ontwikkeling geweld zou 
aandoen en een verarming zou betekenen 
van de Europese culturele pluriformiteit, 
kreeg zij een stroom van kritiek te verduren, • 
vooral uit Vlaanderen. Daarop nuanceerde 
zij haar uitspraak tot “Hollandse en Vlaamse 
varianten van de Nederlandse cultuur”, 
waarvan de cultuurpolitieke systemen niet 
in elkaar moesten opgaan.

Een zelfbewust Vlaanderen

Tegenwoordig zegt Van den Brande het
zelfde en daar valt vrijwel niemand meer 
over. Terwijl men in Nederland gevoeliger 
is geworden voor samenwerking met Vlaan
deren, zijntermen als ‘Nederlandse cultuur’ 
en ‘culturele integratie’ uit de woorden
schat van de Vlaamse regering verdwenen, 
waarschijnlijk omdat ze te veel refereren 
aan Vlaamse inferioriteitsgevoelens. Of 
willen de Vlaamse excellenties met het ha-, 
meren op de eigen cultuur Vlaanderen dui
delijker een eigen gezicht geven?
Vlaanderen is zelfbewuster geworden en 
lijkt Nederland noch België, althans tot op 
zekere hoogte, nog nodig te hebben om zich 
te profileren. Vlaanderen presenteert een 
eigen cultuur, de Vlaamse, waarvan de Ne- 
derlandse taal nog altijd de basis is. Maar de 
Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur zijn 
niet de enige mogelijkheden om zich te 
profileren. Sinds de staatshervormingsfasen 
van 1980 en 1993 heeft Vlaanderen een 
eigen economisch, milieu- en technologie
beleid, werkt het zelf aan zijn infrastructuur 
(met Telenet Vlaanderen als parel aan de 
kroon).
Natuurlijk is er de Taalunie. Er bestaat geen 
twijfel over de taalgemeenschap van Neder
land en Vlaanderen en Van den Brande 
benadrukt telkenmale het belang van het 
Nederlands als taal van alle Vlamingen en 
Nederlanders en als officiële taal in de Eu
ropese Unie. Dat is belangrijk voor de pro
filering van Vlaanderen als zelfstandige 
entiteit, maar ook Nederland hecht meer 
belang aan de bescherming van het Neder
lands dan vroeger. Integratie binnen de Taal
unie betekent tegenwoordig dat het Comité 
van Ministers een beleid bepaalt, dat uitgaat 
van het maximaal gemeenschappelijke, maar 
dat Nederland en Vlaanderen niet op pre
cies dezelfde manier uitvoeren, en zeker 
niet op dezelfde wijze retorisch aan de man 
brengen.

Reflexen uit het verleden

Van den Brande legt erg sterk de nadruk op 
het belang van gelijkwaardigheid van Vlaan
deren en Nederland, wellicht uit angst voor 
minorisering, maar zeker ook voor intern 
Vlaams gebruik. Hij constateert met betrek
king tot Nederland dat “onze culturele lots- 
verbondenheid met de dag vanzelfspreken
der” wordt, maar wenst geen samenwerking 
op sentimentele gronden. Daarmee zijn de 
Nederlands-Vlaamse betrekkingen ontdaan 
van hun ideologische geladenheid en ver
zakelijkt. Dat is een pluspunt, want de sa
menwerking is zo al moeilijk genoeg. Ne
derland en Vlaanderen vormen uit welbe
grepen eigenbelang een alliantie. Culturele 
samenwerking is daar maar een onderdeel 
van. De culturele lotsverbondenheid met 
Nederland licht Van den Brande niet verder 
toe. Hij hanteert oude termen in een nieuwe 
context: de Lage Landen “als een mozaïek 
van samenwerkingsverbanden in alle mo
gelijke vormen en schakeringen”.
Er. zijn sinds 1993 nieuwe structuren geko
men, in Vlaanderen, in de Vlaams-Neder
landse samenwerking, in Europa. Er is een 
zakelijker atmosfeer ontstaan tussen Vlaan
deren en Nederland. Maar er wordt ook 
voortgebouwd op reeds bestaande structu
ren: de Taalunie, particuliere samenwer
king, grenscontacten. Reflexen uit het ver
leden zullen in beide landen nog weleens de 
kop opsteken.
Het succes van Van den Brandes politieke 
concept - een taalgebied, maar twee cultu
ren, die gezamenlijk hun belangen op aller
lei gebieden moeten verdedigen in Europa - 
hangt af van de steun-die hij ervoor in 
Vlaanderen en in Nederland krijgt. Daarbij 
moet bedacht worden dat het focussen op 
Europa en het aangaan van samenwerkings
verbanden met Nederland vooral een mid
del is om het Belgische niveau te omzeilen 
en Vlaanderen internationaal èn intern te 
profileren.

Iris Steen
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Verzameling Vlaanderen
0. Vooraf

Tussen begin 1995 en begin 1996 werd in 
De Witte Raaf één Belgische en vier Vlaamse 
collecties van moderne en hedendaagse 
kunst aan een analyse onderworpen. In het 
nummer van maart 1996 verscheen een af
sluitend artikel, waarin de vaststellingen 
omtrent het verzamelbeleid van de diverse 
instellingen en, algemener, het museum
beleid in Vlaanderen gekoppeld werden aan 
een aantal voorstellen of aanbevelingen. De 
vraag werd gesteld of deze “Vlaamse lap 
grond” per provincie over een museum dient 
te beschikken. Is het “niet eerder noodzake
lijk om de financiële middelen en de intel
lectuele capaciteit van onze gemeenschap te 
bundelen”? Verder werden twee ambiti
euze grensstenen voor een verzameling van 
moderne kunst vooropgesteld. Ten eerste, 
het begin van de burgerlijke kunst, met de 
opkomst van het ‘museum’ als instituut en 
de ‘kunstgeschiedenis’ als discipline (de 
generatie van David, Delacroix, Friedrich). 
Ten tweede, de wortels van het modernisme 
(Courbet, zijn ‘reële allegorie’ van 1854- 
55). Daarbij werd opgemerkt dat: “...de 
kunst van de romantici gekenmerkt wordt 
door de problematische conditie van de kunst 
binnen een burgerlijke maatschappij. Pre
cies deze fundamentele vraag naar de con
dities en de plaats van de kunst wordt door 
Courbet expliciet aan de orde gesteld”.
Waar de voorgaande opmerkingen ophou
den, begint deze bijdrage. Het is namelijk 
mijn bedoeling om, uitgaande van het kunst
bezit van de bestaande instellingen binnen 
de Vlaamse Gemeenschap, de mogelijke 
verzamelprogramma's inzake oude, mo
derne en hedendaagse kunst te bespreken. 
Vooreerst wil ik mij echter buigen over de 
vraag in welke omstandigheden, binnen 
welke optiek en onder welke voorwaarden 
over de herstructurering van openbare col
lecties en over collectiemobiliteit nagedacht 
kan worden. Ik ontwikkel een standpunt aan 
de hand van twee praktijkvoorbeelden uit het 
buitenland, het project van de zogenaamde 
Collectie Nederland en het Musée d’Orsay. 
In het volgende nummer zal ik de conclusies 
op de Vlaamse situatie betrekken en de voor
noemde verzamelprogramma’s in detail toe
lichten.

I. Herdenking en mobiliteit 
van collecties: twee voorbeelden

LI. Collectie Nederland

In Nederland circuleert sinds enige tijd de 
notie ‘Collectie Nederland’. Het concept 
werd gelanceerd door de voormalige Minis
ter van WVC, Hedy d’Ançona, in de beleids
nota Kiezen voor kwaliteit (1990-91). In 
wezen staat de term voor de fictieve ver
gaarbak van het gezamenlijke Nederlandse 
openbare bezit, van heemkundige voorwer
pen tot Picasso. De term is echter ook, in een 
meer specifieke vorm, een rol gaan spelen 
binnen de discussie over de verzamelingen 
van beeldende kunst, inzonderheid 20ste- 
eeuwse kunst. Die verengde piste ‘Collectie 
Nederland’ heeft inmiddels de Mondriaan 
Stichting als belangrijkste peetvader.
De idee ‘Collectie Nederland’ kan op ver
schillende niveaus reliëf worden gegeven - 
minder of meer verregaand. Zo wordt van
uit verschillende hoeken aangedrongen op 
meer informatie-uitwisseling tussen instel
lingen, en op een betere informatisering van 
het Nederlandse museumbezit. Er werd werk 
gemaakt van een computernetwerk dat de 
communicatie, en bijgevolg ook het 
bruikleenverkeer tussen de musea (en hun 
depots) moet vergemakkelijken. De coördi
natie en het beheer van het Netwerk Collec
tie Nederland worden waargenomen door 
het kersverse Instituut Collectie Nederland, 
dat ontstond door een fusie van de Rijks- 
dienst Beeldende Kunst met twee andere 
instellingen.
Iets verdergaander is de aanbeveling - die al 
in d’Ancona’s nota stond - om collectie
mobiliteit (door ruil, bruikleen of schen
king) als alternatief te beschouwen voor de 
aankoop van kunst, omdat het historische 
werk nu eenmaal onbetaalbaar is geworden. 
Tot slot echter kan de Collectie Nederland 
een nog meer planmatige vorm aannemen. 
In dat geval wordt het concept een drin
gende vraag aan de musea om meer overleg 
te voeren over hun aankoop- en collectie
beleid, teneinde ‘doublures’ te voorkomen 

en ‘hiaten’ ongedaan te maken. Doublures 
en hiaten, niet zozeer binnen de individuele 
collecties, maar in het totale bestand van de 
Nederlandse verzamelingen - de Collectie 
Nederland. Wat Nederland heeft of niet 
heeft, komt dan op de eerste plaats. De 
musea worden de zalen van een luchtkasteel 
dat - bijvoorbeeld - het totale Nederlandse 
20ste-eeuwse kunstbezit omvat. In 1995 
verwoordt Melle Daamen, directeur van de 
Mondriaan Stichting, het dilemma van de 
Stichting in haar relatie tot musea voor 
20ste-eeuwse kunst, als volgt: “Zijn deze 
musea autonoom in hun collectiebeleid, of 
moet de Mondriaan Stichting vanuit de ge
dachte van een ‘Collectie Nederland’ stu
rend optreden door voorwaarden te verbin
den aan een financiële toekenning?” (1) 
Collectie Nederland is hier uitgegroeid tot 
een overkoepelend, planmatig denken over 
collectiebeleid vanuit Nederlands vogel
perspectief.

In wat volgt, beperk ik mij tot een 
problematisering van de premissen die - 
impliciet of expliciet - ten grondslag liggen 
aan Collectie Nederland als nationale richt
snoer voor aankoop- en collectiebeleid.
Om te beginnen lijkt mij het verzoek aan de 
musea om uit eikaars vaarwater te blijven, 
in strijd met de specificiteit van het verza
melen van kunst. Wie ervan uitgaat dat een 
werk, oeuvre of kunsthistorisch segment 
afgehandeld is van zodra één museum het 
voor zijn rekening heeft genomen, en dat 
doublures in de collectiebestanden een vorm 
van overproductie zijn, onderwerpt het ver
zamelen van kunst aan economische 
beheersprincipes. De omgang met kunst 
wordt een kwestie van arbeidsverdeling en 
gericht investeren, het kunstwerk een certi
ficaat voor stukjes afgehandelde kunstge
schiedenis. Zo’n logica bewijst niet zozeer 
de kunst een dienst, dan wel de overheid, die 
het toegestopte subsidiegeld liefst efficiënt 
besteed wil zien. Een verdeling van het kunst
historische takenpakket in keurige schijven 
per instelling, is voor elke overheid een aan
lokkelijke vorm van rationalisering. De pleit
bezorgers van Collectie Nederland zijn dan 
ook veelal Onder politici en bij overheids
instanties te vinden. Ook d’ Ancona’s opvol
ger, Staatssecretaris van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen Aad Nuis, heeft zijn 
schouders onder het project gezet. De aan
zetten om Collectie Nederland praktische 
invulling te geven, blijven nog te veel uit, 
constateerde Nuis verleden jaar, maar “ik 
wil dat de komende jaren veranderen.” (2) 
Er is nog een argument dat Collectie Neder
land en Overheid doet rijmen. Het verzoek 
aan de musea om overlappingen tevermij- 
den, bevordert collecties met een eenduidig 
profiel, en dat staat garant voor meer pu
bliek. “Een hoge profilering zal meer men
sen motiveren om er eens naar toe te gaan 
dan een lage profilering,” aldus Arjen Kok, 
toen nog medewerker van de Rijksdienst 
Beeldende Kunst. (3) Collecties zullen over 
een “unique selling point” moeten beschik
ken, stelt Kok bloedserieus. En inderdaad, 
zonder twijfel hebben collecties met een 
heldere marktpositionering meer commer
ciële slagkracht dan collecties die zich in 
een subtiel spel van gelijkenissen en ver
schillen tot elkaar verhouden. “Zo ziet het 
Instituut Collectie Nederland dat graag. 
Museum de Lakenhal in Leiden legt zich toe 
op het Hollandse landschap, het Bonnefan- 
ten in Maastricht op de Italianen en het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch op 
bloemstillevens." (4)

Wie het collectiebeleid van de Nederlandse 
instellingen bekritiseert, door de overlap
pingen en lacunes in de Collectie Nederland 
aan te klagen, vertrekt van de verkeerde 
probleemstelling. Het verzamelen van kunst 
mag zich niet beperken tot het vergaren van 
‘voldoende bewijsstukken’ voor zoveel 
mogelijk kunsthistorische hokjes. De om
gang met een verzameling is een vorm van 
betekenisarbeid, die de kunstwerken in een 
voortdurende herschrijving betrekt. Aange
zien dat proces zich binnen andere contex
ten op andere manieren voltrekt en andere 
verschillen schept, is de doublure-kwestie 
een vals probleem. Anders gezegd, de veel
besproken aankoop van een werk van Donald 
Judd door het Stedelijk Museum Amster
dam moetje niet aanvechten op grond van 
het feit dat andere musea al gelijkwaardig 
werk hebben gekocht. Je kan enkel - zo 
nodig - trachten aan te tonen waarom deze 

aanwinst binnen de context van het Stede
lijk, en haar verhouding ten aanzien van de 
kunstgeschiedenis geen zin heeft. (5) 
Een verkavelzucht die de musea tot ge
scheiden compartimenten van de kunstge
schiedenis wil omvormen, drijft op een 
ultiem fantasma: dat van de volledige kunst
historische collectie, de integrale reisgids 
van de kunstgeschiedenis in zijn definitieve 
uitgave. Dat volledigheidsideaal klinkt door 
in het voortdurende gehamer op de lacunes 
en overlappingen. Het spreekt ook uit de 
volgende toekomstprojectie: “Idealiter be
staat de ‘Collectie Nederland’ uit compacte, 
samenhangende en cultuurhistorisch hoog
waardige collecties die geen onnodige over
lap vertonen met elkaar, in onderlinge af
stemming worden gepresenteerd en geza
menlijk een zo volledig mogelijk cultuur
historisch beeld weergeven.” (6) Paradoxaal 
genoeg veronderstelt zo’n overlapvrije, 
naadloze opdeling in compacte verzamel
gebieden een a-historische werkwijze. Door 
het beschouwen van de kunstgeschiedenis 
als een reuze-archiefkast waarin elk kunst
werk een vaste plaats inneemt, en door 
vervolgens alle vakjes onder de instellingen 
te verdelen, ontkent men dat het schrij ven 
van kunstgeschiedenis zelf een historische 
activiteit is.
Is om die reden elke verschuiving van kunst
werken tussen musea uit den boze? In de 
Nederlandse hoofdstad wordt aangetoond 
dat collectiemobiliteit of -afstemming op 
het niveau en initiatief van de instellingen 
tot een aantrekkelijk resultaat kunnen lei
den. De drie grote Amsterdamse musea 
(Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stede
lijk Museum) hebben overleg gevoerd over 
een knooppunt in hun collecties, dat ze alle 
drie op een verschillende manier in hun 
verhaal inschrijven. Het Rijksmuseum ein
digt met Van Gogh en de vroege Mondriaan. 
Het Van Gogh museum toont eveneens Van 
Gogh, maar dan samen met voorlopers en 
tijdgenoten zoals Monet en Gauguin. Het 
Stedelijk toont Mondriaan en ook weer Van 
Gogh, naast Monet en Gauguin, maar dit 
keer worden die kunstenaars met de avant- 
gardes van de 20ste eeuw verbonden. Zon
der tot een rigoureuze, overlapvrije verde
ling van de kunsthistorische letterbak over 
te gaan, hebben de instellingen werk met 
elkaar uitgewisseld: in het Rijks hangen 
Van Gogh en Mondriaan onder meer naast 
bruiklenen van het Stedelijk (Van Looy, 
Breitner, Verster). Het Van Gogh Museum 
en het Stedelijk Museum hebben op speci
fieke inhoudelijke gronden werk van Van 
Gogh met elkaar uitgewisseld.

1.2. Museed’Orsay

Het Franse Musée d’Orsay, geopend in de
cember 1986, mag als het schoolvoorbeeld 
gelden van ingrijpende collectiemobiliteit 
in het licht van een inhoudelijk programma. 
De drastische operatie werd sterk verge
makkelijkt door de bij uitstek gecentrali
seerde Franse museumstructuur. De hui
dige verzameling van Musée d’Orsay is 
vrijwel geheel afkomstig uit musea en in
stellingen van de Franse staat: het Louvre, 
Musée Nationale d’Art Moderne en het Jeu 
de Paume, en verschillende andere musées 
de France. Daarnaast werden ook locale 
musea en overheden aangesproken. Men 
schrok er niet voor terug om consequent met 
stukken te schuiven - een sprekend voor
beeld is de overheveling van het Courbet- 
ensemble van het Louvre naar het Musée 
d’Orsay. Vanaf 1978 werd bovendien een 
verwervingspolitiek gevoerd op basis van 
het toekomstige Orsay-programma. (7) 
De verzameling van Musée d’Orsay begint 
bij het midden van de 19de eeuw en loopt tot 
vlak voor de avant-gardes van het begin van 
de 20ste eeuw. Een inleidend gedeelte brengt 
de wortels van deze periode in de eerste 
helft van de 19de eeuw in beeld. Het pro
gramma is interdisciplinair (ook architec
tuur, sierkunst en fotografie worden be
licht) en biedt een gecorrigeerd beeld van de 
kunst sinds Courbet: de inmiddels klassieke 
opeenvolging van avant-gardes (realisme, 
impressionisme, post-impressionisme... ) 
wordt doorkruist door historiserende en 
eclectische stijlen, en de voortlevende salon- 
kunst. De art nouveau en het symbolisme 
krijgen een prominente plaats. Toch kan Orsay 
verweten worden het modernistische kunst
historische verhaal niet wezenlijk te corrige
ren, maar zich te beperken tot het stoppen van 
de gaten in het kunsthistorische tracé.

Het project toont echter dat het mogelijk is 
om, mits de nodige combinatie van poli
tieke wil, financiële inzet en artistiek enga
gement, tot collectiemobiliteit te komen 
vertrekkende van (nieuwe) inhoudelijke 
noden. Vooral die combinatie is belangrijk: 
collectiemobiliteit mag niet, zoals in som
mige Collectie Nederland-pleidooien lijkt, 
een drogreden zijn om zich niet financieel te 
moeten engageren voor retrospectieve aan
kopen. “Een uitruil volstaat niet. De musea 
moeten ook nieuwe aankopen van klassieke 
modernen kunnen doen.” (8)

Als besluit zou ik willen stellen dat collectie
mobiliteit of herstructurering van collecties 
niet mogen gebeuren vanuit een standpunt 
dat zich buiten de context van de indivi
duele collecties plaatst, en nog veel minder 
vanuit een nationaal standpunt (overigens 
wij st alleen al het nationaliteitskenmerk van 
Collectie Nederland op de gratuite verhou
ding met de per slot van rekening interna
tionale Nederlandse collecties én de 
geïnternationaliseerde moderne kunst). Met 
de verdeelsleutel van een absolute kunstge
schiedenis kan evenmin collectiemobiliteit 
worden bepleit, laat staan in naam van een 
rationele verdeling van taken, voorwerpen 
en middelen. Mobiliteit of herstructurering 
van collecties kan met andere woorden en
kel overwogen worden, indien consequent 
wordt uitgegaan van de inhoudelijke noden 
en problemen van individuele instellingen.

Dirk Pültau

Noten

(1) Melle Daamen in: Ineke van Hamers- 
veld (red.), Verzamelstaat. Het collectie
beleid van Nederlandse musea voor mo
derne kunst, Boekmanstudies/Mondriaan 
Stichting, Amsterdam, 1995. De publicatie 
bevat de resultaten van een besloten discus
sie over het collectie- en aankoopbeleid van 
musea voor moderne kunst in Nederland. 
De discussie vond plaats op 13juni 1995. Ze 
was een initiatief van de Mondriaan Stich
ting en werd georganiseerd in samenwer
king met de Boekmanstichting.
(2) Aad Nuis, Pantser of ruggengraat. 
Cultuurnota 1997-2000, september 1996, 
p. 70.
(3) Arjen Kok in: Kunst & Museum
journaal, jaargang 5, nr. 3, 1993, p. 6. In 
hetzelfde volledig aan Collectie Nederland 
gewijde nummer waarschuwt Philip Peters 
voor “collectiemobiliteit op bevel, als dic
taat, ingebed in een heel pakket richtlijnen 
die tot doel hebben de kijkcijfers op te 
schroeven” (p. 19-20).
(4) Bob Witman, Maastricht doet de Itali
anen, Leiden het Hollands landschap. Ruil
verkeer moet bezit Nederlandse musea be
ter verdelen, in: De Volkskrant, 9 mei 1997, 
p. 25.
(5) Ik sluit me in deze aan bij Ronald de 
Leeuw in: Ineke van Hamersveld (red.), op. 
cit. (noot 1), p. 30.
(6) Mondriaan Stichting. Beleid en 
aktiviteiten 1997-2000, Amsterdam, decem
ber 1995, p. 6.
(7) Over de totstandkoming van Musée 
d’Orsay, zie Jean Jenger, Orsay, de la gare 
au musée. Histoire d’un grandprojet, Electa 
Moniteur, Milaan-Parijs, 1986.
(8) Jan van Adrichem, Moderne meesters 
vergen een royaal gebaar, in: NRC Handels- 
blad, 15 mei 1997, p. 6.
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Globalisering
Kosmopolieten aller landen, kop op!

De verbeten pogingen van Minister- 
President Wim Kok en Minister van 
Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo 
om tot een nieuw Europees verdrag 
te komen, liggen nog vers in het ge
heugen. We konden ons daarbij niet 
van de indruk ontdoen dat de Neder
landse bewindslieden niet zozeer een 
nieuwe stap in de Europese globali
sering voor ogen stonden, dan wel de 
identificatie van dit nieuwe verdrag 
met de naam van een Nederlandse 
stad. Na Maastricht, Amsterdam. Het 
is veelbetekenend dat de Europese 
eenmaking voortgestuwd wordt door 
ordinaire city marketing principes. 
Pisa heeft zijn scheve toren, Brussel 
zijn atomium, Maastricht zijn ver
drag. En Kassei, dat miezerige Duitse 
provinciestadje, zijn Documenta, en 
Venetië zijn Biennales. Is er voor de 
steden dan geen andere rol wegge
legd dan die van slaafse icoon voor de 
natie-staat? Kan het kosmopolitisme 
van zijn kant wel gestalte krijgen 
zonder een herdenking van de natio
nale soevereiniteit? Verbolgen over 
de ongehoorde aantastingen van het 
fundamentele recht op asiel - nota 
bene in naam van de natie-staat, en 
bij uitbreiding van Europa - neemt 
Jacques Derrida de verdediging op 
van de stad, in een tekst die hij richtte 
aan de deelnemers van het eerste con
gres van vluchtsteden, een initiatief 
van het Internationaal Parlement van 
Schrijvers. Aansluitend vindt u tek
sten over Documenta X, de 47ste 
Biënnale van Venetië en de gekke 
toerist Gabriel Orozco en de stede
lijke flaneur Stephen Wilks.
In het tweede deel van deze afleve
ring staan we even stil bij de kleinst 
mogelijke van alle globaliseringen, 
de ‘Nederlandse cultuur’, de cultuur 
van hen die de Nederlandse taal bezi
gen. Iris Steen heeft een zeer verhel
derende bijdrage geschreven over de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking. 
Nu men in Nederland eindelijk ook 
het belang inziet van een toenadering 
tot Vlaanderen, blijkt de Vlaamse 
interesse danig te zijn afgekoeld. Niet 
alleen om de pijnlijke afstand tussen 
Nederland en Vlaanderen te articu
leren, maar ook om dë doelgroep die 
we viseren met de kritiek op de 
Mondriaan Stichting niet mis te lo
pen, hebben we besloten om van deze 
krant twee edities te maken, een eer
ste met een Vlaamse voorpagina, een 
tweede met een Nederlandse cover.

Andreas Gursky

Salerno, 1990
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Deze tekst is geschreven voor het eerste 
congres van vluchtsteden; gehouden op 21 
en 22 maart 1996 in Straatsburg op initiatief 
van het Internationale Parlement van Schrij
vers. Zelf kon ik op dit congres niet aanwezig 
zijn, maar ik hechtte eraan om toch het 
woord tot mijn vrienden te richten. De tekst is 
tijdens de zitting voorgelezen en naderhand 
gepubliceerd in een Spaanse vertaling (door 
Julian Mateo Ballorca) bij Editions Cuatro, 
aan de universiteit van Valladolid, de eerste 
vluchtstad van Spanje.
Op 6 november 1995 in Straatsburg, tijdens 
de slotzitting van de tweede bijeenkomst van 
het Internationale Parlement van Schrijvers, 
werden alle steden van Europa opgeroepen 
om een netwerk van vluchtsteden te vórmen. 
Deze oproep werd onderschreven door het 
Internationaal Parlement van Schrijvers, bij 
monde van zijn voorzitter en vice-voorzitters 
(Salman Rushdie, Adonis, Pierre Bourdieu, 
Jacques Derrida, Edouard Glissant), door 
de stad Straatsburg, vertegenwoordigd door 
haar burgemeester Catherine Trautmann, 
en door de Raad van Europa, vertegenwoor
digd door haar secretaris-generaal Daniel 
Tarschys. Nog eerder, op 31 mei 1995, was 
tijdens de plenaire zitting van het Congres 
van Lokale en Regionale Europese Overhe
den (het CPLRE), dat meer dan 400 steden 
verenigt, unaniem besloten om over te gaan 
tot de goedkeuring van het Handvest van 
Vluchtsteden zoals opgesteld door Fernando 
Martinez Lopez, burgemeester van Almeira. 
Dit Handvest bepaalt de voorwaarden van 
opvang van een schrijver die vervolgd wordt. 
Het Europese Parlement tenslotte nam op 
21 september 1995 een resolutie aan waarin 
steun werd betuigd aan het Internationale 
Parlement van Schrijvers en de Europese 
steden werden opgeroepen zich bij het net
werk van vluchtsteden aan te sluiten. Van
daag de dag zijn deze steden 24 in getal,

verspreid over de Verenigde Staten en Eu
ropa (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Spanje, Zweden en Zwitserland). [J.D.]

Waar komt het concept van het kosmopoli- 
ti sme vandaan? En waar gaat het heen? Het is 
niet duidelijk of het concept van het 
kosmopolitisme, net als dat van de wereld
burger, nog toekomst heeft. Je kunt je af vra
gen of er tegenwoordig nog een legitieme 
grond is voor een beslissend onderscheid 
tussen twee vormen van de stadstaat (polis), 
meer bepaald de stad en de staat. Je kunt je 
afvragen of een Internationaal Parlement 
van Schrijvers nog moet uitgaan, zoals de 
naam lijkt te suggereren, van wat sinds meer 
dan twintig eeuwen het kosmopolitisme wordt 
genoemd. In hoeverre gaat het kosmopoli
tisme alle steden of staten ter wereld aan? En 
hoe zouden we nog kunnen dromen van een 
oorspronkelijk statuut voor de stad, en ver
volgens voor de ‘ vluchtstad’, met de bijbeho
rende vernieuwing van het internationale recht 
die we beogen, nu het ‘einde van de stad’ 
weerklinkt als een vonnis, als een alom aan
vaarde diagnose of prognose? Op een in 
dergelijke termen gestelde vraag valt geen 
eenvoudig antwoord te verwachten. De kwes
tie zou dus op een andere manier aangepakt 
moeten worden, zeker als je denkt, zoals ik 
geneigd ben te doen, dat het Handvest van 
Vluchtsteden of het Internationale Bureau 
voor Vluchtsteden die op ons programma 
staan, iets anders, iets meer zouden moeten 
opleveren dan een banaal bijvoegsel in de 
literatuur over het internationale recht, maar 
de stoutmoedige aanzet zouden moeten ge- 
vén tot een ware vernieuwing in de geschie
denis van het asielrecht of de gastvrijheids- 
plicht.
De naam 'vluchtstad' lijkt met gulden letters 
geschreven te staan in de oprichtingsakte van

het Internationale Parlement van Schrijvers. 
Vanaf onze eerste samenkomst hebben we 
gepleit voor het openstellen van dergelijke 
vluchtsteden over de wereld. En daarmee 
lijkt inderdaad iets als een nieuwe kosmo- 
politiek gestalte te krijgen. We hebben ge
probeerd over de hele wereld het uitroepen 
en opzetten van vluchtsteden aan te moedigen, 
vluchtsteden die talrijk en vooral autonoom 
dienen te zijn, zo onafhankelijk mogelijk van 
elkaar en van nationale overheden, maar 
niettemin onderling verbonden door nog na
der te Ontwerpen vormen van solidariteit. Dit 
ontwerp is onze taak, en theoretische of kri
tische reflectie moet daarbij samengaan met 
praktische initiatieven die we reeds met spoed 
tot ontplooiing beginnen te brengen. Of het 
nu vreemdelingen in het algemeen betreft of 
immigranten, ballingen, vluchtelingen, ge
deporteerden, staatlozen, displaced persons 
(stuk voor stuk categorieën die met de nodige 
behoedzaamheid onderscheiden moeten 
worden), we dringen er bij de vluchtsteden 
op aan ominvloeduit te oefenen op het beleid 
van nationale overheden en om zich in te 
zetten voor een herziening van de modaliteiten 
die de stad binden aan de staat, bijvoorbeeld 
in het Europa in wording of binnen interna
tionale rechtssystemen die vaak nog worden 
beheerst door het principe van nationale soe
vereiniteit, een onaantastbaar of als zodanig 
beschouwd maar vaak ook steeds hachelijker 
en problematischer principe. Nationale soe
vereiniteit kan en mag niet langer het ultieme 
uitgangspunt van vluchtsteden zijn. Is dat 
ook mogelijk?
Toen we ons hiervoor inzetten, toen we we
reldsteden en kleinere plaatsen aanspoorden 
deze inzet tot de hunne te maken en we ze de 
naam ‘vluchtstad’ gaven, was ons oogmerk 
meerledig, zoals trouwens ook het geval was 
met de term ‘parlement’. We wilden niet 
alleen de traditionele betekenis van een uit-



drukking nieuw leven inblazen en een gedenk
waardig erfgoed in aanzien herstellen, maar 
met dat oude woord tegelijkertijd een volko- 

. men nieuwe opvatting van gastvrijheid, van
de plicht tot gastvrijheid en het recht op 
gastvrijheid naar voren brengen. Wat behelst 
deze opvatting? Hoe kunnen we haar plooien 
naar de schrikbarende noodsituaties die zich 
aan ons opdringen of om onze aandacht 
schreeuwen? Hoe kunnen we haar ons ant
woord laten bepalen op omstandigheden of 

. beperkingen, op tragedies en geboden zon
der voorgaande?

Ik betreur het dat ik bij deze plechtige bijeen
komst niet aanwezig kan zijn, maar hoop dat 
u mij toestaat, nadat ik u als deelnemers het 
beste heb gewenst, om althans in grote lijnen 
de voornaamste trekken van ditnieuwe hand- 

, vest van de gastvrijheid te schetsen. Want 
wat is de context waarbinnen we deze nieuwe 
ethiek of deze nieuwe kosmopolitiek van 
vluchtsteden hebben geformuleerd? Is het 
nog nodig stil te staan bij het geweld dat op 
wereldschaal woedt? Moeten we nog bena
drukken dat deze misdaden soms het keur
merk dragen van staatsapparaten? Is het 

, überhaupt mogelijk om een opsomming te 
geven van de steeds talrijker vormen van 
bedreiging, censuur of terrorisme, vervol
ging en vernedering? De slachtoffers die 
hierbij vallen, zijn ontelbaar en haast altijd 
zijn ze anoniem, maar steeds vaker zijn het 
wat men intellectuelen noemt - wetenschap
pers, journalisten, schrijvers, mannen en vrou
wen die in staat zijn in het publieke domein 

° een stem te doen klinken die door de nieuwe 
macht van de communicatiemedia steeds 
bedreigender wordt voor de polities aller 
landen, voor de krachten, achter censuur en 
onderdrukking, of deze nu al dan niet tot de 
staat behoren en of ze nu religieus, politiek, 
economisch of sociaal zijn. Laten we geen 
voorbeelden geven, er zijn er te veel, en de 

* beroemdste gevallen zouden de andere, de 
anoniem geble venen, weleens kunnen terug
storten in de duisternis waaraan ze zich toch 
al zo moeilijk ontworstelen, een duisternis 
die feitelijk het eerste kwaad is en de voor- 
waarde voor alle andere kwaden. Wanneer 
we ons beroepen op de stad, en niet op de 
staat, dan is dat omdat we van een nieuw 
concept van de stad verwachten wat we van 
de staat al haast niet meer durven te verwach
ten. Worden de gewelddadigheden waar (bui
tenlandse of binnenlandse) vluchtelingen of 
ballingen voor op de vlucht slaan niet al op 
instigatie of met steun van de staat gepleegd, 
dan is deze vaak niet bij machte de bescher
ming en vrijheid van zijn eigen burgers te 

* waarborgen tegen de dreiging van terrorisme,
al dan niet voorzien van nationalistische of 
religieuze alibi’s. Dit verschijnsel zou ge
analyseerd moeten worden in een historisch 
lange-termijnperspectief, iets waarvoor ons 
nu de tijd en de middelen ontbreken. Een 
dergelijk perspectief zou moeten teruggaan 
tot vóór de ontwikkelingen die, op zijn minst 
sinds de Eerste Wereldoorlog, hebben geleid 
tot wat Hannah Arendt De neergang van de 
natiestaat en het einde van de mensenrech
ten heeft genoemd, in een tekst die het nog 
steeds verdient om diepgaand te. worden be
studeerd. (1) Arendt analyseert er de mo
derne geschiedenis van minderheden, “staat
lozen”, Heimatlosen, mensen zonder vader
land, vluchtelingen, gedeporteerden, 
displaced persons. Ze onderscheidt twee a grote schokken, meer bepaald tussen de 
twee wereldoorlogen.
Allereerst de afschaffing, na de komst van 
honderdduizenden staatlozen, van het recht 
op asiel dat “het enige recht is dat op het 
gebied van de internationale betrekkingen 
ooit gefigureerd heeft als een symbool van de 
Rechten van de Mens”. Arendt wijst erop dat 
dit recht een “heilige geschiedenis” heeft en 
“het enige overblijfsel is van het middel
eeuwse beginsel quid est in territorio est de 
territorio”. (Het behelst hier een “middel
eeuws beginsel” dat nog steeds aan onze 
‘vluchtsteden’ ten grondslag ligt - hierover 
later meer.) “Maar,” gaat Arendt verder, “of
schoon het asielrecht in een in natie-staten 
opgedeelde wereld wel bleef functioneren en 
het in individuele gevallen zelfs de twee 
wereldoorlogen overleefde, werd het erva- 

4 ren als een anachronisme en als een beginsel 
dat onverenigbaar is met de internationale 
rechten van de staat.” (2) Toen zij dit schreef, 
omstreeks 1950, kon Arendt nog wijzen op 
de afwezigheid van een dergelijk recht op 
asiel in de “geschreven wet” van het interna
tionale recht (bijvoorbeeld in het Handvest 
van de Volkenbond). Inmiddels is een en 
ander wel enigszins geëvolueerd, we zullen 
daar nog op terugkomen, maar bijkomende 
herzieningen zijn onontbeerlijk.
De tweede schok die de Europese wereld 
onderging als gevolg van de massale aan
komst van vluchtelingen was het besef dat 
daarop met de klassieke rechtsmiddelen (re
patriëring of naturalisatie) geen antwoord 
geboden kon worden. Nog steeds is er hier

voor geen bevredigende oplossing uitgewerkt. 
Arendt staat uitvoerig stil bij de gevolgen van 
deze trauma’s, en wijst daarmee misschien 
ook op een van onze taken, of tenminste op 
het perspectief dat geboden wordt door ons 
Handvest en onze Statuten. Zij heeft het niet 
over de stad, maar de golf die volgens haar 
tussen de twee wereldoorlogen gevolgd is op 
de tweevoudige schok, zou ons moeten aan
zetten tot het stellen van nieuwe vragen over 
de toekomst van de steden en over de rol die 
zij in deze ongekende situatie kunnen vervul
len. Hoe kunnen we het asielrecht her
definiëren en vernieuwen zonder repatrië
ring of naturalisatie? Kan de stad of enige 
vorm van stadsrecht nieuwe perspectieven 
openen die het inter-staats-nationale recht 
verzuimd heeft te openen? Laten we zonder 
omhaal Verklaren wat onze uiteindelijke 
ambitie is, de ambitie waaraan ons project 
zijn zin ontleent. Wat we met de term 'vlucht- 
stad’ op het oog hebben, wat we beogen, is 
meer dan simpelweg een opsomming van 
nieuwe kenmerken of nieuwe bevoegdhe
den, toegekend aan een klassieke en onver
anderde opvatting van de stad. Het gaat niet 
meer om simpelweg nieuwe predikaten waar
mee het oude onderwerp ‘stad’ verrijkt kan 
worden. Nee, wij dromen van een andere 
opvatting, een ander recht, een andere poli
tiek van de stad. Ik weet wel dat zoiets om 
duizend redenen utopisch kan klinken, maar 
tegelijk gelden onze eerste stappen in deze 
richting, hoe bescheiden ook, als bewijs dat 
iets dergelijks daadwerkelijk in beweging is 
gezet - een wanordelijke beweging, onlos
makelijk verbonden met de turbulenties waar
aan de axioma’ s van ons internationaal recht 
reeds gedurende lange tijd onderhevig zijn. 
Bestaat er dus een kans voor de gastvrijheid 
van steden, wanneer we ons, zoals ik, kunnen 
vinden in Arendts stelling dat het internatio
nale recht tegenwoordig beperkt wordt door 
verdragen tussen soevereine staten? En dat 
een “wereldregering” daar niet per se iets aan 
zou verhelpen? Arendt schreef indertijd iets 
wat volgens mij nog niets aan waarheid heeft 
ingeboet: “In tegenstelling tot de goed
bedoelde humanitaire pogingen om interna
tionale instanties te bewegen tot nieuwe ver
klaringen van de Rechten van de Mens, zou
den we moeten beseffen dat de idee van 
‘menselijkheid’ uitstijgt boven de huidige 
werkingssfeer van het internationale recht, 
dat nog steeds functioneert in termen van 
wederzijdse overeenkomsten en verdragen 
tussen soevereine staten;, en een werkings- 
sfeer die boven de naties zou staan, bestaat 
voorlopig niet. Sterker nog, de komst van een 
‘wereldregering’ zou allerminst een eind 
maken aan dit dilemma.” (3).
Wat Arendt zegt over groepen en individuen 
die tussen de twee wereldoorlogen elk sta
tuut zijn kwijtgeraakt, niet alleen hun 
staatsburgerschap maar zelfs hun titel van 
‘staatloze’, zouden we nog verder moeten 
versterken en aanscherpen. Ook zouden we 
vandaag opnieuw moeten evalueren welke 
rol, in Europa en elders, wordt gespeeld door 
respectievelijk staten, bonden, federaties of 
confederaties van staten enerzijds, en steden 
anderzijds. Indien het nog steeds zinvol en 
relevant is om te spreken over zoiets als' de 
stad en de stedelijke identiteit, dan rijst de 
vraag of steden zich boven natie-staten kun
nen verheffen, of dat ze zich er althans binnen 
nog nader te bepalen grenzen van kunnen 
losmaken, om, in een nieuwe betekenis van 
het woord, vrijsteden te worden waar het 
gastvrijheid en toevlucht betreft. Vrijdom 
doelde in het algemeen op de status van 
onschendbaarheid of ontheffing die soms, 
net als een recht op asiel, werd verleend aan 
bepaalde (diplomatieke of religieuze) plaat
sen waar men een heenkomen kon zoeken 
om aan vormen van onrechtvaardige vervol
ging te ontsnappen.

Zo zouden de contouren van onze taak eruit 
kunnen zien, een taak die theoretisch is maar 
onvermijdelijk ook politieke consequenties 
heeft. Deze taak is des te dwingender en duldt 
des te minder uitstel omdat de vooruitzichten 
met de dag somberder worden. Uit cijfers 
blijkt dat het recht op politiek asiel in Frank
rijk en in Europa steeds minder wordt geres
pecteerd. Nog onlangs kon er worden ge
sproken over een “zwart jaar van het asiel
recht in Frankrijk”. (4) Als gevolg van een 
makkelijk te begrijpen moedeloosheid neemt 
het aantal aanvragen voor politiek asiel met 
grote regelmaat af. Het Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
verhardt zijn toelatingseisen en beperkt op 
grote schaal het aantal toegekende verblijfs
vergunningen, Het aantal afwijzingen van 
aanvragen voor politiek asiel is in de loop van 
de jaren ’80 en sinds het begin van de jaren 
’90 voortdurend toegenomen.
Sinds de Franse Revolutie heeft Frankrijk 
verhoudingsgewijs zeker een grotere bereid
heid getoond om politieke vluchtelingen op 
te nemen dan andere vergelijkbare Europese 
staten, maar de motieven achter deze bereid

heid waren nooit zuiver ‘ethisch’, in de bete
kenis van ‘morele wet’, ‘wet van het verblijf 
(ethos) of ‘wet van de gastvrijheid’. De 
comparatieve daling van het Franse geboorte
cijfer sinds het midden van de 18de eeuw 
heeft Frankrijk liberaler gemaakt op het ge
bied van immigratie in het algemeen, om 
voor de hand liggende economische rede
nen: er zijn werknemers nodig en zolang de 
economie blijft draaien, doet men niet al te 
moeilijk over het onderscheid tussen econo
mische en politieke motieven. Dit laatste was 
in sterké mate het geval in de jaren ’60, toen 
een economische boom op natuurlijke wijze 
vertaald werd in een toegenomen behoefte 
aan buitenlandse werknemers.
Voorts moet men weten dat de Franse grond
wet het asielrecht weliswaar al sinds lang in 
zijn vaandel voert, maar dat dat recht pas zeer 
recent en op tamelijk restrictieve wijze een 
precieze omschrijving heeft gekregen en een 
positief rechtsbegrip is geworden. De Grond
wet van 1946.kent het asielrecht nog uitslui
tend toe aan personen die vervolgd worden 
vanwege hun “handelen ten gunste van de 
vrijheid”. Pas later, in 1954, wanneer Frank
rijk de Conventie van Genève uit 1951 on
derschrijft, wordt deze omschrijving van de 
politieke vluchteling verruimd. Dan slaat het 
op alle personen die tot ballingschap zijn 
gedwongen omdat “hun leven of hun vrijheid 
worden bedreigd op grond van hun ras, reli
gie of politieke mening”. Een inderdaad aan
zienlijke, zij het zeer recente verruiming, 
waarbij tevens opgemerkt moet worden dat 
het toepassingsgebied van deze Conventie 
van Genève aan scherpe grenzen gebonden 
was. We zijn nog ver verwijderd van Kants 
beroemde tekst over het universele recht op 
gastvrijheid, een tekst waarvan ik de beper
kingen en restricties straks ter sprake zal 
brengen. De Conventie van Genève van 1951, 
die Frankrijk dus dwong zijn asielrecht te 
verruimen, had als zodanig uitsluitend be
trekking op “gebeurtenissen in Europa vóór 
1951”. Pas heel laat, in 1967 om precies te 
zijn, juist toen het proces op gang kwam dat 
vandaag zulke dramatische vormen aan
neemt, verruimde een protocol dat in New 
York aan de Conventie van Genève werd 
toegevoegd het toepassingsgebied en de 
tijdsbegrenzing, meer bepaald tot gebeurte
nissen die buiten Europa of ha 1951 plaats
vonden. (Van deze ontwikkelingen was 
Hannah Arendt uiteraard niet op de hoogte, 
en zij kon ze dus ook niet aanroeren toen ze 
omstreeks 1950 haar tekst schreef.)

Ér bestaat altijd een aanzienlijk verschil tus
sen aan de ene kant de edelmoedigheid van 
de grote beginselen van het asielrecht, geërfd 
van de Verlichting of de Franse Revolutie, en 
aan de andere kant de historische werkelijk
heid oftewel de daadwerkelijke toepassing 
van deze beginselen. Deze wordt in bedwang 
gehouden, beheerst en beperkt door onver
biddelijke juridische regels; zij wordt be
waakt door wat in het voorwoord van het 
boek La crise du droit d’asile en France een 
al met al tamelijk “bekrompen” rechtstraditie 
heet. (5) Dat de rechtstraditie “bekrompen” 
en restrictief blijft, komt in feite doordat zij 
onderworpen is aan demografische en eco
nomische belangen, kortom aan het belang 
van de natie-staat die opvangt en asiel ver
leent. Het statuut van de vluchteling is niet 
hetzelfde als dat van de immigrant in het 
algemeen, zelfs niet hetzelfde als dat van de 
politieke immigrant. De erkenning als vluch
teling vindt soms pas lang na aankomst in 
Frankrijk plaats, of het immigratiemotief 
aanvankelijk nu economisch of politiek was. 
We moeten er daarom voortdurend op blij- 
ven letten dat we onderscheid maken tussen 
de verschillende statuten, te meer daar de 
grens tussen het économische en het poli
tieke problematischer lijkt dan ooit. Franse 
politici, zowel ter tinker- als ter rechterzijde, 
hebben het veelvuldig over de “beheersing 
van de immigratie”. Dat maakt deel uit van 
de obligate retoriek van verkiezings
programma’ s. Maar deze “beheersing van de 
immigratie” leidt doorgaans, zoals Luc 
Legoux opmerkt, tot het onderscheiden van 
twee vormen van ballingschap - vlucht en 
migratie - en tot het voorbehouden van asiel 
aan degenen die van hun immigratie niet het 
minste economische profijt kunnen verwach
ten. Een dergelijke voorwaarde heeft ab
surde consequenties: hoe zou een zuiver po
litieke vluchteling aanspraak kunnen maken 
op opvang en asiel zonder van zijn nieuwe 
woonomgeving ook maar énig economisch 
voordeel te verwachten? Hij zal toch moeten 
werken! Het land waar hij onthaal vindt, kan 
toch niet altijd, onvoorwaardelijk eir volledig 
in zijn levénsonderhoud voorzien ! Dit is een 
van de concrete vragen die wij in de toekomst 
zullen moeten behandelen: hoe helpen we de 
gasten van vluchtsteden om, door werk of 
creatieve activiteiten, op deze nieuwe plek
ken en in deze soms nieuwe taal, een stevige 
en duurzame structuur in hun leven aan te 
brengen? Het onderscheid tussen het econo

mische en het politieke is dus niet alleen 
moeilijk te begrijpen of inconsequent, maar 
ook hypocriet en pervers. Uiteindelijk laat 
het toe om haast elke vorm van politiek asiel 
te weigeren, en zelfs, desgewenst, elke toe
passing van de wet te verhinderen, aangezien 
deze volkomen afhankelijk zou zijn van op
portunistische, soms electorale of machts
politieke overwegingen, die zelf in laatste 
instantie weer behoren tot het domein van de 
demografie of de markt'of, op het niveau van 
de politie, uitmonden in fantasma’s of reali
teiten die de openbare veiligheid betreffen. 
Spreken over toevlucht, asiel of gastvrijheid 
wordt dan een zuiver retorisch alibi. “De 
geleidelijke teloorgang van het asielrecht in 
Frankrijk voor volkeren uit arme landen,” 
merkt Legoux op, “vloeit voort uit een lange 
ontwikkeling van de opvattingen over asiel 
naar een steeds restrictievere betekenis.” (6) 
Deze tendens om de grenzen te sluiten wordt 
op brede schaal gedeeld, niet door Europa als 
zodanig (voor zover je überhaupt over Eu
ropa in algemene termen kan spreken), maar 
door de landen van de Europese Unie. Soms 
is het de prijs die voor de Schengen-akkoor- 
den moet worden betaald - die overigens, 
Jacques Chirac heeft het zelf verklaard, op dit 
ogenblik in Frankrijk niet eens integraal 
worden toegepast. Terwijl men beweert de 
binnengrenzen op te heffen, gaat men over 
tot een nóg strengere vergrendeling van de 
buitengrenzen van voornoemde Europese 
Unie. Asielzoekers, kloppen achtereenvol- 
gens bij elk land van de Europese Unie aan en 
hun wordt tenslotte bij alle grenzen de toe
gang geweigerd. Onder het voorwendsel van 
de strijd tegen economische immigratie wor
den de aanvragen voor politiek asiel vaker 
dan ooit door de Staten van de Europese Unie 
afgewezen. Zelfs wanneer het niet gebeurt in 
de vorm van een expliciet, met motieven 
Omkleed juridisch antwoord, laten de staten 
vaak hun politie de wet stellen. Zo was er het 
geval van een Koerdisch vluchteling wiens 
asielaanvraag door een Frans gerechtshof 
officieel was toegekend, en die desondanks 
door de politie naar Turkije Werd uitgewezen 
zonder dat er iemand protest aantekende. 
Zoals in veel andere voorbeelden, zoals met 
name in het geval van het ‘gastvrijheids- 
delict’ waar mensen die politieke verdachten 
onderdak zouden hebben geboden steeds 
vaker van worden beschuldigd, is hier het 
zwaarwegende en doorslaggevende probleem 
aan de orde van de politie, van de status van 
de politie, een grenspolitie om te beginnen, 
maar ook een politie zonder grenzen, zonder 
nauwkeurig vast te stellen beperkingen, die 
als gevolg daarvan allesoverheersend en on
grijpbaar wordt, zoals Walter Benjamin op
merkte in zijn vlak na de Eerste Wereldoor
log geschreven Kritische beschouwing van 
het geweld. In de zogeheten geciviliseerde 
staten wordt dé politie alomtegenwoordig en 
spookachtig zodra zij de wet voorschrijft in 
plaats van zich te beperken tot het toepassen 
en doen naleven van de wet. En dit gegeven 
wordt des te duidelijker in het tijdperk van 
de nieuwe teletechnologieën. Politiegeweld, 
zei Benjamin al, wordt dan “gezichtsloos” 
en “vormloos” (gestaltlos); de politie is aan 
niemand meer verantwoording verschul
digd, en als zodanig nergens grijpbaar 
(nirgendfassbaf). In de geciviliseerde sta
ten breidt het schrikbeeld van haar spook
achtige verschijning zich onbeperkt uit (Ben
jamin heeft het oVer haar allverbreitete 
gespenstische Erscheinung im Leben der 
zivilisierten Staateri). (7) Uiteraard is het er 
ons niet om te doen onrechtvaardige, uto
pische verdachtmakingen te ventileren ten 
aanzien van de functie van-de politie, meer 
bepaald met betrekking tot haar strijd tegen 
misdrijven die tot haar bevoegdheden horen 
(bij voorbeeld het terrorisme, de drugshandel 
en de activiteiten van allerhande maffia’s). 
We willen alleen de vraag aan de orde stellen 
naar de grenzen van politiële bevoegdheden 
en naar de voorwaarden waaronder die wor
den uitgeoefend, in het bijzonder jegens 
vreemdelingen. Als we de nieuwe volmach
ten van (nationale of internationale) polities 
in overweging nemen, belanden we bij een 
van de meest zwaarwichtige rechtskwesties 
die door een toekomstige uitwerking van ons 
Handvest van Vluchtsteden aan de orde zou 
moeten worden gesteld en, op lange termijn, 
het onderwerp zou moeten worden van een 
niet aflatende strijd: er moeten grenzen ge
steld worden aan de legitieme volmachten en 
bevoegdheden van wat een eenvoudig poli- 
tie-apparaat dient te blijven, strikt onderge
schikt aan de controle van het politieke be
stuur en van de instanties die toezien op de 
eerbiediging van de rechten van de mens en 
van een verruimd asielrecht. In de lijn van de 
opmerkingen van Benjamin die ik zojuist 
aanhaalde, wees ook Hannah Arendt al op 
deze ongehoorde uitbreiding van de macht 
van de moderne politie ten aanzien van deze 
nieuwe vluchtelingen. Zij deed dat vlak na 
een opmerking óver anonimiteit en roem die 
wij, vooral bij het Internationale Parlement
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van Schrijvers, terdege tot ons zouden moe
ten laten doordringen: “Alleen roem kan 
mogelijkerwijs een antwoord bieden op de 
eeuwige klacht van vluchtelingen uit alle 
maatschappelijke lagen dat ‘niemand weet 
wie ik ben’ - de kansen van een beroemde 
vluchteling zijn nu eenmaal groter, net als 
een hond met een naam grotere overlevings
kansen heeft dan een zwerfhond die alleen 
maar een hond is en verder niets. De natie
staat, niet bij machte een wet op te stellen 
voor degenen die de bescherming van een 
nationale overheid waren kwijtgeraakt, 
schoof het probleem door naar de politie. 
Voor het eerst in Europa kreeg de politie 
volmachten om op eigen gezag te handelen, 
om rechtstreeks te heersen over mensen; in 
het openbare leven was zij niet langer een 
instrument, bedoeld om de wet toe te passen 
en te doen naleven, maar een van de overheid 
en van ministeries onafhankelijke overheids
instantie.” (8)
We weten maar al te goed dat dit probleem 
vandaag de dag ernstiger is dan ooit, de 
aanwijzingen stapelen zich op. Tegen de 
beschuldiging van wat sinds kort een 
‘gastvrijheidsdelict’ wordt genoemd, is in 
Frankrijk een golf van protest ontstaan. En
kele organisaties hebben het voortouw geno
men en de pers heeft het protest veel weer
klank gegeven. Voortbordurend op de zoge
heten 'Pasqua-wetten', staat nu het ‘wets- 
voorstel-Toubon' op de agenda. Dit wets
voorstel, dat heden in parlementaire verga
deringen, in de Assemblée Nationale en in de 
Senaat wordt bediscussieerd, beoogt feitelijk 
elke vorm van gastvrijheid die verleend wordt 
aan vreemdelingen die “in een onwettige 
situatie verkeren” of gewoon geen “geldige 
papieren” hebben, te behandelen als een daad 
van terrorisme of als “deelname aan een 
criminele vereniging”. (9) Het gaat hier om 
een verzwaring van artikel 21 van de be
ruchte verordening van 2 november 1945, 
waarin elke vorm van hulp aan “illegale” 
vreemdelingen al werd beschouwd als een 
“criminele daad”. De “criminele daad” dreigt 
nu dus een “terroristische daad” te worden. 
Daar komt bij dat dit wetsvoorstel in strijd 
lijkt met de (door Frankrijk ondertekende) 
Schengen-akkoorden, waarin wordt gestipu
leerd dat er op hulp aan een “vreemdeling” 
die geen “geldige papieren” bezit of “ille
gaal” is alleen een veroordeling mag volgen 
indien kan worden aangetoond dat deze hulp 
“lucratief’ is.

De term 'vluchtstad' hebben wij onder meer 
gekozen- omdat hij historische aanspraken 
kan maken op ons respect, en op het respect 
van eenieder die de ethiek der gastvrijheid 
cultiveert. Maar is het spreken over een te 
cultiveren ethiek der gastvrijheid op zichzelf 
niet tautologisch? Ondanks alle spanningen 
of tegenstrijdigheden die haar eigen zijn, 
ondanks alle oritaardingen waaraan zij ten 
prooi kan vallen, hoeft zoiets als een ethiek 
van de gastvrijheid niet te worden geculti
veerd. Gastvrijheid is het wezen van de cul
tuur, en niet zomaar een ethisch beginsel 
zoals er meer zijn. In zover ethisch handelen 
raakt aan de ethos, dat wil zeggen aan de 
woning, aan de plek waar je thuis bent, de 
vertrouwde verblijfplaats en hoe je er leeft, 
hoe je je er verhoudt tot jezelf en tot anderen, 
tot anderen als getrouwen of als vreemdelin
gen, is ethiek gastvrijheid, valt zij volledig 
samen met de ervaring van gastvrijheid, hoe 
die ook wordt ontplooid of afgebakend. Maar 
juist daarom, en omdat het thuis-zijn bij 
zichzelf (het zichzelf-zijn zelf - l’ipséité 
même), veronderstelt dat ontvangst of op
name van een ander altijd gepaard gaat met 
enigerlei vorm van gewelddadige onderwer
ping, beheersing of dwang, daarom bestaat er 
een geschiedenis van de gastvrijheid, een 
altijd mogelijke ontaarding van De Wet van 
de gastvrijheid (die onvoorwaardelijk kan 
lijken) en van de wetten die de gastvrijheid 
inperken, aan voorwaarden onderwerpen en 
opnemen in een geheel van rechtsregels. 
Binnen deze geschiedenis zou ik op zeer 
bescheiden preliminaire wijze, enkele ba
kens willen aanwijzen met betrekking tot wat 
ons hier interesseert.
Wat wij ‘vluchtstad’ noemen, kan naar mijn 
idee worden gesitueerd op het kruispunt van 
verschillende tradities, of van verschillende 
momenten binnen westerse, Europese of para- 
Europese tradities. Enerzijds is er de 
Hebreeuwse traditie, waarin deze steden ge
acht werden opvang en bescherming te bie
den aan diegenen die een toevluchtsoord 
zochten wanneer zij, voor een misdaad die zij 
niet (of onopzettelijk) hadden begaan, ach
tervolgd werden door een blinde en wraak
zuchtige justitie, of door wat in de teksten de 
'bloedwreker' heet. Dit stedelijke recht op 
onschendbaarheid en gastvrijheid kende een 
uitgebreide casuïstiek, en de grondleggende 
tekst van een dergelijke jurisprudentie is 
ongetwijfeld het oudtestamentische Boek 
Numeri: in deze tekst beveelt God Mozes 
steden te stichten die, naar de letter van de 

Bijbel, “vrijsteden” of “wijkplaatsen” zullen 
zijn, te beginnen met “zes vrijsteden”, in het 
bijzonder bedoeld voor “de vreemdelingen 
en gasten die bij u wonen”. (10) Aan deze 
Hebreeuwse traditie van de vluchtstad zijn in 
het Frans twee fraaie teksten gewijd, en ik wil 
er in het voorbijgaan graag op wijzen dat de 
auteurs van deze essays, hoewel van een 
verschillende generatie, als filosoof verbon
den waren of zijn met de stad Straatsburg, 
met deze genereuze grensstad, deze bij uit
stek Europese stad, de hoofdstad van Europa 
en onze eerste vluchtstad. Ik doel op de 
beschouwingen die Emmanuel Lévinas in 
1982 (11) en Daniel Payot in 1992 hebben 
gepubliceerd, beide onder de titel Vlucht- 
steden. (12)
Anderzijds is er de middeleeuwse traditie 
van een zekere stedelijke soevereiniteit. Een 
stad kon zelf de wetten van haar gastvrijheid 
bepalen, dat wil zeggen de welomschreven, 
meervoudige en restrictieve wetsartikelen 
waarmee specifieke voorwaarden werden 
gesteld aan de toepassing van De Wet van de 
gastvrijheid - die onvoorwaardelijke, bijzon
dere en tegelijk universele Wet op grond 
waarvan de poorten geopend zouden moeten 
worden voor iedereen, voor elke ander, elke 
nieuwkomer, zonder vragen, zelfs zonder 
identificatie, waar hij of zij ook vandaan 
moge komen en wie hij of zij ook moge zijn. 
(Nader onderzoek zou nodig zijn naar wat 
men de ‘vrijplaats’ noemde, verleend door 
kerken die als steden functioneerden, en be
doeld om onschendbaarheid of noodopvang 
te bieden aan vluchtelingen; en naar de 
auctoritas die koningen of landsheren in 
staat stelde hun gasten voor elke vorm van 
vervolging te vrijwaren; of ook naar wat er 
gebeurde tussen de op voet van oorlog verke
rende Italiaanse steden, wanneer de ene stad 
een toevluchtsoord werd voor de balling, de 
vluchteling, de uitgewezene afkomstig uit 
een andere stad - en omdat wij meteen aan 
schrijvers denken, schiet ons hier het geval 
van Dante te binnen, verbannen uit Firenze 
en opgevangen, meen ik, in Ravenna.) 
Tenslotte vinden we op ditzelfde kruispunt 
de kosmopolitische traditie die het Paulinische 
christendom deelde met het Griekse 
stoïcisme, een kosmopolitische traditie geërfd 
door de Verlichting en in filosofische termen 
het meest scherpomlijnd geformuleerd door 
Kant, in zijn befaamde Dejinitieve artikel 
voor de eeuwige vrede. “Het wereldburger- 
recht moet zich beperken tot de voorwaarden 
voor een universele gastvrijheid”. Dit is niet 
de plaats voor een analyse van dit opmerke
lijke Artikel en van de immense geschiedenis 
die het doorgeeft en impliciet op een hoger 
plan brengt. Het stoïcijnse kosmopolitisme 
gaat over in de handen van Cicero; in het 
Paulinische christendom vindt een opleving, 
radicalisering en letterlijk ‘politisering’ plaats 
van de eerste geboden van elke Abrahamische 
religie, sinds bijvoorbeeld het “Open de poor
ten” van Jesaja - die evenwel de strikte voor
waarden van de gastvrijheid aangaf, name- 
lijk de “sterke stad”, wier “muren en wallen 
onze redding zijn”. (13) Paulus geeft deze 
oproepen of bevelen hun moderne namen. 
Het zijn tevens theologisch-politieke namen, 
aangezien ze expliciet duiden op een 
wereldburgerschap of -medeburgerschap: 
“Zo bent u dus geen vreemdelingen en ont
heemden meer, maar medeburgers van de 
heiligen en huisgenoten van God.” (14) In 
deze zin kan “vreemdelingen” (xenoï) ook 
vertaald worden als ‘gasten’ (hospites)', en 
“ontheemden”, of zelfs ‘immigranten’ 
(paroikoï) kan evengoed slaan op de buur
man als op de vreemdeling die zonder poli
tieke rechten in een stad of land verblijft, wat 
voor ons uiteraard een belangwekkend ge
zichtspunt is. Ik wijzig en vermeng verschil
lende vertalingen van deze passage, waaron
der die van Chouraqui, maar de politieke 
inzet en theologische implicaties van deze 
semantische kwesties zouden nauwkeuriger 
geanalyseerd moeten worden. De vertaling 
van Grosjean-Léturmy bij voorbeeld, voor de 
Bibliothèque de la Pléiade, kondigt wellicht 
letterlijk de plaats aan die wij ‘vluchtstad’ 
hebben genoemd en die kan beschouwd 
worden als een geseculariseerde versie van 
het Paulinische kosmopolitisme: “Ainsi donc 
vous n’ êtes plus des étrangers en séj our (xenoi, 
hospites), vous êtes les concitoyens des saints, 
vous êtes de la maison de Dieu {sympolitai 
ton agiôn kai oikeioi tou theow, cives 
sanctorum, et domestici Dei)”.
Wanneer Kant het wereldburgerrecht formu
leert, in die geest van de Verlichting waar wij 
ons nog steeds op beroepen, beperkt hij dat 
recht niet louter tot “de voorwaarden voor 
een universele gastvrijheid”. Hij onderscheidt 
twee beperkingen, die ons uitnodigen tot 
reflectie en misschien ook tot veranderingen 
of vooruitgang. Over welke beperkingen gaat 
het?
In eerste instantie lijkt Kant het wereldburger
recht zonder enige beperking uit te breiden 
tot de universele gastvrijheid. Dat is de voor
waarde voor eeuwige vrede tussen alle men

sen. (15) Hij omschrijft dit wereldburger
recht nadrukkelijk als een natuurrecht. (16) 
Dit laatste zou dus een onverjaarbaar en 
onvervreemdbaar oerprincipe zijn. Zoals 
haast altijd in het geval van het natuurrecht, 
kunnen we er de trekken van een geseculari-. 
seerde theologische erfenis in herkennen. 
Aan alle menselijke wezens, aan alle eindige, 
met rede begiftigde schepselen, valt zonder 
enig onderscheid “het gemeenschappelijk 
bezit van het aardoppervlak” ten deel. ( 17) In 
beginsel kan dus niemand rechtmatige aan
spraken maken op het bezit van dit aardop
pervlak (als zodanig, als oppervlakte), ten
einde iemand anders de toegang te ontzeg
gen. Kant laat niet na te benadrukken dat dit 
gemeenschappelijke bezit het hele “aardop
pervlak” beslaat. Hij wil elk punt van de 
wereld als eindige, sferische bol in zijn ana
lyse betrekken (mondialisering en globali
sering), aangezien een oneindige verstrooi
ing onmogelijk is; maar vooral wil hij ervan 
uitsluiten wat op dat oppervlak wordt opge
trokken, opgebouwd of op gericht', woning, 
cultuur, institutie, staat, enzovoort. Alles wat 
op de grond staat maar niet langer de grond is, 
zelfs waar het steunt op het aardoppervlak, 
hoeft niet onvoorwaardelijk voor elke nieuw
komer toegankelijk te zijn. Dankzij de voor
waarde van deze strenge afbakening (die 
niets anders is dan de institutie van de grens, 
als landsgrens, natie, staat, publieke of poli- 
tieke ruimte), is Kant in staat twee conse
quenties te trekken waarop hij twee 
interpretatiekaders laat aansluiten, die ook 
ons aangaan.
Om te beginnen valt voor hem het gastrecht 
(Gastrecht) niet onder de gastvrijheid, die zich 
beperkt tot het bezoekrecht (Besuchsrechf). 
Het gastrecht zou aan de orde moeten komen 
in een afzonderlijk verdrag tussen staten. Zo 
stelt Kant voorwaarden die wij zorgvuldig 
zouden moeten interpreteren vooraleer we 
ons eigen standpunt bepalen: “Er is hier 
geen sprake van filantropie, maar van recht. 
Daarin betekent gastvrijheid (Hospitaliteit 
(Wirtbarkeit)) het recht van een vreemdeling 
om door een ander niet vijandig behandeld te 
worden vanwege zijn komst op diens gebied. 
Die ander kan hem uitwijzen, wanneer dit 
zonder levensgevaar voor de vreemdeling 
kan geschieden, maar hij mag hem niet vij an- 
dig behandelen, zolang de vreemdeling zich 
ter plaatse vreedzaam gedraagt. Het is geen 
gastrecht, waarop deze aanspraak maken 
kan, maar een bezoekrecht. Voor een gast
recht zou een aparte welwillende afspraak 
nodig zijn, waardoor de vreemdeling voor 
een bepaalde tij d huisgenoot (Hausgenossen) 
zou worden. Een bezoekrecht daarentegen 
komt alle mensen toe en behelst het recht 
zichzelf een gemeenschap aan te bieden, op 
grond van het recht van het gemeenschappe- 
lijk bezit van het aardoppervlak, waarop zij 
zich niet tot in het oneindige kunnen ver
strooien, daar het het oppervlak van een bol 
betreft. Daarom moeten zij het tenslotte toch 
opbrengen naast elkaar te leven. Niemand 
immers heeft oorspronkelijk meer dan enig 
ander het recht om op een bepaalde plaats van 
de aarde te zijn.” (18) Deze beperking van het 
gastrecht, en ook het relateren van een derge
lijk recht aan verdragen tussen staten, zou 
voor ons tot de toekomstige onderwerpen 
van discussie kunnen behoren.
Door in het verlengde hiervan gastvrijheid 
strikt als recht te definiëren (wat in veel 
opzichten een vooruitgang is), maakt Kant 
gastvrijheid afhankelijk van de staats
soevereiniteit, met name waar het gaat om 
het gastrecht. Gasitvrijheid be tekent hier open
baarheid van de openbare ruimte, zoals dat 
voor het recht in Kantiaanse zin altijd het 
geval is; de gastvrijheid van een stad of van 
een particulier individu is afhankelijk van, en 
wordt gecontroleerd door de van staatswege 
gegeven wetten en politie. Dat heeft verre
gaande consequenties, in het bijzonder voor 
de 'gastvrijheidsdelicten' waar we het eerder 
over hadden, maar ook voor de stads- 
soevereiniteit die ons bezighoudt, en die als 
concept tegenwoordig minstens zo proble
matisch is als in Kants tijd.
Voorlopig blijven deze kwesties duister en 
ingewikkeld. We moeten daar openlijk voor 
uitkomen, zonder te doen alsof we ze op dit 
moment kunnen beheersen. Waar het om 
gaat, is hoe verandering en vooruitgang van 
het recht bewerkstelligd kunnen worden. En 
of deze vooruitgang mogelijk is in een tijds
gewricht dat geklemd zit tussen De Wet van 
een onvoorwaardelijke gastvrijheid, die aan 
elke andere a priori geboden wordt, aan elke 
nieuwkomer, wie het ook moge zijn, en de 
voorwaardelijke wetten van een gastvrijheids- 
recht zonder welke De Wet van de onvoor
waardelijke gastvrijheid weleens een vrome 
wens zou kunnen blij ven, een onverantwoor
delijk, amorf en ondoeltreffend streven, of 
zelfs ieder moment zou kunnen ontaarden. 
Kortom, proef en experiment. Onze proef 
met vluchtsteden hoeft niet alleen te zijn wat 
ze onverwijld moet zijn, namelijk een ant
woord op een noodsituatie, een antwoord dat 

rechtvaardig is, rechtvaardiger tenminste dan 
het bestaande recht, een antwoord waarmee 
onmiddellijk wordt gereageerd op misdaad, 
geweld en vervolging. De proef met vlucht
steden stel ik me ook voor als het bieden van f '
ruimte, van denkruimte - en alweer gaat het 
hier om onderdak of gastvrijheid - aan het 
experiment met vormen van recht en demo
cratie die nog in de schoot der toekomst 
verborgen zijn. Op de drempel van deze 
steden, van deze nieuwe steden die iets heel 
anders zouden zijn dan villes nouvelles, moet 
een bepaald, een ander concept van het 
kosmopolitisme misschien nog arriveren.
-Nee - zo’n concept is al gearriveerd...
-.. .in dat geval hebben we het misschien nog 
niet herkend.

Jacques Derrida

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede ,
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Things to do in Venice when you’re dead
Hoe u hier gekomen bent, weet u niet meer. 
Het regent Uw gedachten deinen op de gol
ven van de lagune. U blijft een nacht, drie 
dagen, een week... het doet er niet toe. U bent 
in Venetië. En u bent dood.
Was u hier eerder? Kent u de weg? U bevindt 
zich temidden van miljoenen kunstwerken. 
Byzantijnse mozaïeken, altaarstukken uit de 
Renaissance, moderne Amerikaanse mees
tel werken, Japanse videobeelden; kunstwer
ken die hier al eeuwen zijn, die zojuist zijn 
ingevlogen, die op dit moment worden ge
maakt.
Wat te doen?
U steekt het Canal Grande over en arriveert 
aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. 
Daar wacht u een aangename en verrassende 
kennismaking met Stuart Davis. Hij is al 
33 jaar dood maar ziet er nog jong en energiek 
uit. Op één van zijn schilderijen staat te lezen: 
The Amazing Continuity.
Het nieuwe, zei Davis in 1956, is een her
ontdekking, niet een uitvinding. Daar zit wat 
in, al klinkt het vreemd uit de mond van een 
kunstenaar die praktisch als enige van zijn 
generatie de moderne Amerikaanse schilder
kunst een gezicht heeft gegeven. Gefasci
neerd door zijn eigen cultuur (voor jazz had 
Davis een ware passie) en aangespoord doof 
het werk van Van Gogh, Picasso, Matisse en 
Léger ontwikkelde Davis in het conserva
tieve Amerika van Grandma Moses een 
fonkelnieuwe beeldtaal. Zijn schilderijen zijn 
opgebouwd uit messcherpe vormen, uitbun
dige kleuren, dansende lijnen. Ze evoceren 
een wereld van luidruchtige jazzclubs, 
zigzaggende brandtrappen, felgekleurde neon
reclames.
Davis beschouwde zichzelf als Europeaan, 
door geboorte en omstandigheden gedwon
gen als banneling te leven in “the American 
art desert”, zoals hij dat noemde. Een bezoek 
aan de Armory Show in 1913, waar hij als 
twintigjarige student vijf tekeningen mocht 
laten zien, maakte een verpletterende indruk 
op hem. In het werk van Europese modernisten 
herkende hij “...an objective order, which I 
felt was lacking in my own. (...) I resolved 
that I would quite definitely have to become 
a ‘Modem’ artist”.
Hoe word je een ‘Modem’ kunstenaar? De 
schilderijen uit de jaren ’ 10 en ’20 verraden 
het geworstel van een jong talent met zijn 
idolen. Hier en daar ontluiken de eerste in
zichten die hem uit een moeras van bruine 
verf naar een glasharde helderheid zouden 
leiden. Toen hij rond zijn vijfendertigste wist 
wat hem te doen stond, schilderde Stuart 
Davis zoals Louis Armstrong trompet speelde. 
Davis vertaalde zijn observaties en indrukken 
van de Nieuwe Wereld in wat hij ‘configura
ties’ noemde: composities van lijnen, vlak
ken, lettervormen, patronen, die als uitgangs
punt dienen voor improvisaties en modulaties. 
Zuivere abstractie deed hij af als arbitraire 
geometrie die volgens hem nooit een expres
sieve schilderkunst kon opleveren. Zijn schil
derijen beschouwde hij als Color/Shape- 
relations die direct verband houden met de 
realiteit. Hij keek naar de tollende kleuren van 
de kappersreclame in Canal Street, het logo 
van de steigerende hengst op zijn pakje STUD- 
sigaretten, de snelheid van een vliegtuig bo
ven Brooklyn Bridge, en zette dit alles om in 
een beeld, voorzien van de tekst dig this fine 
art jive.
Briljant zijn de late werken uit de jaren ’50, 
beginjaren ’60. De composities zijn helder
der en complexer tegelijk; het kleurenscala is 
teruggebracht tot groen, hagelwit, rood, taxi- 
geel. Woorden als ‘ELSE’ en jaartallen als 
‘1928’ op deze schilderijen geven aan dat 
veel van deze doeken gebaseerd zijn op vroe
ger werk. Het gaat om afgeleiden, interpreta
ties, uitvergrotingen, transformaties, verdich
tingen - geïnspireerd door nieuwe sensaties, 
nieuwe opwinding. CAT... JUICE... dub
belzinnige slang verschijnt in beeld. Als een 
detail uit Premiere (1957) driejaar later op
duikt in Int’l surface No. 1 (1960), het beste 
schilderij van de tentoonstellling, openbaart 
zich de vitale beeldende kracht van Davis’ 
onophoudelijke herontdekkingen.
“He was never out of date,” schreef een 
criticus bij de dood van de kunstenaar in 1964. 
Die kwalificatie geldt nog steeds. Deze schil
derijen hadden vandaag gemaakt kunnen zijn.

The Amazing Continuity doet u goed. U raakt 
gewend aan het schommelen van de boot en 
stapt uit bij de Giardini, die te uwer ere is 
veranderd in een schaalmodel van ‘de kunst
wereld’.
Regerend president van deze ministaat is de 
in obligaat zwart gestoken Germano Celant 
(zijn glimlach lijkt op die van Bill Clinton). In 
het grootste paviljoen heeft hij, ietwat onhan
dig, een zwart tapijt uitgerold voor de grootste 
kunstenaars van deze tijd. Ubekijktdekantoor- 
kunst van Claesje en Coosje, Roy Lichtenstein,

Stuart Davis

Visa, 1951

Jim Dine, en u begrijpt niet precies wat Celant 
bedoelt. Leven die kunstenaars nog? Artis
tieke zombies zijn het - verlaten door de 
Muze, verstrikt in formules, gestrand op hun 
eigen handigheidjes. Het enige grote aan hun 
werk zijn de formaten. Zij zijn de slaven van 
hun eens zo glorieuze roem; hopeloos geda
teerd zijn hun werken. Celebreert Celant de 
stilstand?
Niets is dodelijker voor een kunstenaar dan 
gewoonte. Serieuze artistieke ontwikkeling 
impliceert dat vertrouwde zekerheden steeds 
opnieuw op de proef worden gesteld. (Valéry 
schreef: “We bedenken nooit dat wat we 
denken voor ons verbergt wat we zijn”.) Het 
traject van de kunstenaar volgt een inwaarts 
draaiende spiraal die de kern nadert, maar 
nooit bereikt - het beste werk is altijd het werk 
dat nog gemaakt moet worden.
Die drang is de drijvende kracht achter het 
werk van bijvoorbeeld Ed Ruscha, Gerhard 
Richter en Jan Dibbets. Bij hen geen impone
rend technisch vertoon of artistieke zelfge
noegzaamheid maar aanhoudende reflectie 
over de validiteit van het beeld. Ruscha wist 
de teksten op zijn schilderijen uit; Dibbets 
verruilt het linnen voor de wand. Hun 
tantaliserende werken zijn zo vanzelfspre
kend dat het verbaast dat ze nog niet beston
den.
Bespaar uzelf de pathetische poppenkast- 
performance van Katrijn Abramovic, die de 
Balkan beklaagt terwijl ze beenderen uit het 
slachthuis schrobt (kom er eens op!). Haar 
tenenkrommende optreden bezwijkt onder 
loodzware pretenties en overmatige self 
exposure met een bedenkelijk Messiaanse 
inslag. Stuart Davis, een sociaal bewogen 
activist, was gelukkig zo wijs in te zien dat 
politieke overtuiging niets te maken heeft met 
artistieke verdienste. Daarmee beweerde hij 
overigens niet dat een esthetisch oordeel geen 
politieke of morele dimensie kan hebben, 
maar in de kunst telt nu eenmaal alleen het 
resultaat en niet de bedoelingen van de kun
stenaar.
Mijdt ook de machteloze gebaren van Robert 
Longo, Julian Schnabel, Jeff Koons, Francesco 
Clemente, Anselm Kiefer, Tony Cragg, Enzo 
Cucchi - de sterren uit de jaren ’ 80. Amechtig 
hunkeren zij naar uw aandacht, uw goedkeu
ring, uw geld. Steeds krampachtiger wordt 
hun werk, steeds belachelijker. Erotiek vol
gens Clemente is een slippertje van Jip en 
Janneke in India; de kosmische dromen van 
Kiefer zijn zeldzaam onbenullig en Schnabel 
heeft nu bedacht dat de grandeur van oude 
meesterwerken valt na te bootsen met 
centimeterdikke vernislagen. Wat een ar
moede. ..
Voor elan en esprit wendt u zich tot de jonge 
prinsessen van de Corderie dell'Arsenale, 
Rineke Dijkstra, Jessica Stockholder en 
Pipilotti Rist. Dijkstra’ s innemende fotoserie 
van pubers aan zee, die zich met hun houding 
geen raad weten, getuigt van warme compas
sie en genadeloze observatie. Stockholders 
half-schilderkunstige, half-sculpturale bouw
sel van allerhande rommel is een verzetje 
voor de zinnen dat nog het best te vergelijken 
is met een street rave. Een soortgelijke anar
chistische geest kenmerkt de stoute droom 
van Rist. Haar videobeelden tonen in slow 
motion een charmant glimlachende nimf op 
rode pumps, die ruiten van geparkeerde au

to’s aan diggelen slaat met behulp van een 
forse, gietijzeren lupine. Iemand neuriet een 
ontspannen deuntje; een passerende politie
agente knikt haar vriendelijk toe. Rist heeft 
alles wat Abramovic mist. Haar werk is spits
vondig, lichtvoetig, uitdagend, dubbelzinnig.

Wanneer u terug bent in het park is het tijd 
voor een wandeling langs de ‘nationale pavil
joens’. Zevenmijlslaarzen zijn het meest ge
schikte schoeisel. U passeert de Verenigde 
Staten (derderangsschilder Robert Colescott 
liet na wat David Hammons deed: bedanken 
voor de eer om als token nigger op te draven), 
laat het mausoleum van Duitsland links lig
gen (Gerhard Merz en Katharina Sieverding 
hebben er in een Teutoonse zucht naar het 
sublieme hun werk vakkundig kalt gestellt) 
en ook bij de Engelsen maakt u snel rechtsom
keer. Rachel Whiteread, ongetwijfeld de 
saaiste kunstenaar van haar generatie, heeft er 
voor koningin, vaderlanden Anthony d'Offay 
een compleet oeuvre afgegoten van één oud 
ideetje van Bruce Nauman. In het Franse 
paviljoen heeft Fabrice Hybert een televisie
studio gebouwd die veel wollige theorieën en 
weinig adequate beelden produceert, maar dit 
is dan ook een work in progress, dus vergeet 
u a.u.b. niet te participeren.
En nu? Naar Oostenrijk? Niet doen, daar 
wordt u een veel te zwaar boek in de maag 
gesplitst. Denemarken misschien? Wees eer
lijk, wie wil er nou naar Denemarken? België 
dan? Ach, België... daar koestert men de 
liefde voor romantische zonderlingen. Daar 
houdt men van volwassen knapen die willen 
vliegen, van heremieten die zich in hun ach
tertuin aan warrige gedachtenspinsels over
geven. Sympathiek, dat wel, maar de niet erg 
genereuze kunst van Thierry De Cordierbiedt 
weinig soelaas. Het laatste waar u op zit te 
wachten, is de uitnodiging om uw hoofd 
tegen ‘een object’ te slaan. Zijn het niet juist 
de kunstwerken die het publiek in het gezicht 
behoren te slaan - door een intelligente, 
sensitieve en adequate aanwending van alles 
wat bijdraagt aan de verontrustende kracht 
van het beeld? Uw gedachten verspringen 
van De Cordier naar de Corderie, waar vijf 
ijzingwekkende schilderijen van Luc 
Tuymans hangen. Er is nog hoop voor België. 
U verlaat het scriptorium van de kluizenaar en 
betreedt de schemering van het Nederlandse 
paviljoen. Daar is Gerrit Rietvelds utopie van 
licht en ruimte ten grave gedragen en waant 
een dode als u zich op vertrouwd terrein. Op 
de inktzwarte wand van Willem Oorebeek 
doemt de schim van een klein meisje op, om 
schielijk te verdwijnen (waar heeft u haar 
eerder gezien?). Twee kortgerokte meisjes en 
een Aziatisch jongetje maken zich los uit een 
gerasterde wand en leveren zich schaamte
loos aan uw blikken uit (wat wilt u van hen?). 
De gestalten, ontvreemd aan drukwerk, zijn 
als nabeelden, als schaduwen van anderen die 
zorgvuldig buiten beeld blijven. Op de video
schermen van AernoutMik, ingevoegd in een 
deels ontwricht en verslapt bouwwerk van 
halfhoge muren, worden stijgende en dalende 
jongemannen betast door stofzuigers, terwijl 
elders een paarse vloeistof uit de borsten spuit 
van twee vrouwen die zich op een bewegend 
platform bevinden. Deze blurred figures be
vinden zich in een permanente staat van insta
biliteit. Zij hebben hun lichaamsbeheersing, 

hun handelingsbekwaamheid, hun toereke
ningsvatbaarheid verloren. Ze lopen leeg als 
een lekke band, laten zich willoos opzuigen 
als dode bladeren. Surreëel, zegt u? Dat de 
beelden niet onderdoen voor de realiteit blijkt 
uit Miks documentaire videoregistratie van 
de beursvloer van Hong Kong, waar ondoor
grondelijke versnellingen en vertragingen in 
de handelingen van speculanten fluctueren 
met de koersen van de aandelen. Geen fanta
sie is vreemder dan de werkelijkheid.
De figuren van Mik en Oorebeek vestigen de 
aandacht niet op het innerlijk, het zelf, maar 
op de wazige, diffuse en veranderlijke gren
zen tussen subject en omgeving, “...totdat 
misschien een ander Zelf verschijnt - een 
precies antwoord...” (Valéry).

Waar was u? Ah, in Venetië, de dodenstad. 
Vittore Carpaccio (1465-1526) is hier gebo
ren en gestorven. Waarom zoekt u hem niet 
op? De vlindertuin van de Zweed Henryk 
Hakansson, de door een 3D-bril te bekijken 
videovoorstelling van Mariko Mori uit Japan 
en de subversieve neoconceptuele kunst van 
de Braziliaanse Jac Leirner (ze vermannelijkte 
haar naam omdat Jacquelines in de kunst niet 
serieus genomen worden), die werken zult u 
later vast nog elders kunnen zien, maar schil- 
derijen uit de Renaissance als die van 
Carpaccio gaan zelden op reis. U keert de 
Giardini de rug toe en wandelt naar de Scuola 
Dalmata, doorgaans San Giorgio degli 
Schiavoni genoemd. Daar hangen negen doe
ken van Carpaccio, geschilderd tussen 1502 
en 1507, waaronder enkele van de beste die 
hij heeft gemaakt.
Carpaccio werkte tijdens de bloeiperiode van 
de Venetiaanse kunst, toen Giovanni Bellini 
de toonaangevende kunstenaar was, maar 
diens religieuze, middeleeuws aandoende 
devotie was Carpaccio volkomen vreemd. 
Hij werd in beslag genomen door wat hij zag, 
niet door wat hij geloofde. Voor hem waren 
de verhalen van heiligenlevens slechts een 
aanleiding om een nieuwe wereld van kleur 
en ruimte te scheppen, gebaseerd op aandach
tige bestudering van mensen, dieren, gebou
wen, voorwerpen. Daarin schuilt Carpaccio’ s 
veel geroemde ‘sentimentele onafhankelijk
heid’.
Zie hoe Sint-Joris, gehuld in een glanzend 
zwart harnas, zijn lans door de bek van de 
draak stoot - cool, sexy, superieur als Paolo 
Maldini vlak na het scoren van een doelpunt. 
Het strijdperk is bezaaid met afgekloven le
dematen, rompen, schedels; op de achter
grond verrijst een sprookjesachtige stad. Wat 
fascineert, is hoe alles moeiteloos zijn plaats 
vindt in een duizelingwekkend heldere ruimte: 
de driedubbele schaduw van de draak in het 
zand, de rij palmbomen die de blik de diepte 
in trekt, de mysterieuze schepen in de verte. 
Zie hoe Sint-Hieronymus een leeuw het 
kloosterhof binnenleidt en de angstige mon
niken in hun witblauwe pijen als kippen uiteen
stuiven. Hun wervelendé bewegingen verle
vendigen een vredige kloosterscène met gra
zend vee, drogend wasgoed en keuvelende 
voorbijgangers.
Meesterlijk is De begrafenis van Sint- 
Hieronymus, waarin de tragiek van de rou
wende monniken rond het lijk volledig wordt 
overvleugeld door de verpletterende onver
schilligheid van 'het-leven-gaat-door'. Goed, 
in de verte reikt een kruis tot in de turkoois
blauwe hemel, maar erg zinnebeeldig oogt 
het niet. Alle aandacht gaat uit naar het decor, 
dat tweederde van het beeld beslaat: een 
wijdse, open ruimte, omringd door gebou
wen, in warme, stralende kleuren. Met de 
tong uit de mond moet Carpaccio de vogeltjes 
hebben geschilderd, de ezel bij de put, de 
schapenwolkjes, de werkvrouv onder het af
dak, de passerende Arabische ruiter, die even 
de teugels aantrekt (“Is hier soms iemand 
dood? Sint-Wie?").

U verlaat Venetië. Hoe lang u hier geweest 
bent, doet er niet toe. U peinst over sentimen
tele onafhankelijkheid, over een ander zelf, 
over amazing continuity, en u zucht. Vandaag 
arriveert Josef Brodsky in de stad; hij wil hier 
begraven worden. U laat uw gedachten varen.

Dominic van den Boogerd

De tentoonstelling Stuart Da vis (1992-1964) 
is nog tot 5 oktober 1997 te zien in de Peggy 
Guggenheim Collection. Daarna reist ze 
naar Rome, Amsterdam en Washington. 
De 47ste Biennale di Venezia, loopt tot 
9 november 1997in de Giardini di Castello, 
de Corderie dell’Arsenale en tientallen 
andere locaties. Het werk van Carpaccio is 
onder andere te zien in de Scuola di San 
Giorgio della Schiavoni, Calle dei Furlani 
(Castello).

4 • De Witte Raaf 68 • juli-augustus 1997



AFTER

IN
PROVINCIAAL MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST HASSELT BELGIE
VERNISSAGE/ OPENING/ PROMENADE
ONE WEEK WANDELING
MAANDAG/LUNDI ZONDAG/DIMANCHE
23.06.97 29.06.97
DACHT EN NACHT
OPEN
24/24
OPENSTELLING I
EXPOSITION/EXHIBITION
TENTOONSTELLING



OPENMUSEUM
BY

ORLA BARRY
JAMES COLEMAN
TACITA DEAN
DANIEL FAUST
CHRISTOPH FINK
MICHEL FRANÇOIS
THIBAUT HALBARDIER & PHILIPPE VAN CUTSEM
DOUGLAS HUEBLER
ANN VERONICA JANSSENS
ON KAWARA
SUCHAN KINOSHITA
DAVID LAMELAS
GUY MEES
BERNARD PIFFARETTI
MICHELANGELO PISTOLETTO
JOELLE TUERLINCKX
MARIJKE VAN WARMERDAM
RICHARD VENLET
IN
OPENMUSEUM
EXPOSITION/ EXHIBITION/ TENTOONSTELLING

I OPENSTELLING van 23 Juni tot 7 September , 1997
OUVERTURE I IN II I LIUl I opening/the frame of time Idacht en nacht open 2 4 / 2 4 voorstel voor openmuseum Joëlle Tuerlinckx (B) inleiding Sylvain Sleypen, Gedeputeerde voor Cultuur and Piet 
Vanrobaeys, curator brunch new york portret: part 1 (1 976/77) 16 mm film Peter B. Hutton (USA) landscape (for Manon) (1 986/87) 1 6 mm film Peter B. Hutton (USA) study for a river (1 995/96) 1 6 mm film Peter 
B. Hutton (USA new york, new y o r k ( 1 9 8 4 ) 35 mm film Raymond Depardon (F) channels/inserts (1981) video u-matic NTSC Charles Atlas (USA) el sol del membrillo (1 991/92) 3 5 mm film Victor Erice (IT) Aleksandr 
S o k u r o v inleiding tot het werk Edwin Carels (film critic) mutter und sohn( 1 997) 35 mm film GEREALISEERD in opdracht van DOCUMENTAX Aleksandr Sokurov (R) h et geïntegreerd museum / the integrated museum lezing Bart De Baere 
(curator, MHK Gent) spiritual voices (1995) vhs video Aleksandr Sokurov (R) enkele opmerkingen omtrent een verzameling van bewegingen artist talk en diaprojectie Christoph Fink (B) artist talk (engels) en diaprojectie 
Daniel Faust (USA) d'un regard l'autre, à propos du Ciel saisi de Henri Herré: la création de l'espace cinématographique constitue-t-elle la mémoire d'un regard, bu est-elle la mise en abyme de sa disparition et 
de sa destruction? inleiding (FRANS) tot de HENRI herre film Françoise Buisson (filosoof en schrijver. Centre Georges Pompidou, Parijs) hollywood calling conversatie David Lamelas (ARG) le ciel saisi .35 mm film Henri Herré (F) spi- 
ritual voices (1 995) vhs video Aleksandr Sokurov (R) artist talk (frans) en videoprojectie Bernard Piffaretti (F) privé - publiek, vormen van verschillende tentoonstellingspraktijkenLEziNG Moritz Küng (curator APP 
BXL, Brussel) la scission du temps, la question de l'articulation du présent et du passé lezing (frans) Alain François (ERG, Brussel) Jeanne Dielman (1 975) 35 mm film Chantal Akerman (B) spiritual voices 
( 1 9 9 5 ) vhs video Aleksandr Sokurov (R) lezing Anny De Decker (verzamelaar, Antwerpen) hollywood calling conversatie David Lamelas (ARG) de onontwarbare tijdsknoop. een poging tot duiding van de ver
schillende belevingstijden lezing Filip Luyckx (editor St.- Lucasstichting, Brussel) artist talk Honoré 0‘O (artist in residence) (B) goodbeye south, goodbeye (1 996) 35 mm film Hou Hsiao-Hsien (HK) spiritual 
voices (1 99 5) vhs video Aleksandr Sokurov (R) puissance de la parole ( 1 988) vhs video Jean-Luc Godard (F) le cinéma comme temps sidéral bespreking (frans) van de J.L. Godard film Ivan Thomas (ERG St.-LucBrussel) 
hollywood calling conversatie David Lamelas (ARG) artist talk (frans) en VIDEOPROJECTIE Michel François (B)desert people 35 mm film David Lamelas (ARG) trys dienos (1 991 ) 35 mm film Sharunas Barthas (LIT) spiritual 
voices ( 1 995) vhs video Aleksandr Sokurov (R) transpathelisch performance Pit Therre, Anke Hennemann, Gerwin Kothe (D) lezing Karel Boullart (filosoof. Rijksuniversiteit Gent) l'art e(s)t Ie temps suspendu 
lezing (frans) Christian Bernard (director MAMCO, Genève) la matière parlante lezing (engelsjjf frans) Yehuda Saffran (Columbia Univ., graduate SchoolG ArqhjtEageAmth oily wood calling conversatie David 
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DX

Peter Friedl

KINO, 1997

‘KINO’ staat er in grote, rode, lichtgevende 
letters op het dak van de Documentahalle. Het 
woord wekt verwachting. Heel even denk je 
terug te zijn in de jaren ’60 toen de bioscoop 
de plek was waar het leven zich afspeelde. 
Heftige beelden en hevige gevoelens, eerste 
liefdes en laatste woorden, de bioscoop was 
het centrum van de echte wereld. Het film
beeld was de duistere vreemdeling met verha
len van verre oorden. Cinema had iets bijzon
ders te vertellen en was nog niet de saaie 
metgezel die hij nu overduidelijk is. Natuur
lijk was de bioscoop ook toen al een oord van 
vermaak, een plek voor de prikkeling van de 
zintuigen, maar in de herinnering was er veel 
meer te beleven dan nu. Naast Ben Hur ook de 
Italiaanse neorealisten, Fellini samen met de 
Sound of Music, en zelfs voor het Franse 
intellectualisme van Godard was er plaats. 
Alles was nog mogelijk in die ruimte van de 
donkere bioscoopzaal.
Catherine David, de leidster van deze tiende 
Documenta, wil duidelijk opnieuw suggere
ren dat er van alles kan gebeuren en dat er wat 
op het spel staat. Met een klemtoon op de 
kunst uit de jaren ’60 en ’70 stelt zij de 
politieke en sociale mogelijkheden van de 

kunst weer aan de orde. Zij verwerpt de 
schijnbaar neutrale en steriele ruimte van de 
white cube. Maar welke ruimte kan zij hier 
tegenover stellen, welke plek kan zij creëren 
die je opnieuw het gevoel geeft dat er iets te 
gebeuren staat. Is zij er in geslaagd om een 
donkere kamer te maken waarin nieuwe ont
wikkelingen aan het licht kunnen komen. 
Heeft zij een soort darkroom geschapen als 
plek voor onverwachte contacten en moge
lijke besmettingen? Of is deze Documenta 
uiteindelijk niet meer dan een black box ge
worden: de doos waarin aan het eind van de 
eeuw het neerstorten van de kunst elektro
nisch is geregistreerd?
Het gebouw dat hier achter het woord KINO, 
een werk van Peter Friedl, verscholen gaat, 
geeft aan dat deze Documenta niet simpelweg 
terugverlangt naar een verleden toen alles 
beter was. Want juist daar, in de Documenta- 
halle bevinden zich de steriele beelden én de 
virtuele ruimtes van het Internet. De gedeelde 
ervaring van de bioscoop is vervangen door 
dé solitair aan het beeldscherm gekluisterde 
Internetsurfer. Deze twee plekken, de nostal
gische en trage ruimte van de jaren ’60 bio
scoop en de hyperactieve en kille ruimte van 

de cyberspace vormen de twee uitersten waar
tussen deze Documenta schommelt. Friedls 
werk is dan ook programmatisch. Niet alleen 
omdat het wijst op de centrale plaats van de 
cinema op deze tentoonstelling, maar ook 
door de manier waarop het een ruimte aanwe
zig stelt. Want ruimte is weliswaar een cen
traal concept op deze tentoonstelling, maar al 
die ruimtes staan niet op zich. Bij elkaar, en 
vooral in confrontatie met elkaar vertellen ze 
een verhaal over de weg die de kunst sinds de 
Tweede Wereldoorlog heeft afgelegd. Maar 
worden daarmee ook de sociale en politieke 
mogelijkheden van de kunst tot leven ge
wekt?

De plek

Catherine David heeft er niet voor gekozen 
om een nieuwe ruimte voor de representatie te 
scheppen, maar om de ruimte van de repre
sentatie zelf aan de orde te stellen in de vorm 
van reële, tastbare ruimtes. Als je erop gaat 
letten, zijn plekken, plaatsen en ruimtes over
heersend op deze Documenta. Openbare ruim
tes, particuliere ruimtes, plaatsen waar het 
menselijke leven zich kan ontplooien of waar 

het op zijn grenzen stuit. Zeer consequent is 
de plaatsing van kunstwerken in parken en op 
pleinen zoveel mogelijk vermeden - en dit in 
manifeste tegenstelling met de vanzelfspre
kende en haast naïeve wijze waarop de open
bare ruimte als tentoonstellingsruimte fun
geerde in vorige Documenta’s. David stelt de 
openbare ruimte ter discussie: zij betrekt de 
geschiedenis van de vernietiging en de we
deropbouw van de stad in haar tentoonstel- 
ling, en onderzoekt de plaatsen waar de na
oorlogse werkelijkheid gestalte heeft gekre
gen.
Het is ook niet verwonderlijk dat de architec- 
tuur en de stedenbouw een van de pijlers 
vormen van deze tentoonstelling. Vooral in 
het Fridericianum is de architectuur, en dan 
vooral de architectuur van de jaren ’60, pro
minent aanwezig. Aldo van Eyck kreeg er een 
centrale ruimte toegewezen waarin hij de 
herinnering aan zijn Sonsbeekpaviljoen weer 
tot léven probeert te wekken met verwijzin
gen naar alle wereldculturen die op zijn uto
pisch ontwerp van invloed waren. Dat maakt 
een nogal belegen indruk, maar andere 
architectuurontwerpen zien er in hun 
gedateerdheid nog veel exotischer uit. Zo
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hangt er een klein, collageachtig werk van het 
duo Alison en Peter Smithson, ontworpen 
voor het CIAM-congres in Aix-en-Provence 
van 1952-53. Het is een manifest tegen de 
rationele rigiditeit van de moderne beweging. 
De Smithsons streefden naar een grotere inte
gratie van woon- en werkomgeving en naar 
een oplossing voor de problematiek van de 
grote stad door uit te gaan van de bestaande 
situatie, en het verwerken van de in de maat
schappij aanwezige elementen, de vormen
taal van de massacultuur. Daarmee liepen zij 
vooruit op de Engelse Pop Art en dat is in 
dezelfde zaal ook te zien in de ontwerp- 
collages van collectieven als Archigram, even
eens uit Engeland, en het Italiaanse collectief 
Archizoom, dat sterk door de Engelsen beïn
vloed is.
De kritische pendant van dit optimistische 
stedebouwkundige verhaal hangt in dezelfde 
zaal. Daar komt de sociale kritiek op de 
bestaande situatie in de grote steden aan bod 
in het werk van Gordon Matta-Clark en Hans 
Haacke. In het geval van Haacke gaat het om 
de fotografische registratie van het huizen- 
bezit en de transacties van een New Yorkse 
speculant in onroerend goed. Een werk dat in 
zijn tijd effectief was in die zin dat de directie 
van het Guggenheimmuseum waar het zou 
komen te hangen, besloot het weg te halen. 
Matta-Clarks werk, getiteld Window Blow- 
Out, is veel minder direct duidelijk. Voor een 
beter begrip moet je echt de Kur^führer ter 
hand nemen. Pas dan vat je de bedoeling van 
deze serie foto’ s van verbrijzelde ruiten waar
achter slechts een herdershond verdwaasd 
naar buiten staart. Matta-Clark blijkt deze 
foto’ s van huizen in de South Bronx opgehan
gen te hebben in de plaats van de door hem 
eigenhandig met een schot hagel verwijderde 
ruiten van het Institute of Architecture and 
Urbanism, eveneens in New York. En ook in 
dit geval ging het om een actie die in zoverre 
effectief was dat het werk onmiddellijk weg
gehaald werd.
De tentoonstelling stelt ook uitdrukkelijk de 
tentoonstellingsruimte zelf aan de orde. Een 
flink aantal werken speelt een dubbelspel met 
tonen en vertoond worden. Nadrukkelijk is 
dat het geval bij de houten ontwerpen voor 
expositieruimtes van Stephen Craig, die on
getwijfeld meer menen te tonen dan uitslui
tend zichzelf, maar dat niet erg overtuigend 
weten over te brengen. Veel subtieler is het 
spel met kijken en bekeken worden in het 
werk van Dan Graham. Centraal in het 
Fridericianum is een verzameling driehoe
kige ruimtes door hem ingericht met half- 
spiegelend glas waar de bezoeker op zijn 
gemak een van de mooiste werken van deze 
Documenta, Jëan-Luc Godards Histoire(s) 
du cinéma, kan bekijken. Als je opkijkt van 
het televisiebeeld kruist je blikt niet alleen die 
van diegenen die het werk van Dan Graham 
bekijken, maar ook van de bewoners van de 
andere driehoeken, die naar een andere moni
tor staren. Een ander soort dubbelzinnigheid 
treedt op in de wachtkamer in het Kultur- 
bahnhof waar Danielle Vallet Kleiner een 
videofilm vertoont van een reis die zij door 
Midden-Europa maakte. De beklemmend 
onpersoonlijke wachtkamer, waarvan vol
strekt onduidelijk blijft of zij door haar is 
ingericht of uit het voormalige Oost-Duits- 
land is aangespoeld, maakt het identiteitsloze 
bestaan en het wanhopige verlangen naar een 
thuis voelbaar, terwijl de stroom beelden van 
huizenrijen en stukken stad, gefilmd vanuit 
een rijdende trein, de eenzaamheid versterkt. 
Maar de videofilm is haast te veel, hij leidt af 
van de wachtkamer. En dat teveel geldt voor 
meer werken op deze Documenta: in een 
aantal gevallen wordt de message er veel te 
dik op gesmeerd. Een voorbeeld van zo’n 
boodschappenkarretje is de container van 
Sigalit Landau. Helemaal aan het eind van 
een perron staat een container, waarvan de 
bodem rotsachtig opbolt. In de verste hoek 
hangt een kistje waaruit vage geluiden en 
Turkse muziek opklinken. Als de bezoeker 
met veel moeite over de rotsvorm geklauterd 
is en zijn hoofd in het kastje gewurmd heeft, 
blijkt hij plotseling de wereld te aanschouwen 
vanuit de stortpijp van een hurkplee. Onge
twijfeld is dit een welgemeende aanklacht 
tegen de woonsituatie van de gemiddelde 
emigrant, maar de doorsnee beschouwer 
kwam er grinnikend uit.
De tentoonstelling verkent het ruimteprobleem 
van alle kanten. Daarom is ook de ontastbare 
ruimte, de plek zonder bestemming opgeno
men in de verhandeling. Dat gebeurt niet 
alleen in de vorm van Internetsites en een 
Hybrid Workspace, die vooral beangstigend 
zijn omwille van hun saaiheid, maar ook in 
ruimtes waar de aanwezigheid van de bezoe
ker diffuus wordt door een spel met licht, 
projecties en video. Daar vooral krijg je het 
gevoel dat de utopie van de menselijke ruimte 
voorbij is en dat er. alleen nog maar plekken 
bestaan voor niets en niemand, de virtuele 
ruimte waar kunstobject en beschouwer voor
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goed afwezig zijn. Maar tegelijk gaat de ten
toonstelling in op dit angstige gevoel. Overal 
op je tocht door de tentoonstelling kom je een 
soort vluchtcabines tegen, die getuigen van 
de laatste pogingen van de mens om een plek 
te creëren, waar hij tenminste nog voor zich
zelf bestaat, en waar hij door totaal isolement 
de ervaring in stand kan houden. De mooiste 
zijn ongetwijfeld de doodskistachtige cara- 
vannetjes van Andrea Zittel, die elke eigenaar 
naar believen kan inrichten of laten inrichten, 
om zichzelf er voorgoed in op te sluiten. Ze 
zijn voor een enkele persoon bedoeld, en als 
gesloten universum vormen ze de absolute 
tegenpool van de open publieke ruimtes van 
Aldo van Eyck. Ze zien er niet uit alsof ze ooit 
ergens naar toe zullen gaan.
De opsomming van plekken en plaatsen die 
de Documenta biedt, is hiermee niet ten einde. 
Steeds sterker dringt zich echter de vraag op 
wat al die ruimtes en ruimteconcepten met 
elkaar willen. Gaat het hier alleen om een 
scala van mogelijkheden, waaruit de bezoe
ker zijn lievelingsplaats kan kiezen, of is deze 
aaneenschakeling van ruimtes bedoeld als 
een opeenvolging van topoi die de gedachten 
van de beschouwer meevoeren naar een on
bekende bestemming. Om daarachter te ko
men moet ik de weg bewandelen, die de 
Documenta mij biedt. Ik begin opnieuw: ik 
kom aan in het station en volg het parcours dat 
voor mij is uitgezet.

De weg

Deze Documenta biedt verschillende trajec
ten en dat dwingt de bezoeker tot grote 
volgzaamheid en wendbaarheid. Het meest 
opvallende daarbij is echter dat het traject van 
de geschiedenis zo nadrukkelijk aanwezig is. 
Zo is bijvoorbeeld de catalogus strikt chrono
logisch opgebouwd. Hij begint onmiddellijk 
na de oorlog: wederopbouw, koude oorlog, 
nieuw optimisme en aansluiting bij de voor
oorlogse traditie van de moderne kunst. In de 
periode 1967-78 ontstaat twijfel over de on
gebreidelde vooruitgang, en de kunst wordt 
kritisch. Het is een periode waarin de uit
gangspunten van de avant-garde uit het begin 
van de eeuw nieuw leven worden ingeblazen: 
de grenzen van de kunst worden niet alleen 
opgerekt, maar de kunst richt zich ook tegen 
vermolmde instituties en praktijken van het 
dagelijkse leven. Deze periode, waarin de 
kunst ruimte schept voor het experiment en de 
utopie, vormt de kern van het historische 
verhaal in de tentoonstelling. Na 1978 zet 
echter de restauratie in, het wereldkapitaal 
heeft het voor het zeggen, het communisme 
heeft geen voorbeeldfunctie meer en de kunst 
trekt zich terug binnen de veilige muren van 
het museum. Sinds het einde van het ‘reëel’ 
bestaande socialisme in 1989 is opnieuw een 
andere situatie ontstaan. Juist omdat het kapi
taal definitief gezegevierd lijkt te hebben, 
kunnen de problemen en conflicten die het 
behelst niet langer verborgen blij ven. De kloof 
tussen centrum en periferie, de onvermin
derde scheiding tussen arm en rijk, het zoeken 
naar een eigen culturele identiteit,'dat alles 
lijkt erop te duiden dat er ook voor de kunst 
weer een kritische taak is weggelegd.
In deze historische lijn ligt oók een overzicht 
besloten van alle vorige Documenta’ s. V ooral 
op twee ervan grijpt David terug. In 1972 liet 
Harald Szeeman eigentijdse problematieken 
en de nieuwe media aan bod komen, maar hij 
wist daaruit te weinig richting te distilleren 
voor de toekomst. In de allereerste Documenta 
in 1955 probeerde Arnold Bode het verhaal 
van de moderne kunst verder te zetten, maar 
in de door hem herstelde traditie bleven de 
avant-gardes volledig buiten beeld. David wil 
dus zowel wijzen op de ‘traditie’ van de 
avant-garde, als de weg wijzen naar het vol
gende millennium. Dat is een ambitieus pro
ject. Niet minder gewaagd is echter de manier 
waarop zij dat wil doen. Hoewel David in de 
inleiding van de catalogus expliciet verwijst 
naar de utopische ruimte van de kunst uit de 
jaren ’60, koestert zij niet de naïeve gedachte 
dat die ruimte na vele jaren op slot gezeten te 
hebben, in een handomdraai weer geopend 
kan worden. Wij leven niet meer in de ruimte 
van de utopie, maar de vraag is hoe en in 
welke ruimte de kunst dan wel kritisch kan 
functioneren of misschien zelfs geëngageerd 
kan zijn. Zij stelt de kunst van de jaren ’60 
niet zozeer ten voorbeeld als wel ter discus
sie. Het begrip dat zij daarbij hanteert, is 
'retroperspectief'. Bepaalde kunstwerken uit 
de jaren ’60 en ’70 bevatten volgens haar 
elementen of aanzetten die toen nog niet zijn 
opgepikt, of die misschien nu pas tot leven 
kunnen komen. De geschiedenis is voor haar 
geen traditie of o verzicht, maar een ruimte vol 
verlaten ideeën en idealen, die in een andere 
tijd en onder een ander gesternte weer beteke
nis kunnen krijgen. Om erachter te komen of 
dat ook echt lukt, zul je zorgvuldig het hele 
parcours moeten volgen.
De bezoeker wordt geacht bij het Kultur-

Gabriel Orozco

Black Kites, 1997

bahnhof te beginnen. Op een paar uitzonde
ringen na is daar vooral recent werk van jonge 
kunstenaars te zien. Die uitzonderingen zijn 
overigens programmatisch. Vroege werken 
van de Italiaanse Arte Povera-kunstenaar 
Michelangelo Pistoletto en van de in de jaren 
’70 overleden Braziliaan Hélio Oiticica wij
zen op zowel een ander gebruik van materi
aal, als een andere functie van kunst. Daarom
heen is werk te zien van jonge en grotendeels 
onbekende kunstenaars, die niet weten duide
lijk te maken waarom ze zijn uitverkoren. 
Ook de werken van andere meer bekende 
namen beklijven niet erg: Rem Koolhaas is 
nadrukkelijk maar nogal onduidelijk aanwe
zig, Lothar Baumgarten toont een grote col
lectie oninteressante foto’ s en Gordon Matta- 
Clark is onvindbaar. Omdat het opgediepte 
werk van Pistoletto en Oiticica er erg voorbij 
en zelfs wat stoffig bij staat, treedt het 
retroperspectief niet in werking en ziet de 
toekomst er hier behoorlijk belabberd uit. 
Geheel op het verkeerde been vervolgt de 
bezoeker de uitgestippelde route in de rich
ting van het Fridericianum. In het station zelf 
ziet hij daarbij de vreemde planten over het 
hoofd die Lois Weinberger tussen de rails 
gezaaid heeft (immigranten ! ) en de twee lam
pen die Slaven Tolj ergens in de hoogte aan 
het plafond heeft gemonteerd (Dubrovnik!). 
En terwijl je dan de Treppenstrasse afdaalt, 
herinner je je dat David je hierlangs leidt, niet 
alleen om de stad meer bij de Documenta te 
betrekken, maar ook, opnieuw, als histo
rische verwijzing: deze voetgangerszone is 
vlak na de oorlog aangelegd als een van de 
allereerste in zijn soort. Maar de waarde van 
deze historische referentie is net zo min dui
delijk als in het geval van Pistoletto en Oiticica. 
Moet dit ons met blijdschap of met afschuw 
vervullen? Er wordt iets bedoeld, maar wat? 
Ook de integratie van de gemiddelde 
Kasselenaar lijkt niet helemaal succes vol. Hij 
consumeert óp de Treppenstrasse en de 
Documenta gaat langs hem heen.
Een aantal kunstwerken op de route onder
breekt deze ironische monoloog om een eigen 
verhaal te vertellen. Suzanne Lafonts Trauer- 
spiel toont foto’s van woonwijken, mensen 
die aan het werk zijn en namen van steden: 
Istanboel, Belgrado, Boedapest, Wenen en 
Frankfurt. De foto’s zijn als aanplakbiljetten 
in verschillende terugkerende constellaties 
op de muren van een voetgangerstunnel ge
plakt en beter dan andere werken op deze 
tentoonstelling slagen ze erin op onnadruk- 
kelijke wijze erg aanwezig te zijn.
In het Fridericianum komt het verhaal van de 
tentoonstelling goed op gang. De verwijzin
gen naar het verleden zijn er prominent aan
wezig. Gerhard Richters Atlas bijvoorbeeld 
doet de geschiedenis sinds de Tweede We
reldoorlog nog eens over. David heeft duide
lijk kunstwerken gekozen die niet alleen haar 
vertelling onderstrepen, maar die ook letter
lijk tekstueel van aard zijn. In de eerste zaal 
betreedt de bezoeker via Marcel Broodthaers ’ 
Musée des aigles de ruimte van de taal. En 
hoewel het haar ongetwijfeld ook zal gaan om 
Broodthaers’ poëzie en zijn spel met de taal, 
leidt de combinatie met andere werken tot de 
indruk dat kritiek alleen met woorden moge- 
lijk is, omdat het beeld besmet is door de 
commercie. De afdeling van het Musée des 
aigles die hier getoond wordt, is niet toevallig 
de section publicité.
Tekst is op de tentoonstelling dwingend aan
wezig, van de sentimentele teksten bij Aldo 
van Eyck tot de alles overwoekerende, onbe

grijpelijke bij Rem Koolhaas, van de ingelij ste 
palindromen van Richard Hamilton en de 
overgeschilderde kopieën van Art & Language 
tot de woorden op de schilderijen van Kerry 
James Marshall. Voortdurend heb je het ge
voel datje meer moet lezen dan moet kijken. 
De grote hoeveelheid sociale fotografie in het 
Fridericianum geeft daardoor de indruk dat 
het veel meer gaat om de geschiedenis van 
deze vorm van fotografie dan om de indivi
duele foto’s. Het werk is ondergeschikt aan 
het verhaal, het is bij voorbaat geclassificeerd 
en hoeft nauwelijks meer bekeken te worden. 
Het visuele wordt nog op een andere manier 
ter discussie gesteld. In een werk van Öy vind 
Fahlström drijven uitgeknipte en bewerkte 
fotofragmenten in een bak met water langs 
vaste bordjes waar nummers op staan. The 
Little General (Pinball Machine) heet het, en 
elke bezoeker kan zelf de rol van de kleine 
generaal spelen en al blazend de tekens in 
beweging zetten. Het zijn letterlijk drijvende 
beelden die geen duidelijke betekenis meer 
kunnen overdragen, maar zich lenen voor 
elke commerciële wind die er waait. De bood
schap van de tentoonstelling lijkt overduide
lijk maar bij nader inzien is dat niet het geval. 
Dat blijkt als je het recente werk van Art & 
Language onder ogen krijgt. Met geschriften 
en kaartenbakken trachtte dit collectief in de 
jaren ’60 het museum en de verleidelijkheid 
van het beeld te bestrijden. Het laatste werk 
van Art & Language lijkt haaks te staan op 
deze argwaan tegen het beeld: op keurige 
schilderijtjes zijn hun theoretische stellingen 
nauwelijks leesbaar en hoofdzakelijk esthe
tisch aanwezig, en om er toch nog een functie 
aan te geven, hebben ze er maar meubilair van 
gemaakt. De teksten zijn weer beeld gewor
den. Op die manier brengt de tentoonstelling 
ook de zeggingskracht van de taal in op
spraak. Even verderop loopt de bezoeker op 
tegen de tekst ‘aide moi o media’, die hem 
dwars over zijn eigen zoekende hoofd in een 
spiegel aanstaart. In dit werk van Richard 
Hamilton zijn zowel het beeld als de taal 
gevangen in de vicieuze cirkel van de media, 
en daarbij ontstaat een zelfbeeld dat door en 
door gecodeerd lijkt te zijn.
Het verhaal dat de tentoonstelling vertelt, 
wordt plots veel dubbelzinniger, de weg die 
de bezoeker moet nemen onduidelijk. Zo 
hangt er op de eerste verdieping een erg groot 
schilderij van David Reeb, Let’s start another 
war, dat Davids expliciete weigering om po
litiek correcte kunst te tonen logenstraft, en 
tegelijk onderstreept dat goedbedoelde kunst 
geen garantie is voor goede kunst. Op het 
eerste gezicht zie je alleen een uitspraak over 
de enige functie die schilderkunst nog kan 
hebben. Op dezelfde verdieping krijgt dit 
werk echter een tegenwicht in de foto’s van 
Helen Levitt en Gary Winogrand. Daar staren 
mensen je aan met een onduidelijke bedoe
ling in onbegrijpelijke situaties en ineens is 
het beeld zelf aanwezig en blijft elk commen
taar achterwege. Zo ontstaat er in de tentoon
stelling een dialectiek, maar dan wel een 
dialectiek zonder uitkomst.
Open is de dialoog die David opstart ook niet 
helemaal. De schilderkunst is bijna geheel uit 
haar betoog gebannen. Als te sensueel zou het 
geschilderde beeld gecorrumpeerd zijn door 
consumptie. Daar is iets voor te zeggen, maar 
het is jammer dat David de schilderkunst niet 
de kans heeft geboden die corruptie te tonen. 
Hoe je het ook draait of keert, de schilder
kunst is een van de hoofdrolspelers in de 
ontwikkeling van de kunst Sinds de Tweede
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Wereldoorlog. Op dit punt gaat David echter 
een confrontatie uit de weg en wordt haar 
project te tautologisch. De mogelijkheden 
van de kunst lijken daardoor veel kleiner dan 
ze in werkelijkheid zijn.
Als je eenmaal in de gaten hebt dat het hier 
gaat om een enigszins beperkte discussie 
tussen verschillende werken over de functie 
van de kunst, vallen er meer dingen op hun 
plaats. In het Ottoneum staan de megalomane 
projecten van Rem Koolhaas, wiens ruimte 
de hele aardbol omvat, tegenover de mini
male ontwerpen van Thomas Schütte. In het
zelfde gebouw komt een andere functie van 
de kunst aan de orde. De vreemde kleding
stukken en kappen die de Braziliaanse Lygia 
Clark in de jaren ’60 maakte, hadden een 
therapeutische functie. Iets vergelijkbaars 
geldt voor de Kommunikationsraum van de 
zusters Christine en Irene Hohenbüchler. 
Hoewel het bij de in dialoog met geestelijk 
gehandicapten ontworpen Kommunikations- 
möbel niet gaat om een directe therapie, lig
gen de intenties daar toch niet ver vandaan. 
Het genezende effect van kunst wordt echter 
ontkend in de wachtkamer die Reinhard 
Mucha in hetzelfde gebouw heeft ingericht. 
Het is een ruimte waar houten en stalen voor
werpen, werktuigen die een lang leven achter 
de rug hebben, voorgoed zijn opgeborgen in 
grote stalen kasten met glazen deuren. Het 
lijkt alsof het werk van Beuys er is bijgezet in 
een mausoleum. De muren van de ruimte zijn 
bekleed met staal en vilt, de kasten zijn zo 
hoog, datje er net overheen kunt kijken, en bij 
elkaar geven ze de indruk dat wachten in deze 
ruimte even zinloos als oneindig is.
Het parcours voert de bezoeker van gebouw 
naar gebouw, van ruimte naar ruimte, en al die 
ruimtes bieden verschillende mogelijkheden 
en oplossingen. Maar aan elke zoektocht 
komt een eind, elke weg leidt uiteindelijk 
ergens heen en zo moet ook deze speurtocht 
van plek naar plek ten lange leste eindigen 
op een plaats die het geheel afrondt en in de 
richting wijst van de toekomst. Als je het op 
die manier bekijkt, eindigt deze Documenta 
nogal somber. De laatste werken waar je op 
stuit, staan helemaal aan de rand van het 
park, vlak bij de rivier. Ruimtes zijn het 
opnieuw. Een wagen met lekke banden van 
Pawel Althamer, een grote rijdende video- 
cabine waar je de kunstenaar, gehuld in een 
ruimtepak, door de stad kunt zien lopen. Van 
deze zoveelste variant op de vluchtcabine 
kom je vervolgens bij een verplaatsbare me- 
tro-ingang van Martin Kippenberger. Schuin 
op het gras gelegen, afgesloten met een hek 
waarvan de symboliek het einde van elk so
cialistisch ideaal verkondigt en voor de zeker
heid ook nog eens voorzien van een ketting 
met hangslot, lijkt elke reis naar nieuwe oor
den uitgesloten. Het is letterlijk een eindpunt. 
Maar er is nog een plek, daar in een uithoek 
van het park, en misschien biedt die toch wat 
hoop. Achter een hoge rieten schutting lopen 
een paar varkens met een handvol biggen, 
zonder twijfel de vrolijkste deelnemers van 
deze tentoonstelling. Aan het eind van hun 
buitenverblijf staat een gezellig clubhuis met 
een spiegelende wand. Achter die wand blijkt 
zich het mensenverblijf te bevinden. In een 
kale, oplopende, betonnen ruimte staar je naar
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de biggen met hun onbezorgde leven daarbui
ten. En hoewel Carsten Holler en Rosemarie 
Trockel dit ongetwijfeld rustgevend en geest
verruimend bedoelen, loopt de bezoeker te
gen een glazen ruit die hem opnieuw afsluit 
van de echte wereld om hem heen.

Intermezzo: de inrichting

In het gesticht heette het herhalingsdwang. 
De kleine man die elke ochtend haastig in zijn 
pyjama op zijn pantoffeltjes naar het glazen 
voorportaal schuifelde om daar elke dag op
nieuw dezelfde gebaren te maken. Een beetje 
besmuikt, alsof het om een geheim ritueel 
ging, volgde hij met zijn handen de grote 
oranje cirkels die op het glas bevestigd waren. 
Ik weet niet goed waarom. Misschien dat de 
architect die het gebouw in de jaren ’60 
gerenoveerd had hiermee symbolisch de grens 
tussen de besloten wereld van het gesticht en 
de echte wereld daarbuiten had willen aange
ven. Maar het kan ook zijn dat men bang was 
dat de gekken zich, opgewekt op weg naar de 
vrijheid, tegen het glas te pletter zouden lo
pen. Pas als hij alle cirkels had afgewerkt, liet 
de man zich terugvoeren naar zijn kamer. Pas 
dan kon de dag zich voor hem ontplooien en 
was hij toe aan ontbijt. Hij was totaal onge
vaarlijk. Als hij zo nu en dan te enthousiast in 
zijn ritueel opging en de dag vele malen 
opnieuw wilde laten beginnen, sloten we hem 
gewoon op.
De terugkeer van de idealen van de avant- 
garde, waar deze Documenta van getuigt, 
doet sterk denken aan zo’n herhalingsdwang. 
Het project van de avant-garde, zowel die van 
de jaren ’20 als die van de jaren ’60, is toch 
allang mislukt, de pogingen om de kunst een 
rol te laten spelen in de maatschappij zijn 
futiel gebleken, dus waartoe deze herhaling 
van ideeën en handelingen? Terwijl in veel 
hedendaagse discussies het specifieke van 
het visuele aan de orde is, keert David terug 
tot de tijd dat de taal voor het eerst een ingreep 
deed in de beeldende kunst. Maar welke 
nieuwe impuls zij daarmee hoopt te geven aan 
de discussie over kunst is onduidelijk. Zelfs 
de meest talige en conceptuele werken uit de 
jaren ’60 en ’70 behoren reeds tot de geves
tigde orde van de kunst, en je zou zelfs kunnen 
zeggen dat het praten en schrijven over kunst 
het fundament van haar bestaan is geworden. 
Is hier simpelweg sprake van een Franse 
intellectueel die lijdt aan het euvel van de 
downcast eyes (Martin Jay) en die kunstwer
ken alleen maar kan zien als illustraties van 
een theorie? Deze Documenta lijkt een af keer 
van het beeld te vertonen, een afkeer die 
teruggaat op het concept van de société de 
spectacle, die het schrikbeeld vormde voor de 
Situationisten in de jaren ’60. Het beeld is 
volgens David besmet, toegeëigend als het is 
door de reclame die een permanente stroom 
losgeslagen beelden produceert die zowel de 
openbare als de huiselijke ruimte overwoe
kert. Maar zou David werkelijk denken dat 
het beeld zich zo makkelijk laat uitschakelen 
en vervangen door een zinvolle boodschap? 
Hoe weinig spectaculair het allemaal ook 
gebracht wordt, deze Documenta ontsnapt 
niet aan een bestaan als spectacle. De 
architectuurbeelden van Van Eyck en Kool
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haas zijn geen architectuur, het blijven beel
den; de eindeloze reeks door kunstenaars 
ontworpen ruimtes die de bezoeker op zijn 
weg door de Documenta ontmoet, zijn geen 
werkelijkheid, al doen ze vaak alsof. Het 
blijven representaties, voorstellingen van iets 
dat er niet is, beelden van de wereld daarbui
ten, achter de glazen ruiten van het voorpor
taal.
Misschien is deze Documenta wel uitermate 
modieus, want het liedje van het verlangen 
naar een kunst die zich buigt over de maat
schappij klinkt de laatste jaren steeds vaker 
op. Dezelfde herhalingsdwang lijkt veel van 
de jongere kunstenaars in zijn greep te heb
ben. Maar hoe moet het herhalen van deze 
handelingen geïnterpreteerd worden? Wij van 
de inrichting, want gesticht mocht je natuur
lijk allang niet meer zeggen, waren het daar 
niet over eens. Sommigen zagen het als een 
vorm van magisch denken, een terugkeer tot 
bepaalde oerrituelen in de hoop op genezing. 
Dat lijkt me te weinig specifiek. En voor deze 
Documenta geldt het al helemaal niet want 
het werk van de grote, dode sjamaan is opval
lend afwezig. Zijn het dan misschien 
bezweringsformules om de wereld op afstand 
te houden? Een zwaaien naar de buitenwereld 
alsof je erbij wilt horen, terwijl alleen de 
afzondering, het eigen domein van belang is. 
Het zou dan alleen maar om de suggestie van 
verandering gaan. Na een periode van over
matige beeldproductie en -consumptie, 
verheerlijking van de kunstwereld zelf, zou 
het tijd zijn voor een nieuwe kritische fase, 
om diezelfde kunstwereld in stand te houden. 
De motor moet draaien, er zijn nieuwe beel
den nodig, zelfs al zijn dat beeldvijandige 
beelden. Het is een verleidelijke verklaring, 
maar veel te beperkt. De tentoonstelling zelf 
spreekt deze verklaring tegen, Er is geen 
sprake van een simpele terugkeer tot de idea
len van de avant-garde. Er lijkt eerder sprake 
te zijn van een discussie in beelden over de 
mogelijkheid van die idealen. De tentoonstel
ling verhoudt zich niet gemakzuchtig of be
haagziek tot de bestaande kunstwereld - de 
totnogtoe verschenen kritieken zijn daar het 
beste bewijs voor.
Ik vermoedde altijd dat de man in het gesticht 
de grens met de buitenwereld aanraakte om 
aan het leven deel te nemen en om tegelijk op 
de onmogelijkheid daarvan te wijzen. Zijn 
handelingen waren in mijn ogen een simpele 
vorm van institutionele kritiek. En als je naar 
de met behulp van een computer bewerkte 
kamerinterieurs van Richard Hamilton kijkt, 
dan zie je precies dat: een afbeelding die zijn 
eigen grenzen aangeeft. Het is een kamer, 
maar het is er geen, het is een beeld van de 
werkelijkheid, maar deze werkelijkheid is 
ontoegankelijk. Ook in de in de tentoonstel
ling zeer prominent aanwezige foto’ s van Jeff 
Wall wordt een wereld op onbereikbare af
stand getoond. De onbehaaglijke ontmoeting 
in het donker, in Passerby, is de confrontatie 
met het onbekende dat altijd van ons geschei
den zal blijven. Deze Documenta biedt zeker 
geen eenvoudige terugkeer tot de utopie van 
een in het leven opgenomen kunst, maar legt 
zich ook niét zelfgenoegzaam neer bij de 
scheiding. De tentoonstelling denkt na over 
de positie waarin de kunst nu verkeert en wij st 

op mogelijkheden en onmogelijkheden. Met 
hun neus tegen de ruit gedrukt, trekken de 
kunstenaars cirkels in het glas.

De vertraging

De tentoonstelling beloofde aanvankelijk niet 
veel goeds. In de voorbeschouwingen lag de 
nadruk op nieuwe media, het Internet en op 
kunst die de grenzen van ruimte en tijd over
schreden had. Maar in een gesprek met Paul 
Virilio, de filosoof van de snelheid, bleek dat 
het David om iets heel anders ging. Zij wilde 
de allernieuwste media aan de orde stellen, 
maar er zeker niet de lof van zingen. Integen
deel zelfs, in haar ogen zijn deze nieuwe niet- 
plekken voor de kunst te zeer een onderdeel 
van de beeldcirculatie waaraan de kunst te 
gronde dreigt te gaan. Zij streeft naar vertra
ging en merkwaardig genoeg is haar dat heel 
goed gelukt.
Deze Documenta is geen kermis, het plein 
voor het Fridericianum is helemaal leeg en 
wat er op de tentoonstelling zelf te zien is, lijkt 
een beetje droog. Tijdens de tocht door de 
tentoonstelling dien je de Kunfiihrer als reis
gids paraat te houden. Nu is een land waar je 
voortdurend de gids moet raadplegen, om te 
zien of het er wel leuk is, misschien geen 
ideale vakantiebestemming, maar er is ook 
geen plezierreisje beloofd. De bezoeker wordt 
met zijn neus op de feiten gedrukt, en hij moet 
zeer ruim de tijd nemen om het allemaal tot 
zich door te laten dringen. De hele tentoon
stelling en alles wat eraan vastzit, dwingt je tot 
deze vertraging, of misschien moetje zeggen 
‘onthaasting’, dat merkwaardige neologisme 
dat zich ergens tussen ‘ontbijten’ en ‘ont
plooien’ in bevindt. De opzet van de tentoon
stelling vertraagt je pas, een loodzwaar boek 
en een lezingencyclus van honderd dagen 
drukken het tempo nog eens extra. Maar het 
zijn ook de werken zelf die je dwingen tot 
rustige beschouwing. De kleine zwartwit- 
foto’s geven hun intense beelden pas bij rus
tig kijken prij s, de video’ s nemen zelf ruim de 
tijd. En juist als je ze de tijd gunt, onthullen 
deze werken hun schoonheid. Dan ook blijkt 
dat de tentoonstelling geen geschiedenis ver
telt, maar geschiedenissen, verhalen die niet 
ondergeschikt zijn aan een concept, maar die 
op zichzelf staan. Zo is er een hele mooie en 
tragikomische videofilm over de geschiede
nis van de vliegtuigkaping van Johan 
Grimonprez, een ontroerende film van Stan 
Douglas over de geschiedenis van de zand
man en een video van Jean-Louis Schoellkopf 
waarin alleen maar een strijkkwartet 
Sjostakowitsj speelt. De combinatie van de 
voortdurend aanwezige muziek met de trage 
en vertraagde beelden van het publiek levert 
een enorme dramatische spanning op.
Het zijn niet alleen de langzaam zich voor de 
toeschouwer ontvouwende geschiedenissen 
die de rust van de overpeinzing teweegbren
gen. Ook werken waarin op het eerste gezicht 
iets heel anders aan de hand is, hebben dit 

■ effect. Zo is er een overdonderende installatie 
van Mike Kelley en T ony Oursler, waarin een 
groot aantal beelden en geluiden door en over 
elkaar en op objecten wordt geprojecteerd. 
Dit werk lijkt strijdig met de reflectie die de 
rest van de tentoonstelling uitlokt, tot je beseft 
dat het een recente verwerking is van hun 
ideeën en projectèn van het einde van de jaren 
’70. Met dit besef ontstaat er opnieuw afstand 
tussen de beschouwer en het beeld en is er 
ruimte om na te denken over de veranderin
gen in de kunst en de cultuur die zich sinds dat 
moment hebben voorgedaan.
Die afstand, de omwegen die de toeschouwer 
moet nemen, daar is het Catherine David om 
te doen. De vertraging in de receptie dient niet 
alleen om de reflectie over de plaats en de 
functie van kunst in deze tijd op gang te 
brengen, hij dient ook om het beeld een kans 
te geven zich te handhaven. David houdt in 
een van haar teksten een pleidooi voor het 
open beeld. In mijn ogen is dat het beeld dat 
zich met succes verzet tegen de consumptie 
- zoals de tot stilstand gekomen fietser in 
Cyclist van Jeff Wall, die nergens naar toe 
gaat en niet gevat kan worden. Dat David de 
schilderkunst niet de kans heeft gegeven om 
zich in dit debat te mengen, berust op een 
jammerlijk onbegrip. Zo is het niet alleen een 
trage, aarzelende, maar ook een esthetisch 
zelden overtuigende Documenta geworden, 
die misschien geen drommen bezoekers zal 
trekken, maar zonder meer een van de meest 
interessante tentoonstellingen van de laatste 
jaren is.

Jeroen Boomgaard

Documenta X loopt nog tot 29 september 
op verscheidene locaties in Kassei. Meer 
informatie: Friedrichsplatz 18, 34117 
Kassei (0561/70.72.70).
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De gekke toerist en de flaneur: 
Gabriel Orozco en Stephen Wilks

In 1995 resideerde Gabriel Orozco enige 
tijd in Berlijn in het kader van het 
kunstenaarsprogramma van de DAAD, de 
Duitse academische uitwisselingsdienst. Dit 
verblijf resulteerde in de fotoserie Until you 
find another yellow Schwalbe. De Schwalbe 
(‘zwaluw’) is een soortement motorscooter 
die in de voormalige DDR werd geprodu
ceerd en die nog steeds veel voorkomt in het 
Berlijnse straatbeeld. Orozco bediende zich 
tijdens zijn verblijf van een donkergeel 
exemplaar. Telkens wanneer hij in de stad 
een andere gele Schwalbe zag staan, par
keerde hij de zijne ernaast en fotografeerde 
hij het aldus ontstane koppel. De fotoreeks 
roept een wereld op waarin de gele 
Schwalben slechts als paartjes voorkomen. 
Wie de ontstaansgeschiedenis van de foto
serie niet kent, vraagt zich wellicht af of het 
altijd om dezelfde twee exemplaren gaat, op 
verschillende plaatsen in de stad neergezet. 
Bestudering van de slechts zeer gedeeltelijk 
zichtbare nummerplaten leert dat deze hy
pothese niet opgaat. Daardoor dringt zich 
een andere, absurdere verklaring op: een 
Schwalbe is een voertuig dat men nooit in 
zijn eentje zal aantreffen. Altijd wordt het 
begeleid door een kloon, een perfecte dub
belganger. Ook als men kennis heeft geno
men van de titel van het werk, of ‘het ver
haal erachter’ te horen krijgt, blijft van de 
fotoreeks een ver- en bevreemdende wer
king uitgaan. Hetzelfde geldt voor het werk 
Crazy tourist uit 1991. Op deze foto, die in 
een Braziliaans dorp werd gemaakt, is een 
aantal marktkraampjes te zien waarop tel
kens slechts één enkele sinaasappel ligt. 
Zoals de Schwalben met elkaar paartjes 
vormen, zo worden in dit werk de markt
stalletjes met sinaasappels gekoppeld. We
derom gehoorzamen de dingen aan een on
bekende, geheimzinnige logica.
Toen Orozco na afloop van de markt dit 
tafereel met achtergebleven sinaasappels 
creëerde, riepen enkele dronken lieden 
“Gekke toerist !”. ( 1 ) De uitroep leverde niet 
alleen de titel van zijn werkstuk op, het is 
ook een onverholen commentaar op zijn 
eigen status als nomadisch kunstenaar. 
Orozco is er zich van bewust dat hij in de 
internationale kunstwereld bekend staat als 
een exponent van de contextgebonden kunst, 
waarvan wordt verondersteld dat deze een 
grotere relevantie heeft dan kunstwerken 
die in het atelier zijn ontstaan en vervolgens 
een reis door het kunstcircuit ondernemen. 
Van de reizende contéxtkunstenaars wor
den kritische of ontregelende interventies in 
de tentoonstellingsruimte verwacht, of lie
ver nog daarbuiten, op plaatsen waar ge
woonlijk geen kunst te zien is: op ‘alterna
tieve’ plekken die hét werk directer in de 
maatschappelijke context verankeren. Toch 
gaat Orozco niet helemaal in deze stroming 
op. Al maakt hij overal ter wereld (Berlijn, 
Kortrijk, Londen, Rotterdam, New York, 
enzovoort) contextgebonden kunst, hij is 
toch niet in de eerste plaats een dienst
verlenend kunstenaar, die op willekeurig 
welke omgeving zijn licht wil laten schij
nen. Hij heeft geen uitnodiging voor een 
tentoonstelling of kunstmanifestatie nódig 
om een reis te maken of een streek te verken
nen. Hij wacht niet af tot iemand hem een 
‘vreemde’ locatie opsolfert om aan de slag 
te gaan. Orozco is een ‘gekke toerist’ omdat 
hij niet in pittoreske, sfeervolle beelden van 
een markt in volle gang is geïnteresseerd, 
maar in een verlaten plein (mensen zijn in 
Orozco’s foto’ s altijd afwezig) met een niet 
bepaald overvloedig aanbod. Weliswaar zou 
het veel te eendimensionaal zijn om de 
plaatsing van één enkele vrucht in of op elk 
stalletje als evocatie van schaarste te zien, 
maar een verzaking aan de populaire 
iconografie van de markt als een grote hoorn 
des overvloeds is het in ieder geval.

Het onschuldige oog

Toerist is het merendeel van de bevolking 
van de westerse wereld met enige regelmaat 
of tenminste incidenteel. Het is eerder regel 
dan uitzondering om twee- of driémaal per 
jaar op vakantie te gaan. Als veronderstelde 
tegenhanger van ‘de toerist’ kan men welis
waar ‘de reiziger’ opvoeren, die zich in te
genstelling tot de toerist buiten de gebaande 
paden begeeft, maar dat is alleen maar een 
versluiering van het feit dat het voorgewende 
individualisme van de reiziger een reactie is 
op het dominante toerisme. De reiziger is 
voortdurend op de vlucht voor zijn tegenvoe
ter, de toerist. Hij laat zijn keuzes negatief 

bepalen. Maar waaróm hebben sommigen de 
behoefte zich af te zetten tegen de toerist? 
Waar komt dat negatieve beeld vandaan, dat 
bijvoorbeeld uit Duane Hansons sculptuur 
van een toeristenpaar blijkt?
Het oog van de toerist is het tegendeel van 
de 19de-eeuwse mythe van the innocent 
eye: zijn blik wordt in hoge mate gestuurd 
door verwachtingen en waarnemings- 
schema’s die door de media zijn ingeprent. 
Natuurlijk geldt in het algemeen dat iedere 
waarneming wordt geleid door culturele 
conventies. Zuivere empirie bestaat niet, en 
een onschuldig oog al evenmin: “de funda
mentele codes van een cultuur - nl. die 
welke de taal, de waarnemingsschema's, de 
ruilmogelijkheden, de technieken, de waar
den, de hiërarchie van de praktijken van die 
cultuur beheersen, stellen, al dadelijk bij het 
begin, voor elke mens de empirische orde
ningen vast, waarmee hij te maken zal krij
gen en waarbinnen hij zich zal kunnen te
rugvinden” (Foucault). (2) De kritische 
ondervraging van conventies en tradities in 
maatschappij, wetenschap en kunst, die de 
westerse cultuur van de afgelopen eeuwen 
kenmerken, heeft echter bij de intellectuele 
bovenlaag van de bevolking geresulteerd in 
een afkeer van cultuuruitingen die in hoge 
mate voorgekauwd, star, conventioneel, 
clichématig zijn. De groeiende commer
cialiseringen reproductie van beelden in de 
20ste eeuw heeft deze tendens nog ver
sterkt. Door de kritische omgang met con
venties en stereotypen hebben groepsreizen 
een negatief image, terwijl het nog maar de 
vraag is of de grand tour van een 18de 
eeuwse jonge gentleman zoveel individueler 
van karakter was en veel diepere inzichten 
opleverde dan een hedendaagse groepsreis 
naar bijvoorbeeld Rome.
Omdat de toeristische blik de wereld op 
drastische wijze reduceert tot clichés, is hij 
een onwelkome herinnering aan het feit dat 
een ieders waarneming cultureel bepaald is. 
Ook de individualistische reiziger, die aan 
het toerisme wil ontsnappen door bijvoor
beeld naar ongerepte streken te trekken, of 
door desnoods naar de laatste resten van 
‘authenticiteit’ in wél door de toeristenin
dustrie ontgonnen gebieden te zoeken, 
ontkomt er niet aan zij n ideeën of dromen op 
de betreffende omgeving te projecteren. 
Orozco stelt zich als gekke toerist niet zo 
naïef op. Hij onderwerpt zich niet aan clichés, 
maar hij tracht ook niet de laatste schuil
plaatsen van oorspronkelijkheid in een 
gemediatiseerde en toeristische wereld te 
vinden. Hij wil veeleer laten zien hoe de 
wereld zou kunnen zijn als andere concep
ten onze waarneming zouden sturen.

Sabotage

“We zien wat we kunnen begrijpen. Toen de 
eerste planeet was ontdekt, waren drie maan
den later ook de andere zeven in kaart ge
bracht. (...) Als je iets benoemd hebt, kun je 
het zien,” aldus Orozco. (3) Toch is dat maar 
het halve verhaal. De benoemde verschijn
selen moeten vervolgens worden samenge
bracht in een raster, een ordening, een we
reldbeeld. Orozco schuift dat raster, de vei
lige, bekende en ordenende structuur ter
zijde en vervangt deze door een andere: 
plots bevinden wij ons in een wereld waarin 
gele DDR-scooters enkel in paartjes voor- 
komen en waarin op elke marktkraam een 
enkele sinaasappel ligt. Dit zijn geen nieuwe 
varianten van de aloude ontmoeting van een 
paraplu en een naaimachine op een operatie
tafel: niet de surrealistische shock van het 
onlogische gaat van deze werken uit, maar 
de bevreemding van een onbegrijpelijke 
wetmatigheid.
Het combineren is overigens slechts een 
van Orozco’s strategieën. De vertrouwde 
orde der dingen zet hij ook met andere 
middelen op zijn kop. Dat blijkt bijvoor
beeld uit foto ’ s waarin hij zich ertoe beperkt 
om natuurfenomenen vast te leggen. From 
roof to roof uit 1993 toont een van boven 
gezien plat dak waarop water staat: de lucht 
wordt erin weerspiegeld, en aldus wordt de 
meest fundamentele indeling (aarde en he
mel) op elegante wijze gesaboteerd. Ook in 
de zeer esthetische foto Ball on water (1994) 
worden onder en boven verwisseld: een 
witte bal drijft op het water waarin een 
wolkenlucht te zien is. Island within an 
island (1993) toont dan weer duidelijk de 
hand van Orozco: voor de - bij uitstek toeris
tische, voortdurend gereproduceerde - 
skyline van New York is tegen een muurtje 

met behulp van stenen en hout een 
miniatuurskyline geconstrueerd. De relatie 
tussen de twee stadssilhouetten is myste
rieus - natuurlijk is het logisch dat de “stad’ 
op de voorgrond naar de stad in de verte is 
gemodelleerd, maar wat voor bewijs levert 
de foto voor die rationele veronderstelling? 
Wordt niet gesuggereerd dat het ook wel- 
eens andersom zou kunnen zijn, dat de rij 
stenen tegen het muurtje als een soort model 
voor de echte stad heeft gefungeerd?
De grens tussen Orozco’s foto’ s en zijn ruim
telijk werk is niet scherp te trekken. Veel van 
zijn foto’s laten immers efemere ruimtelijke 
ingrepen zien, en anderzijds worden zijn 
objecten, sculpturen en installaties ook door 
hem gefotografeerd. Four bicycles (there is 
always one direction) uit 1994 is opgebouwd 
uit vier fietsen die samen een onfunctioneel, 
stuurloos object vormen. De belangstelling 
die de gekke toerist Orozco voor vervoer
middelen heeft, blijkt naast dit werk en het 
Schwalbe-project ook uit La DS (1993). Voor 
deze smalle versie van de Citroën DS sneed 
hij de auto in de lengte in drie verticale 
plakken, waarvan hij de middelste verwij
derde. De versmalde auto is hierdoor over
dreven aërodynamisch. Evenmin als het on
belangrijk is dat La DS voor een tentoonstel
ling in Parijs is vervaardigd, is het irrelevant 
dat Four bicycles voor het eerst in Rotterdam 
in de tentoonstelling Watt werd getoond. 
Zoals Roland Barthes in Mythologies over
tuigend aantoonde, is de DS als het ware met 
Frankrijk vergroeid. Naast molens, Rem
brandt, en drugs natuurlijk, staat de fiets bij 
uitstek voor 'Hollandsheid'. (4) Orozco neemt 
dit toeristische cliché en manipuleert het 
zodat een achtwielig monster met een dusdà- 
nig complexe structuur ontstaat, dat het aan 
drie dimensies nauwelijks genoeg lijkt te 
hebben.
Orozco’s ruimtelijk werk kan echter ook 
buitengewoon minimalistisch zijn, zoals de 
lege schoenendoos die hij in 1993 op de 
Biënnale van Venetië in de Aperto-tentoon
stelling op de vloer zette, en de vier ronde, 
doorzichtige yoghurtdekseltjes die. in 1994 
de wanden van de white cube van de Marian 
Goodman Gallery in New York sierden. Met 
dergelijke minimale ingrepen sart de gekke 
toerist de kunstconsument, wiens catego
rieën, zelfs al zijn die nog zo ruim en onzeker, 
danig op de proef worden gesteld. Het gaat 
dan niet meer om de suggestie van een andere 
orde van de dingen, maar om voorwerpen die 
zo onopvallend zijn dat ze nauwelijks aan
dacht waard lijken. Moet men pogen 
sculpturale kwaliteiten in de Empty shoe box 
te ontdekken, of spot dit object juist met de 
esthetiek van de minimal art? De meest 
Spartaanse en ontwijkende werken van 
Orozco roepen een veelheid aan interpreta
ties op. Zo kan het gebeuren dat de ronde 
yoghurtdekseltjes worden gerelateerd aan de 
cirkel als symbool van goddelijke volmaakt
heid en aan de legendarische cirkel die Giotto 
uit de losse pols tekende voor de paus. (5) 
Men kan werken als de Empty shoe box 
bestempelen als ‘grensbeelden’ : zij staan als 
het ware op de grens van beeld en niet-beeld 
doordat zij zich onttrekken aan de visuele 
codes die de beeldcultuur bepalen. Dit geldt 
ook in het algemeen voor het werk van 
Orozco: zelfs de foto’s die het meest direct 
bij pittoreske conventies aanknopen, door
breken de logica van die opvattingen. Het 
zijn in geen geval transparante, consumeer
bare, volwaardig functionerende beelden. Zij 
maken juist een sterke indruk omdat zij zich 
aan de beeldconsumptie onttrekken. Deze 
vorm van sabotage is ook werkzaam in de 
grote installatie Empty club in Londen (1996), 
waarin Orozco zich stortte op ‘typisch 
Engelse’ fenomenen zoals dé club (het ge
bouw waarin de tentoonstelling plaatsvond, 
huisvestte ooit de Devonshire Club) en spor
ten zoals snooker, cricket en bowling. De 
voor de verandering ovalen snookertafel was 
onbruikbaar, ook al omdat een van de ballen 
met een draad aan het plafond was bevestigd. 
Uitvergrote sportfoto' s van onder meer roei- 
wedstijden en voetbalmatches waren even
eens gemanipuleerd - de beelden yan de 
sportlieden waren gedeeltelijk bedekt met 
gesegmenteerde cirkels en ovalen in ver
schillende kleuren. Deze tekens, die Orozco 
de laatste jaren vaak gebruikt en die in een 
andere context op een impressionistische 
wijze het spel van licht in gebladerte kunnen 
beduiden, doen in de sportfoto’s denken aan 
logo’s, wimpels of vlaggen. Doordat deze 
vormen de sporters doorklieven, wordt hun 
schijnbare natuurlijkheid aangetast en wor

den de helden van de sport tot representanten 
van een symbolisch beladen abstractie (een 
ploeg, een natie) gereduceerd. In de Empty 
club ondergaan de door Orozco gekozen 
symbolen van ‘Engelsheid’ dusdanig dras
tische transformaties dat ze eerder uit een 
parallel universum dan uit het Verenigd Ko
ninkrijk afkomstig lijken.

Het optisch-onbewuste

Stephen Wilks maakt evenals Orozco zowel 
foto’s als ruimtelijk werk. Wilks is jonger 
dan Orozco en dat zijn werk tot nu toe vooral 
tot stand is gekomen op de as Amsterdam/ 
Brussel/Parijs geeft aan dat hij zich het 
meest thuis voelt in de klassieke Europese 
metropool en geen geboren globetrotter is, 
zoals Orozco. Wilks is geen gekke toerist, 
maar eerder een 19de-eeuwse flaneur die 
het stadsleven observeert. Zijn foto’s heb
ben alle kenmerken van snapshots. Zij lij
ken aan geen enkele esthetische wet te ge
hoorzamen. Het getoonde is doorgaans 
onspectaculair. Een uiteengevallen krant op 
de trap van een portiek, meer niet.
Door niet of nauwelijks te esthetiseren en 
door géén bijzondere dingen of beslissende 
momenten vast te leggen, stelt Wilks zich 
allesbehalve op als een professioneel foto
graaf, die de realiteit naar zijn hand zet of 
zich bedient van de laatste technologische 
snufjes om beelden te manipuleren. Hij ziet 
in de hedendaagse cultuur juist teveel beel
den die het resultaat van exacte berekening 
zijn, en daar stelt hij het fragmentarische 
tegenover. Wilks’ camera-instellingen en 
opnamemomenten hadden ook anders kun
nen zijn. Het toevallige ziet hij niet, zoals 
Gerhard Richter, als de vloek van deze 
vormeloze tijd, als manifestatie van het on
vermogen om tot betekenisvolle beelden te 
komen, maar juist als een mogelijkheid om 
aan de beperkingen van visuele codes te 
ontkomen.
De foto’s van Wilks lijken vaak uit een 
stroom van beelden gegrepen. Is de selectie 
van filmstills echter doorgaans gericht op 
de vrij schaarse frames die als stilstaand 
beeld ‘kloppen’, dan doen de opnames van 
Wilks vaak denken aan slecht gekozen stills 
uit een documentaire over het leven in de 
stad. Juist hierin ligt hun waarde: het gebrek 
aan controle door de fotograaf levert beel
den op die slechts in beperkte mate gepland 
zijn. Als Wilks op de knop drukt, kan hij niet 
overzien wat het precieze resultaat zal zijn. 
Een voorbeeld. Een foto (die zoals altijd bij 
Wilks geen titel heeft) toont een straat in een 
volkswijk. Op de achtergrond is naast een 
onopvallend gebouw een stukje van een 
kapsalon te zien. Op de voorgrond loopt een 
jonge man (alleen zijn bovenlichaam is te 
zien), met op zijn schouder een pak door
zichtige plastic waterflessen, dat gedeelte
lijk achter het hoofd verscholen zit. De zon 
schijnt op het achterhoofd van de man en op 
de flessen: er is de suggestie, maar ook niet 
meer dan een suggestie, van een ietwat 
hoekige, lichtgevende aura rond het hoofd. 
Hier wordt een efemeer effect vastgelegd 
dat vermoedelijk aan de menselijke waarne
ming zou ontsnappen. En toch roept deze 
foto een gevoel van herkenning op. Wij 
hebben iets dérgelijks al eens gezien, maar 
anderzijds ook weer niet - niet zo béwust als 
nu. Deze foto toont aan het menselijke oog 
dat het een blinde vlek bezit.
In het door Wilks uitgebuite gebrek aan 
controle van de fotograaf manifesteert zich 
aldus wat Walter Benjamin het "optisch- 
onbewuste” heeft genoemd. De camera 
maakt zichtbaar wat gemeenlijk niet wordt 
waargenomen: “de natuur die tot de camera 
spreekt, is immers een andere dan die tot het 
oog spreekt; anders vooral in die zin dat in 
de plaats van een door de mens met bewust
zijn doordrongen ruimte een onbewust door
drongen ruimte komt. Al is het niet onge
woon dat iemand zich bijvoorbeeld van de 
gang van de mensen, al is het slechts ruw
weg, rekenschap geeft, van hun houding in 
de fractie van een seconde van een ‘schrede’ 
weet hij beslist niets meer. De fotografie 
met haar hulpmiddelen (...) ontsluit dat 
voor hem. Van dit optisch-onbewuste merkt 
hij pas iets door haar, zoals van het drift- 
matig-onbewuste door de psychoanalyse” 
(Benjamin). (6)

Fotografische effecten

Wilks benadrukt dat wandelingen in de stad 
belangrijk voor hem zijn - niet alleen voor
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het maken van foto’ s, ook met het oog op het 
opdoen van ideeën voor ruimtelijk werk. 
Voor Benjamin was de stedelijke flaneur, 
vooral in de persoon van Baudelaire, een 
van de sleutelfiguren van de 19de eeuw. De 
auteur van Les fleurs du mal keek naar het 
expanderende, in sneltreinvaart verande
rende Parijs met de blik van iemand die 
vervreemd is van zijn eigen omgeving, die 
door al het nieuwe, door de commercie en 
door de massa wordt gefascineerd maar 
daar slechts schijnbaar in opgaat. “Multitude, 
solitude: termes égaux et convertibles pour 
le poète actif et fécond. Qui ne sait pas 
peupler sa solitude, ne sait pas non plus être 
seul dans une foule affairée” (Baudelaire). 
(7) In de schilderkunst waren het vooral 
Manet en Degas die deze eenzaamheid-in- 
de-massa van de steeds naar nieuwe indruk
ken zoekende flaneur wisten te vertolken. 
Mede onder invloed van de fotografie intro
duceerden zij composities en thema’s die 
haaks stonden op de academische kunst. De 
voorbijgangers óp de Parijse boulevards 
werden in houdingen gevangen die geen 
schilder ooit had durven of kunnen verzin
nen. Vooral Degas maakte gretig gebruik 
van foto’s voor de houdingen van zijn figu
ren, de ballerina’s voorop. Het optisch-on- 
bewuste manifesteerde zich ook in een breuk 
met de academische compositieregels: zo 
werden passanten, die voortdurend in en uit 
het gezichtsveld lopen, zonder pardon aan 
de beeldrand gehalveerd. Dit was in de 
academische schilderkunst ondenkbaar. In 
een schilderij als Place de la Concorde uit 
1875 maakt Degas overduidelijk gebruik 
van dergelijke fotografische effecten. De 
hoofdpersonen, de Vicomte Lepic en zijn 
twee dochters, staan in compositorisch op
zicht allesbehalve centraal. Zij bevinden 
zich met hun hond rechts op de voorgrond, 
aan de onderkant afgesneden als waren zij 
willekeurige voorbijgangers. Achter hen ligt 
het verlaten plein, dat door de hoge horizon 
een groot deel van het doek in beslag neemt. 
Helemaal links is gedeeltelijk nog een pas
sant te zien, en achter deze figuur rijdt een 
koets het beeld binnen. Degas wekt in der
gelijke schilderijen de indruk van een zelf
standig bewegend kader, dat zich niet al te 
veel bekommert om wat er binnen en wat er 
buiten valt.
Veel foto’s van Wilks functioneren op de
zelfde manier. De positie van de Vicomte 
Lepic verschilt niet zo veel van die van de 
man met de waterflessen op voomoemde 
foto van Wilks. Het grote verschil is dat 
Degas zijn schilderijen zeer zorgvuldig ge
construeerd heeft, terwijl de foto’ s van Wilks 
echte snapshots zijn, of in ieder geval niet 
van echte snapshots onderscheiden kunnen 
worden. Een werk uit 1995 toont frontaal 
een oudere man en een dito vrouw die, een 
eindje uit elkaar, op een rode metalen bank 
zitten, die zo te zien in een winkelcentrum 
staat. Vooral de man behoort, gezien zijn 
nogal sjofele kleren, duidelijk tot de onder
klasse. Zijn voeten, die kennelijk pijn doen, 
heeft hij gedeeltelijk uit zijn schoenen ge
wurmd. Waar de blik echter meteen door 
wordt aangetrokken, is de vrouw, die strak 
voor zich uitkijkt en die haar ene been 
zodanig over het andere heeft heen geslagen 
dat we onder haar rok kunnen kijken. Bij 
sommige beschouwers roept deze foto af
keer op omdat hij voyeuristisch zou zijn, 
maar het is nog maar de vraag of de foto
graaf zich van voomoemd ‘gênant’ detail 
bewust was. Wellicht is het veeleer zo dat de 
camera heeft vastgelegd wat anders onge
zien zou zijn gebleven, juist omdat het niet 
hóórt ernaar te kijken. In een fotoreeks die 
twee vrouwen in een geparkeerde auto laat 
zien, stelt Wilks zich wél duidelijk op als 
voyeur. Als een privédetective bespioneert 
hij schaamteloos de in een discussie ver
wikkelde vrouwen. Wat we nu eigenlijk 
precies zien, blijft echter een raadsel. We
derom wordt de aandacht gevestigd op het 
niet-beheersbare van de fotografie, op dat
gene wat aan de controle van de fotograaf 
ontsnapt. Het optisch-onbewuste manifes
teert zich hier als de weerstand die de on
doorzichtige realiteit biedt aan de voyeuris
tische fotograaf die haar transparant wil 
maken.
Sommige foto’s van Wilks bevatten echter 
nauwelijks elementen die de aandacht trek
ken. Een voorbeeld hiervan is de reeds ge
noemde foto van een oude krant in een 
portiek. Al doet deze foto nog zo alledaags 
en overbekend aan, het gaat ook hier om een 
grensbeeld dat de blinde vlek van het op-

Stephen Wilks

Untitled, 1995

tisch-onbewuste zichtbaar maakt. Het over
bekende wordt immers ook niet meer be
wust waargenomen, en Wilks presenteert 
het in dergelijke werken in alle banaliteit 
aan de kijker. Dit is geen nieuwe versie van 
de mythe van het onschuldige oog, dat 
onvooringenomen naar de werkelijkheid 
kijkt: het gaat integendeel om de gebreken 
van het oog, om het falen van de blik.

Natuurlijke beelden

Ook de ruimtelijke werken van Wilks be
vinden zich op de grens van het beeld. Zij 
zijn evenmin plaatsbaar als de Empty shoe 
box van Orozco. Untitled uit 1994 bestaat 
uit een geel affiche dat een ‘liquidation 
totale’ van de daken schreeuwt, en waarop 
met verschillende stoffen bespannen wiggen 
liggen. Wie deze uitverkoop van wiggen 
organiseert, is niet duidelijk, en voor welk 
doel deze objecten zouden kunnen dienen 
evenmin. Als wij weten dat de flaneur Wilks 
deze wigvorm heeft afgeleid van een trottoir
rand, komen we ook niet veel verder. Men 
kan deze zinloze handelswaar zien als een 
commentaar op de commodity art van de 
jaren ’80, maar ‘commentaar’ is misschien 
een al te sterke term. Alle categorieën glij
den van dit werk af. Wilks heeft van dit werk 
ook een foto gemaakt: de wiggen liggen 
achter het raam van een Parijse galerie. De 
foto is van binnen naar buiten genomen, als 
het ware over de schouder van de uitge
stalde waar. Buiten loopt een vrouw voor
bij. Veel voorbijgangers zullen snel even 
naar binnen kijken, in één oogopslag zien 
dat er bij deze ‘liquidation totale’ niets van 
hun gading is, en hun weg vervolgen. Deze 
foto wijst ook op het fenomeen dat ‘se
rieuze’ galeries voor hedendaagse kunst 
meestal vanaf de straat geen zicht op hun 
waar bieden, terwijl de commercieel ge
oriënteerde galeries een uitstalraam heb
ben. Het uitstallen van kunst als handels- 
waar is bij de vooruitstrevende galeries not 

done.
In een ander werk uit 1994 vullen de wiggen 
(soms van naakt hout, soms met stof be
spannen) enkele grote plastic draagtassen. 
De handelswaar bevindt zich nu in gemak
kelijk transporteerbare vorm. Het zou niet 
verbazen als men de tassen op een van de 
foto’s van Wilks zou aantreffen - op een 
markt in Parij s bij voorbeeld, waar een oudere 
vrouw ermee zeult, er bijna onder bezwij
kend. Ook in het algemeen geldt dat de 
ruimtelijke werken van Wilks bij een vluch
tige beschouwing niet zouden opvallen in
dien men ze op een markt of in een uitstal
raam zou tegenkomen. Deze beelden func
tioneren dus op analoge wijze aan zijn fo
to’s, waarop datgene wordt vastgelegd wat 
de flaneur niet bewust waarneemt. Ook het 
boodschappentassen-ensemble is een grens
beeld dat maar geen echt beeld wil worden. 
Het blijft een conglomeraat van objecten 
dat er bij staat alsof het niet in een museum 
thuishoort. Doordat het lijkt alsof het slechts 
eventjes, voor eer paar momenten, is neer
gezet op de plek waar het staat, laat het zich 
niet volledig door de kunstcontext absorbe
ren. De aanwezigheid van dit werk doet, 
zelfs in onze tijd van readymades en andere 
onkunstige objecten, te toevallig aan om 
zonder meer als het resultaat van een artis
tieke intentie te worden beschouwd.
Naast wiggen bekleden kolen van keramiek 
en terracotta een prominente plaats in het 
driedimensionale werk van Wilks. De kool 
is net als de wigvorm op verschillende ma
nieren inzetbaar en interpreteerbaar. Be
gonnen is het, zo vertelt de kunstenaar, als 
“a play on market”: een groentenmarkt 
bracht hem op het idee om de kool als beeld 
voor de financiële markt te nemen. De met 
witte of zwarte rubberverf beschilderde 
kolen van terracotta zijn inderdaad ingepakt 
in de beurspagina’s van dagbladen. Het zou 
echter verkeerd zijn om deze werken als 
eenduidige allegorieën te beschouwen. In al 
hun eenvoud zijn ze een model voor de

complexiteit van ieder kunstwerk dat ont
stijgt aan het louter illustratieve: een kool 
heeft immers vele lagen, en misschien voegt 
de criticus, terwijl hij denkt dat hij de blade
ren afpelt, er in feite wel nieuwe aan toe. Net 
als bijvoorbeeld de Yoghurt caps van Orozco 
zetten namelijk ook de hermetische kolen 
van Wilks aan tot de meest uiteenlopende 
interpretaties en associaties.
Op de recente tentoonstelling Groene Pa
sen in Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle 
was een werk met kolen (zowel echte als 
terracotta en porseleinen kolen) te zien die 
op houten stokken tegen de buitenmuur 
stonden. De bollen op de stokken gingen 
onvermijdelijk op hoofden lijken. Wilks 
was niettemin zeer verrast toen hij hoorde 
van de legende van de bakker van Eeklo, 
waarin kolen eveneens als hoofden dienst 
doen: “in de Vlaamse en Nederlandse kunst 
van de zeventiende eeuw komt een 
iconografische voorstelling voor die geba
seerd is op een oud volksverhaal: de bakker 
van Eeklo die, zo gaat de legende, mense
lijke hoofden kon bakken. Wanneer iemand 
niet tevreden was met zijn hoofd, liet hij het 
vervangen. Daarbij werden ook karakter
eigenschappen op bestelling veranderd. 
Terwijl de bakker een nieuw hoofd kneedde, 
plaatste hij tij delijk een kool op de romp van 
de ‘patiënt’ omhet bloeden tegen te gaan.”(8) 
De stokfiguren van Wilks verwijzen naar de 
meest primitieve vormen van beeld- 
productie. Zoals zij bij Groene pasen buiten 
tegen een zijgevel van het museum geleund 
stonden, zouden zij door enkele verveelde 
kinderen op een zondagmiddag geschapen 
kunnen zijn. Door die ‘kinderlijke’ status 
zijn ze als beelden niet helemaal serieus te 
nemen. Ze grijpen terug naar een vroege 
ontwikkelingsfase van de beschaving, 
waarin de primitieve mens in de vormen van 
bomen en rotsen de omtrekken van dieren 
en menselijke figuren zag. Volgens 
Gombrich ontstonden de eerste afbeeldin
gen doordat deze ‘natuurlijke’ beelden ver
der werden bewerkt. (9) Door deze oor
spronkelijke wijze van beeldvorming weer 
op te pakken, wijst Wilks op het biologische 
fundament van elke beeldcultuur. Zo is het 
belangrijk voor ‘s mens overleven dat alles 
wat op een dier of een mens lijkt onmiddel
lijk wordt gesignaleerd; vandaar de mense
lijke voorkeur voor symmetrie, die een spe
cifieke eigenschap van levende organismen 
is. Ook op het pre-culturele vlak is het oog 
dus allesbehalve onschuldig.

Wilks wijst de vooringenomen menselijke 
waarneming op haar beperkingen en gebre
ken, zowel van culturele als van fysiolo
gische aard. Een dergelijk project moet ech
ter noodgedwongen marginaal blijven. Het 
optisch-onbewuste kan zich alleen in grens
beelden manifesteren die zich aan de 
picturale conventies onttrekken. De gekke 
toerist Orozco kan ook slechts de suggestie 
van een andere orde der dingen bieden. Van 
de regels die zijn beelden structureren, kan 
slechts worden begrepen dat zij volledig 
anders zijn dan wat de kijker gewend is. De 
foto’s en de driedimensionale werken van 
de gekke toerist en de flaneur vergen van de 
kijker eigenlijk andersoortige ogen en her- 
sencircuits. In hun werk ziet de blik zijn 
blindheid.

SvenLütticken

Noten

(1) Cornel Bierens, Gabriel Orozco. 
Nieuwe horizonten, doodlopende straten, 
Metropolis M, 15, nummer 2,1994, p. 31.
(2) Michel Foucault, De woorden en de 
dingen, Ambo, Baam, 1980, p. 19.
(3) Comel Bierens, op. cit. (noot 1), p. 28. 
(4) Roland Barthes, Rhétorique de I ’image, 
in: L’obvie et l’obtus, Editions du Seuil, 
Paris, 1982, pp. 25-42.
(5) Catherine de Zegher, The os of Orozco, 
Parkett, nr. 48, 1996, pp. 55-67.
(6) Walter Benjamin, Kleine geschiedenis 
van de fotografie, in: Het kunstwerk in het 
tijdperk van zijn technische reproduceer
baarheid, SUN, Nijmegen, 1985, p. 48.
(7) Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, 
Imprimerie Nationale, Paris, 1979, p. 85.
(8) Bart Cassiman, Art is slow attention, 
in: Groene pasen (tent, cat.), Museum 
Dhondt-Dhaenens, Deurle, 1997, p. 14.
(9) Ernst Gombrich, Art and illusion, 
Phaidon, London, 1959/1992, pp. 89-93.
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VOORTGEZETTE OPLEIDING VRIJE KUNST
van de Hogeschool voor de kunsten Arnhem
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten
op basis van voorgelegd werk.
Aanname gedurende het hele studiejaar.
Voor elke student staat een atelier ter beschikking.

■
V
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Vaste docenten 1996/1997:
Paul Donker DuyviS, Willem Sanders.
Gastdocenten september 1996 tot j'uli 1997:
Wim Beeren, Cornel Bierens, Frank vap den Broeck, 
Jeroen Eisinga, Karin Feenstra, Daan van Golden, Krijn de 
Koning, Joep van Lieshout, Martin Köttering, Jos Kruit, Aldert 
Mantje, Wineke van Muiswinkel, Jacobien de Rooy, Joseph 
Semah, Henk Slager, Roy Villevoye, Tom van Vliet, Alex de 
Vries, Mirjam de Zeeuw, Ton Zwerver, Ira Cohen, Tineke 
Reijnders en Jeroen Visser.

Informatie: HKA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem 
Telefoon: [026] 35 35 626 (week) [026] 35 35 679 (woensdag)

30.10.-2.11.97
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Kunstmarkt
FERN

Düsseldorf ‘‘Alom Œ hiernevens”

wWltple

donderdag tot en met zondag 
van 13 uur 30 tot 17 uur 30 
in de voormalige kapel, wintertuin 
en aanpalende kamers van de 
Zwartzusters van Lier
Hoek van Bril en Deens est ra at, 
2500 Lier

L

Grafieken, Sculpturen, Objecten 

Dagelijks geopend van 11.00 uur 
tot 20.00 uur
Vrijdag 31 oktober, 11.00 uur 
tot 22.00 uur

MesseS Düsseldorf
Basis for Business

Informatie en voorverkoop entreekaarten:

SPEYBROUCK BVBA

Ottergemse steenweg 5 • 9000 Gent

Telefon 09/245.01.68 ■ Telefax 09/245.01.69

MARIA BLONDEEL | MICHAÉL SCHEPENS | WERNER CUVELIER | 
THOMAS BROADBENT | WOUTER COOLENS | ANDREAS BREHMER | 
JOHAN DE WIT | JOHAN DE WILDE | FILIP FRANCIS ] RIK DE BOE | 
NIELS DONCKERS | LIEVE D’HONDT | FREDERIC GEURTS | SYLVIE 
JANSSENS DE BISTHOVEN | MARCEL ZALME | MICHEL MOERS | 
PATRICK MERCKAERT | YOSHI MATSUMOTO | PETER MORRENS | 
HANS VERHAEGEN | JEAN-PIERRE RANSONNET | JAN SCHIETEKAT | 
PETER SCHOUTSEN | MICHAËL BORREMANS | <>*>-=>*> | MARC 
SCHEPERS I CHRIS THIJS | HANS VAN HEIRSEELE | LUCIE MALOU f 
JOHAN VAN ROY | LUCIA PENNINCKX | GUY VAN DE PLASSCHE | 
MARC VANDERLEENEN I PAUL GEES

MICHAËL VORFELD | SHINICHI YANAI | CHRISTOPH BANGERT | 
HUBERT LOBNIG (‘UNTER AN DEREN-AMONC OTHERS, 2' IN 
VOORKAMER I.S.M. MEX, KÜNSTLERHAUS DORTMUND)

organisatie: collectief li.erse architecten (cO.la) & KUNSTENAARSINITIATIEF
VOORKAMER (BRIL 14) I.S.M. STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHÉEK EN STAD LIER



De kunst van het vernietigen
Over The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution van Dario Gamboni

Aan de muur van mijn atelier hangt een 
afbeelding die ik enkele jaren geleden uit 
een tijdschrift scheurde, uitgegeven door 
een organisatie die het nobele doel heeft de 
Europese cultuur te behoeden. De foto toont 
het hoofd van een Mariabeeld uit een kerk in 
de stad Cilipi in Bosnië-Herzegovina dat 
tijdens de burgeroorlog ernstig beschadigd 
is geraakt - doelgericht beschadigd, getuige 
de kogelgaten op de plaats van de ogen. Wat 
mijn motieven waren om de afbeelding te 
bewaren, weet ik niet meer precies. Ik ver
onderstel dat afschuw van het uitzinnige 
oorlogsgeweld in het voormalige Joegosla
vië gemengd was met fascinatie voor deze 
bijzondere vorm van ontheiliging, waarvan 
de psychologie tegelijk zo vertrouwd is: hoe 
vaak gebeurt het niet dat op posters langs de 
openbare weg de ogen van de af geheelde 
personen worden bekrast of doorboord? W at 
ik me in ieder geval wel herinner, is dat ik bij 
het zien van de foto dacht: het is gelukkig 
geen groots kunstwerk dat kapot is gemaakt, 
maar een beschilderd gipsen beeld waarvan 
er dertien in een dozijn gaan. Typisch de 
reactie van een geseculariseerde, elitaire 
kunstliefhebber. De parochianen van Cilipi 
zullen er ongetwijfeld anders over denken. 
Van zulke gemengde reacties zijn talloze 
voorbeelden te vinden in The Destruction of 
Art. Iconoclasm and Vandalism since the 
French Revolution, geschreven door de 
Zwitserse kunsthistoricus Dario Gamboni. 
Er bestaat al veel literatuur over destruc
tieve acties, gericht tegen objecten met ar
tistieke waarde. Blijkbaar fascineert het fe
nomeen ons evenzeer als het artistieke schep
pen dat doet. Gamboni behandelt zeer genu
anceerd de vele verschijningsvormen van 
destructie van kunst (en destructie in kunst) 
in heden en verleden, inclusief de veel
soortige motivaties die eraan ten grondslag 
liggen en de reacties erop. Hij maakt duide
lijk dat scheppen en vernietigen in onze 
cultuur, zeker in de laatste-twee eeuwen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Gamboni beperkt zich niet tot geschied
schrijving. De door hem verzamelde gege
vens worden ook ingezet voor een funda
mentele discussie over onze omgang met 
culturele objecten, over conservering, res
tauratie, hergebruik, verandering van con
text en eliminatie. Het boek heeft daarmee 
tevens een ethische component. Gamboni is 
niet zo naïef te denken dat de geschiedenis 
zich herhaalt, maar hij gaat er wel van uit dat 
we van de geschiedenis kunnen leren, dat ze 
ons meer inzicht kan verschaffen in de ach
tergronden van ons denken en handelen. 
Die opvatting van zijn vak draagt hij met 
grote overtuigingskracht uit. The Destruction 
of Art is een buitengewoon interessant boek, 
dat iedereen zou moeten lezen die zich op 
een of andere wijze met de productie of het 
behoud en beheer van beeldende kunst be
zighoudt.

Geloof

De term ‘iconoclasme’ is vanouds verbon
den met de beeldenstorm die gedurende de 
8ste en 9de eeuw in het Byzantijnse rijk 
woedde en met soortgelijke latere destruc
tieve uitingen ten aanzien van religieuze 
afbeeldingen, van protestantse groeperin
gen bijvoorbeeld die in de 16de en 17de eeuw 
kerken en kloosters ‘zuiverden’. Maar ook 
de destructie van Indiaanse en andere niet- 
Europese culturen door Europese mogend
heden had ten dele een iconoclastisch ka
rakter. Een nieuw geloof vestigt zijn sym
bolen bij voorkeur op de puinhopen van een 
oud geloof. Vandalisme is een veel algeme
ner begrip, dat vooral gehanteerd wordt als 
bij die destructie niet-religieuze motieven 
in het geding zijn.
Gamboni’ s boek bestrijkt, zoals de onderti
tel aangeeft, de periode vanaf de Franse 
Revolutie waarin de rol van de religie sterk 
teruggedrongen lijkt te zijn, maar hij wijster 
terecht op dat de motivatie voor destruc
tieve acties in de 19de en 20ste eeuw vaak 
evenzeer een kwestie is van ‘geloof. Hoe
veel historische gebouwen zijn er niet ver
nietigd, hoeveel steden zijn er niet gesa
neerd onder de banier van ‘de religie van de 
vooruitgang ’ (bijvoorbeeld door Hausmann 
die zich ‘artiste démolisseur’ noemde, maar 
ook door Le Corbusier, althans op papier). 
Ook in de wijze waarop bepaalde regimes 
zich ontdeden van voor hen onwelgevallige 

kunst lijken geloofsartikelen in het geding. 
Religie en ideologie zijn moeilijk van el
kaar te scheiden. Iconoclasme en vanda
lisme vallen in de praktijk dan ook vaak 
samen, zeker als ze in naam van een collec
tief idee worden bedreven. Dat geldt niet 
slechts voor totalitaire staten zoals de Sov- 
jet-Unie en nazi-Duitsland, die vrijwel de 
gehele moderne kunst burgerlijk-decadent 
of entartet verklaarden. Gamboni zet ons, 
met een uitvoerig hoofdstuk over de behan
deling van monumenten in de voormalige 
Oostbloklanden na de val van het commu
nisme, aan het denken over de rol die de 
ideologie van het vrije westen heeft ge
speeld in die recente beeldenstorm, en over 
de dilemma’ s die zich daarbij voordeden, in 
het herenigde Berlijn bijvoorbeeld. Het gi
gantische beeld van Lenin op de Leninplatz 
(nu Platz der Vereinigten Nationen) werd in 
1991-92 na veel discussie en strijd afgebro
ken, maar het monument voor Marx en 
Engels bij het voormalige Palast der 
Repüblik bleef min of meer intact. ‘ Wir sind 
unschuldig’, had een onbekende met grote 
letters geschreven op het voetstuk van de 
beide aartsvaders van het communisme en 
het socialisme.

Moderne kunst en vernietiging

Maar Gamboni beperkt zich in zijn boek 
niet tot de grootschalige vernietiging of 
censuur van culturele goederen die in de 
19de en 20ste eeuw plaatsvonden op basis 
van dominante ideologieën - collectief dus 
en van bovenaf bepaald - hij besteedt ook 
aandacht aan acties van onderaf. Zo werden 
aan het begin van deze eeuw in Engeland 
verscheidene gebouwen en schilderijen, met 
als meest beroemde voorbeeld de Rokeby 
Venus van Velazquez in de National Gallery, 
beschadigd door suffragettes die wilden 
protesteren tegen de sociale achterstelling 
van de vrouw. In meer recente tijden grepen 
onafhankelijkheidsbewegingen, onder an
dere in Ierland en Zwitserland, herhaalde
lijk naar het middel van de beschadiging of 
diefstal van kunst. En dan zijn er de talloze 
individuele beschadigingsacties, waarvan 
de daders geestelijk gestoord en/of op pu
bliciteit uit kunnen zijn, maar die zich toch 
ook opvallend vaak beroepen op een hoger 
doel. Kunst is door haar aura en geldwaarde 
bij uitstek geschikt om een publiek state
ment te maken, niet alleen in het scheppen 
maar ook in het vernietigen ervan. De dader 
kan daarbij in eigen of andermans ogen 
zelfs bepaalde trekken van het moderne

Kazimir Malevich

Suprematisme, 1920-27 (beschadiging 04/01/1997)

kunstenaarsimago krijgen, bijvoorbeeld die 
van het miskende genie. De man die in 1964 
Michelangelo’s Piëta in Rome beschadigde, 
werd door een groep jonge Zwitserse kun
stenaars voorgedragen voor de grote prijs 
van de Biënnale in Venetië. Toen dè 
Russische kunstenaar Alexander Brener 
onlangs in Amsterdam een groen dollar
teken op een schilderij van Malevich spoot, 
vroeg een groep Rotterdamse kunstenaars 
begrip voor zijn motieven.
Velazquez, Michelangelo, Rubens, Rem
brandt, Van Gogh, Malevich: de groten uit 
de kunstgeschiedenis worden doorgaans als 
slachtoffer gekozen. Bij hedendaagse kunst 
is echter de vemietigings- of beschadigings- 
actie bijna altijd tegen die kunst zelf gericht. 
Soms betreft het ook wel beroemde werken 
in musea, zoals de schilderijen van Barnett 
Newman in Berlijn en Amsterdam, maar 
meestal gaat het om kunst die de status en 
relatieve bescherming van het museum moet 
ontberen. Vooral kunst in de openbare 
ruimte, tijdelijk tentoongesteld of perma
nent geplaatst, lokt veelvuldig protesten uit 
en wordt beschadigd of verwijderd. Dat 
laatste gebeurde in een geruchtmakende 
affaire met Richard Serra’s Tilted Arc in 
New York, na acties van omwonenden en 
personeel van het overheidsgebouw waar 
het beeld was opgesteld. Serra had het com
promis afgewezen om een andere plaats 
voor Tilted Arc te zoeken, met het plausi
bele argument dat het beeld voor die be
wuste locatie was geconcipieerd. Dat geldt 
natuurlijk voor heel veel kunst in een archi
tectonische of stedebouwkundige context. 
Het is verbazingwekkend hoe achteloos 
daarin vaak veranderingen worden aange
bracht zonder dat er noemenswaardig tegen 
wordt geprotesteerd. Zo werd de grote sculp
tuur Belichaamde eenheid van Wessel 
Couzijn in Rotterdam een aantal jaren gele
den verwijderd van het gebouw waarvoor 
het was gemaakt en bij het nieuwe hoofd- 
kantoor van Unilever geplaatst. En als het 
aan Jan Dibbets had gelegen, zou het oorlogs
monument van J. J.P. Oud en John Raedecker 
op de Dam in Amsterdam bij de komende 
restauratie onherkenbaar worden verminkt. 
Gamboni geeft een groot aantal voorbeel
den van ingrepen in de materiële of ideële 
hoedanigheid van moderne kunstwerken. 
Zijn gevoel voor nuances doet hem soms 
wat overdrijven bij het onderscheiden van 
typologieën. Daar staat tegenover dat hij die 
vele verschijningsvormen van destructie van 
kunst op een bewonderenswaardige wijze 
in een synthese weet te vangen. De kern van

zijn betoog, zowel in de inleiding als in het 
slothoofdstuk voorgedragen, is namelijk dat 
die destructie nauw verbonden is met de 
ontwikkeling van de kunst zelf in het mo
derne tijdvak. De zelfverklaarde autonomie 
van het kunstwerk, de drang naar originali
teit en het daaraan inherente verzet tegen de 
kunst die voorafging, de toekenning aan de 
toeschouwer van een medebepalende rol in 
de betekenisgeving van het kunstwerk, de 
nadruk op het idee of de context, soms ten 
koste van de materiële realisatie, de uitbrei
ding van het werkterrein van de kunstenaar 
tot ‘heel de wereld', inclusief bestaande 
objecten (sinds Duchamps readymades): al 
deze aspecten hebben ertoe bijgedragen dat 
destructie niet meer beschouwd kan worden 
als iets dat kunst alleen van buitenaf wordt 
aangedaan. Destructie zit volgens het mo
derne kunstbegrip in de kunst zelf besloten. 
Ze kan symbolisch worden uitgedrukt, zo
als in Mondriaans werk; concreet, zoals in 
sommige werken van Arman; en zich op 
duizend andere manieren manifesteren. De 
zuivering van een oeuvre door vroeg werk 
te vernietigen, zoals Jasper Johns en Stanley 
Brouwn hebben gedaan, past evenzeer in 
die visie als de aandacht van sommige nazi- 
architecten voorde 'ruïnekwaliteit' van hun 
scheppingen. De grote verdienste van 
Gamboni’s boek is dat hij laat zien dat 
behoud en destructie van cultuurgoederen 
fundamenteel met elkaar zijn verweven.

Carel Blotkamp

Dario Gamboni, The Destruction of Art. 
Iconoclasm and Vandalism since the 
French Revolution, Reaktion Books, 
London, 1997,416 pp.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

STICHTING BEHOUD MODERNE KUNST. In septem
ber 1995 is door zeven Nederlandse musea de Stichting Be
houd Moderne Kunst opgericht, die onderzoek doet naar de 
conservering en restauratie van moderne kunstwerken die 
geheel of gedeeltelijk uit onconventionele materialen zoals 
plastic, schuimrubber of neon bestaan. Momenteel is in Mu
seum Boijmans Van Beuningen het resultaat te zien van het 
eerste project Van de stichting. Werkgroepen van conservato
ren en restauratoren hebben de ‘problemen van praktische en 
ethische aard’ onderzocht die bij het behoud van tien kunstwer
ken uit diverse museumcollecties komen kijken. Naast de 
betreffende werken van onder meer Jean Tinguely, Mario 
Merz en Piero Manzoni omvat de presentatie teksten en foto’s 
die de conclusies van de werkgroepen toelichten. In enkele 
gevallen ziet het er somber uit: “Vanaf nu zal het werk verder 
verpulveren,” luidt het commentaar bij Piero Gilardi's Stille
ven met watermeloenen. Dergelijke gevallen zouden aan het 
denken kunnen zetten over de vraag of wel in alle omstandig
heden aan oude opvattingen over conserveren vast moet wor
den gehouden. Daarvan is bij dit project echter niet bijster veel 
te merken. Steeds wordt zoveel mogelijk getracht de originele 
bestanddelen te behouden, terwijl in veel gevallen vervanging 
vermoedelijk een betere oplossing zou zijn. “Is hier nog sprake 
van authentieke neonbuizen?” piekeren de experts bij het werk 
van Mario Merz. Het wordt hoog tijd dat de nadruk op de 
authenticiteit van het kunstwerk en de geheiligde hand van de 
kunstenaar plaats maakt voor een benadering die uitgaat van 
het effect dat het kunstwerk dient te hebben: het vervangen van 
onderdelen of van het gehele werk zou geen angst moeten 
inboezemen. Gelegenheid tot reflectie over deze materie biedt 
het internationale symposium Modem art: who cares ? dat van 
8 tot 10 september in Amsterdam zal plaatsvinden. Aan
melding bij Stichting Behoud Moderne Kunst, Instituut Col
lectie Nederland, Gabriel Metsustraat 8,1071 EA Amsterdam 
(fax 020/670.08.20).
De tentoonstelling van de Stichting Behoud Moderne Kunst 
maakt deel uit van Ingevuld en op gelost, een viertal presentaties 
over conservering en restauratie. Tot 8 september in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20,301.5 CX Rot
terdam (010/441.94.00). (S.L.)

EDITIES/MULTIPLES. XX Multiple Galerie in Rotterdam 
breidt haar aanbod verzamelde kunstenaarsboeken, tekenin
gen, multiples, affiches en kleine objecten uit met eigen 
producties op naam van Stichting Blanco. In combinatie met 
een kleine tentoonstelling biedt men voortaan edities aan in een 
kleine oplage en aan democratische prijzen. Een grafiek van Ad 
Schouten bijt de spits af, gevolgd door werk van Lawrence 
Weiner, Glen Baxter of Hans-Peter Feldmann. XX Multiple 
vindt men in de Witte de Withstraat 55, 3012 BM Rotterdam 
(010/414.00.08).
Stella Lohaus en Anny De Decker startten vorig jaar Haus of 
Prints op met producties van Lawrence Weiner, Ann-Veronica 
Janssens en Jimmie Durham. Vanaf het najaar nodigen ze in 
hun ruimte aan het Antwerpse Zuid tevens jonge kunstenaars 
uit voor kleine presentaties - fotografie van Niels Donckers 
bijvoorbeeld. Tot eind augustus liggen de recente producties 
van Thomas Schütte, Marijke van Warmerdam, Fabrice Hybert 
en Hermann Pitz er te kijk. Pitz lijkt de zwakke plek van de 
potentiële koper te verbinden met zijn voorliefde voor een van 
zijn lievelingsfototoestellen: een of andere oldtimer waarvan 
de gevoelige plaat zonder afwijking registreert wat men door de 
zoeker ziet. Met de piepschuimen beschermdoos van dit appa
raat als gietvorm produceerde Pitz cementen afgietsels. Her
haald afgieten tastte de broze houder steeds meer aan en 
resulteert in gradueel kwaliteitsverlies bij elk cementen product. 
Hybert ontwierp Deep Narcissus, een duikbril met een licht- 

doorlatende montuur, waarvan het kijkglas door een spiegel 
vervangen werd. De gebruiker van deze duikbril kijkt zichzelf 
diep in de ogen. Deze waterbestendige ken-je-zelf-kit is lever
baar in een vlot trendy rugzakje, in een onpersoonlijk rond blik 
of een gecapitonneerde rococo-bonbonnière. Tot eind augus
tus enkel op afspraak bij Haus of Prints, Vlaamse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/257.13.50). (E.W.)

Hermann Pitz 

1994

PALAIS DES BEAUX ARTS LILLE. De regio Nord-Pas de 
Calais in Noordwest-Frankrijk profileert zich reeds jaren als 
een dynamisch knooppunt, met Lille als epicentrum. Voorma
lig premier Pierre Mauroy, burgemeester van Lille, heeft zijn 
politiek gewicht tevens aangewend om omvangrijke culturele 
investeringen voor zijn regio te realiseren. Men kan deze 
begrijpen als de uitlopers van de Grand Projets, geïnitieerd 
onder cultuurminister Jacques Lang en president François 
Mitterand. Musea in Cambrai, Tourcoing en Valenciennes 
werden reeds gerenoveerd en op stapel staan nog Roubaix, 
Calais en Arras. Naar een architecturaal ontwerp van Bernard 
Tschumi en een concept van directeur Bernard Fleischer opent 
dit najaar in Tourcoing Le Fresnoy Studio National des Arts 
Contemporains, een postgraduaat-opleiding in audiovisuele 
media, waarover later meer. Zopas heropende ook het geheel 
vernieuwde" Palais des Beaux-Arts in Lille. Dit bombastisch 
gebouw uit het eind van de 19de eeuw werd gestript van latere 
invoegingen en via 'inbreidingswerken' vergrootte men er de 
bruikbare tentoonstellingsruimte van 7.000 naar 12.000 vier
kante meter. Architecten Jean-Marc Ibos en Myrto Vitart 
verwerkten daartoe een budget van ruim 213 miljoen FF. Op
vallend daarbij is het feit dat een reflectie over het instituut 
museum subtiel in het bouwprogramma werd vervlochten. Op 
de begane grond is een centraal atrium steeds gratis toeganke
lijk. Giulio Paolini ontwierp er het werk Exposition universelle 
voor: 48 glazen kubussen staan strak geordend in deze ruimte 
waarin centraal ook nog een spiegelbol hangt. Tekeningen op 
de bovenzijden van de kubussen ijken de positie van deze 
volumes tot het centrum of reflecteren vanuit kikvorsperspectief 
het bovenlicht van het atrium. Gaetano Pesce ontwierp 
overmaatse luchters voor de beide zijdelingse traprotondes; 
een stalen netstructuur houdt velden gekleurde glastegels sa
men tot een soort van het plafondgewelf neerhangende para
chute. Een omgekeerde hoepelrok. Een hypermoderne nieuw
bouw in de voormalige achtertuin van het museum continueert 
letterlijk deze spiegeling. Over de volledige breedte van het 
museum (ruim 60 meter) verrijst daar een nauwelijks 6 meter 
diepe en 30 meter hoge glazen doos, die administratie, 

restauratieruimten, bibliotheek, prentenkabinet en restaurant 
herbergt. Spiegelende strips op het glazen membraan en gou
den monochromen op de rode scheidingsmuren in dit gebouw, 
reflecteren de achtergevel van het museum. Ondanks dit drukke 
programma oogt het museum zeer sober. Het gelijkvloers 
herbergt naast het atrium en een uitgebreide boekhandel, een 
collectie aardewerk en een zeer ruim overzicht van 19de- 
eeuwse Franse sculptuur. De verdieping etaleert een uitzonder
lijke collectie schilderkunst van Rubens tot Picasso, via David, 
Goya, Puvis de Chavannes, Courbet, Carolus-Duran... De 
19de-eeuwse gestapelde ophanging van de doeken onderlijnt 
nog eens de grandeur en de burgerlijke herkomst van deze 
collectie. De gewelfde kelderverdieping huisvest een multidis
ciplinaire collectie middeleeuwen en een aantal 18de-eeuwse 
maquettes van steden als Lille, Maastricht en Doornik. Tot 
30 augustus loopt er ook een tijdelijke tentoonstelling van 
Italiaanse tekeningen uit de 15de tot 18de eeuw.
Het adres is Palais des Beaux-Arts, Place de la République, 
59000 Lille (320.06.78.00). (E.W.)

Palais des Beaux-Arts, Lille 
zaalzicht, © foto R.M.N.

HAUS LANGE & HAUS ESTERS. De ruimten van deze 
beide huizen in Krefeld, rond 1930 door Mies van der Rohe 
ontworpen, doen sinds respectievelijk 1955 en 1981 voorbeel
dig dienst als tentoonstellingsruimten hedendaagse kunst van 
de Krefelder Kunstmuseen. Een grondige renovatie van huizen 
en tuinen dringt zich nu echter op en daar hangt een prijskaartje 
van 2,1 miljoen DM aan. Naast toelagen van de bondsstaat 
Nordrhein-Westfalen en de Duitse Monumentenzorg moeten 
de Krefelder Kunstmuseen ter aanvulling beroep doen op 
particuliere giften. Een inzamelactie die blijkbaar gepaard gaat 
met een portie gortdroge Duitse humor van niveau. Ter 
bekostiging van de restauratie van de toegangsdeuren name
lijk, biedt men een aantal objecten te koop aan. Het gaat om in 
de kelder teruggevonden relieken, waaronder 2 wasbekkens 
met onderdelen (300 DM elk) en gootstenen (25 DM per stuk) 
uit 1930, een AEG-electromotor, bouwjaar 1970, door Hans 
Haacke ooit in situ gebruikt (35 DM), transportkratten voor 
Beuys’ Objekt mit Hasenfell en Emsts Meerestiefe (Grimes 
Meer),S Stuks houten klapstoelen uit de jaren ’20(30 DM elk), 
een heel grote spiegel die Jan Vercruysse uiteindelijk net niet 
tot een installatie transformeerde (250 DM) en als klapper een 
stoelenstel van Charles en Ray Eames (2.000 DM). 
Overschrijvingsformulieren zijn aan te vragen bij de 
Förderkreiss Krefelder Kunstmuseen, Karlsplatz 35, 
47798 Krefeld (02151/77.00.44). U ontvangt dan wellicht ook 
het vouwblad dat Maria Eichhorn met voomoemde objecten

Donald Judd

26 juni tot 7 september 1997

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel 
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42

Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

De Witte Raaf 68 • juli-augustus 1997 • 17



1 B

4

-

CHEN SHAOXIONG

CHEN YANYIN

FENG MENGBO

GENG JIANYI
O.

WN

GU DEXIN

LI YONGBIN

LIANG JUHUI

LIN TIANMIAO

LIN YILIN

LIU XINHUA

MA LIUMING

WANG JIANWEI

WANG YOUSHEN

XU TAN

YIN XIUZHEN

ZHANG PEILI

ZHOU TIEHAI

ZHU JIA

fl

CONCEPTUAL ART 1997
■
1
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ASSE KAZERNE
BREDA

KEIZERSTRAAT
VANAF CS BREDA 15 MINUTEN LOPEN

JBUS NUMMER 1-3-4-5-6-7
HALTE OUDE VEST

DI-ZA 10-17 UUR
ZO 11-17 UUR 

MAANDAG GESLOTEN

CATALOGUS MET TEKSTEN (nL/ENG)
VAN FEI DAWEI, HOU HANRU, HUANG DU, TANG DI 

MARIANNE BROUWER & CHRIS DRIESSEN 
BESCHIKBAAR VANAF 20 JUNI / PRIJS DFL 49,50

FUNDAMENT FOUNDATION
P.O.BOX 1068

48OI BB BREDA
T: ••31(0)76 522 71 68
F: 31(0)76 520 07 22

ANOTHER LONG MAUCH WORDT FINANCIEEL ONDERSTEUND DOOR:

MONDRIAAN STICHTING/MINISTERIE VAN ONDERWUS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN 

NIEUWE BRABANTSE KUNSTSTICHTING / GEMEENTE BREDA / PRINS BERNHARD FONDS

PRINSCLAUS FONDS /NCDO /STICHTINC DE GIsELAAR-HINTZENFONDS

STICHTING VSB FONOS/STICHTING AHT1MO

Opmaat. 
Zomeropstelling

Eigen collectie en aanwinsten

28 juni - 7 september 1997

radicaal - beeld
13 september - 16 november 1997

Watou ‘97
“Miljardair van de droom”

Poëzie rónd Panamarenko

M
Hoogstraat 112, NL-3111 HL Schiedam, 

Tel. 010 246 36 66, Fax 010 246 36 64

Optnlngstljdn: dl/udag tot en nut zaterdag 1 Î.00 - 17.00 aar,

zondag tn ftostdagtn 12.30 - 17.00 uur.

[dichters:]

Benno Barnard (Ned.) 
Dirk van Bastelaere (B.) 
Breyten Breytenbach (Z.-Afr.) 
Hugo Claus (B.) 
Herman de Coninck (B.) 
Elisabeth Eybers (Z.-Afr.) 
Hans Faverey (Ned.) 
Luuk Gruwez (B.) 
Stefan Hertmans (B.) 
Rutger Kopland (Ned.) 
Anton Korteweg (Ned.) 
Roger M.J. de Neef (B.) 
Rob Schouten (Ned.) 
Peter Theunynck (B.)

Willem van Toorn (Ned.) 
Eddy van Vliet (B.) 
Marguerite Yourcenar (Fr.) 
Ad Zuiderent (Ned.)

„edelii,
museum met steun van

Nationale Loterij • ABB verzekeringen • ECI voor boeken en platen • CE RA bank • Gaselwest • Knack
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samenstelde. Samen met werk van onder meer Thierry 
De Cordier, Dominique Gonzalez-Foerster, Rodney Graham, 
Joe Scanlan en Andreas Slominski sluit de tentoonstelling 
Niemandsland het seizoen af, vóór de start van de renovatie
werken. Als tentoonstelling is Niemandsland een rustige uitlo
per, al slaagt Eichhorn er prachtig in om vergeten dingen nu al 
te verzilveren voor de toekomst.
Tot 17 augustus in Haus Lange & Haus Esters, Wilhelmshof- 
allee 91-97,47800 Krefeld. (E.W.)

PHOTOWORK(S) IN PROGRESS. Is de thematische foto- 
grafie-opdracht die nu voor de tweede keer door het Nederlands 
Foto Instituut en de Mondriaan Stichting aan Nederlandse en 
buitenlandse fotografen wordt gegeven. Thema is net als voor 
de eerste editie Constructing Identity en uit de twintig weerhou
den dossiers selecteerde de jury (Chris Dercon, Frits Gierst- 
berg, Nathan Lyons, Adi Martis en Paul Wombell) drie projec
ten. Wout Berger en Noor Damen (NL) zullen zich richten op 
de vraag hoe door middel van fotografie de identiteit van 
individuen kan worden gereconstrueerd. Het dagelijkse leven 
van een kleine groep intieme vrienden en familie wordt daartoe 
gevolgd. Korrie Besems (NL) zal gaan werken rond locaties in 
Nederland waarvan de identiteit in de nabije toekomst ingrij
pend wordt veranderd. Visies van bewoners op het verleden, 
het heden en de toekomst van deze plaatsen tracht zij daarbij te 
betrekken. Joachim Schmid (D) ontwikkelt het project 
Einzelheiten. Hiervoor gaat hij op zoek naar bestaande foto’s 
die een rol spelen in de huidige Nederlandse samenleving en 
die facetten van de Nederlandse identiteit weerspiegelen. Na
jaar 1998 worden deze projecten gepresenteerd.
Van 6 september tot 26 oktober 1997 zijn in het Nederlands 
Foto Instituut te Rotterdam de opdrachten van de eerste editie 
van Photowork(s) te zien, zoals die werden uitgevoerd door 
Rineke Dijkstra, Wendy Ewald en Paul Seawright. (E.E.)

SEMINAR ON PHOTOGRAPHY. Ten vijfde male kan de 
student, de amateurfotograaf en de ‘professionele fotograaf 
met artistieke ingesteldheid’, vijf dagen lang een heuse 
masterclass fotografie volgen in Belgisch Limburg. Drie gast
docenten staan ter beschikking voor deze editie. De Amerikaan 
Stephen Shore (1947) ontwikkelde in zijn Uncommon Places 
al merkwaardig vroeg een benadering (in kleur) van de suburbane 
omgeving, die afweek van de gangbare, romantiserende kijk op 
het Amerikaanse landschap. Inhoudelijk niet meteen het groot
ste licht van de New Topographies, maar zeker geen oninteres
sante figuur. Nick Waplington (GB, 1965) bouwde Martin 
Parrs nietsontziende, ironische blik om tot een intens, maar in 
wezen niet minder meedogenloos middel tot participerende 
observatie. Twee kansarme arbeidersgezinnen in Nottingham 
stelden er zich jarenlang vrijwillig aan bloot en dat resulteerde 
in een indrukwekkend fotoboek Living Room en de zwakkere 
sequel The Wedding. Een poging om even een heel andere bril 
op te zetten, resulteerde in de vrij bespottelijke reeks Other 
Edens, die Waplington voor deze gelegenheid hopelijk in de 
kast laat. Daniel Brunemer (B, 1955) maakt nogal wat werk dat 
voor moraalridders beter nooit uit de kast komt. Naast een 

merkwaardige reeks van formele onderzoeken werkt Brunemer 
immers gestaag aan een zinnige fotografische benadering van 
het naakt en het bloot en vice versa. Het 5th International 
Seminar on Photography vindt van 21 tot 25 juli plaats in het 
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten te Hasselt.
Inlichtingen over dit seminarie en over een workshop met 
André Bertels over panoramafotografie, bekomt u via 
Aksent vzw, Domein Bokrijk, Herkenrodeplein 1,3600 Genk 
(011/23.45.30). Van 19 juli tot 24 augustus is er recent werk 
van Waplington, Shore en Brunemer te zien in de Galerij van 
het Centrum voor Beeldende Kunsten, Zuivelmarkt 33 in 
Hasselt. (E.E.)

Wissels

ULRICH LOOCK. Zoals reeds aangekondigd, verlaat Ulrich 
Loock na twaalf jaar zijn post in de Kunsthalle van Bern en 
wordt er opgevolgd door Bernhard Fibicher. Loock zelf neemt 
vanaf 1 september de leiding van het Kunstmuseum Lüzem in 
handen. Het jaarverslag 1996 van de Kunsthalle Bern vermeldt 
als enige morele tegenvaller de bezoekersaantallen die niet 
spectaculair stegen. Onder Loocks directeurschap werd .het 
gebouw gerenoveerd, steeg het aantal steunende leden, werd 
sponsoring ingevoerd en keek de internationale kunstkritiek 
goedkeurend toe. Sinds tien jaar biedt een stichting hem de 
gelegenheid werk van tentoonstellende kunstenaars aan te 
kopen ten gunste van het Kunstmuseum of van een nieuw op te 
richten museum. Onder meer Mariene Dumas, Roy Villevoye, 
Guillaume Bijl, Jan Vercruysse, Marien Schouten, René Daniels, 
Raoul De Keyser, Lili Dujourie, Fons Haagmans en Luc 
Tuymans stelden bij Ulrich Loock in Bem tentoon. (E.W.)

Alberto Burri

Combustione Plastica, 1958

SONSBEEK 2001. Jan Hoet werd uitverkoren als samenstel
ler van een volgende editie Sonsbeek in 2001. Na Wim Beeren 
in 1971, Marianne Brouwer in 1986 en zeker Valerie Smith in 
1993 is enige verbazing niet misplaatst. Wellicht een keuze, 
ingegeven door enige behoefte aan zekerheid, na de dramatisch 
tegenvallende bezoekersaantallen in 1993:12.000inplaatsvan 
de verhoopte 60.000 betalende bezoekers. (E.W.)

Plastische kunst _________ ;_____________________ ;-----------------
ALBERTO BURRI. Traditiegetrouw toont het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten deze zomer een monografische 
tentoonstelling. Herinner u Roy Lichtenstein, Tom Wesselman 
of Robert Mapplethorpe. Directeur Piet Coessens stipt aan dat 
met de huidige ruime retrospectieve het werk van Alberto Burri 
(1915-1995) reeds voor de tweede maal in dit paleis te zien is. 
De eerste representatieve keuze was er in 1959 te zien. Dit 
oeuvre is volgens Coessens niet alleen van betekenis omdat 
Kounellis en de Arte Povera, Robert Rauschenberg, de nowveaia 
réalistes of de Zero-beweging schatplichtig zijn aan Burri. Ook 
de kunst van dit decennium zou grootvader Burri moeten 
kennen. Bij een oppervlakkige rondgang door de tentoonstel

ling lijken dit hoogdravende woorden. Maar toch. Burri bor
stelt en giet verf en teer; hij lijmt, naait en rijgt jutezakken en 
andere textilia aaneen; hij verbrandt hout en smelt plastics tot 
schitterende schilderijen. Aan de hand van elementaire mate
rialen en technieken speelt hij het klaar om prachtige schilde
rijen te maken. Burri ontwikkelde zijn reeksen Zakken, Ver
brandingen, Plastics, Metalen en Houten (zoals hij ze nuchter 
benoemt) tegelijkertijd. De ene reeks werd dus niet afgeschre
ven wanneer een andere tot stand kwam. Vanaf eindjaren ’40 
tot het midden van de jaren ’ 80 schragen dezelfde principes dit 
oeuvre. In de tentoonstelling worden de schilderijen wel per 
reeks gegroepeerd. Deze zaalsgewijze presentatie legt de varia
ties bloot in elke werkgroep, waardoor de details en wendingen 
die een haast erotische fijnzinnigheid etaleren, extra geaccen
tueerd worden. Ondanks de koppige weigering om via de 
betiteling ook maar een kleinigheid over de werken te sugge
reren, prikkelen deze doeken dankzij hun materialiteit. Arm in 
materiaal en rijk in details. Enigszins beduusd kan men staren 
naar Burri’s latere werk, de zogenaamde Cellotex-schilderijen. 
Dit zijn geperste platen van fijne houtsnippers, waarvan hij 
velden wegschraapt en inschildert. Waarom heeft Burri nooit 
het raamwerk van het schilderij verlaten, waarom deze fixatie

The project and the ideas we talk about here, 
have a particular significance at this time 
and in this place. We are drawing from a 
very specific and singular experience a far- 
reaching historical, political and ideological 
meaning.
If we are to speak and understand, it will 
be in relation to one another, in dialogue. 
Because we don’t know how to make 
connection to communicate in the new 
condition of the world and have few, if any, 
models for attempting to think this world 
effectively, it doesn’t mean that we should 
not try.

Dearie^ 6 juli 1997
06.07- 06.10.1997

Craigie Horsfield -Paul Robbrecht - Christoph Ruys - Erik Eelbode

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - B9831 Deurle - Tel: 09/282 51 23 - Fax: 09/281 08 53

Dit project en de ideeën die we aanbrengen 
hebben een uitgesproken betekenis voor 
deze tijd en deze plaats. Aan heel specifieke 
en persoonlijke ervaringen wordt een 
verstrekkend historisch, politiek en ideo
logisch gewicht gegeven.
Als we al willen spreken en begrijpen, kan 
dit enkel gebeuren met elkaar, in dialoog. 
Dat we, gezien de staat waarin de wereld 
zich nu bevindt, niet meteen weten hóe zo’n 
gesprek aan te vatten en dat we over weinig 
of geen modellen beschikken om daad
krachtig met die wereld om te gaan, mag 
ons er niet van weerhouden om het te 
proberen.

Martin 
Margiela 
9/4/1615 
t/m 17 augustus

MOVES
Playing Chess and Cards with the Museum

t/m 17 augustus

door gastconservator Hubert Damisch

En verder:

Bruce Nauman
Fifteen Pairs of Hands

Verwacht:

t/m 26 oktober

Egotectuur- ruimte voor het individu
Een tentoonstelling over architectuur in de 
beeldende kunst, samengesteld door Ole Bouman, 
t/m 7 september
Ingevuld en opgelost?
4 Presentaties over conservering en restauratie, 
t/m 8 september
Paul Beekman, installaties, t/m 8 maart 1998 
Willem Oorebeek: Muren, semi-permanent 
Jorge Pardo’s Reading Room, permanent

Atelier Van Lieshout 
vanaf 6 September 

Daan van Golden - Youth is an Art 
— vanaf 17 september 

Dijkstra, Lockhart, Goldin, Kelley 
vanaf 17 september

Informatie: 010-4419400/475
http://www.boijmans.rotterdam.nl/

Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam
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bijvoorbeeld
■ Van Stagecoach tot Liberty Valance

Kleine geschiedenis van de western 1939-1962.'Met Steven Jacobs.
■ De filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold

Met Peter De Smet.
■ Hubert Damisch

Studiedag in Museum Boijmans Van Beuningen. Met Peter De Graeve
■ Steden & Stijlen

Neo in Antwerpen. Met Michel Peeters.
Interbellum in Geiit. Met Norbert Poulain. '

■ Van windmolens tot witte boorden: een 'archeologie' van het werken
Industriële archeologie. Mèt Patrick Viaene.

■ enzovoort... X" r-

Tekst en uitleg over alle cursussen en uitstappen vindt u in een gratis brochure. 
Bel, schrijf of fax AMARANTVzy-• HOOGPOORT 50 • B-9000 GENT

TEL 32(09)233 03 24 • FAX 32(7)7 3342 36

Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen . sinds 1885

Higher Institute for Fine Arts - Flanders . founded 1885

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

Voorzitter: Willem Elias
Docenten: Philip Aguirre y Otegui, Dirk Braeckman, Hugo Heyrman, Johan M.
S winnen.
Gastdocenten 1996-1997: Florent Bex, Guillaume Bijl, Ansuya Blom, Ricardo Brey,
Raf Buedts, Bart Cassiman, Bert Dankaert, Berlinde De Bruyckere, Carl De Keyzer,

' Luc Deleu, Ronny Delrue, Gerda Dendooven, Auke De Vries, Rudy De Waele, Philippe
Dubois, Paul Gees, André Gunthert, Joannes Késenne, Roger Kockaerts, Marie-Jo 
Lafontaine, Dirk Lauwaert, Mark Luyten, Bart Michielsen, Patricia Peeters, Valérie 
Picaudé, Annie Reniers, Jan Simons, Narcisse Tordoir, Luc Tuymans, Oscar Van Alphen, 
Henri Vanlier, Walter Verdin, Toon Verhoef, Koen Wessing.

Toelatingsproeven: óp 4 juli en op 9 september 1997

Aanmeldingsformulieren en inlichtingen: Isabellalei 81-83 . B-2018 Antwerpen . Belgium 
tel +32 3 2814619 . fax +32 3 2815026 . e-mailhisk@innet.be . internet-site http://www.dma.be/onderwys/hisk/home.htm
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op het formele? Curator Carolyn Christov-Bakargiev levert 
met haar catalogusessay Het oppervlak op het spel een verhel
derend inzicht. Zij beschrijft genuanceerd dat Alberto Burri een 
rasechte modernist is. Zijn schilderijen lijken het formalisme 
van de informelen en abstract expressionisten van de jaren ’50 
te willen opblazen,maar hebben alleen totdoelde modernistische 
ideeën over het autonome kunstwerk te verstevigen. Een 
biografisch geïnspireerde, symbolische interpretatie als zou 
geneesheer Burri tijdens zijnkrijgsgevangenschap in de Tweede 
Wereldoorlog radicaal voor het kunstenaarschap kiezen om de 
maatschappelijke ontwrichting letterlijk weer te geven, ver
wijst Christov-Bakargiev naar het rijk der fabels. Burri streefde 
integendeel harmonie na binnen zijn composities. Ondanks de 
toepassing van ongestructureerde, labiele en afgeleefde mate
rialen en processen wilde hij orde creëeren. Dit in tegenstelling 
tot wat na hém de regel werd.
De knappe retrospectieve Alberto Burri loopt nog tot 17 augus
tus in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.84.66). (E.W.)

ZÖMERWERKEN. Traditiegetrouw lopen ook deze zomer
periode allerlei manifestaties onder de noemer van groepsten- 
toonstellingen of special events, waaruit we er hier een aantal 
lichten.
In het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten in 
Hasselt presenteert directeur Piet Vanrobaeys een eerste initia
tief van eigen signatuur, waarvoor hij in zeer nauwe samenwer
king getreden is met Joëlle Tuerlinckx. Na haar tentoonstelling 
in Vanrobaeys’ Gentse ruimte Opus Operandi twee jaar gele
den, heeft Tuerlinckx een ongewoon, doorheen de tijd opge
deeld project uitgewerkt met de titel Exposition openstelling. 
Centraal thema is het onderzoek naar het begrippenpaar tijd
ruimte, dit toegepast op handelingen in het museum. Concreet 
resulteerde dit in een vertraagde vernissage met de titel In het 
licht - theframe of time, waarbij het museum van 23 tot 29 juni 
dag en nacht (144 uur doorlopend) geopend bleef. Gedurende 
deze periode liep een benijdenswaardige film- en lezingen- 
programmatic, waarvan men in het najaar een verslag in 
publicatie kan Verwachten. Tuerlinckx verzorgde daarenboven 
een modulerend lichtverloop in de overigens lege 
tentoonstellingsruimten. Van 29 juni tot 4 juli sloot het mu
seum de deuren ten behoeve Van de accrochage om vervolgens 
tot 7 september het luik Openmuseum (propositions) te presen
teren. Deelnemende kunstenaars voor deze tentoonstelling zijn 
onder meer Orla Barry, Tacita Dean, Daniel Faust, Christoph 
Fink, Suchan Kinoshita, Guy Mees en uiteraard Tuerlinckx 
zelf. Tot 7 september wel een daguitstap waard naar ‘de 
provincie’ in het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kun
sten, Begijnhof, Zuivelmarkt 33,3500 Hasselt (011/21.13.17). 
Een ander museumproject wordt in het Museum Dhondt- 
Dhaenens verzorgd in een samenwerkingsverband van Craigie 
Horsfield, architect Paul Robbrecht en publicisten Christoph 
Ruys en ErikEelbode. Het thema klinkt bekend in de oren: “een 
anti-theatrale ruimte (creëren) die een visie te kennen geeft 
omtrent het materiaal dat er voorgesteld wordt en die tegelijk 
tracht een weerwoord te bieden aan algemene voorstellings

wijzen en verwachtingspatronen ten opzichte van de notie 
‘tentoonstelling’”. Zou dat niet ingeschreven moeten staan in 
de beginselverklaringen van elk zichzelf respecterend initiatief 
voor actuele kunst? In het vooruitzicht wordt gesteld: een 
tentoonstelling van werk van Horsfield, een architecturale 
ingreep van Robbrecht, een veranderde opstelling van de 
kleine permanente collectie, publicaties en tenslotte op de 
afsluitdatum een gesprek overhet ‘museum’ met Chris Dercon, 
Bartomeu Mari en Manuel Boija-Villel. Onder de titel Deurle, 
6 juli 1997 loopt dit project tot 5 oktober in het Museum 
Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle (09/ 
282.51.23).
Casino Luxembourg bekijkt met de tentoonstelling Un bel été 
hetzelfde thema vrolijken Naar aanleiding van de manifestatie 
Culturele Hoofdstad van Europa in 1995 plantte Urs Rausmüller 
een reeks tentoonstellingscellen in het enigszins verwaarloosde 
voormalige clubhuis. Sindsdien ontplooit Enrico Lunghi samen 
met gastcuratoren een tentoonstellingsprogramma in deze white 
cubes, onder meer onlangs een boeiend geheel van Sherrie 
Levine. Voor deze zomer selecteerde hij samen met Michel 
Assenmaker en Eric Brunier een behoorlijk heterogeen geheel 
aan werken uit private en publieke collecties. Even opsommen: 
Dan Graham (Public space/two audiences), Paul McCarthy en 
Mike Kelley (met onder meer de video’s Heidi, The painter en 
Family tyranny), Piero Manzoni, Pipilotti Rist, Allan Kaprow en 
Cady Noland. Tot21 september in het Casino Luxembourg, Rue 
Notre-Dame 41,2013 Luxembourg (+352/22.50.45).
Met Beeld in park bestendigt het gemeenschapscentrum 
deMaalbeek deze tweejaarlijkse formule in het Brusselse 
Félix Happark. Ludovic de Vlam nodigde er twaalf kunste
naars uit een werk ter plaatse te realiseren, wat gezien de relatief 
beperkteoppervlaktebehoorlijkveelis.Toch ‘stoort’ dit nieten 
dit dankzij rustig inpassen, waarbij in het bijzonder de bijdra
gen van Patrick Corillon en Orla Barry aangestipt mogen 
worden. Corillon plaatste er twee rommelhokken, waarvan de 
deur na betreding automatisch dichtklapt. In het duister gehuld 
leest men dan maar het oplichtende obligate tekstpaneel. 
Ditmaal bestendigen deze teksten zeer zuiver die kleine ver
twijfeling van ‘wat nu?’ Opnieuw worden personages opge- 
voerd die uit het lood geslagen zijn door een triviale wijziging 
in hun dagelijks bestaan. Hier lijkt me dat bijzonder geslaagd 
omdat men omslachtig om een sleutel moet gaan bij de park
wachter, deze sleutel dan wriemelend moet inpassen in het slot, 
om tenslotte als een volslagen idioot in een lichaamsbreed, 
verticaal kot opgesloten te worden. Orla B arry beperkt zich niet 
tot een lichtjes gewijzigde plaatsing van een net wat verschil
lende zitbank op een grasperk. Bedoeling is dat men ook een 
walkman opzet die fragmenten ingesproken tekst te horen 
geeft. Nog tot 28 september met onder meer vermeldenswaardig 
werk van Sven ‘t Jolie, Michel François, Beatrijs Lauwaert, 
Wastijn & Deschuymer en Philip Huyghe in het Félix Happark, 
Waversesteenweg510-514,1040 Brussel (info 02/734.84.43). 
(E.W.)

BLUEPRINT. Op papier ziet het er prachtig uit. “Blueprint 
wil laten zien hoe kunstenaars de verbeelding van de toeschou

wer in beweging zetten. De werken in deze tentoonstelling 
scheppen ruimte voor de fantasie van anderen: ze lijken leeg of 
onvoltooid, zijn schetsmatig, in wording.” De deelnemende 
kunstenaars keren zich af van het ‘volle’ beeld van de media, 
maar helaas leidt dit er vaak toe dat zij erg doorzichtige, platte 
betekenaars voor ‘leegte’ of ‘onvoltooidheid’ hanteren. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor Uta Barth, wier procédé om foto’s te 
maken die zo wazig zijn dat men vrijwel niets meer herkent, al 
snel het karakter van een trucje krijgt. Van Pierre Bismuth 
worden twee films vertoond die grotendeels ‘blanco’ zijn, en 
die eveneens door een pijnlijke eenduidigheid worden geken
merkt. Bij Programmes (version nr2) verschijnt af en toe het 
hoofd van iemand in beeld die een radiozender selecteert, 
waarna het beeld weer leeg is en alleen het geluid van de radio 
te horen is; bij Le film blanc (version nr. 1) wordt een lege 
strook film ondertiteld met willekeurige zinnen, die toevallig 
opgevangen gespreksflarden dienen op te roepen. In de instal
latie Conversations at Sutton Pond evoceert de dove kunste
naar Joseph Grigeley met tuinmeubilair, bierblikjes en vele 
bekrabbelde papiertjes eveneens een veelvoud aan gesprekken 
- en een drinkgelag. Elders brengen de audiocollages van Erik 
Weeda geluiden van de stadsrand de aseptische ruimtes van De 
Appel binnen. Het uitgangspunt van de tentoonstelling wordt 
uiteindelijk het beste gerealiseerd door Hiroshi Sugimoto’s 
bekende foto’ s van filmtheaters en drive in-bioscopen. Door de 
lange belichtingsduur is het filmdoek tot een witte leegte 
verstild. De gelijkenis met de werken van Bismuth is slechts 
een schijnbare overeenkomst: bij Sugimoto draait het niet om 
lege films, maar om films die zichzelf voor de fotocamera 
uitwissen en een spookachtige bioscoop achterlaten.
Tot 17 augustus inDe Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10,1017 DE 
Amsterdam (020/625.56.51). (S.L;)

FRAMED AREA. Ooit beperkten openluchttentoonstellingen 
zich tot lommerrijke oorden als Middelheim en Sonsbeek, 
maai Framed area verovert een gebied voor de kunst dat nog 
het meeste weg heeft van een natte droom van Rem Koolhaas: 
het traject van de expositie loopt van de expanderende luchtha
ven Schiphol naar Hoofddorp, onderdeel van de gemeente 
Haarlemmermeer. De klassieke tegenstelling van stad en plat
teland geldt hier niet meer, en ook met de traditionele Europese 
stad heeft de bebouwing weinig te maken: eindeloze terminals, 
in de polder geplempte kantoorgebouwen, fastfood-restaurants 
en hotels langs de snelweg en her en der misplaatst aandoende 
eensgezinswoningen. Veel van de Framed area-werken heb
ben de vorm van grote foto’ s op billboards die aan de kant van 
de weg de aandacht van automobilisten en fietsers trachten te 
trekken. Dit is het geval bij onder meer Hiroshi Sugimoto, Roy 
Villevoye en Wolfgang Tillmans. Laatstgenoemde toont geen 
eigen werk; hij stelde zijn billboard ter beschikking aan Amnesty 
International. Terwijl Sugimoto’s zwart-witfoto vaneen nach
telijke drive in-bioscoop en Villevoyes foto van een houten 
vissershutje op palen de passant wellicht nog naar de betekenis 
van dergelijke afbeeldingen op een reclamebord doen vragen, 
gaat het door Tillmans aan Amnesty afgestane bord - “Alleen 
met uw hulp blijven vluchtelingen in beeld” - volledig in de
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Plastische kunsten kort

Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië

■ AkademiederKünste,Hanseatenweg 10,10557 Berlin (030/ 
390.00.70): 100 years of Gay Liberation', tot 17 augustus.
■ Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.200): Die drei Lügen der Malerei van 
Sigmar Polke: tot 12 oktober.
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0211/83.81.0): Retrospectieve Barnett 
Newman: tot 10 augustus.
■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13,26721 Emden 
(021/209.95): Sammlung Henri Nannen und eines Mannes 
Leben, 1913-1996: tot 5 oktober.
■ Museum Folkwang, GoethestraBe 41,45128 Essen (0201/ 
88.45.101): Unter Italienischem Himmel wachst wahre Kunst 
hervor. tot 3 augustus; Lichte Baume, Fichtenraume van Matz 
Schuiten: tot 24 augustus.
■ Ruhrlandmuseum Essen, Goethestrasse 41, 45128 Essen 
(0201/88.45.201): TransitBrügge-Novgorod, eine Strasse durch 
die Europdische Geschichte: tot 21 september.
■ Portikus, Schone Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main 
(069/605.008.30): Cremaster 5 van Matthew Barney: tot 10 au
gustus.
■ Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt-am-Main (069/212.304.47): Werke 1964-1996 van 
Vija Celmins: tot 28 september.
■ Deichtorhallen, Deichtorstrasse 1/2,20095 Hamburg (040/ 
32.10.30): Photographien van Yves Klein: tot 17 augustus.
■ Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 2,30159 Hannover 
(0511/32.45.94): AxelHütte: tot 17 augustus.
■ Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-platz, 
30169 Hannover (0511/168.38.75): Felix Gonzales-Torres: tot 
24 augustus.
■ Documenta, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel (0561/ 
70.72.70): Documenta X: tot 28 september.
■ MuseumKuriiaus,Tieigartenstrasse41,47533 Kleve(02821/ 
75.01.15): Ewald Mataré en een selectie uit de privé-collectie 
hedendaagse kunst Ackermans: tot oktober.
■ Kölnischer Kunstverein, Cacilienstrasse 33, 50667 Köln 
(0221/21.70.21): Popvideo: 16 augustus tot 21 september.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1,50667 Köln(0221/ 
221.23.70): Die neuenAbenteuerder Objekte, nouveau réalisme 
und Fluxus,Car park van Sarah Lucas: tot 17 augustus.
■ Museum Ludwig in der Halle Kalk, Neuerburgstrasse, 
51103 Köln-Kalk: Jannis Kounellis: tot 30 november.
■ Museum Haus Lange, Wilhelmshofallee 47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): Niemandsland met onder meer Thierry De 
Cordier, Dominique Gonzalez-Foerster, MariaEichhorn, Rodney 
Graham, Joe Scanlan en Andreas Slominski: tot 17 augustus.
■ Kunstverein München, Galeriestrasse 4c, 80539 München 
(089/22.11.52): Arbeitsbücher van Brice Marden: tot 24 augus- 
us; Claude Cahun: 17 juli tot 28 september; Das erweiterte 
Feld, Transformation des Bildes: 29 augustus tot 5 oktober.
■ Stâdtische Ausstellungshalle, Am Hawerkamp 22, 
48155 Münster (0251/492.41.91): Inside out van Dominique 
Gonzalez-Foerster tot 28 september.
■ Westfalischer Kunstverein, Domplatz 10, 48143 Münster 
(0251/461.57): Gary Hill: tot 28 september.
■ Westfalisches Landesmuseum für Kunst und Kultur- 
geschichte, Domplatz 10, 48143 Münster (0251/59.07.01): 
Künstler in Spiegel einer Sammlung: tot 7 september; Skulptur. 
Projekte in Munster 1997: tot 28 september.
■ Kunstmuseum Wolfsburg,Porschestrasse53,38440 Wolfs
burg (05361/266.90): Bruce Nauman, Image/Text 1966-1996 
wordt integraal overgenomen door het Centre Pompidou eind 
1997: tot 28 september.

Casino Luxembourg, RueNotre-Dame41,2240Luxembourg 
552/22.50.45): Un bel été met werk van onder meer Chantal 
ærman, Arakawa, Stanley Brouwn, Dan Graham, Mike Kelley 
Peter Halley: tot 21 september.

■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62100 Calais 
(03.21.46.77.10): Living pictures, gens de Calais van Sylvie 
Blocher: tot 21 september.
■ Frac Nord-Pas de Calais, Avenue de Rosendaël 930, 
59240 Dunkerque (03.28.63.63.13): La rayure, l’intervalle, le 
jour een collectietentoonstelling door René Denizot: tot 30 au
gustus.
• Le Magasin, Cours Berriat 155, 38000 Grenoble 
(04.76.21.95.84): Moment Ginza een voorstel van Dominique 
Gonzalez-Foerster met onder meer Angela Bulloch, Maurizio 
Cattelan, Pierre Huyghe en Allen Ruppersberg: tot 7 september. 
■ Palais des Beaux-Arts, Place de la République, 59000 Lille 
(03.20.06.78.00): De Raphaël à Guardi, dessins dTtalie: tot 
16 augustus.
■ Galerie du Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris 
(01.47.03.12.50): César: tôt 19 oktober.
• Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris 
(01.40.20.50.50): Des mécènes par milliers, un siècle de dons 
par les Amis du Louvre: tôt 21 juli; La politesse du goût, dessins 
de là collection Dezallier d’Argenville: tôt 25 augustus.
• Centre Georges Pompidou, Rue Beaubourg, 75191 Paris 
(01.44.78.12.33): grafiek van Jean-Jacques Rullier: tôt 4 augus
tus; Dial H-I-S-T-O-R-Yvan Johan Grimonprez: tôt 29 septem
ber; retrospectieve Fernand Léger: tôt 29 september; grafiek van 
Didier Trenet: 20 augustus tot 29 september; Le temps des 
ingénieurs: tôt 29 september; Made in France 1947-1997, 50 
ans de création en France : tôt 29 september; Lespéchés capitaux: 
l’orgueil: tôt 29 september.
• Le Quartier, Place du 137è R.I., 29107 Quimper 
(02.98.55.55.77): Abstraits met Torie Begg, Martina Klein, 
Bruno Rousselot en Juan Uslé: tôt 5 oktober.
■ Hôtel de Blossac, Rue du Chapitre 6, 35000 Rennes 
(02.99.22.27.27): Le temps delamarquisevaetsNexkNan Françoise 
Vergier, Olivier Richon en Jacqueline Dauriac: tôt 30 septem
ber.
■ La Criée, Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes 
(02.99.78.18.20): Le temps de la Marquise met werk van onder 
meer Walter Obholzer, Giulio Paolini, Bruno Yvonnet en Seton 
Smith: tôt 30 september.
■ Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Rennes, Quai E. 
Zola 20,35000 Rennes (02.99.28.55.85): Autour des Tricheurs 
et La Siseuse de bonne aventure de Caravage: tôt 15 september; 
Le temps de la Marquise met werk van onder meer Mâtine 
Abbaléa, Barbara Bloom, Karen Knorr en Olivier Richon: tôt 
30 september.
■ Musée d’Art Moderne, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne 
(04.77.79.52.52): Sculptorclassicus vanErikDietman: tot7 sep
tember; Sonja et anges van Viktor Pivovarov: tot 7 september.
■ Le Creux de l’Enfer, Vallée des Usines, 63300 Thiers 
(04.73.80.26.56): Anne Bregeaut, Cildo Meireles: tôt 28 sep
tember.
■ Musée des Beaux Arts, Rue Paul Doumer2,59200 Tourcoing 
(03.20.28.91.60): 50schilderijen vanEugène Leroy: totó oktober.
■ L’Aquarium, Rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes 
(03.27.22.57.59): Bordel sacré van Charlemagne Palestine: tôt 
26 juli.
■ Musée d'Art Moderne, Allée du Musée 1,59650 Villeneuve 
d’Ascq (03.20.19.68.68): Art brut, collection de l’Aracine: tôt 27 
augustus; Les 4 saisons, 1993-1994 van Eugène Leroy: tôt 
6oktober.
■ Nouveau Musée, Rue du Dr. Dolard 11,69100 Villeurbanne 
(04.78.03.47.00):' Identité met werk van onder meer Georgina 
Starr, Tony Oursler, Vanessa Beecroft, Aemout Mik en Pierre 
Huyghe: tot 31 oktober.

Oostenrijk

■ SalzburgerKunstverein,HellbrunnerStrasse3,5020 Salzburg 
(0662/842.29.40): Marie José Burki: tot 3 augustus; Persona X 
van ManfreDu Schu, Angela Bulloch en Vanessa Beecroft: 
13 augustus tot 28 september.

■ Tate Gallery, Stives, TR261TG Cornwall (01736/79.65.43): 
A quality of light met werk van Victor Grippo, David Medalla, 
Mona Hatoum en Carl Cheng: tot 2 november.
■ National Gallery, Trafalgar Square, WC2N 5DN London 
(0171/839.33.21): Lucas Cranach the Elder, a closer look: tot 
7 September; Themes and variations; sleep: tot 14 september; 
Seurat and The Bathers: tot 28 september.
■ Royal Academy of Arts, Piccadilly, W1V 0DS London 
(0171/439.74.38): 229th Royal Academy Summer Exhibition: 
tot 10 augustus; Hiroshige, images ofmist, rain, moonandsnow: 
tot 28 september.
■ Royal College of Art, Kensington Gore, S W7 2EU London: 
Relocating the remains van Keith Piper: 18 juli tot 13 augustus. 
■ Tate Gallery, Millbank, SW1P 4RG London (0171/ 
887.80.00): Art now; Michal Rovner. tot 3 augustus; retrospec
tieve Elsworth Kelly: tot 7 september; Francis Towne: tot 14 sep
tember; Art now; Beat Streuli: 27 augustus tot 9 november; Piet 
Mondrian, nature to abstraction: 26 juli tot 30 november.
■ Victoria and Albert Museum, South Kensington, SW7 
2RL London (0171/938.83.61): The cutting edge, 50 years oj 
British fashion: tot 27 juli; Susan Barron, labyrinth of time: tot 
7 september; Placido Zuloaga 1834-1910, Spanish treasures 
from the Khalili Collection: tot 11 januari.

Zwitserland

■ Architecturmuseum, Pfluggâsslein 3, 4001 Basel (061/ 
261.14.13): Architekturphotographien van Jacob Burckhardt: 
tot 10 augustus.
■ KunsthalleBasel,Steinenberg7,4O51 Basel (061/272.48.33): 
Liz Lamer: tot 24 augustus; 100 Jahre Zionismus van Clegg & 
Guttmann: tot 7 september.
■ Kunstmuseum Basel, St.-Alban-Graben 16,4000 Basel (061/ 
271.08.28): Durer, Holbein, Grünewald, Meisterzeichnungen 
der deutschen Renaissance aus Berlin und Basel: tot' 24 augus
tus; Die Druckgraphik von Hans Holbein: en Ein Schumleister 
schiltyfbeidenseitengemolt.HolbeinsBeitragzurFrühgeschichte 
des Genrebildes: tot 7 september.
■ Museum Für Gegenwartkunst, St-Alban-Rheinweg60,4010 
Basel (061/272.81.83): Katharina Fritsch: tot 31 augustus.
■ Kunsthalle, Helvetiaplatz 1, 3005 Bem (031/351.00.31): 
Wiebke Siem: tot 24 augustus.
■ Shed im Eisenwerk, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld 
(052/728.89.00): Diskland snowscape naar een concept van 
Harm Lux met werk van o.a. Stefan Altenburger, Daniele Buetti, 
Marie José Burki, Jeroen Eisinga en Mike Tyler: tot 16 augustus.
■ Musée d’Art Moderne et Contemporain, Rue des Vieux- 
Grenadiers 10, 1205 Genève (022/320.61.22): Martin 
Kippenberger, Respektieve 1997-1976: tôt 14 september.
■ Bellerive, Höschgasse 3, 8034 Zurich (01/383.43.76): Das 
Ende der Unschuld, Bilder und Objekte aus der Entstehungszeit 
des Pop: tot 14 september.
■ Kunsthalle, LimmatstraBe270,8005 Zürich(01/272.15.15): 
Absalon en Julie Becker: tot 3 augustus; Bemand Voïta: 23 au
gustus tot 19 oktober.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1,8024 Zürich(01/251.67.65): 
Zurich, ein Fotoportrait fotografie van o.m. Lewis Baltz, Annelies 
Strba, Flor Garduno, Paul Graham en Andreas Gursky: tot 
24 augustus; Wandzeichnungen, Maria Eichhom: 18 juli tot 
31 augustus; Birth of the cool, American painting from Georgia 
O ’Keeffe to Christopher Wool samengesteld door Bice Curiger: 
tot 7 september; Christian Schad, 1894-1982: 22 augustus tot 
9 november.
■ Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270, 
8005 Zürich (01/277.20.50): Flexible met werk van o.m. Angela 
Bulloch, Atelier van Lieshout, Tacita Dean en Douglas Gordon: 
tot 10 augustus.

Our next issue will be released on H9/97. Please send your 
information before 15/8/97 to: Postbus 1428, B-1000 Brussel 1.
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omgeving op. Beat Streuli’s fraaie wand met foto’s van jonge 
toeristen tegenover het NS-station van Schiphol trekt op zich 
wél de aandacht, maar dit werk is dan weer goed gecamou
fleerd door de reguliere reclameborden en de boomjes die 
ervoor staan. Het sléchts door weinigen bewust waargenomen 
hoogtepunt van Framed area is Giving, een performance van 
Jeff Wall, uitgevoerd door twee acteurs. Van woensdag tot en 
met zaterdag gaat van 12 tot 17 uur, steeds op het voile uur,een 
zwerver voor het C&A-filiaal op het Polderplein van Hoofd- 
dorp zitten. Zijn pet legt hij met een aantal munten erin op de 
grond. Na een tijdje (alles is tot op de seconde nauwkeurig door 
Wall vastgelegd) passeert een jongeman de bedelaar; een 
eindje verderop blijft hij staan en kijkt hij schielijk in zijn 
portemonnee. Op dat moment heeft de acteur de keus om een 
munt in de pet van de bedelaar te gooien dan wel door te lopen. 
Hoe dan ook staat de bedelaar spoedig nadat de jongeman is 
verdwenen op en sloft hij weg over het plein. Dé performance 
is afgelopen. In totaal duurt dit alles 4 minuten en 20 seconden 
- al wil het weleens enkele seconden uitlopen. Walls aandacht 
voor betekenisvolle maar uiteindelijk vaak ambivalente geba
ren en blikken leidt deze keer niet tot een gestold beeld: het blijft 
bij een efemere handeling in real time en temidden van 
onverschillige passanten. De kunst infiltreert het leven met een 
dusdanig duivelse precisie dat het leven niets in de gaten heeft. 
De tentoonstelling Framed area loopt tot en met 31 augustus. 
Giving van Jeff Wall wordt opgevoerd tot en met 5 juli en 
daarna weer van 30 juli tot en met 30 augustus. Een plattegrond 
met daarop de plaatsing van de werken is verkrijgbaar bij 
Restaurant Flora, Kruisweg 493, De Hoek en het VW-kan- 
toor in de luchthaven van Schiphol. Informatie te bekomen bij 
Framed Area Foundation, Joh. Poststraat 17, 1063 TK Am
sterdam (020/447.01.42). (S.L.)

MOVES. Het past bij de stagnatie die momenteel het Neder
landse museumlandschap tekent dat Museum Boijmans Van 
Beuningen zich, door enkele financiële tegenvallers, dit jaar 
geen aankopen kan permitteren. Gastconservator Hubert 
Damisch maakt die pil echter minder bitter door in zijn zomer- 
tentoonstelling op hoog niveau te schaken en te pokeren met de 
rijkdommen die Boijmans in huis heeft. Damisch stelt zich op 
als een iconoclast, waarbij hij zich spiegelt aan de Joker, die in 
een in de tentoonstelling vertoond fragment uit Tim Burtons 
Batman de schilderijen in het museum van Gotham City be
kladt. Damisch richt zijn iconoclastische energie niet op de 
kunstwerken, maar op de structuur van het museum: het moet 
af van de brave, lineaire kunsthistorische periodisering. De 
grote tentoonstellingszaal is door Damisch getransformeerd in 
een schaakbord waarop de kunstwerken als schaakstukken 
staan opgesteld. De verdeling van de stukken kan enerzijds 
worden gezien als een product van de geschiedenis (de opeen
volging van zetten) en anderzijds als een stelling - een systeem 
dat alle informatie in zich draagt om verdere beslissingen 
mogelijk te maken. Op het bord bevinden zich onder meer een 
compositie van Mondriaan, die een verband legt tussen het 
schaakbord en het raster in de kunst, alhoewel de rechthoeken 
in dit werk feitelijk geen raster vormen; de collectie heeft nu

Hiroshi Sugimoto

Double Exposure, 1997, foto: Saskia Janssen

eenmaal ook haar beperkingen. Daarnaast hangt Obstruction 
van Man Ray, een mobile van kleerhangers die als omgekeerde 
boomstructuur de schaakpartij als opeenvolging van keuze
mogelijkheden verbeeldt. Sommige van de door Damisch 
gekozen werken staan onder meer voor een bepaald schaak
stuk, zoals De toren van Babel van Breughel. De tot in de 
wolken reikende toren vormt echter ook een contrast met een 
lacune, het lege graf in De drie Maria ’s bij het graf, toegeschre
ven aan de gebroeders Van Eyck. Aan weerszijden van deze 
twee centrale werken draait het in een subtiel samenspel van 
onder meer Rembrandt, Rubens, Magritte en Breitner om 
waarneming en (al dan niet narcistische) reflectie. Het tweede 
deel van de tentoonstelling is opgebouwd met werken uit de 
ontzagwekkende collectie tekeningen van het museum. Hier is 
niethet schaakspelmaar het kaartspelhet uitgangspunt: Damisch 
pokert er lustig op los. Zo is er een reeks van ‘Leunende figuren’ 
en een reeks die de robuuste donkere vlakken van Serra aan die 
van Seurat relateert. Tevens presenteert Damisch een klein 
beeldessay over academische paarden en informele kamelen - 

' een eerbetoon aan Bataille. Soms ligt de willekeur hier op de 
loer, maar dan schiet de kwaliteit van de werken te hulp. Al met 
al toont na de gastconservator van vorig jaar, Hans Haacke, nu 
ook Hubert Damisch op indrukwekkende wijze aan, dat een 
niet streng volgens kunsthistorische categorieën geordende 
presentatie van kunst, geenszins in vrijblijvende Fuchsiaanse 
arrangementen hoeft te ontaarden.
Tot 17 augustus in Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). 
(S.L.)

MIKE KELLEY. De Amerikaanse bad boy Mike Kelley is 
bij de Nederlandse musea nooit erg geliefd geweest - zijn 
weinig subtiele demontage van alles wat de westerse cultuur 
verheven of waarde vol acht, was voor de directeuren en 

conservatoren waarschijnlijk toch iets te drastisch. Men hield 
het liever bij het zoveel formelere werk van de oude meester 
Nauman, dat men gemakkelijker als een evocatie van een 
tijdloze condition humaine kan zien. Die mogelijkheid bestaat 
niet bij Kelley, met zijn consequent gebruik van subculturele 
ranzigheid. Nu is de erg letterlijke en expliciete omgang van 
Kelley met het abjecte, het puberale, het cultureel minderwaar
dige en het perverse ook inderdaad problematisch: de bedoe
ling is vaak al te duidelijk om boeiend werk op te leveren. De 
desublimatie is zo geslaagd - bijvoorbeeld bij de onder meer 
een tafel voor lavementen omvattende installatie van de vorige 
Documenta - dat er niets te raden overblijft en het kunstwerk in 
een thematische benadering blijft steken. Geslaagder zijn de 
werken die smoezelige knuffelbeesten inzetten als kruispunt 
van affectie en abjectie. Tot op heden Kelley’s meesterwerk is 
echter de installatie Payfor your pleasure (1988), waarin grote 
schilderingen van westerse Geisteshelden met bijbehorende 
citaten de affiniteit van de kunstenaar met de misdadiger 
demonstreren.
Een overzicht van Kelley’s werk vanaf 1985 is van 6 juli tot 
14 september te zien in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 
Eindhoven (040/275.52.75). (S.L.)

ART BRUT - COLLECTION de l’ARACINE. In 1995 
toonde het Palais des Beaux-Arts in Charleroi reeds de histori
sche collectie van Hans Prinzhorn, de eerste systematische 
onderzoeker van Art Brut. Onder meer naar aanleiding van de 
definitieve verhuis van de vermaarde collectie van Jean Dubuffet 
van Parijs naar Lausanne, wat als een groot verlies ervaren 
werd in Frankrijk, beslisten Madeleine Lommel, Michel Nedjar 
en Claire Teller in 1982 om een internationale en retrospectieve 
verzameling Art Brut (plastisch Werk van mentaal gestoorden) 
uit te bouwen. De collectie van dit Belgisch-Franse 
verzamelaarscollectief kreeg de naam Collection de l’Aracine 
mee. In het Musée d’Art Moderne van Villeneuve d’Ascq is 
een omvangrijke selectie uit deze collectie vreemdsoortige 
artefacten te zien. In het kader van deze tentoonstelling bena
drukt het museum trouwens dat het al langer schilderijen van 
Augustin Lesage (1876-1954) in de collectie heeft. Lesage was 
een mijnwerker die in 1912, tijdens het labeur in een mijn
schacht, stemmen hoorde. Schilder zou hij worden. En inder
daad, Lesage schilderde tot zijn dood. Aanvankelijk werd hij 
gedicteerd door onder andere zijn dode zuster, Leonardo da 
Vinei en Apollonius van Thyane. Later beschouwde hij zich
zelf als de reïncarnatie van een Egyptische schilder uit de tijd 
van de farao’s. In die laatste hoedanigheid produceerde hij ruim 
800 doeken. Lesage bouwde zijn schilderijen streng symme
trisch op vanuit een verticale middellijn. De doeken zijn zeer 
verfijnd uitgewerkt aan de hand van decoratieve schema’ s. Op 
de keeper beschouwd is dit geen Art Brut pur sang, maar wel 

. spiritistisch werk. Toch onthult dit oeuvre dat de stemmen 
Lesage een slag van de molen bezorgden. Uit de catalogus 
blijkt trouwens dat de regio Nord-Pas de Calais wat dat betreft 
nog meer uitzonderlijke individuen in petto heeft. Deze ten
toonstelling toont de meest uiteenlopende uitingen van Art 
Brut, met uitschieters als een muurwand vol fantasierijke
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geweren, in mekaar geknutseld door André Robillard. Ook zijn 
er uit ijzerdraad, elektriciteitskabels en allerlei klein afval in 
mekaar gedraaide proppen te zien van ^Philadelphia Wireman, 
een onbekende wiens doodles toevallig in vuilnisbakken wer
den ontdekt. De catalogustekst bij deze grote tentoonstelling 
valt wat tegen, met uitzondering van de uitgebreide chronolo
gie en vooral bibliografie rond dit toch wel intrigerend feno
meen.
Verlengd tot 27 augustus in het Musée d’Art Moderne, Allée 
du Musée 1, 59650 Villeneuve d’Ascq (03.20.19.68.68). Tôt 
6 oktober toont dit museum ook de recente cyclus Les 4 saisons 
van Eugène Leroy, enige tijd geleden te zien in het Stedelijk 
Museum. Dit naar aanleiding van een ruime presentatie van 
zijn werk, samengesteld door Denys Zacharopoulos in het 
naburige Musée des Beaux-Arts, Rue Paul Doumer2 in 
59200 Tourcoing (03.20.28.91.60). (E.W.)

Architectuur

MICHEL DE KLERK & HENRI EVERS. Tot 3 augustus 
toont het Nederlands Architectuurinstituut uit het archief een 
ruime selectie van tekeningen, aquarellen en schetsen van 
Michel De Klerk (1884-1923), de bekendste vertegenwoordi
ger van de Amsterdamse school. Deze invloedrijke beweging 
werd vooral bekend door de expressionistische baksteen
architectuur die aan het begin van deze eeuw in enkele sociale 
huisvestingsprojecten te Amsterdam werd toegepast. In een 
volkswoningbouwproject alsEigenHaardin de Spaarndammer- 
buurt hanteerde De Klerk een tot de verbeelding sprekende 
vormentaal, zonder van een excentrieke uitbundigheid gewag 
te maken. Het expressionistische, subjectief doorleefde ont
werp werd probleemloos gekoppeld aan een sociale verant
woordelijkheid en een typologische vernieuwing die de conti
nuïteit van het stedelijke weefsel verzekerde. De vele bewaard 
gebleven schetsen uit vroege ontwerpfases laten niet alleen 
zien dat De Klerk ook een virtuoos tekenaar was, maar verdui- 
delijken ook de ontwerpmethode van de architect.
Daarnaast pakt het instituut nog tot 14 september uit met een 
ander groot tekentalent uit de Nederlandse architectuur
geschiedenis. Aan de hand van een groot aantal nooit eerder 
geëxposeerde architectuurtekeningen wordt het oeuvre belicht 
van de eclectische architect Henri Evers. Evers staat vooral 
bekend als de architect van het representatieve, op Franse 
Beaux- Arts-principes gebaseerde Rotterdamse raadhuis (1913- 
1920), dat eind dit jaar op de rijksmonumentenlijst wordt 
geplaatst, en van de precies 100 jaar geleden opgetrokken 
Remonstrantse kerk te Rotterdam. (S.J.)

BERNARD TSCHUMI. De Zwitsers-Frans-Amerikaanse 
architect Bernard Tschumi (1944) staat op de eerste plaats 
geboekstaafd als de theoreticus, die in de jaren ’70 de Franse 
poststructuralistische filosofie in het architectuurdebat intro
duceerde. Sindsdien zijn Tschumi’s ideeën, die in geschriften 
als The Manhattan Transcripts (1981) en Architecture and 
Disjunction (1994) hun neerslag vonden, uit het huidige 

architectuurdebat niet weg te denken en worden ze op grote 
schaal geplagieerd. Als praktiserend architect verwierf Tschumi 
vooral bekendheid met zijn ontwerp voor het Pare de la Vilette 
in Parijs (1982-86). Het Nederlands Architectuurinstituut toont 
momenteel enkele andere aspecten van Tschumi als bouwend 
architect. Vijf nieuwe projecten worden hierbij onder de loep 
genomen: de reusachtige over bestaande gebouwen opgetrok
ken Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains in het 
Noordfranse Tourcoing; het Lerner Student Activity Center 
van Columbia University, waar de architect sinds 1988 decaan 
van de architectuurfaculteit is; het infrastructureel plan Inter
face Flön te Lausanne; het warenfetisjime stimulerende waren
huis Letzipolis te Zürich; en de architectuurschool in 
Marne la Vallée nabij Parijs, die zich wil schikken in de 
informatienetwerken van de volgende eeuw.
Tot en met 31 augustus in het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (S.J.)

EGOTECTUUR. Het Rotterdamse museum Boijmans 
Van Beuningen heeft zich een reputatie opgebouwd door gast- 
curatoren als Harald Szeemann, Robert Wilson, Peter 
Greenaway en Hans Haacke uit te nodigen om op een eigenzin
nige wijze een tentoonstelling op te bouwen met behulp van 
stukken uit de permanente collectie. Terwijl momenteel Hubert 
Damisch te gast is, kon ook Ole Bouman, hoofdredacteur van 
Archis, een ‘essaytentoonstelling’ opbouwen, waarin het men
selijke zelfbeeld in relatie tot architecturale aspecten in de 
beeldende kunst centraal staat. Via een catwalk maakt de 
bezoeker een wandeling door de presentatie die schilderijen, 
prenten, foto’s, sculpturen en tekeningen omvat waarop archi
tectuur expliciet het onderwerp is of waarin architectuur fun
geert als een plaats van handeling of als kader om gedachten en 
gevoelens uit te drukken.
Tot 7 september in het Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). 
(S.J.)

MART STAM. Hoewel hij bij het grote publiek niet de 
bekendheid geniet als sommige andere moderne architecten, 
speelde de Nederlandse architect Mart Stam (1899-1986) een 
rol in de ontwikkeling van het modernisme. Niet Mies van der 
Rohe of Marcel Breuer, maar Stam-vond in 1924 het buis- 
meubilair uit toen hij met behulp van gasleidingen de eerste 
buisstoel ‘zonder achterpoten’ in elkaar knutselde. Ondertus
sen had Stam te Berlijn, waar hij Op het bureau van Max Taut 
werkte, de Russische constructivist El Lissitzky leren kennen. 
Samen ontwierpen ze een versie van het zwevende kantoorge
bouw voor Moskou, de zogenaamde Wolkenbügel en in 1925 
richtten ze beiden in Zwitserland de architectengroep en het 
gelijknamige tijdschrift ABC op, dat een belangrijke spreek
buis werd voor de Neue Sachlichkeit. In datzelfde jaar keerde 
hij terug naar Nederland om er samen met Brinkman en Van der 
Vlugt de wereldberoemde Van Nelle-fabriek té Rotterdam te 
bouwen, die met haar open en dynamische uitdrukkingsvorm 
tot een van de hoogtepunten van het moderne bouwen wordt 
gerekend. Stams internationale betekenis werd vervolgens 

geconsolideerd door zij n participatie aan de WeiBenhofsiedlung 
te Stuttgart in 1927 en zijn aanwezigheid op het stichtings- 
congres van de CIAM in het daaropvolgende jaar. In 1928 
vestigde Stam zich ook in Frankfurt, waar hij binnen het kader 
van Das Neue Frankfurt van Ernst May, meewerkte aan het 
urgentieprogramma voor volkshuisvesting dat de Weimar- 
republiek vanaf 1923 had gelanceerd. Toen de economische 
crisis en de politieke verschuivingen in Duitsland het lot van de 
architecten van de Neue Sachlichkeit had bezegeld, trok Mart 
Stam samen met onder meer Ernst May, Fred Forbat en Hans 
Schmidt naar de Sovjet-Unie om de planning op zich te nemen 
van een hoogovenbedrijf in Magnitogorsk in de Oeral. Het 
Architecturmuseum te Frankfurt wijdt momenteel een ten- 
toonstelling aan deze visionaire architect waar heel wat teke
ningen te zien zijn die Stam maakte voorde Hellerhof-Siedlung 
te Frankfurt. Een bezoek aan de tentoonstelling kan u dan ook 
aanvullen met een prospectie in situ: de Hellerhof-Siedlung 
(1932) bevindt zich in de Frankenallee; het (verbouwde) voor
malige Bejaardentehuis van de Henry und Emma Buge-Stiftung 
vindt u in de Edingerweg.
Mart Stam. Architekt, Visionar, Gestalter tot 7 september in 
het Deutsches Architekturmuseum, Schaumankai 43, 
60596 Frankfurt am Main (069/212.384.71). (S.J.)

Fotografie

NAN GOLDIN. Tegen het werk van Nan Goldin kan men 
inbrengen dat zij het kunstpubliek een geromantiseerd beeld 
van het bohémien-bestaan en de ellende van de zelfkant van de 
samenleving zou geven. Goldin zelf benadrukt dat de mensen 
die zij vastlegt haar familie zijn - thejamily ofNan - en dat haar 
werk niet uit een artistieke keuze maar uit haar leven voort
vloeit. Goldin gelooft dat het leven kan worden geregistreerd 
zoals het is, zonder tussenkomst van poststructuralistische 
theorievorming. De levens die zij in haar werk vastlegt, zijn die 
van de travestieten junkies en andere randfiguren waartussen 
Goldin sinds de jaren ’70 vertoeft. Vaak worden haar foto’s 
door een intimiteit gekenmerkt die obsceen moet worden 
genoemd - een obsceniteit die overigens geprononceerder is in 
het geval van een close-up van een snikkende vrouw (Suzanne 
crying, 1985) dan bij Bobby masturbating (1989). In de jaren 
’ 80 komt aids op: de gevolgen van deze ziekte voor de familie 
van Goldin worden onder meer vastgelegd in de Cookie 
portfolio, waarin leven en sterven van Goldins vriendin Cookie 
Mueller centraal staan. De Goldin-critici hebben weliswaar 
niet helemaal ongelijk als zij kanttekeningen plaatsen bij de 
wij ze waarop deze werken binnen de kunstwereld functioneren 
als fetisjen van oorspronkelijkheid, als symbolen van het échte 
leven op het scherp van de snede, maar het blijft de vraag of dit 
een reden mag zijn om Goldins werk terzijde te schuiven. 
Misschien is het vruchtbaar om de aandacht juist eens te richten 
op de artificialiteit die bepaalde foto’ s van Goldin tekent, zoals 
Gina at Bruce’s dinnerparty (1991) met de onwerkelijk felle 
kleuren en de verwijzing naar Caravaggio. Goldins werk 
ontvouwt zijn werking juist in de strijd tussen schone schijn
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(die natuurlijk inherent is aan de travestieten-subcultuur die zo 
vaak in de foto’s figureert) en de momenten van ellende en 
aftakeling waarop de schijn geen soelaas meer kan bieden.
Tot 17 augustus inhetStedelijkMuseum,PaulusPotterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). (S.L.)

ED VAN DER ELSKEN. Lijkt dezer dagen al even populair 
als bij leven. Zelfs Jean-François Chevrier draagt nu zijn werk 
op handen, foto’s van hem hangen op Documenta X en er 
blijven - zeven jaar na zijn dood - nog altijd van der Elsken- 
boeken verschijnen. Op 12 juli wordt zo, vergezeld van een 
tentoonstelling in het Nederlands Foto Instituut, het boek Hong 
Kong voorgesteld. Het valt nog te bezien of deze uitgave ook 
nog iets meer te bieden heeft dan een adequate timing, want de 
postume boeken die tot nu het licht zagen, deden van der Elsken 
niet echt recht. Fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) was 
nochtans bij uitstek een boekenmaker. Met zijn innemende Een 
liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés, dat in 1954 in 
vier internationale edities uitkwam, zette hij de toon voor een 
dynamische omgang met foto’s-in-een-boek. De vermenging 
van document en fictie, zonder dat je van een scenario kan 
spreken, aandacht voor de globale compositie van het boek, de 
lay-out pér dubbele pagina, de impact van foto’s op elkaar en 
de persoonlijke, sensitief-ironische bijschriften vormen de 
belangrijkste bestanddelen van een formule die in de komende 
decennia wel vaker zou gehanteerd worden.
Het boek Sweet Life komt midden de jaren ’ 60 uit als journaal 
van een reis om de wereld in 14 maanden. Tijdens die trip doen 
van der Elsken en zijn toenmalige vrouw ook uitgebreid 
Hong Kong aan. “Dagen, weken achter elkaar loop ik op straat 
te slenteren, naar die mensen te kijken. Je kunt daar wel wat af 
fotograferen.” Ook deietwat nonchalante, hardzwartereportage- 
foto’s in Sweét Life voorziet hij van de nodige dagboek
aantekeningen en commentaar, nu eens pure cafépraat, dan 
weer spits. “Deze foto’s zijn speciaal in het boek opgenomen 
voor hen die denken dat ik geen kunstfotograaf ben. Ziet u die 
prachtige structuur? En dat bewogene! Je moet het toch maar 
zien, hé? Fantastisch! Ja, het is een gave.” Eerdere pogingen 
waarbij de foto’ s van Ed van der Elsken uit hun oorspronkelijke 
context werden gelicht, bleken ronduit problematisch. Omdat 
de ‘tijden’ veranderd zijn én omdat de persoonlijke Ed van der 
Elsken-touch en vooral de strenge selectie die hij in zijn eigen 
werk steeds doorvoerde, nu onontkoombaar ontbreken. Ook 
Hong Kong blijft in die zin een risicovolle onderneming.
De gelijknamige tentoonstelling loopt van 12 juli tot 24 augus
tus in het Nederlands Foto Instituut, Witte de Withstraat 63, 
3012 BN Rotterdam (010/213.20.11). Het boek wordt uitge
geven door Dewi Lewis Publishing, Manchester en verdeeld 
door boekhandel De Verbeelding in Amsterdam. Tot 24 au
gustus kost het 99 FL, daarna 125. (E.E.)

PROVINCIALE PRIJS FOTOGRAFIE. De beperkte rede
nering dat men ‘jong werk’ enkel via prijzen en jury’s op het 
spoor kan komen en dat ieder jong kunstenaar of fotograaf zich 
sowieso genoodzaakt voelt om via prijzengeld zijn of haar 
ontoereikend budget aan te vullen, blijft zorgwekkend. De

Ed van der Elsken

Hong Kong Island, gefotografeerd vanuit de haven, 1959-60

provincie Antwerpen en haar Museum voor Fotografie is zich 
vooralsnog van geen mogelijk kwaad bewust. De vijftien 
finalisten van de tweejaarlijkse provinciale prijs voor fotogra
fie mogen er zelfs meteen de zomertentoonstelling volmaken. 
Ook al hebben ze op uitzondering van het medium (en wellicht 
ook hun geldgebrek) weinig of niets met elkaar van doen. “Het 
zijn stereotype afbeeldingen van stereotype motieven die uit 
hun oorspronkelijke, zingevende context lijken weggeplukt en 
op hoogst arbitraire gronden in een nieuw verband werden 
samengebracht. Op die manier worden al deze beelden geredu
ceerd tot ‘lege citaten’. Zij blijken niet langer in staat te 
verwijzen naar specifieke inhouden maar representeren enkel 
nog het cliché als cliché.” Aldus het juryverslag over het 
(twijfelachtige) werk van de laureate van dit jaar, Anja Van 
Eetveldt. Maar het lijkt evengoed een adequate omschrijving 
van deze tentoonstelling en van het problematische karakter 
van deze hele onderneming, waarover de inrichters en met hen 
alle geselecteerden gezamenlijk struikelen. Als daar zijn: Bert 
Danckaert, Annelies De Mey (met op zich intrigerend werk), 
Kurt Dewit & Joris Certiaens, Jurian Drossin, Koen Geukens, 
Rob Hermans, Marco Jacobs, Jan Kempenaers (die als enige 
een teken van engagement toonde door zijn foto’s uiteindelijk 
met tentoon te stellen), Koen Meyers, Bart Michielsen, Patrick 
Poels en Thomas Thys. “Hun” tentoonstelling is niet echt een 
gegronde reden om déze zomer af te zakken naar de Waalse 
Kaai. Als je het toch doet, ga dan ook even langs in de 
Agoraruimte op het eerste, waar resultaten hangen van tien jaar 
educatief werk in het museum. Met onder meer een aantal 
merkwaardige commentaren over belangrijke foto’s uit de 
collectie. Sam, 12 jaar, schrijft onder meer bij Lee Friedlanders 
Galax, Virginia uit 1962 en een foto van een Mexicaanse 
begrafenis (Rosalind Solomon, 1985): “De fotograaf was 
alleen. Er is niemand op de foto te zien. Alleen een leeg bed en 
een televisietoestel. Een televisietoestel is ook een kist. Een kist

Fotografie kort 

■ Centre National de la Photographie, Hôtel Salomon de 
Rothschild, rue Berryer 11,75008 Paris: Anthony Hernandez, 
Cari De Keyzer, Sam Samore, Pascal Convert: tot 11 augustus. 
■ MuséeRodin,HôtelBiron,ruedeVarenne 77,75007 Paris 
(01/44.18.61.10): Dans l’ombre de Rodin', tot 28 september.
■ Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy 5- 
7,75004Paris (01/44.78.75.15): Des Européens, Henri Cartier- 
Bresson en Point de vue européens de Josef Sudek à Gabriele 
Basilica: tot 31 augustus.
■ Musée National de la Coopération Franco-Américaine, 
Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt: Jeanloup Sieff: 
tôt 9 september.
■ Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin, 
87120 Ile de Vassivière, (05/55.69.27.27): Bernard Pagès, 
Florence Chevalier: tôt 28 september.
■ Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur im 
MediaPark, lm Mediapark 7,50670 Köln (221/226.24.23): A 
dialog between photographs met onder meer Diane Arbus, 
Eugène Atget, Marcel Broodthaers en Paul Strand: tot 10 
augustus; Comparative concepts met August Sander, Karl 
Blossfeldt en Bernd en Hilla Becher: tot 21 december.
■ Kunstverein Hannover, SophienstraBe 2,30159 Hannover 
(0511/32.45.94): Axel Hiitte: tot 17 augustus.
• National Portrait Gallery, StMartin's Place, London WC2H 
0HE(0171/306.00.55.236): The VamishedTruth. Photographs 
from Vogue: Clifford Coffin.
■ Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/521.89-0): 
Desire and the void, contemporary Japanese art and 
photography met werk van onder meer Nobuyoshi Araki, 
NoritoshiHirakawa,HiroshiSugimotoenYasumasaMorimura: 
tot 20 juli; Engel, Engel met o.a. werk van Louise Bourgeois, 
Nan Goldin, Franz Graf en Helen Chadwick: tot 7 september. 
■ Architekturmuseum, Pfluggaslein 3, CH-4001 Basel (061/ 
261.14.13): Das Italien Jacob Burckhardts. Architektur- 
photographie aus seiner Sammlung, heute gesehen von Paolo 
Rosselli: tot-10 augustus.
■ Fundació Antoni Tapies, Aragó 255,08007 Barcelona (03/ 
487.03.15): Fotogrames 1922-1943: Laszló Moholy-Nagy: tot 
28 september.

met een beeld erin dat niet echt is. Net zoals een dode in een kist 
er niet echt meer is”. Er fs zoveel te zien in dit museum. Foto’ s 
uit de collectie te kijk stellen op televisie in de opvulrubriek In 
beeld, buiten de programmatijd van de commerciële zenders, 
is overigens niet meteen wat we daarmee bedoelen.
Laureaten Prijs voor Fotografie-Provincie Antwerpen 1996 
en 10 jaar educatief werk: tot 14 september in het Provinciaal 
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 
(03/242.93.10). (C.RÆ.E.)

PARCOURS D’ÉTÉ DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE — JOHAN CLARYSSE 
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“ (PROJETS “IN SITU” DE CINQ ARTISTES DE BRUGES) A
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DU 6 JUILLET 1997 AU 31 AOUT 1997, TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DE 14H30 A 19H00 INFO:YVAN RABAEY, 00 32 (0) 61 /32.00.67
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DUITSE FOTOGRAFIE 1870-1970. Iemand in Bonn moet 
de vraag hebben gesteld. Die foto’s van Sander, Renger- 
Patzsch,Blossfeldt, Steinert,Newton,HillaenBemdBecher,... 
hebben die in zekere zin niet iets typisch Duits, een "spezifisch 
deutschen Identitat”? Als snackbars aan zonovergoten zuiderse 
stranden Duitse maaltijden te vreten geven en er in heel de 
wereld bordjes hangen ‘Man spricht deutsch', waarom zou het 
begrip Duitse fotografie dan nog altijd bij sommigen een 
ongemakkelijk gevoel teweegbrengen? Klaus Honnef ant
woordt op zijn eigen vraag. Omdat fotografie in de eerste plaats 
een internationale taal is. En aan degenen die nationalistische 
trekjes vermoeden in dit project antwoordt hij met (alweer) een 
dubbele vraag: waren enerzijds niet vele Duitse fotografen ten 
voeten uit verwikkeld in de geschiedenis van het nationaal- 
socialisme in Duitsland en werden anderzijds niet talloze 
belangrijke beelden gemaakt door Duitse fotografen die ge
dwongen werden Duitsland te verlaten? De tentoonstelling 
J)eutsche Fotografie. Macht eines Mediums 1870-1970 en 
haar pendant Und sie haben Deutschland verlassen... müssen 
roepen blijkbaar meer vragen op dan antwoorden.
De honderd jaar fotografie waarvan sprake werden voor dé 
tentoonstelling en het boek nog eens in vier gedeeld, waarbij die 
chronologische structuur niet perse samenvalt met de respectieve 
politieke tijdvakken uit de Duitse geschiedenis. Zo is het eerder 
toevallig, zegt de verantwoordelijke voor het concept van 
Deutsche Fotografie, Rolf Sachsse, dat de industrialisering van 
de fotografie zowat overal ter wereld begint rond het moment 
waarop in Duitsland het Tweede Keizerrijk tot stand kwam. 
Een eerste afbakening loopt niettemin van 1870 tot de Eerste 
Wereldoorlog. Luik twee, de twintiger jaren, wordt afgesloten 
met de legendarische Film und Foto-tentoonstelling van de 
Deutsche Werkbund, Stuttgart, 1929, alhoewel deze historisch 
veeleer als een (internationaal) retrospectief dient bekeken te 
worden dan wel als het begin van het Neue Sehen in de (Duitse) 
fotografie. Volgen ten derde de crisisjaren vanaf 1930 als 
aanloop tot de nazi-terreur, waarbij fotografie volop als 
propagandamiddel in de massamedia wordt ingeschakeld. Een 
gegeven dat uiteraard niet stilvalt na 1945, waar men het vierde 
tijdvak van de tentoonstelling laat beginnen. Op de vraag 
tenslotte waarom de tentoonstelling uitgerekend in 1970 wordt 
afgesloten, krijgen we wel een antwoord: de fotografie is rond 
1970 fundamenteel veranderd, wereldwijd, technisch en als 
artistiek genre. “Een tentoonstelling maken met foto’s uit de 
laatste drie decennia zou een inspirerende uitdaging zijn.” 
Maar wij hebben het niet gedurfd, lees je tussen de regels.
Naast een verticale, chronologische structuur, heeft men 
Deutsche Fotografie ook horizontaal willen opdelen. Thema
tisch, op basis van die ‘terreinen van sociale communicatie’ 
waar fotografie opduikt. Zowat overal, dus. Politiek, kunst, 
design en dagelijks leven (persoonlijke herinnering inbegre
pen). Gelukkig worden een aantal van deze thema’ s in het boek 
bijwijlen wel iets grondiger aangepakt dan de voor de hand 
liggende uitgangspunten laten vermoeden. Afgesloten wordt 
met een luik over de internationale betekenis van de Duitse 
fotografie. Het is aartsmoeilijk, wordt gezegd, om daar vat op 
te krijgen of op de sporen waarin de macht van het medium 

fotografie onderhuids zichtbaar wordt. Daarvoor zouden we 
een “bredere definitie van het begrip cultuur moeten ontwikke
len, dat noch de diepten van de kitsch schuwt, noch de eeuwen
oude variaties op de rituele omgang met beelden. Het is daar dat 
de meest plausibele bepaling van wat ‘Duits’ is aan de ‘Duitse 
fotografie’ waarschijnlijk te vinden is”. Ongetwijfeld. Maar 
Deutsche Fotografie is ook nu al een gróte tentoonstelling met 
een dik boek.
Deutsche Fotografie. Macht eines Mediums 1870-1970iste zien 
in de Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich-Ebert Allee 4, 
533113 Bonn (0228/9171.200); Und sie haben Deutschland 
verlassen...müssen. Fotografen und ihre Bilder 1928-1997 in 
het Rheinisches Landesmuseum, Colmantstrasse 14-16, Bonn 
(0228/72941), beide tot 24 augustus. Komend najaar kondigt 
Parijs een stevig seizoen van de Duitse fotografie aan, onder 
meer het Centre National de la Photographie zal ruimer aandacht 
besteden aan de actuele productie. (E.E.)

Publicaties

AFTER THE END OF ART. In 1984 verkondigde de filo
soof en kunstcriticus Arthur C. Danto het einde van de kunst, 
dat zich reeds in de vroege jaren ’60 zou hebben voltrokken. 
Dat kunstenaars ook sindsdien belangwekkend werk hebben 
gemaakt, ontkracht volgens Danto geenszins zijn these. In 
After the end of art, waarin de door hem in 1995 gegeven 
Mellon-lezingen zijn verzameld, legt hij het allemaal nog eens 
geduldig uit. Ook deze keer is het weer verbazingwekkend dat 
Danto geen enkele moeite doet om zijn essentialistische en 
Hegeliaanse denkwijze te camoufleren. Het woord 
‘essentialisme’ is tegenwoordig negatief beladen, maar Danto 
gaat met de energie van iemand die heilig van zijn gelijk is 
overtuigd, in de tegenaanval: kunst heeft volgens hem wel 
degelijk één onveranderlijke essentie. Het gaat om meer dan 
om een verzameling verschijnselen die door 'familie- 
overeenkomsten’ bij elkaar wordt gehouden.
Die essentie heeft echter de eigenschap dat zij zich, net als de 
Hegeliaanse Geist, historisch manifesteert. Volgens Danto had 
men in het verleden slechts een zeer onvolledig beeld van de 
kunst; haar wezen kon zich pas in de jaren ’60 van deze eeuw 
met de Pop Art manifesteren - en vooral met Warhols Brillo- 
dozen, waarop Danto steeds weer terugkomt. Zijn confrontatie 
met dit werk in 1964heeft de status die een religieuze illuminatie 
inneemt in een heiligenleven. Zoals God zich aan Hubertus 
manifesteerde in de vorm van een kruis in het gewei van het hert 
dat deze wilde doden, zo openbaarde het wezen van de kunst 
zich aan Arthur C. Danto in de gedaante van Warhols Brillo- 
boxes. Het aldus ontsluierde wezen van de kunst is volgens 
Danto het inzicht dat er geen uiterlijk verschil behoeft te zijn 
tussen een kunstwerk en non-kunst. De vraag of iets kunst is of 
niet wordt niet door uiterlijke kenmerken van een object beslist, 
maar door de context. Hiermee zou de kunst zichzelf helemaal 
hebben doorgrond, ofwel, in Hegeliaanse termen, tot volledig 
zelfbewustzijn zijn gekomen. Dit is voor Danto de aanleiding 
om. zoals Hegel in de vroege 19de eeuw deed, de these van het

Nieuwe Publicaties

■ Gilbert Fastenaekens, Site, CFC-éditions en Arp-éditions, 
François Bossaertstraat 131,1030 Brussel, 1997.
■ André Janssens, Le promeneur immobile, met teksten van 
Eugène Savitzkaya, Jacques Sojcher, CFC-éditions, Brussel, 
1997.
■ The photographie paradigm, Lier & Boog, Series of 
Philosophy of Art and Art Theory, vol.12, onder redactie van 
Annette W. Balkema en Henk Slager met bijdragen van onder 
meer Benjamin Buchloh, Jean-François Chevrier, Rodney 
Graham, Gerald van der Kaap en Allan Sekula, Editions 
Rodopi, Amsterdam, 1997.
■ Paul de Reus, New Dutch Sculptors 1, met teksten van 
Pietje Tegenbosch en Sven Lütticken, New Sculpture Museum 
Foundation, Rijssen, 1997.
■ Klaar van der Lippe, New Dutch Sculptors 2, met teksten 
van Jorinde Seijdel, New Sculpture Museum Foundation, 
Rijssen, 1997.
■ Erzsébet Baerveldt, New Dutch Sculptors 3, met teksten 
van Wilma Sütö, New Sculpture Museum Foundation, Rijssen, 
1997.
■ Marc Augé, La guerre des rêves, exercices d ’ethno-fiction, 
Editions, du Seuil, Paris, 1997.
■ Où va. l’histoire de l’art contemporain, o.l.v. Bertrand 
Dorléau, Serge Guilbaut en Gérard Monnier, L’Image, Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1997.
■ Marcel Broodthaers, cinema, tent, cat., Fundacio Antoni 
Tapiès, Barcelona, 1997.
■ Lili Dujourie, met een tekst van Bart Cassiman, Lisson 
Gallery, London» 1997.
■ Liz Wells, ed.. Photography, A Critical Introduction, 
Routledge, London, 1997.
■ Mark Dion, in de reeks Contemporary artists, Phaidon 
Press, London, 1997.
■ Dan Graham, architecture, tent.cat., Camden Arts Center, 
London, 1997.
■ Mona Hatoum, in de reeks Contemporary artists, Phaidon 
Press, London, 1997.
■ Victor I. Stoichita, A short history of the shadow, Reaktion 
Books, London, 1997.
■ Dan Graham, The Suburban City, met teksten van Rem 
Koolhaas, Herzog & de Meuron; Andrea Zittel, Living Units, 
tent, cat., Museum fiir Gegenwartskunst, Basel en Neue Gale
rie am Landesmuseum Joanneum Graz, 1997.
■ Konturen des Unentschiedenen, deel 6 in de reeks 
Interventionen met voordrachten van onder meer Saskia. Sas
sen, Julia Kristeva, Alexander Garcia Düttmann en Judith 
Butler onder redactie van Jörg Huber en Martin Heller, Mu
seum fiir Gestaltung, Zürich, 1997.
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einde van de kunst te poneren. Nu de kunst zichzelf heeft 
doorgrond, is haar posthistorische fase begonnen, waarin kun
stenaars kunnen doen wat hen belieft. Hoe vaak Danto echter 
Hegels beroemde woorden over het einde van de kunst moge 
aanhalen, zijn betoog verschilt in feite sterk van dat van zijn 
grote voorbeeld. Volgens Danto komt de kunst tot volledig 
zelfbewustzijn en wordt zij daardoor filosofie: voor Hegel zou 
dit onzinnig zijn. De kunst wordt volgens Hegel door de 
absolute geest achtergelaten als hij (de geest) zichzelf vol
doende heeft geobjectiveerd om het zonder zintuiglijke ele
menten te stellen. Het is dus niet zo dat de kunst haar eigen 
wezen doorgrondt; veeleer komt de geest op zijn dialectische 
pad steeds meer tot zichzelf waardoor hij de kunst ontstijgt. 
Al neemt hij concreet alleen de notie van het einde van de kunst 
van hem over en volgt hij hem verder niet, Danto denkt net als 
Hegel in ‘grote verhalen’. Meermaals komt hij terug op de 
kunstgeschiedenis zoals Vasari en Greenberg die zagen. Met 
Vasari begon volgens Danto de kunst; er is een begin van 
zelfbewustzijn, van een kunstspecifiek vertoog. Dat in de tijd 
van Vasari van een autonome kunst zoals de 19de en de 20ste 
eeuw die kennen nog geen sprake was, lijkt hem niet te deren. 
Ook vraagt hij zich niet af of de kunst van de 14de tot de 18de 
eeuw wel volledig door het model van Vasari verklaard wordt. 
Klakkeloos accepteert hij de veronderstelling dat het eeuwen
lang in de kunst enkel (of in ieder geval in de eerste plaats) om 
een steeds betere natuurimitatie ging. Het mimetische 
vasariaanse paradigma onderkende het wezen van de kunst 
echter nog niet, en ook de latere greenbergiaanse theorie 
slaagde daar niet in. Greenberg identificeerde het wezen van de 
kunst met het wezen van elke specifieke kunstvorm, bijvoor
beeld schilderkunst of beeldhouwkunst; die kunstvormen dien
den zo zuiver mogelijk te worden gehanteerd. Pas met de 
opkomst van de Pop Art stelden kunstenaars the proper 
philosophical question naar het wezen van de kunst als zoda
nig. Het stemt niet bepaald optimistisch dat een auteur die 
zonder enige schroom enkele honderden j aren kunstgeschiede
nis tot twee namen (Vasari en Greenberg) reduceert binnen en 
buiten de kunstwereld zulke hoge ogen gooit. Weliswaar neemt 
Danto terecht in de kunst van de jaren ’60 een breuk waar, en 
inderdaad werden sedertdien de grenzen van de kunst zo ver 
opgerekt dat haar volledige desintegratie altijd maar op het 
nippertje lijkt te kunnen worden uitgesteld, maar zijn absurde 
opvatting van geschiedenis verhindert dat Danto deze observa
tie in een treffende analyse omzet. De uiteenzettingen in het 
laatste hoofdstuk van After the end of art maken echter in ieder 
geval de praktische consequenties van zijn theorie van het 
einde van de kunst aanvaardbaarder. Het leek altijd alsof Danto 
een vrijblijvende anything goes-houding rechtvaardigde: als 
het wezen van de kunst eenmaal is doorgrond, doet het er 
allemaal niet meer echt toe en kan een kunstenaar ‘s ochtends 
abstract-expressionist en ‘s middags fotorealist zijn. Ditmaal 
maakt Danto echter zeer terecht een onderscheid tussen vor
men die in een bepaalde tijd daadwerkelijk kunnen worden 
gebruikt en vormen die slechts kunnen worden genoemd 
(geciteerd). Zo kan het idioom van Rembrandt bijvoorbeeld 
alleen worden geciteerd. De zaak ligt natuurlijk nog wat 

gecompliceerder (een streng onderscheid tussen noemen en 
gebruiken is vermoedelijk niet altijd te maken), maar hiermee 
verhindert Danto in ieder geval dat zijn theorie van het einde 
van de kunst wordt gebruikt als excuus'voor volledige wille
keur en een anything goes-mentaliteit.
Arthur C. Danto, After the end of art, Princeton University 
Press, 1997. (S.L.)

RENGER-PATZSCH. SPÂTWERK. Naast August Sander 
behoort Albert Renger-Patzsch (1897-1966) ongetwijfeld tot 
de belangrijkste exponenten van de Nieuwe Zakelijkheid. Bij 
Patzsch echter geen aandacht voor ‘sociale verscheidenheid’, 
maar voor vormstructuren die hij in hoofdzaak ontleende aan 
de natuur, de architectuur en de industrie. Een voorkeur die hij 
wou onderzoeken met de technische mogelijkheden die de 
fotografie ter beschikking stelde. Patzsch had reeds vroeg in 
diverse teksten beklemtoond dat elke fotograaf die deze moge
lijkheden negeerde, vroeg of laat in conflict zou komen met de 
‘waarachtigheid’ van de fotografie. Hijzelf koos van meet af 
aan partij voor het exacte, visueel waarneembare, met fotogra
fie als ‘zakelijke’ partner. Een interesse die hij in 1922 als jong 
wetenschappelijk medewerker konverfijnenonderleidingvan 
Ernst Fuhrmann. Fuhrmann werkte op dat ogenblik aan Die 
Welt der Pflanze, een uitgebreid onderzoek waaraan Patzsch 
intensief deelnam en dat van invloed zou zijn op zijn hele latere 
oeuvre. Die praktijkervaring steunde Patzsch namelijk in de 
overtuiging dat een goede foto niet enkel berust op het exacte 
weergeven van de vorm, maar ook op het uitgebreid inventari
seren en documenteren ervan, gekoppeld aan technisch inzicht 
en een niet mis te verstane opvatting omtrent esthetiek. “De 
waarde van de fotografie,” schrijft Patzsch, “wordt deels 
bepaald door een esthetisch, deels door een technisch oordeel, 
waarbij we ‘esthetisch’ hier willen begrijpen in de oorspronke
lijke, Griekse zin van ‘waarnemen’ en niet in de gangbare, 
afgezwakte betekenis.” Of: esthetiek is méér dan schone schij n. 
Een princiepsverklaring die Patzsch gedurende de jaren ’20 , 
’30, en ’40 grotendeels waarmaakt.
Tot zover de historische verdienste. Het recente boek Das 
Spatwerk, dat ter gelegenheid van Patzsch’ honderdste verjaar
dag werd uitgeven, voegt daar weinig aan toe. Initiatiefnemers 
en mega-fotoverzamelaars Ann und Jürgen Wilde (Patzsch 
Archiv) kozen een selectie Baume, Landschaften en Gesteine 
die Patzsch in de jaren ’50 en ’60 fotografeerde. In oorsprong 
bedoeld om de Kreislaufder Stofte aan te duiden, fungeren deze 
foto’s nu als figuranten in een opgepoetst verjaardagscadeau. 
Het ongewone perspectief, de stringente structurele en 
compositorische principes en de analytische, tot in het detail 
doordringende blik, wijken in de laatste twee decennia van 
Patzsch’ leven voor een afstandelijke relatie met het motief. De 
totaalvoorstelling die Patzsch met behulp van de fotografie 
trachtte te bereiken, berust in die late periode dan ook op louter 
documenteren en niet langer op de beeldgrammatica die Patzsch 
tot ‘Patzsch’ maakte. Een pijnpunt dat in dit Spatwerk te breed 
wordt uitgesmeerd.
Albert Renger-Patzsch, Das Spatwerk, Cantz, Ostfildern, 1997. 
(C.R.)

Beeld/Scherm

CHRIS MARKER. In samenwerking met vzw Constant pre
senteert het Paleis voor Schone Kunsten de video-installatie 
Silent movie van Chris Marker en Selected memories, een 
tentoonstelling met film en video. Silent movie, een installatie 
die zich met een knipoog de gestalte van een monument of 
totempaal aanmeet, werd gerealiseerd naar aanleiding van het 
eeuwfeest van de film. Een software-programma genereert 
vanuit een selectie filmbeelden steeds wisselende sequenties 
die op vijf gestapelde videomonitoren vertoond worden. Deze 
filmfragmenten komen voornamelijk uit producties van voor 
1940. Ze worden willekeurig onderbroken door korte tekst
panelen en continu ondersteund door een variërende piano
begeleiding. Dit resulteert in een onderhoudende en letterlijke 
montage automatique, waarop je op elk moment moeiteloos 
kan inpikken. Een welomlijnd verhaal valt er niet uit af te 
leiden. De snelheid en de hoeveelheid aan beelden verhinderen 
een starre, narratieve ontwikkeling. Bovendien selecteerde 
Marker de fragmenten uit onbekende films, waardoor het 
publiek zich niet aan contextuele interpretaties te buiten kan 
gaan. Kortom, in tegenstelling tot een statisch en plomp monu
ment aan de Lakensestraat te Brussel, ter hoogte van de Zwarte 
Toren, debiteert Silent movie onophoudelijk poëtische mo
menten zonder zich daarbij te beroepen op sterren en reputaties. 
Om niet aan de hoeveelheid ten onder te gaan, moet men 
meermaals en ruim de gelegenheid te baat nemen om de 
overige video’ s in de zaal of uit de videotheek te bekijken. Naar 
keus staat materiaal ter beschikking van Craig Baldwin, Stefaan 
Decostere, Zoë Beloff, Peter Forgacs en vele anderen.
De gratis toegankelijke film- en videoprogrammatie Silent 
movie en Selected memories loopt nog tot 17 augustus in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10,1000 Brussel 
(02/507.84.66). (E.W.)

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL. Deze 15de editie 
verhuist van Den Haag naar Amsterdam, waar samenwer
kingsverbanden werden opgezet met het StedelijkMuseum, de 
Melkweg, Montevideo, P.A.R.K. 4D TV, Gate Foundation, 
de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, Bellissima en 
Kunstkanaal. De kern van het festival zal in het Stedelijk 
opgebouwd worden met installaties van onder meer Bruce 
Nauman, Gary Hill & Rem Koolhaas, Dan Graham, Tony 
Oursler en Eijna-Liisa Ahtila en uiteraard heel wat tapes, CD- 
roms en internet. De eigenlijke festivalweek loopt van 12 tot 
17 september en het tentoonstellingsgedeelte tot 5 oktober. 
Informatie te bekomen bij Worldwide Video Festival, Kloven
iersburgwal 47, 1011 JX Amsterdam (020/420.77.29 en 
wwvf@wwvf.demon.nl). (E.W.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Erik Eelbode, Steven Jacobs, Sven Lütticken 
en Christoph Ruys.

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
Maarstraat 22 - B 2000 Antwerpen
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphie design en typografie.

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

Paraplufabriek 
presenteert:

FORENSIC
PARK

29 juni t/m 27 juli 1997
Opening 29 juni 16.00 uur

Gerard Koek
Nathalie Brans

Jurgen Paus

PRELUDE

Open do. t/m zo. vanaf 13.00 tot 17.00 uur
van Oldebarneveltstr. 63a 6512 AT Nijmegen Tel./Fax. 024-3601746

IMSCHOOT, UITGEVERS PRESENTS 
A NEW BOOK BY PETER DOWNSBROUGH 

PUBLISHED ONLY ON THE INTERNET 
http://www.imschoot.com
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Tentoonstellingsagenda
België

Aalst

■ Oud Schepenhuis
Grote Markt - 9300 Aalst
“De Academie vroeger en nu” [tot 14/9]

Antwerpen

((s

■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbmedersstraat22 - 2000Antwerpen ^03/232.55.80 - di-za 10-17u
“5 jaar aanwinsten” [tot 13/9]
■ Contemporary & Emerging Art
Markgravelei 118 - 2018 Antwerpen ®03/237.61.08 ■ Op afspraak 
“Multiples en grafiek" - Jenny Holzer, Jeff Koons, Per Kirkeby, Cindy Sherman...
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33 - 2018Antwerpen ©03/202.48.90 - ma-zo 10-17u 
“Indische Mogoljuwelen van de 18de en 19de eeuw” [tot 17/8]
■ Elzen veld
Sl.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen ®03/223.56.10 - do-zo 9-19u
“Lost in space” - Adrian Wiszniewski [tot 24/8]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen ©03/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Kunst van de westkust van Mexico” [tot 15/8]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Veriatstraat 14 - 2000Antwerpen ©03/237.11.27 - di-vr 10-18Ù zit 12-lSu
“Under currents” - Orla Barry [tot 26/7]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen ©03/206.03.50 - di-zo 10-17u
"Rubenstextiel" [tot 5/10]
■ LCC.
Meir50 - 2000Antwerpen ©03/226.03.06 - di-zo 10-17u
“Het tegendraadse verlangen” - François Elie, Frederick Bell, Pierre Antoine,
Marc Schepers [24/7 tot 14/9]
■ Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat57- 2018Antwerpen ©03/233.70.32 - ma-vr9-12u 14-17u
Marianne Jeuniaux, Chantal Marneffe [tot 3/8]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen ©03/238.78.09- di-w 10-17u
“Trance dance” [30/8 tot 30/11]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen ©03/827.15.34 - di-zo 10-20u •
“Wide White Space in Middelheim” [tot 17/8]
Anthony Caro [tot 17/8]
•MUKKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen ©03/238.59.60 - di-zp 10-17u
“Dodechadron, Pythia links to Pythagoras” - Merlin & Kasjanova - multimedia 
[tot 31/7]
“De verzameling 1987-1997”/”Miniatuurwerkelijkheden, het Muhka gezien door
9 fotografen”/”Skyscape, 1997" - James Turrell [tot 24/8]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen ©03/216.22.11 - di-zp 10-17u
“Laureaten van de Prijs voor Fotografie van de Provincie Antwerpen” [tot 14/9] 
"Uit het kader, 10 jaar educatief werk” [tot 14/9]
■ Van Laere Contemporary Art
Veriatstraat23-25 - 2000Antwerpen ©03/257.14.17- di-vr 14-19u za 12-17u
Mark Verstockt - retrospectieve [17/7 tot 7/9]
■ Galerij Rivierenhof, Provinciaal Domein Rivierenhof
Tumhoutsebaan246 -2100Deume ©03/360.52.09 - wo-zp 12-17u
Hilde Henson-Sels - schilderijen [16/7 tot 10/8]
Greet Visterin - sculpturen [13 tot 24/8]
"Deurnese Kunstkring” [27/8 tot 7/9]
■ Provinciaal Museum Siterckshof
Hocftvunderlei 160-2100Deume ©03/360.52.52-di-zp 10-17u30
“The National Collection” [9/8 tot 7/9]

Boom

■ Box
Kardinaal Mercierstraat -1000 Brussel
Franciska Lambrechts [11/6 tot 3/8]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St.-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120Brussel ©02/262.04.33 - di
do za-zp 15-18u
Albin Courtois [5/4 tot 30/11].
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel ©02/646.31.53 - wo-za 13-19u
Miles Kingsley McKane [20/6 tot 26/7]
■ Encore.. .Bruxelles
Barthélémylaan 20-1000Brussel ©02/512.12.02 - di-za ll-18u
‘Design as design” - Myriam Burnaz, Ann Demeulemeester, Tony Heyndrickx, 
Traces de Doigts, Danny Venlet, Maarten Van Severen/Tim Maul [tot 19/7]
■ Felix Happark
Waversesteenweg 510-514 -1040Brussel ©02/734.84.43
“Beeld in park 1997’ - Philip Aguirre y Otegui, Orla Barry, Paul Casaer, Patrick
Cotillon, Michel François, Frédéric Gaillard, Philip Huyghe... [tot 28/9]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel ©02/649.02.59-ma-vr 12u30-19u za-zp ll-19u
“Geoffrey James, de l’esprit des lieux"P'Renaissance urbaine” [tot 17/8]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel ©02/538.08.18 -di-za 14-19u
Balthasar Burkhard, Lynne Cohen, David Griffiths, Thomas Ruff [tot 26/7]
■ Galerie Vincenz Sala
Henninstraat 9 -1050Brussel ©02/649.61.77- do-vr 18u30-21uza 14-18u
Mariella Mosier [tot 6/8]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 8 -1050Brussel ©02/646.63.30 - di-za 12-18u
Donald Judd [tot 7/9]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel ©02/741.72.11 - di-zp 10-17u
“Artnouveauinhet Jubelpatkmuseum, de verzamelingen Tervuren 1897’ [tot 14/9]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel ©02/508.32.11 - di-zp 10-12u 1317u
‘Paul Delvaux (1897-1994)” - retrospectieve [tot 27/7]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel ©02/507.84.66 - di-zp 10-17u
“Silent movie” - Chris Marker - installatie/’Selected memories” - videotheek/
Alberto Burri - retrospectieve [tot 17/8]
"Rijksacademie Amsterdam 1986-1996: Ebban olla vogalas nestas bigunnan" -
Patrick Van den Eynde, Dianne Hagen, Miza May Post, Georgina Starr, Richard
Venlet... [30/8tot5/10] - .
“Prijs Jonge Belgische Schilderkunsf’ [5/9 tot 5/10]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5-1000Brussel ©02/512.34.25 - di-za 12-18u
“Leiblicher Logos” - Dagmar Demming, Elke Denda, Maria Eichhorn, .Katharina
Fritsch, Isa Genzken, Rosemarie Trockel... [tot 28/7]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne ©071/43.58.10 - 
di-zp 10-18u
“Dérision et raison” - Andy Warhol, Duane Michals, Cindy Sherman, Les
Krims... [tot31/8]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
LucienMatthyslaan 3-5 - 9800Deinze ©09/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30za- 
zpl0-12u 14-17u
“Beeldhouwwerken binnen en buiten” - Etienne Desmet [tot 25/8]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 -9831 Deurle ©09/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-ZP 10-12u 14-17u 
“Deurle, 6 juli 1997, voorstellen aan/voor een/het museum” - Craigie Horsfield, 
Paul Robbrecht, Christoph Ruys, Erik Eelbode [tot 5/10]

Hornu

■ Grand Hornu Images
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu ©065/77.07.12 - di-zp 10-12u 14-18u 
“Les registres du Grand-Hornu" - Christian Boltanski [tot 21/9]

Kasterlee

■ Frans Maseireel Centrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee ©014/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
Veerie Rooms [tot 5/9]

Knokke

• Galerie Patrick Brock

Strandstraat 11 - 8300Knokke ©050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
“Kunstenaars van de galerie” [tot -/7]
Brad Lochore, Zepedee Jones [ 1 tot 30/8]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist ©050/60.77.86 - za-zp 11-13u 15-19u
“Ervaring, ontmoeting ontluiking” - Gaston De Mey, Mark Verstockt, René
Guiette, Georges De Meersman, Denmark, Guy Van Bossche [tot -/7]
Sam Middleton [ 16/8 tot 19/11 ]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan32- 8300Knokke-Heist ©050/61.37.61 - ma-zo 12-22u
“36ste Internationaal Cartoon Festival” [tot 27/7]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l'Image imprimée 
mede Amours 10-7100 LaLouvière 
Pierre Caille [tot 14/9]

Leuven

■ ABB-Galerij
Hoekgebouw Diestsestraat Diestsevest - 3000Leuven ©016/24.37.72 - ma-vr 9- 
16u za 14-17u
‘In het licht van Lumière, zwart-wit van De Vijf’ - Jan Frans Cantré, Jozef
Cantré, Frans Masereel, Joris Minne, Henri Van Straten [tot 23/8]
■ Kruidtuin
Kapucijnenvoer30 - 3000Leuven ©016/22.70.99
“Zomer in de kruidtuin” - Heimo Zobernig, Honoré 3’0, Mark Luyten [tot 30/9]
■ Romaanse Poort Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000Leuven ©016/23.84.27- di-vr 10-16uza-zo 13-18u 
“De wereld van Jan Cobbaert" [tot 10/8]

Lier

• De Voorkamer.
Bril 14 - 2500Lier ©03/480.87.21 - do-za 14u30-18u
Josef Reiter, Hubert Lobnig [16/7 tot 10/8]
Shinichi Yanai [16/8 tot 20/9]
“Alom & hiernevens” - Maria Blondeel, Andreas Brehmer, Wouter Coolens, Filip
Francis, Niels Donckers, Marc Schepers. Paul Gees, Lieve D’Hondt... [tot 28/9] 
■ Stadhuis
Grote Markt - 2500 Lier
“Er gebeurt iets..- Wim Delvoye, Hermann Maier Neustadt, Fred Eerdekens, 
Pierre Bismuth... [tot 28/9]
■ Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500Lier ©03/489.11.11 - di-do zd-zo 10-12u 
13u30-17u30 -
“Er gebeurt iets...” - Wim Delvoye, Hermann Maier Neustadt, Fred Eerdekens, 
Pierre Bismuth... [tot 28/9]

Lokeren

■ Café De Koophandel
Steenbakkerijsite Lauwers, wijkNoeveren - Boom ©03/844.31.34
“Kunstproject Noeveren, Tuinen Tonen 3” - Philip Aguirre, Gery De Smet, Frans
Gentils, Joris Ghekiere, Diego Joosten, Jan Kempenaers, Beatrijs Lauwaert... 
[24/8 tot 5/10]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistmat 10- 9900 Eeklo ©09/378.35.89 - vr-zp 14-19u
Dominiq Vandewalle [15/8 tot 28/9]

■ Park ter Beuken Centrum voor ruimtelijke kunst 
Gmendreef8 - 9160Lokeren ©-dagelijks 9-21u 
‘Tussen de bomen de sterren zien” - Paul Gees [tot 12/10]

Louvain-la-Neuve

Brugge

■ Belfort Jan Garemijnzaal
Markt -8000 Brugge ©050/44.30.40 - wo-zp 13-18u
“Retrospectieve Gilbert Swimberghe, werken op papier 1985-1997” [23/8 tot 28/9]
■ Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 - 8000 Brugge ©050/44.30.40 - wo-zp 10-12u
Retrospectieve Gilbert Swimberghe - schilderijen, reliëfs [23/8 tot 14/9]
■ De Bond
Buiten Smeedvest 1 -8000Brugge ©050/44.30.40 - wo-za 13u30-17u
Daniel Dewaele - installaties [15/8 tot 14/9]

Brussel

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel ©02/502.87.93 - enkel op afspraak
Philippe Van Cutsem & Thibaut Halbardier [tot 10/8]
Heidi Specker [-/8 tot -/10]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel ©02/534.66.11 -vr-za 10-18u30 zp 10-13u 
“Stars of the opera, La Monnaie in the 30’s” - Joseph Rentmeesters/”Stars of the 
hybrid media, costumes, dresses and fashion by Constantin Goncharov” [tot 10/9]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 -1150 Brussel ©02/770.53.33 - di-za 10-17u
“Chan Ku-Yut; boeken, aquarellen en kalligrafieën” [tot 13/9]
■ Boetiek Stijl
Daensartstraat 74 -1000 Brussel
“Design as design” - Myriam Bumnaz, Ann Demeulemeester. Tony Heyndrickx, 
Traces de Doigts. Danny Venlet. Maarten Van Severen [tot 19/7]

Florenville

■ Galerie de l’Abattoir
Rue de la Culée 10 - 6820 Florenville ©061/32.00.67 - di-zo 14u30-19u 
“Slaughterhouse 5, projets in situ de 5 artistes de Bruges” - Johan Clarysse, Hans 
Eneman, Pierre Goetinck, Peter Jonckheere, Jan Verhaeghe [tôt 31/8]

Gent

■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent ©09/222.38.96 - di-zp 14-18u
“Coming people, een keuze uit de Academie en Sint-Lucas Gent" [ 10 tot 27/7]

Gijverinkhove

■ Stichting George Grard
Ekestraat 1 - 8691 Gijverinkhove ©058/29.82.19 - dagelijks ll-19u 
“De kunstenaar George Grard, 1901-1984” [tot 15/9]

Hasselt

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt ©011/21.13.17 - di-za 10-17uzp 14-17u 
“Exposition openstelling” - Joëlle Tuerlinckx, Orla Barry, Christoph Fink, On 
Kawara, Stanley Brown, James Coleman, Guy Mees, Thibaut Halbardier & 
PhlippeVan Cutsem... [tot 7/9]

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-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]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
7140Morlanwelz ©064/21.21.93 - di-zp 10-18u
“Egyptiennes, Koptisch textiel van de Nijl" [tot 28/9]
“Des corbeaux, des renards, aux rimes fabuleuses” [tôt 25/10]

Oelegem_ranst

■ Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79- 2520 Oelegem-Ranst ©03/383.46.80 - di-vr 9-17u za-zp 
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-zp 14-18u
Hans Vanhorck, Ivo Lill - schilderijen, sculpturen [tot 10/8]
Lilian Adcock, Roch Vandromme - schilderijen, sculpturen [15/8 tot 28/9]
Paul Delvaux - grafiek [tot 28/12]

galerie
(duvzetennrz anted,

kaaistraat - b 9900 eeklo - tel./fax 09.378.35.89

06.06 tot 13.07.97 Annelies Wouters

15.08 tot 28.09.97 Dominiq Vandewalle

open vrijdag - zaterdag - zondag 14.00 -19.00 u. of op afspraak
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Oostende

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende <SÓ59/51.50.76 - vr-za 15-19u zo ll-13u
Gilbert Decock - schilderijen [tot 24/8]
■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.81.18 - di-zo 1018u
Emiel Claus, Antoon De Clerck, Armand Vanderlick [tot 28/9]

Sint-Niklaas

■ Salons voor Schone Kunsten
Stationstraat 85 - 9700 Sint-Niklaas 003077.29.42 - cR-za 14-17u zo 10-17u 
“Gekooid - getooid” - Willy Coppelmans, Esin Ayirtman, Erika Coppens, Jan 
Gabriels, Rita Hoeck - vormgeving [13/7 tot 10/8]

Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u 
GabrielBelgeonne, James Brown, Jean-Charles Blais, Loïc Le Groumellec, 
Claude Celli - grafiek [16/7 tot 31/8]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteemveg 13 - 3080 Tervuren 002069.52.11 - ma-zo9-17u30
“Met de tram naar Kongo, Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897’ [tot 
16/11]
“Het tweede gericht, West-Afrikaanse maskers uit de verzameling Barbier- 
Mueller, Genève” [tot 13/9]

Torhout

■ Kasteel van Aertrycke
Zeeweg 42 - 8820 Torhout 0050/22.01.24 - ll-20u , 
“Kunst schiep de vrouw en haar sieraden” [18 tot 28/7]

■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30 
‘Textiele kunst uit Zaüre" [tot 23/8] 
■ Montevideo '
Keizersgracht264 -1016EVAmsterdam 0020/623.71.01 - di-za 13-18u 
“Songs of innocence” - Lydia Schouten/’Portretten" - Jozef van der Heijden [tot 
26/7]
■ Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam0020/673.21.21 - ma-zo 10-17u
“Het naakt, prenten, tekeningen, foto’s” [tot 3/8]
“Exotisch textiel in Nederland” [tot 14/9]
“Schilderijen van Italiaanse meesters” [tot 14/9]
“Aanwinsten kunstnijverheid” [tot 19/10]
“James McNeill Whistler en Holland” [16/8 tot 9/11]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13-1071 CXAmsterdam 0020/573.29.11 - di-zo ll-19u
Ad van Denderen - fotografie [tot 20/7]
‘Til be your mirror” - Nan Goldin [tot 17/8]
“Hema Design Prijs” [tot 17/8]
“Europa rondom” [tot 24/8]
Georg Herold - multiples [tot 24/8 ]
“15th World Wide Video Festival” [12 tot 17/9]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CKAmsterdam 0020/568.82.00 - ma-vr 10-17u za-zo 
12-17u
“Clean, moderne kunst uit Zuid-Afrika" - Gabriel Clark-Brown [tot 31/8]

- “In de naams van God, volksprenten uit de islamitische wereld” [tot 28/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/570.52.00 - ma-zo 10-17u
‘Tekeningen van Vincent van Gogh, deel 2 Nuenen 1883-1885” [tot 12/10] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 - 7072 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u 
“Een beeld van een tuin” - Bart Decq, Maria Glandorf, Baukje Trenning [tot 31/8] 
■ W139
Warmoesstraat 139-1012 JB Amsterdam, 0020/622.94.34 - wo-za 12-18u
“Rough & ruined film festival 1997” - F.A.K.E. Stichting [18 en 19/7]
“C’est une hek” - Joost Conijn, Bart Lodewijks [26/7 tot 3/8]
“Paswoord: worden” - Gijs Frieling, Vanessa Jane Phaff, Carla Klein, Hannah
Bart... [tot3/8]

Apeldoorn

Tournai

■ Musée de la Tapisserie et des Arts du Tissu
Rue Saint-Martin 30- 7500 Tournai 0069/21.64.34 -
“3ième Triennale internationale de la Tapisserie et des Arts du Tissu de Tournai” 
[tot28/9] -

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein2 - 7314 BZApeldoom 0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-!7u 
“Water en zout” - Nicolas Dings [1/6 tot 24/8]

Arnhem

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 
14-18u
"ToonTersas 1924-1995, overzicht" [tot 31/8]

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem 0026/442.69.00 - di-za 10-17uzo ll-!7u
“Sieraden prehistorie-middeleeuwen" [tot 10/8]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17u zo lT17u
“Karei Iljitsj Pelgrom (1927-1994), beeldhouwer en i wereldverbeteraar’ ’ [tot 31/8]

Assen

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7- 8980Zonnebeke 005107.04.41 - wo-Vza 14-18u zo 10- 12u 14-18u 
“Hommage Werner Lagae” - Philippe Bouttens, Yves Desmet, Guido Devos, 
Johan Lievens... [tot 31/8]

“De Arnhemse fayencefabriek 1907-1934” [tot 31/8]
■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen 00592/33.31.11 - ma-vr 9- 
16u30
“Entr’acte” [tot 29/8]
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Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35
B-2018 Antwerpen
T 03-231 22 86, F 03-231 98 78

• grafisch ontwerp
• reclame-ontwerp
• toegepaste grafiek en illustratie
• juweel - edelsmeedkunst
• keramiek
• open atelier

Campus Sint-Maria
Lovelingstraat 8

B-2060 Antwerpen

• schilderkunst
• ruimtelijke kunst
• vrije grafiek

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst

Berg en Dal

Nederland

Almelo

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 0024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“Vodun in de nieuwe wereld, altaarkunst" [tot 30/8] 
"Assentamento, de góden vriendelijk verzocht’ [tot 30/9]

■ Stichting Het Torentje
Boddenstraat66 - 7607BN Almelo 00546/87.28.18
“Rastafari!” - Jan Dietvorst [tot 5/9]

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstmat5 -1325ALAlmere 0036/537.79.77-di-zo 12-17u
“Aanwezig, afwezig, mensen in de collectie Almere” [tot 10/8] 
“Storm, installaties rond het werk van Shakespeare” [26/8 tot 28/9]

Amersfoort

■ De Zonnehof
Zoimehof8 - 3811 ND Amersfoort 0033/463.30.34 - di-za 10-17u zo 13-17u 
"Sieraden, vrouwen en de stad” [tot 28/9]
■ Museum Flehite
Westsingel50- 3811BL Amersfoort 0033/461.99.87- di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“15 jaar ‘t Ezelsoor” [tot 24/8]
“Het beweegbare boek” [tot 21/9]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3- Amstelveen 0020/547.50.50 - di-zo ll-17u
“Shinkichi Tajiri, stille dynamiek” [tot 31/8]
“Collecties Cobra, de kunstenaarsgroeperingen Vrije Beelden en Creatie” [tot 28/
9]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE Amstelveen 0020/641.57.54 - do-zo I3-17u
Paul van Riel, Barbara Nanning, Ad Arma, Sjoerd Bakker, Takemi Murakoshi,
Sylvia Blickman, Marian Bijlenga... [tot 20/7]
Zomeropstelling - glaswerk/Ans Bakker - schilderijen/ Hedendaagse kunst uit
Argentinië” [24/7 tot 31/8]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 0020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Het Amsterdam van Herman Gordijn” - schilderijen [tot 28/9]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 0020/620.48.78 - di-za 13-17u
“Amsterdamse architectuur 1994-1996” [tot 23/8]
■ Artotheek - Oost
Derde Oosterparkstraat2Ql -1092 CZAmsterdam 0020/66817.53 - di-wo 14- 
21u vr-za 12-17u
“Kunst met een stekker" - Kees Aatjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [1 tot 30/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 0020/422.04.71 -di-zo ll-17u
Hans Scholten, Edwin Zwakman [12/7 tot 31/8]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 -di-zo 12-17u 
“Blueprint” - Erik Weeda, Hiroshi Sugimoto, Pierre Bismuth, Uta Barth, Fiona 
Banner... [tot 17/8]
Maric Dion [29/8 tot 19/10]
■ DeVeemvloer
Van Diemenstraat410 -1013 CRAmsterdam 0020/638.68.94 - do-zo 13-17u
Stichting STILL [30/8 tot 21/9]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 L Amsterdam 0020/622.71.93 - di-za 13-18u
Zomeropstelling - Merijn Bolink, Joep van Lieshout, Aernout Mik, Maria
Roosen, Berend Strik, Roy Villevoye (enkel op afspraak) [tot -/8]

Breda

■Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda 0076/530.31.00 - ma-za 13-18u
Lydia Schouten, Paul Donker Duy vis [28/8 tot 30/9]
■ Chassé Kazerne
Keizerstraat - Breda 0076/522.71.68 - di-za 10-17u zoll -17u
“Another long match, Chinese conceptuele kunst 1997” [tot 3/8]
•DeBeyerd
Boschstraat22 - 4811GH Breda 0076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Fotografie in de zomen Celebrities-celebrities, Die andere Seite der Schönheit, 
Ossip” [Zin tot 21/9]

Den Haag 

■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg/-2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17Ù
“Haagse gezichten 16-1900, portretten uit de collectie” [tot 24/8]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDenHaag 0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“Man en paard, Hagenaars over beelden in de stad” [tot 30/8]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“De dandy, kleding, kunst en literatuur’’ [tot 31/8]

Deume

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WNDeume 00493/38.75.07- di-zo 12-17u 
“Dirk Oudes, 1895-1969” [tot 7/9]
Els Coppens [9/8 tot 27/10]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein I - Deventer 00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
Tom Claassen - sculpturen [tot 7/9]

Eindhoven 

■ Museum Kempen land
St.-Antoniusstraat5-7- 5616RTEindhoven 0040/252.90.93-di-zo 13-17u
“Frans Masereel 1889-1972” - grafiek [12/7 tot 7/9]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven:0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Werken vanaf 1985” - Mike Kelley/Antonietta Peeters [tot 14/9]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zo 10-17u 
“90.000 margarine vlootjes, 100 meter vooruit! West 8 over landschap in 
versnelling” [tot 31/8]
“De Gouden Eeuw in Groningen” [tot 14/9]
■ Tschumipaviljoen
Hereplein - Groningen 0050/314.45.62
“Gereserveerd” - C.P. Berbée [tot 7/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der ILeeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen 0050/363.57.91 - di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“Beelden van verlangen, colons uit Afrika” [tot 8/9]

KUNSTPROJECT

NOEVEREN
(Tuinen Tonen 3)

PHILIP AGUIRRE 
GERY DE SMET 
FRANS GENTILS 

JORIS GHEKIERE 
DIEGO JOOSTEN 

JAN KEMPENAERS 
BEATRIJS LAUWAERT 

LIEVEN PAELINCK 
PATRICK PICCARELLE

MERLIN SPIE

van 24 AUGUSTUS 
tot 5 OKTOBER 1997

Epicentrum: café De Koophandel 
steenbakkerij site “Lauwers” 

wijk Noeveren 
gemeente Boom (prov. Antwerpen)

#INFO 03/844.3 1.34

N• gemeentelijke cultuurdienst Boom
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Haarlem Rotterdam

■ De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem ©023/532.68.56 - ma-za ll-17u w 13-17u 
“Shoes or no shoes? Privécollectie van Pierre Bogaerts en Veerle Swenters" [tot ’ 

4/8]
Corinne Bonsma, Carlonie Coehorst - schilderijen, fotografie [9/8 tot 1/9]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem ^023/531.90.10 - di-za 10-17uw 12-17u
“Hoogtepunten uit het tekeningenbezit [tot 31/8]
"Hoogeëerd publiek, Friedlànderaffiches 1875-1925” [tot 7/9]
“Daken van de wereld, bergen in boeken” [tot 14/9]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstmat46M8-8051 GCHattem ®038/444.2897-di-zal0-17u
“Het Voerman-legaat van J.C. Hudig” - schilderijen [tot 30/9]
Henk Keijl [tot -/10]

Heemstede

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Letylaan 6 - 2103 XP Heemstede ©023/547.04.82 - wo-zo 14-17u
“Hier & mee/’ - Adam Colton, Jan van den Dobbelsteen, Krijn Giezen, Joep van
Lieshout, Theo Niermeyer. .. [tot 3/11]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen ©045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-zp 14- 
17u
“Collectie Aad de Haas” - schilderijen, grafiek [tot 31/8]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Hijenhuis - 8131 Heino/Wijhe ©0572/39.14.34 - di-zp ll-17u
“Keuze uit de eigen collectie” [tot 31/8]

‘s Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch © 073/687.78.00- di-vr 10-17u 
za-zp 12-17u
“Hedendaagse kunst uit Noord-Brabanf ’ - Rob Birza, Paul van Dijk, Guido
Geelen, Hans van Hoek... [18/7 tot 31/8]
"Tapijtontwerpen voor het nieuwe Justitiegebouw” - Rob Birza, Jeff Wall, Luc 
Tuymans, Mariene Dumas, Henri Jacobs... [29/8 tot 26/10]

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam £>010/436.37.13 - di-vr ll-16u30 zp 11- 
17uzp12-17u
Henk Chabot [tot -/8]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam £>010/412.40.48 - di-zp 14-17u 
Zomerpresentatie - Gijs van Bemmel, Wim Borst, Dicky Brand, Noor Camstra, 
Lies Cosijn, Jan van Halderen, Marc Kuyper, Wietske van Leeuwen... [tot 15/8] 
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam £>010/440.03.01 - di-zp 10-17u zp ll-17u 
“The 365 Magellan drawings” - Robert Longo [tot 3/8]
“Niet storen a.u.b." - Volker Albus [tot 31/8]
“De wereld van Charles Burki, uitvindingen en ontwerpen uit de toekomst van 
gisteren” [tot 31/8]
“Meret Oppenheim ontmoet Man Ray” [tot 14/9]
“Mijn eerste stoel, kindermeubilair uit de hele wereld” [tot 28/9]
“Monet, Van Gogh, Picasso en vele anderen, hoogtepunten uit een Haagse 
collectie” [tot 5/10]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BMRotterdam £>010/213.09.91 - wo-zp 13-18u
Tracy Mackenna, Edwin Janssen [12/7 tot 17/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark18-20-3015 CX Rotterdam £>010/441.94.00- di-za 10-17u zp ll-17u 
“Hubert Damischals gastconservator Moves, schaken en kaarten met het 
museum”/”9 jaar/4 dagen/1615 uur" - Martin Margiela - mode-ontwerpen [tot 17/8] 
“Project conservering moderne kunst''ƒ‘Project restauratie kunstnijverheid” [tot 
31/8]
“Egotectuur, architectuurprenten uit de collectie, samengesteld doo Ole Bouman" 
[tot 7/9]
“Inktvraat’’/"Ingevuld en opgelost, conservering moderne kunst’ [tot 8/9] 
“Bruse Namaun, 15 pairs of white bronze hands” [tot 27/10]
“Tassen en beugels, collectie Bosch” [tot 2/11]
“Het gebruiksvoorwerp" [tot 2/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CBRotterdam £>010/440.12.00- di-zp 10-17uzp ll-17u 
‘It’s new try it, Nederlandse architectuur en het transatlantische voorbeeld” [tot 
20/7]
“Jo Coenen, stad in de stad” [tot 27/7]
“Michel De Klerk, bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School” [tot 3/8] 
“Bernard Tschumi, een architectuur in beweging” [tot 31/8]
“Henri Evers (1855-1929), bouwmeester van het Rotterdams raadhuis” [tot 14/9] 
“Nine plus one, 10 jonge Nederlandse architectenbureaus” [tot 1/10]
Daniel Libeskind [30/8 tot 23/11]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BNRotterdam £>010/213.20.11 - di-zp ll-17u 
“Hong Kong” - Ed van der Elsken [12/7 tot 24/8] ' 
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam £>010/414.51.51 - wo-zp 13-17u 
Zomertentoonstelling [tot 31/8]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam £>010/411.01.44 - di-zp ll-18u 
“Mest, brandnetels en paardenbloemen” - Michel François [tot 27/7]

DE PONT

Arnulf Rainer
Microstrukturen

tm 31 augustus

Sigmar Polke
Hamburg Lerchenfeld

een fotowerk uit 1 975 -1976

tm april 1 998

recente aanwinsten

tm 7 september

de Tuin
Hilversum Schiedam van John Körmeling
•Exedra
Langestraat 52 - Hüversum ©035/623.31.38 - wo-za 12-17u zp 14-17u
Alessandro Mendini [tot 24/8]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn ®0229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-ZP 14-17u 
“Ir. FJ.L. Ghijsels, architect in Indonesië, 1910-1929” [tot 17/8] 
“India” [29/8 tot 19/10]

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam £>010/246.36.66- di-zp ll-17u zp 12u30-17u 
"Zomeropstelling, eigen collectie en aanwinsten” [tot 7/9] 
“De Gouden Eeuw van Schiedam, 1598-1795” [tot 26/10]

tm zomer 1998

Sittard 

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard £>046/451.34.60 - di-vr ll-17u zp-zp 14-17u 
“Ernstig maar niet hopeloos, nieuwe aankopen” [tot 31/8]

DE PONT Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur

Leeuwarden Tilburg

■ Fries Museum
Turjmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden ® 058/212.30.01 - ma-za ll-17uzp 13- 
17u
"Poolse grafiek uit de collectie Knecht-Drenth" [tot 24/8] 
“Randfiguren” - Gerrit de Wilde/”Kij” - Marleen Felius [tot 30/8]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden ^071/516.53.69 - wo-za 12- 
17uzpl3-17u
Frans de Wit - installatie [tot 2/8]
“Kunst van de nacht” [tot 2/8]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique250- Maastricht ^>043/329.01.90-di-zp ll-17u
Carl Andre [tot 31/8]
“Zone paintings” - Robert Mangold/”Bittersweet” - Alex Zegers/”Zomeren in het 
museum” [tot 7/9]
Jacques Janssen [tot 7/9]
“Archeologie geconserveerd”/”Romeins Maastricht en zijn beelden” [tot 28/9]

Middelburg

m Vleeshal
Markt - Middelburg ©0118/67.55.23 - di-zp 13-17u
“Spendid isolation” - Wim Riemens - fotografie [tot 31/8]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg <£>0118/62.66.55 - di-vr 10-17u za-ma 13u30-l 7u

Nijmegen 

“Locaties” - Wim Riemens - fotografie [tot 31/8]
■ Centrum Beeldende Kunst
Oude Haven 102 - 6511XHNijmegen £>026/351.13.00 -wo-zp 12-17u 
“Nieuwe leden GBK” - Mirso Bajramovic, Piet Jetten, Rinke Nijburg, Peter 
Nijenhuis... [tot 27/7]
■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen £>024/322.91.93 - ma-zp 10-17u zp 13- , 
17u
“Een reis langs de Niederrhein, collectie Robert Angerhausen" - tekeningen, 
grafiek [tot 31/8]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat.63A - 6512 AT Nijmegen ©024/360.17.46 - do-zp 13- 
17u
‘Forensic Park H” - Gerard Koek, Nathalie Brans, Jurgen Paus [tot 27/7]

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg £>013/584.10.10 - di-vr 12-17u zp-zp 13-17u
Zomersalon [tot 17/8]

■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GNTilburg £>013/536.74.75 - di-vr 10-17u zp-zp 12-17u 
“Visioenen in textiel, draadschilderijen van de Huichal Indianen uit Mexico” [tot 
31/8]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg £>013/54383.00 - di-zp ll-17u
“Microstructuren” - Amulf Rainer - schilderijen [tot 31/8]
“Zomeropstelling recente aanwinsten” [tot 7/9]
“Hamburg Lerchenfeld, een fotowerk uit 1975-1976” - Sigmar Polke [tot april 
1998]
“De tuin van John Körmeling” [tot zomer 1998]

Uden

■ Nieuwbouwterrein Uden-Zuid
Uden £>020/688.34.77-dagelijks ll-19u
“Bouwvak” - David Bade, Jeroen Doorenweerd, Jan van Duijnhoven, Alicia 
Framis, Voebe de Gruyter, John Körmeling, Honoré 9’0, Jan van de Pavert... 
[26/7 tot 17/8]

Utrecht 

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht £>030/236.23.62 - di-za l0-17uzp 12-17u 
“Droog Design, 1993-1996” [tot 17/8]
Charley Toorop. Gerrit Rietveld, Pyke Koch [12/7 tot 31/8]
■ Made in Heaven
Oudegrachi305 - 3511 PB Utrecht £>030/234.28.64 - wo-zp 13-18u 
“Landschap” - Rob Vas, Piet Pollet, Ans van de Vleuten, Erik Batstra, Paul van 
Zoelen [30/8 tot 4/10]

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

Veere 

■ Grote Kerk
Oudestraat 26 - Veere £>0118/50.18.29 - ma-zp 10-17u zp 13-17u
“Het hotel” - Ingrid van de Linde, Marlou Pluymaekers - schilderijen [tot 17/8]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo £>077/351.34.57- di-vr 10-16u30 zp- 
zp 14-17u
“Jazz voor ogen, collages 1957-1997” - Sam Middleton [tot 31/8] 
“Amerikaanse fotografie 1947-1997” [tot 31/8]

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- 
delijk.se huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

Rhenen
Zutphen

■ Gemeentemuseum Het Rondeel
Kerkstraat 1 -3911 LDRhenen £>0317/61.20.77-di-vr 12-17uza 13-17u 
‘Willem Roelofs (1822-1897), herontdekker van het Hollandse landschap” [tot 
13/9]

■ Museum Henriette Polak
Taadmarkt88 - 7216DE Zutphen £>0575/51.68.78 - di-vr ll-17u zp-zp 13u30-17u 
“4 ogen zien meer dan 2; 2 collectioneurs, 1 verzameling” [19/7 tot 17/8]

Roosendaal KUNSTIHUS
•

Molenstraat2- 4701JS Roosendaal £>0165/56.64.85 - di-zp 14-17u
Angela Bottenberg, Johanna Schweizer, Marijke van Vlaardingen/Wim Schütz 
[tot 28/7]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 september 1997. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 augustus 1997 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.

WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

delijk.se


Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 62 - JULI-AVGVSTUS1996 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 zónder 
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.

MET DE STEUN VAN

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

NUMMER 63 - SEPTEMBER-OKTOBER1996

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

J Het Ministerie van
Se de Vlaamse Gemeenschap, 

Administratie Kunst

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Mondriaan Stichting

REDACTIE

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

NUMMER 64 - NOVEMBER-DECEMBER 1996
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ 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 üjd 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 kunstroofaller tijden ■ Jeroen Boomgaard De stomme dichter van 
het Stedelijk ■ Dirk Lauwaert JLG De bloedende kersenboom na een 
zwerm meeuwen ■ Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleve
ringen Aflevering 6: Het gaat hier verschrikkelijk stinken

NUMMER 65- 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 CollishawU Koen Brams Vuilheid kan van een betoverende, aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit
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

NUMMER 67 - MEI-JUNI 1997 

■ W.J.T. Mitchell Wat willen beelden nu werkelijk! ■ Bart 
Verschaffel De beeldruimte van het stilleven (van Cotan tot Coorte) 
■ Bart Meuleman De ban, en hoe ze soms gebroken wordt ■ Steven 
Jacobs Nomaden tussen de geometrie Leegte en architectuur in het 
werk van Michelangelo Antonioni ■ Dirk Lauwaert De sculptuur als 
project ■ Sybrandt van Keulen In het spoor van Mc Phisto Over de 
paralogica van het zuivere citaat ■ Mare Holthof Ce qu'on appelle 
le vagabondage of de terugkeer van Hippolyte Taine ■ Koen Brams 
& Dirk Pültau Onder gieren Een gesprek met Isabelle Grow en 
Stefan Germer van Texte zur Kunst

AUTEURS

■ Carel Blotkamp Is hoogleraar kunstgeschiedenis van de 
nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1994 
verscheen van hem het boek Mondriaan. Destructie als kunst 
(Zwolle, Waanders/London, Reaktion Books).
■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch Insti
tuut van de Universiteit van Amsterdam. Samen met Sebastian López 
publiceerde hij Van het postmodernisme (1985). Daarnaast leverde 
hij een bijdrage aan de catalogus Rembrandt. De meester en zijn 
werkplaats (1991) en aan de bundel De Gouden Eeuw in perspectief 
(1992). Bij Babylon/De Geus verscheen in 1995 het boek De verloren 
zoon/Rembrandt en de Nederlandse kunst geschiedschrijving.
■ Jacques Derrida Filosoof. Verbonden aan de Ecole des Hautes 
Etudes (Parijs). Talrijke publicaties, waaronder L’êcriture et la 
différence (1967), De la grammatologie (1967), Marges (1972), La 
dissémination (1972), Spectres de Marx (1993). In Nederlandse 
vertaling verschenen: Sporen: de stijlen vanNietzsche (Wereldvenster, 
1986), De stem en hetfenomeen (Ambo, 1989), Sjibbolet: voor Paul 
Celan (Garant, 1992), Marges van de filosofie (Kok Agora/Pelckmans, 
1995) en Geweld en metaphysica. Essay over het denken van 
Emmanuel Lévinas (Kok Agora/Pelckmans, 1996).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Verbonden

Amsterdam.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raàf sinds januari 1994.
■ Iris Steen Historica. Redacteur van het Boekmancahier. Ze 
werkt aan een proefschrift over Nederlands-Belgische relaties 
tussen 1945 en 1980 (K.U.Leuven).
■ Dominic van den Boogerd Voormalig hoofdredacteur van 
Metropolis M. Directeur van de Ateliers (Amsterdam).

RECHTZETTING

In het artikel Onder gieren (DWR 67) is een hinderlijke fout 
geslopen. Isabelle Graw stelde dat de redactie van Texte zur Kunst 
de teksten bij de kunstenaarsedities als "hun speeltuin" beschouwt, 
In het interview werd verkeerdelijk de indruk gewekt dat de 
voorwoorden die functie vervulden.

IN HET VOLGENDE NUMMER 

elfde jaargang - nr. 69 - september 1997
(deadline: 15 augustus 1997)
Varia
Onder andere over Skulptur Projekte Münster, mode - een stand van 
zaken op het vlak van de theorievorming, Verzameling Vlaanderen 
(vervolg),...

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme

Tweemaandelijks
Planning
nummer 69
nummer 70
nummer 71
nummer 72
nummer 73
nummer 74
Oplage
15.000 ex.
Gratis beschikbaar

verschijnt
1 september 1997
1 november 1997

1 januari 1998
1 maart 1998

1 mei 1998
1 juli 1998

deadline
15 augustus 1997

15 oktober 1997
15 december 1997

15 februari 1998
15 april 1998
15, juni 1998

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

ABONNEMENT

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst Van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Gelieve op het 
stortihgsformulier het nummer te vermelden waarmee u uw 
abonnement wilt laten beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf 
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit u geld 
overmaakt! Voor de speciale aanbieding, zie de advertentie op 
bladzijde 26.
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer 422-2181611-46
Abonnement , 750 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 200 BEF
Rekeningnummer en tarieven Nederland
Stortingen vanuit een bank 63 31 38 452
van de Kredietbank NL Breda (gelieve in de mededeling uw adres te 
vermelden!)
Stortingen vanuit de postbank:
gelieve ons eerst telefonisch of schriftelijk te contacteren
Abonnement 40 NFL
Steunabonnement 110 NFL
Losse nummers 12 NFL
Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland
Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 250 BEF

Café - Grill 
"In den Eenhoorn" 

Kammerstraat 2 
9000 Gent 

09/224.23.14

Bekend om zijn
"Kunstzinnig opgebouwde grillades 

"Kleurrijke salades"
"Artistiek ingevulde visschotels" 

"Palet van desserts "
"Heldere en frisse bieren" 

"Volle wijnen"
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