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de Mondriaan, part 3

Een format moet al van het niveau van Die Hard 
zijn, wil een eerste, Iaat staan een tweede sequel het 
publiek nog in vervoering brengen. Hoe zou u dan 
warm kunnen lopen voor het derde deel van de 
correspondentie tussen “een moeilijk leesbaar 
kunsttijdschrift met een in zichzelf gekeerde, zelf
ingenomen benadering” en een professioneel, effi
ciënt en goedmoedig kunstfonds zoals de Mondriaan 
Stichting? Wel, leest u vérder, u zult het zich niet 
beklagen. Slagen onder de gordel, chantage en 
regelrechte kolder, het derde deel vemde Mondriaan 
bevat het allemaal!
Zoals u zich wellicht nog herinnert, werden de vier 
nog door de Mondriaan Stichting gesubsidieerde 
kunstbladen recentelijk getracteerd op het bezoek 
van een marketingbureau, namelijk Olde Heuvelt 
& Visser Strategische Marketing Adviseurs — 
onthoudt u vooral die laatste naam: Visser. De 
adviseurs onderzochten niet alleen “het subsidie
beleid ten aanzien van de tijdschriften” maar spra
ken meteen een vernietigend oordeel uit over de 
aanwezige uitgeefprofessionaliteit. We hebben 
reeds betoogd dat Olde Heuvelt & Visser niet 
alleen een bijzonder normatieve en eenzijdig markt
gerichte benadering aankleeft, maar daarenboven 
slechts op basis van een interview van tweeëneen
half uur een uitspraak meent te kunnen doen over 
de uitgeefkennis van de betrokken redacties.
Nog voor de Mondriaan Stichting een nieuwe 
tijdschriftenregeling heeft uitgewerkt, nog voor er 
daarover enig overleg is geweest, heeft de 
Mondriaan Stichting nu beslist om alvast werk te 
maken van één van de aanbevelingen van Olde 
Heuvelt & Visser, meer bepaald het advies om “de 
noodzakelijke uitgeefkennis bij de verschillende 
tijdschriften te versterken”. In opdracht van de 
Mondriaan Stichting organiseert de Vakopleiding 
Boekenbranche de Basiscursus Tijdschriften
uitgeverij. Voor 31 oktober 1997 moesten de redac
ties zich aanmelden voor deze opleiding. De cursus 
wordt door de Mondriaan Stichting gratis aan 
tenminste twee redactieleden van elk tijdschrift 
aangeboden (totale kostprijs: 32.000 NFL), maar 
daartegenover staat dat “deze professionele cursus 
met goed gevolg afgesloten móet worden”, wil men 
in de toekomst nog in aanmerking komen voor het 
ontvangen van subsidies. En wie duikt als docent 
van een van de vijf studiebijeenkomsten op? Ja 
hoor, de Heer Erik Visser. Eerst stelt hij zonder 
moeite vast dat er wat mangelt bij de kunst
tijdschriften, en dan draaft hij welwillend op om in 
die spijtige lacune te voorzien. Rechter en partij, in 
één-persoon verenigd, dat is zelfs een bananen
republiek onwaardig!
Oh ja, enkele dagen later viel er een nieuwe brief 
van de Mondriaan Stichting in de bus — de beslis
sing met betrekking tot onze aanvraag voor finan
ciële ondersteuning in 1998. De Mondriaan Stich
ting wil in 1998 continuïteit bieden wat betreft 
betoelaging, maar vraagt tevens dat wij ons bera
den “over de functie van De Witte Raaf in de 
toekomst”. Volgens de heer Melle Daamen heeft 
De Witte Raaf immers "voldoende tijd gehad om 
een markt te vinden”. “Dat dit niet het geval is 
komt mede door de relatief hoge redactionele kos
ten en een (nog) te zwakke uitgeefexpertise." Wij 
beraden ons inderdaad over de toekomst van De 
Witte Raaf, maar de cursus van Erik Visser, daar 
passen we toch voor. De Witte Raaf is dan ook een 
"in zichzelf gekeerd, zelfingenomen” tijdschrift.
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Over beleids- en advieskritiek. Of we 
nu werkelijk de fase van de ‘post
histoire’ beleven, mag geredelijk be
twijfeld worden. Handelingen en woor
den blijven ingeschreven in de tijd
stroom, huidige beslissingen zijn net 
als voorheen bepaald door vroegere, en 
leggen op hun beurt meer of minder 
strakke kaders vast waarbinnen in de 
toekomst keuzes zullen worden ge
maakt. Maar tegelijkertijd is onze be
wust geleefde verhouding met verleden 
en toekomst wel degelijk ingrijpend 
gewijzigd. Wij begrijpen onszelf im
mers niet langer in de eerste plaats als 
subjecten wier actuele denken of han
delen per definitie is opgenomen in een 
breder richtinggevend historisch ver
band. Elke notie van traditie schijnt ons 
vreemd geworden. We hebben ons de
finitief bevrijd van elke vorm van trouw 
aan een verleden, evenals van ieder 
toekomstgeloof: onze levens verwijzen 
niet langer naar een of andere utopie. 
Dat we zo alleen maar in blind om zich 
heen slaande gevangenen van een on
begrijpelijke actualiteit veranderen, 
schijnt weinigen te deren. Een zeker 
minimum aan materieel comfort lijkt 
voldoende om verdere vragen te voor
komen.
Ook het kritische denken getuigt steeds 
minder van zoiets als een historisch 
bewustzijn; ook de kritische geste lijdt 
van langsom meer aan geheugenver
lies. Ze kan of wil zichzelf bij voorbeeld 
niet langer funderen in een welbepaalde 
politieke traditie. Evenmin is ze er nog 
op uit om historische mogelijkheden 
met de . actualiteit op een zodanige 
('Benjaminiaanse') manier te verbin
den dat de herinnering het karakter van 
springstof verkrijgt Kritiek neemt hoe 
langer hoe meer de gedaante aan van 
een quasi-technische discursieve ope
ratie binnen de grenzen van het be
staande. Anders dan bijvoorbeeld de 
Kritische Theorie laat ze zich niet meer 
leiden door een regulatieve idee als 
rechtvaardigheid of gelijkheid. Wat is, 
wordt eenvoudigweg als vanzelfspre
kend gezien. Deze evidentie van het 
bestaande, gevolg van het groeiende 
onvermogen tot historisch denken, lijkt 

nog uitsluitend te beantwoorden met 
ofwel een overdosis aan zelfreflexiviteit, 
ofwel een exces aan transgressieve 
'theoreticiteit'. Ofwel bevraagt de kri
tiek zichzelf, haar sociale, culturele en 
tekstueel-retorische mogelijkheids- 
voorwaarden; ofwel tracht ze haar ei
gen onvermogen te pareren met behulp 
van wilde hypothesen over cyberborgs, 
simulacres of neuro-communicatie. 
Tussen deconstructie en ‘fatale theorie’ 
(Baudrillard) wordt het kritische den
ken stuurloos, zodat het uiteindelijk toch 
bij een van deze twee steigers aan
meert. Ondertussen verandert er niets. 
Het huidige deficit van het merendeel 
van de openbaar geuite cultuur- en maat
schappij kritiek vertaalt zich in een. spe
cifieke, zo stilaan ook dominante vorm 
van beleidskritiek. Met het algemene 
gebrek aan historisch bewustzijn spoort 
een zich kritisch gebarend commentaar 
op voorstellen, maatregelen, wetten,... 
dat actualisme aan reformisme paart. 
Het bekende kort-op-de-bal spelen gaat 
hand in hand met onmiddellijke tegen
voorstellen, directe suggesties ter ver
betering of optimalisering. Dergelijke 
kritiek verruilt reflexiviteit voor activi
teit: ze mimeert de fysische wet van 
actie en reactie. Haar verborgen model 
is de column, haar nadrukkelijk doel 
het creëren van nieuwsfeiten. Dit soort 
van beleidskritiek meet haar succes in
derdaad af aan het aantal vermeldingen 
in kranten en weekbladen. Daarbij zit 
de hoop voorop dat voldoende media- 
aandacht de betrokken beleidsorganen 
of-verantwoordelijken totpubliek com- 
mentaar-op-het-commentaar zal ver
plichten. Of deze zelfreferentiële com
municatieve cirkels ook echt veel uit
halen en nieuwe politieke of bestuur
lijke feiten in het leven roepen, is nog 
maar zeer de vraag.
Een beleidskritiek die zichzelf expli
ciet of impliciet in het teken stelt van de 
operatieve geslotenheid van het poli
tieke systeem enerzijds en het voor de 
mediale communicatie constitutieve 
onderscheid tussen actueel en niet-ac- 
tueel anderzijds, ziet zich uiteraard ge
noopt tot het kortsluiten van de kri
tische mogelijkheden zélf. Meer be

paald kan ze nog moeilijk anders dan 
ofwel de effectiviteit, ofwel de legiti
miteit van de bekritiseerde voorstellen 
of maatregelen ter discussie stellen. 
Ofwel gispt de kritiek de als te voorzien 
voorgestelde negatieve neveneffecten 
of disfuncties, en dat met het oog op een 
grotere efficiëntie: het sociaal-weten
schappelijke functionalisme van de ja
ren ’50 gaat thans voor kritisch-con- 
structief (of constructief-kritisch?) door. 
Ofwel laakt de kritiek de geplande of 
daadwerkelijk geïmplementeerde maat
regelen vanuit de in een veld of sector 
bestaande verdelingen in machtseven- 
wichten of belangenvertegenwoor
digingen. Het heet dan al snel dat be
langrijke organisaties of belangengroe
pen niet (genoeg) werden gehoord, en 
een voorstel of decreet daarom onvol
doende democratische legitimiteit zou 
bezitten. Dat laatste verschrompelt in
derdaad hoe langer hoe meer tot de (eis 
tot) erkenning van de bestaande machts
blokken en -coalities: democratische 
legitimiteit wordt synoniem met geoffi- 
cialiseerd corporatisme. Alweer: het 
bestaande als ultieme horizon, als van
zelfsprekend kader, als niet nader 
bevraagde bron van rechtvaardiging 
van... het bestaande.

Over dê Raad voor Cultuur ( etcetera). 
Ik maak deze algemene opmerkingen 
naar aanleiding van de onlangs goedge
keurde herstructurering door de 
Vlaamse Regering van het bestaande 
netwerk van adviesorganen in de di
verse culturele sectoren. Kort en bon
dig gezegd, komt die neer op de oprich
ting van (i) een overkoepelende Raad 
voor Cultuur, bevolkt door onafhanke
lijke deskundigen en vertegenwoordi
gers van de meer specifieke adviesor
ganen; (ii) een Raad voor de Kunsten, 
met verschillende commissies voor de 
deelsectoren letteren, muziek, musea, 
architectuur en vormgeving, podium
kunsten, en beeldende kunst; (iii) een 
Raad voor Volksontwikkeling en 
Cultuurspreiding, waarin de adviescom
missies voor de deelsectoren volks
ontwikkeling, culturele centra en 
bibliotheekwerk worden samenge-
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bracht. Het regeringsontwerp dat deze her
structurering decretaal vormgeeft, resul
teerde tot op heden nauwelijks in zoiets als 
een publiek debat. Maar het is te verwachten 
dat de in de nabije toekomst geformuleerde 
kritiek weinig zal verschillen van wat tot
nogtoe in de diverse informele circuits kon 
worden opgevangen. ‘Men’ vraagt zich daar
binnen bijvoorbeeld af of de nieuwe struc
tuur niet al te ingewikkeld en ambitieus is, 
zeker vooreen kleine regio als Vlaanderen; 
‘men’ plaatst kanttekeningen bij de feite
lijke verhouding tussen de drie Raden, of 
tussen bijvoorbeeld de overkoepelende Raad 
voor de Kunsten en de diverse deel- 
commissies. ‘Men’ (u en ik dus) vertelt het 
bekende verhaal en herhaalt al doende die 
onderhand vertrouwde kritische geste die 
haar eigen retorische doeltreffendheid stil
zwijgend verankert in een ook door de 
Vlaamse regering hoog ingeschat ideaal van 
organisatorische performativiteit. ‘Zal dit 
werken?’, zo vragen de critici zich af — 
hun antwoord luidt ontkennend. Ze voor
zien problemen inzake onderlinge coördi
natie of samenwerking met de ter zake be
voegde administraties, en formuleren op 
grond daarvan kritische bezwaren, vaak ook 
op verbetering gerichte bedenkingen.
Nu roepen organisatorische maatregelen 
welhaast noodzakelijk een ‘melioristisch’, 
op optimalisering gericht commentaar op. 
Het beslissende punt is echter dat de thans 
dominante vorm van beleids- en advies
kritiek meestal geheel en al blind is voor wat 
er nu juist wordt georganiseerd of geadvi
seerd, en daarmee samenhangend, voor de 
vraag welke in het licht van àndere moge
lijkheden de meest wenselijke verhouding is 
tussen het van overheidswege georgani
seerde domein en de concrete vorm van 
interventie. Die kwestie lijkt door niemand 
aan de orde te worden gesteld, ook niet als 
het gaat om advisering. Cultuur- en 
kunstadvisering bestaan, de Vlaamserover- 
heid wenst ze te herorganiseren en te opti
maliseren, waarna het kritische geroeze
moes in foyer of wandelgang snel-snel mo
gelijke disfuncties of organisatorische te
kortkomingen ontdekt. Maar vragen de kun
sten wel om zoiets als competente adviseurs? 
Zou bijvoorbeeld het veld Van de beeldende 
kunst in Vlaanderen niet eerder gediend zijn 
met een petit comité dat vöor drie of vijfjaar 
in samenspraak met de Minister van Cul
tuur op een bindende wij ze prioriteiten vast
legt en vervolgens zélf binnen dat kader 
beslist over aankopen, werkbeurzen, 
museale samenwerking, enzovoort?
Een kritische beoordeling van een beleids
plan of overheidsmaatregel resulteert thans, 
zoals gezegd, slechts zelden in dit soort 
kanttekeningen. Een reflexief ingestelde 
beleidskritiek die naam waardig zou daar
entegen moeten vertrekken van de gedachte 
dat er altijd meerdere modellen mogelijk 
zijn in het overheidsingrijpen binnen een 
welbepaald veld. Het functionalisme van 
zo’n kritiek is van de orde van het afwegen 
van equivalente mogelijkheden ter oplos
sing van specifieke veldproblemen en ge
tuigt zo van een algemene 'mogelijkheids- 
zin’ (Musil). En niet van een efficiëntie- 
denken dat de bestaande krachts- of 
machtsverhoudingen impliciet als onwrik
bare premissen aanvaardt en daarom zich
zelf uitsluitend kan legitimeren via kritische 
oprispingen die uiteindelijk enkel het admi
nistratieve geloof in het beheers- of stuur- 
vermogen van een gegeven organisatiewijze 
legitimeren. Kritisch is dat functionalisme 
dat het bestaande in differentie-termen op
vat en daarom altijd articuleert aan de hand 
van het onderscheid tussen actualiteit (‘dat 
wat is’ ) en mogelijkheid ( ‘dat wat ook kan’ ). 
Functioneel vanuit reflexief standpunt is die 
kritiek die meerdere mogelijkheden onder
ling confronteert en zo de top van het poli
tieke systeem verplicht om luidop dat te 
doen wat het sowieso doet: het nemen van 
bindende beslissingen binnen een context 
van zogenaamd haalbare én zogeheten on
haalbare opties. En wat haalbaar of onhaal
baar is, zou juist in en doorheen het politieke 
deliberatie- en beslissingsproces duidelijk 
dienen te worden. Ook om deze reden moet 
elke kritiek die het bestaande (of concreter: 
gegeven voorstellen, organisationele modi, 
enzovoort) tot maatstaf van haar eigen acti
viteit neemt, ondanks de schijn van het 
tegendeel gepolitiseerd heten. Want ze pac- 
teert - gewild of ongewild—met die ideolo
gische verenging van politiek tot bestuur 
(tot ‘haalbaarheid’) die in het Westen de 
voornaamste legitimatie van politici en po
litieke partijen is geworden.

Over veldverhoudingen en adviesorganen. 
Maar hoe zit het met het legitimiteitsgehalte 
van het ‘decreet houdende oprichting van 

een Raad voor Cultuur, een Raad voor de 
Kunsten, een Raad voor V olksontwikkeling 
en Cultuurspreiding en van een adviserende 
beroepscommissie inzake culturele aange
legenheden’? Feitelijk amendeert het een 
vroeger plan ter hervorming van de 
adviseringswerkzaamheden, geformuleerd 
in de van vooijaar 1996 daterende beleids
brief Samenspraak van de Vlaamse Minis
ter van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc 
Martens. Daarin was behalve van een over
koepelende Raad voor Cultuur sprake van 
drie vaste commissies, respectievelijk voor 
Kunsten, Volksontwikkeling en Biblio
theekwerk, en Jeugd. Voorde kunstensector 
voorzag dit plan technische subcommissies 
voor de verschillende disciplines. Die zou
den de adviezen van de Commissie Kunsten 
helpen voorbereiden maar geen autonome 
beslissingsbevoegdheid bezitten.
Tussen de eerste en de tweede versie van het 
plan ter herstructurering van het in cultureel 
Vlaanderen geleverde advieswerk ligt een 
niet publiek zichtbaar parcours van politiek 
overleg, compromissen, en vooral lobby
werk van de kant van veldorganisaties en, 
zo kan men althans vermoeden, uit de hoek 
van bestaande adviesorganen. Het heel wat 
centralistischer voorstel dat eerst ter tafel 
lag, beperkte immers de beleidsinvloed bin
nen onder meer de kunstensector tot een 
bijzonder kleine groep. Nogal wat mensen 
die nu wel relatief direct invloed kunnen 
uitoefenen, zagen zich in de toekomst al tot 
adviseurs-van-de-adviseurs (tot leden van 
de technische subcommissies) gedegradeerd 
worden, wat hen allicht weinig zinde. Het 
recent door de Vlaamse regering goedge
keurde ontwerp wij zigt daarentegen relatief 
weinig aan de al bestaande adviesstructuur. 
In feite stelt het voor alles een hergroepe
ring voor van de adviescommissies binnen 
de kunstensector en het domein van het 
sociaal-cultureel werk in telkens één raad, 
beide op hun beurt overkoepeld door een 
enkele Raad voor Cultuur. Of de laatste 
meer zal zijn dan een "vriendelijk ont- 
moetingsforum, is hoogstonwaarschijnlijk. 
Overigens was ook de vorige, door Patrick 
Dewael geïnstalleerde Raad voor Cultuur 
nauwelijks meer dan een praatkamer van als 
wijs beschouwde cultuursenatoren.
Of er ja dan nee behoefte is aan een meer 
gecentraliseerde adviesstructuur, mag hier 
een open vraag blijven. Wat de (door mij 
vermoede) geschetste gang van zaken hóe 
dan ook duidelijk maakt, is een latente poli
tieke functie van overheidsadvisering, in
zonderheid binnen de kunstensector. Ad
viesorganen zijn inderdaad altijd ook 
invloedskanalen waarlangs personen of or
ganisaties belangen kunnen behartigen, voor 
hen gunstige maatregelen kunnen pogen af 
te dwingen, enzovoort. En vooral verlenen 
ze degenen die ze bevolken om redenen van 
expertise of deskundigheid een officieel 
gezag. Met elk nieuw adviesorgaan worden 
de facto ook nieuwe honoraire posities ge
creëerd, en zo ook mogelijkhedenom hét 
informele aanzien van personen of organi
saties van overheidswege te formaliseren. 
Wie in een adviesorgaan gaat zetelen, ver
andert feitelijk van een officieuze in een 
officiële gezagsdrager. Men ziet z’n aan
zien of symbolisch kapitaal (Bourdieu) er
kend, en weet dat men voortaan ook in 
formeel opzicht een te passeren sluiswachter 
is.
Met het netwerk van adviesorganen corres
pondeert dus altijd een parallelle gezags- en 
invloedsstructuur. De uittekening ervan 
komt in nuce hierop neer dat de officiële 
politiek haar democratisch gelegitimeerde 
machtspotentieel gebruikt om een niet-de- 
mocratisch gelegitimeerde ‘neven-macht’ 
te organiseren op terreinen waarop ze hoe 
dan ook tussenkomt. Daarbij gaat het be
halve om de aanmaak van zakelijke advie
zen ook en vooral om het kanaliseren van de 
reële krachtsverhoudingen binnen een sec
tor. De feitelijk bestaande relaties van bo
ven- en onderschikking tussen individuen 
en instellingen worden met andere woorden 
politiek beheersbaar gemaakt, ja letterlijk 
georganiseerd, door het mechanisme van 
advisering. Dé achillespees in dit verband is 
minder de concrete activiteit van advisering 
als zodanig, en veeleer de aanstelling van de 
diverse positiebekleders. Want in de ogen 
van de de facto meest invloedrijke indivi
duen en instellingen zal het hele netwerk 
van adviesorganen hoe dan ook uitsluitend 
enige legitimiteit bezitten voor zover het 
hun reële sectorale impact of veldpositie 
enigszins weerspiegelt, en dat in de eerste 
plaats op personeel vlak. Zij die daadwerke
lijk domineren, dienen hun macht ook van 
overheidswege bekrachtigd te zien, zoniet 
volgen protesten en andere manoeuvres. 
Waar het bij een kritische analyse van het 

fenomeen adviesorganen kortom op aan
komt, is allereerst het (h)erkennen van de 
specifieke verhouding tussen 'veldpolitiek' 
en officiële politiek, tussen feitelijke en 
geofficialiseerde macht. Als de eerste ver
sie van het plan ter herstructurering van de 
advieswerkzaamheden binnen het Vlaamse 
cultuurlandschap werd bijgesteld, dan mis
schien wel vooral omdat het volgens de 
‘kopstukken’ van de betrokken sectoren niet ■ 
(langer) toeliet Om de machtsverhoudingen 
binnen de diverse domeinen op een ade
quate manier politiek te articuleren.

Over het conservatisme van adviesorga
nen. Het bovenstaande komt simpelweg neer 
op de socio-politieke (vast)stelling dat er 
om redenen van corporatistische legitimi
teit geen louter zakelijke, volledig sector- of 
veldonafhankelijke advisering mogelijk is. 
Het werk van adviesorganen die omwille 
van hun samenstelling de effectieve krachts
verhoudingen binnen een domein zouden 
negeren, zou al snel een bijzonder sterke 
sectorale tegenkanting oproepen. Meer al
gemeen geldt dat de afwezigheid van een 
democratische legitimiteit in de vorm van 
verkiezingen enkel door die vorm van veld- 
erkenning kan worden gesubstitueerd die 
néerkomt op een minstens principiële er
kenning door de sterksten in het veld. Daar
mee is meteen ook gezegd dat adviesorga
nen ipso facto conserverend, zoal niet con
servatief of behoudsgezind zullen optreden, 
wat in de. regel latent functioneel is voor het 
politieke systeem.
De vertaling van veld- in ‘adviessterkte’ 
verloopt uiteraard lang niet altijd volgens 
dat eenvoudige lineaire patroon dat één-op- 
één-relaties tussen veld- en adviesposities 
suggereert. Zo’n relatie van directe 
(weerspiegeling is doorgaans wel mogelijk 
in sectoren, zoals de sociaal-economische, 
waarbinnen organisaties zich omwille van 
de samenstelling van hun achterban tot rela
tief representatieve spreekbuizen of 
belangenbehartigers kunnen opwerpen. De 
feitelijke representativiteit kan worden af
gemeten aan dé ledenaantallen, en dan ligt 
het voor de hand om adviesmandaten (mede) 
te verdelen naar rato van deze getalsterkte. 
Dit model is in Vlaanderen in principe ook 
voor sommige culturele sectoren hanteer
baar, zo bijvoorbeeld voor het domein van 
het sociaal-cultureel werk (dat koepel- 
organisaties heeft). Het lijkt daarentegen- 
onbruikbaar binnen de verschillende velden 
van kunstproductie en -distributie.
Het steeds meer aanvaarde beginsel dat 
kunstadvisering verschilt van directe 
belangenbehartiging, heeft de zojuist gesig
naleerde samenhang tussen feitelijke en 
geofficialiseerde krachtsverhoudingen niet 
veranderd, wel ingewikkelder gemaakt. Het 
weren van direct betrokkenen uit adviesor
ganen - typevoorbeeld: de directeuren van 
theatergezelschappen of musea - resulteert 
doorgaans enkel in een verschuiving: indi
recte maar officieus wel degelijk (h)erkende 
woordvoerders van de facto invloedrijke 
personen of instellingen maken de dienst 
uit. De vertaling van veld- in adviessterkte 
verloopt dus van langsom meer op een zo
wel letterlijk als figuurlijk bemiddelde wijze. 
Intermediairen zoals critici of curatoren 
winnen hiermee gewoonlijk aan invloed, 
maar dan niet als autonome actoren, wel als 
de officieus gedelegeerde representanten 
van zij die zich niet langer op een recht
streekse of officiële manier kunnen of mo
gen (laten) vertegenwoordigen. Vandaar het 
toenemend belang, ook in Vlaanderen, van 
de ‘richtingenstrijd’ binnen adviesorganen. 
Het altijd belangengeleide gevecht om in
vloed en financiën wordt steeds meer gesu
blimeerd tot een soms precieus aandoende 
retoriek waarin uitdrukkingen als ‘vernieu
wing’ of ‘continuïteit’ voor de goede ver
staanders - lapidair gesteld: voor de betrok
ken veldheren - altijd ook concrete keuzes 
indiceren, en zo in de beruchte laatste in
stantie op de feitelijke veldverhoudingen 
zijn terug te voeren.
De om redenen van legitimiteit en politieke 
functionaliteit allicht onvermijdelijke di
recte of indirecte homologie tussen veld- en 
adviessterkte, zorgt zoals gezegd voor een 
quasi-automatisch conservatisme. Dat toont 
zich in de kunstadvisering het duidelijkst in 
de steeds weer opnieuw vast te stellen, vaak 
trouwens ook juridisch (voor Vlaanderen: 
decretaal) verankerde praktijk van het belo
nen van geleverde prestaties. Adviezen in
zake aankopen of subsidiëring consacreren 
inderdaad opvallend vaak reeds in het veld 
geconsacreerde actoren en officialiseren  ja 
versterken zo op een rechtstreekse wijze de 
bestaande krachtsverhoudingen op symbo
lisch en/of organisatorisch vlak. Wat lijkt er 
overigens meer voor de hand te liggen dan 

het beleidsmatig erkennen van het al er
kende, zeker in door smaakonzekerheid en 
stijlpluralisme gekenmerkte domeinen als de 
hedendaagse beeldende kunst of de contem
poraine dans? Vraag is dan natuurlijk waarom 
men überhaupt nog adviesorganen nodig 
heeft: enigszins betrouwbare en valide 
indicatoren van feitelijk aanzien volstaan. 
De behoudsgezindheid die het functioneren 
van adviesorganen karakteriseert, kan in 
culturele sectoren alsnog worden doorbro
ken via de installatie van tijdelijke auto- 
nomefondsen meteen welbepaalde opdracht 
wier taak het juist zou zijn om in de diverse 
artistieke subsystemen organisatorische 
vernieuwingen te stimuleren enerzijds, op 
een gerichte wijze de productie van contra- 
of heterodoxe kunstwerken aan te moedigen 
anderzijds. Gegeven de zojuist geschetste 
sociologische dynamiek is het inderdaad 
verre van evident, en alles bij elkaar geno
men efficiënt noch functioneel, om de 
adviesbevoegdheden over artistieke kwes
ties binnen telkens één enkel sectoraal or
gaan te concentreren. Zowel de gedurige 
temporalisering van de feitelijke kunst
productie overeenkomstig de ook in de di
verse (sub)velden discursief gearticuleerde 
tegenstelling tussen oud en nieuw, als de 
daarmee verbonden, vaak generationeel 
gekleurde symbolische en organisatorisch- 
financiële machtsverdelingen tussen nieuw
komers en gevestigden, pleiten voor de 
reproductie van de scheidslijn tussen cen
trum en periferie(ën) op het niveau van 
advisering. Voor zover in de kunstensector 
het adviesmodel wordt behouden, wat zoals 
eerder gezegd niet vanzelfsprekend is, komt 
het er met andere woorden op aan om de 
homologie tussen veld(en) en adviesorga
nen zodanig door te trekken dat de allicht 
belangrijkste breuklijn ook officieel wordt 
geïnstitutionaliseerd via een dubbele, a priori 
conflictgeladen adviespraktijk.

Over de contingenties van het adviseren. In 
het informele geroezemoes dat verwachte 
of feitelijke adviezen onophoudelijk om
geeft, wemelt het gedurig van de anekdotes 
en petites histoires. Deze geruchtenmolen 
steunt op de nimmer geproblematiseerde 
premisse dat in laatste instantie geen artis
tieke en zakelijke afwegingen in het geding 
zijn, maar persoonlijke smaken en vooral 
individuele belangen en ambities de door
slag geven. Het zich vaak alweer ten on
rechte als kritisch gebarende commentaar 
volgt het bekende alledaagse stramien van 
de morele veroordeling: het personaliseert 
gemaakte keuzen, het attribueert beslissin
gen niet aan een collectief maar aan indivi
duen (en meer bepaald aan hun ‘lage kant
jes’). Aldus stelt men zichzelf als het ware 
gerust over de onrustwekkende want 
onophefbare contingentie van elke vorm 
van beslissen of selecteren.
In de modaal-logische zin van hét woord is 
iedere beslissing per definitie contingent: ze 
is noch onmogelijk, noch noodzakelijk. Elke 
beslissing, en a fortiori ook elk advies, is een 
selectie uit een horizon van minstens twee 
(ja/nee), meestal vele mogelijkheden. Om- 
gekeerd geldt dat een selectie juist veran
dert in een beslissing voor zover ze nooit ten 
gronde kan worden verantwoord en daarom 
in de vorm van een bewuste daad of wilsact 
aan een toerekeningsvatbare actor moet 
worden toegeschreven. De individuele of 
collectieve beslisser kan dan uiteraard wel 
degelijk goede redenen of argumenten ter 
legitimering inroepen, maar die zullen teza
men genomen nooit zoiets als een sluitende 
redenering, laat staan een onwrikbaar 
algoritme opleveren. De contingentie van 
een selectieve beslissing kan dus nimmer 
geheel en al opgeheven worden. Beslissen 
is kiezen op grond van meer of minder 
rationele overwegingen, na meer of minder 
deliberatie - maar de gemaakte selectie zal 
hoe dan ook nooit haar selectieve karakter 
verliezen en juist daarom een altijd anders
mogelijke beslissing blijven.
Zowel in het alledaagse leven als binnen 
organisaties of gremia allerhande wordt bij 
het nemen van besluiten voortdurend koers 
gevaren op functionele equivalenten voor 
mathematische procedures of algoritmen. 
Zoals: het hiërarchisch ‘trappen’ van 
beslissingsbevoegdheden, het inroepen van 
consensus of het (strategisch) verwijzen naar 
al bestaande routines. In adviesorganen kan 
men daar doorgaans niet op terugvallen, en 
lijken daarom de facto discursief overleg of 
argumentatieve negotiatie enerzijds, het 
stemmen volgens de meerderheidsregel an
derzijds, de meest aangewezen werkwijzen 
om adviesbeslissingen te genereren. Beide’ 
procedures heffen uiteraard niet het 
contingente karakter van de genomen be
slissingen op, maar maken die wel (meer)
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aanvaardbaar voor de buitenwacht. Elke 
cultuur kent legitieme en illegitieme manie
ren om met contingentie om te gaan, en in de 
moderne bestuurscultuur komen ‘na lang 
overleg’ of ‘na geheime stemming’ geno
men beslissingen minder arbitrair over dan 
bij voorbeeld louter persoonlijke keuzen. In 
het geding is noch meer, noch minder dan 
een sociale constructie, een gedeeld geloof 
in het geloof dat een gesocialiseerde 
contingentie in het omgaan met meerdere 
mogelijkheden de kans op willekeur ver
kleint. De informele debatten die beslissin
gen van adviesorganen in het domein van 
vooral de hedendaagse kunsten meer dan 
eens uitlokken, leren juist dat het officiële 
geloof feitelijk niet wordt geloofd: de in 
naam collectieve beslissing wordt alsnog 
gepersonaliseerd.
Maar er is meer. Het socialiseren van 
contingentie via procedures als discursief 
overleg of stemming blijf altijd aangewezen 
op een zekere context van impliciete con
sensus. De procédurale uitkomsten bezitten 
enkel een schijn van plausibiliteit tegen niet 
gethematiseerde achtergrondverwachtingen 
en onproblematische evidenties. Indien deze 
impliciete consensus ontbreekt, slaagt een 
beslissing er nooit in om zichzelf enigszins 
te ‘plausibilisèren’ in de ogen van buiten
staanders. En het mangelt in het bijzonder 
de hedendaagse kunsten effectief aan een 
minimale eensgezindheid over esthetische 
kwaliteitsmaatstaven. Zowel binnen als 
buiten de diverse artistieke velden heerst al 
jarenlang een toestand van geïnstitutionali
seerde anomie die - om kort te gaan - ieder 
advies betreffende hedendaagse kunst
uitingen discutabel maakt, en dat ook na 
soms lang aanslepende interne discussies. 
Adviseren is synoniem met beslissen, en in 
de verschillende kunstvelden lijkt beslissen 
omwille van het gebrek aan een werkbare 
consensus synoniem met de communicatie 
van besluiten wier contingentie van de orde 
van de pure arbitrariteit is. Vandaar overi
gens het succes van kunstsociologieën à la 
Bourdieu, waarin het nemen van beslissin
gen door overheden, instellingen of advies
organen de facto neerkomt op het uitoefe
nen van symbolisch of cultureel geweld. 
Gegeven de afwezigheid van bindende es
thetische normen doet de productie van bin
dende beslissingen, of het geven van quasi- 
imperatieve adviezen, uiteindelijk niet min
der willekeurig aan dan de band tussen een 
betekenaar en een betekende.
Het probleem met redeneringen à la 
Bourdieu is dat ze bij wijze van spreken deel 
uitmaken van het functioneren van advies
organen en - algemener gesteld - de sociale 
reflexiviteit van beslissingsprocessen nege
ren. De bekleders van adviesposities zijn 
zich immers in de regel hoogst bewust van 
het feitelijk onbeslisbare karakter van es
thetisch geladen beslissingen en, daarmee 
samenhangend, van de mogelijke beschul
diging van willekeur en pure machts
uitoefening. Ze weten dat, lapidair gesteld, 
esthetische smaken betwist kunnen wor
den, en ze verwachten daarom .bij voorbaat 
kritiek op feitelijke adviesbeslissingen. Men 
anticipeert daarop, en wel door terug te 

vallen op de altijd tijdelijke uitkomsten van 
het in het veld zélf gevoerde gevecht om 
erkenning. Concreet houdt zulks in dat ener
zijds de kunstkritiek en - algemener - 
mediaal bemiddelde reputaties, anderzijds 
publiekssucces en/of institutioneel aanzien 
(zoals tentoonstellingen in belangrijke mu
sea, of voorstellingen in het buitenland) een 
groot gewicht in de schaal leggen bij het 
beargumenteren van adviezen. De reflexieve 
verwachting van te verwachten kritiek ver
sterkt zo het al gesignaleerde conservatisme 
van adviesorganen: toekomstige oprispin
gen vanuit het veld worden in het heden 
gepareerd door te consacreren wat het veld 
zélf al in het verleden heeft geconsacreerd. 
Bij de beoordeling van de dossiers van 
nieuwkomers moet een tweede bekende 
verdedigingsprocedure mogelijke kritiek bij 
voorbaat wegnemen: de evenwichtige sprei
ding van subsidies over verschillende ten
densen of esthetische richtingen. Dit begin
sel van gelijkmatigheid komt neer op de 
keuze voor de niet-keuze, het vermijden van 
eenduidige ingrepen in de veldverhoudingen 
tot het moment waarop alweer het veld zelf 
zich voor deze of gene stroming heeft uitge
sproken. Het uiteraard retorische beroep op 
het principe van vernieuwing houdt inder
daad doorgaans enkel in dat alleen de strijd 
om erkenning adviesgewijs wordt erkend. 
Men vermijdt het doen van letterlijk ingrij
pende uitspraken, het nemen van beslissin
gen die voor het lopende gevecht der pre
tendenten werkelijkbeslissend zouden kun
nen zijn. Bij deze hoogst courante praktijk 
kan men weerom de kanttekening maken 
dat ze het advieswerk eigenlijk ombuigt in 
de richting van het officialiseren van het 
bestaande.

Over de ‘samenspraak’ tussen en binnen 
adviesorganen. Minister van Cultuur Luc 
Martens heeft zowel de eerste als de tweede 
versie van het plan ter hertekening van het 
Vlaamse advieslandschap onder de noemer 
‘samenspraak’ aangekaart. Dit is een bij
zonder merkwaardige term. De ministeriële 
‘memorie van toelichting’ van dit “nieuw 
concept over advisering in de cultuursector” 
reduceert de betekenis van deze term tot de 
gedachte dat over alle (deel)sectoren heen 
een breed overleg nodig is, wat de oprich
ting van drie overkoepelende raden legiti
meert. Het is echter zeer de vraag of er 
überhaupt voldoende inhoudelijke raakvlak
ken bestaan voor een zinvolle ‘samenspraak’ 
tussen de kunsten en de diverse vormen van 
volksontwikkeling of, binnen het domein 
van de kunsten, tussen bijvoorbeeld de sec
toren muziek en letteren. Zijn deze velden 
van betekenisproductie en -distributie niet 
zodanig gedifferentieerd en verzelfstandigd 
dat de verhoopte samenspraak op een dove- 
mansgesprek moet uitlopen (of op de aan
maak van fraseologische adviezen)? Staat 
bijvoorbeeld de op permanente vernieuwing 
gerichte dynamiek binnen de professionele 
kunstproductie niet totaal haaks op de on
vermijdelijke traagheid van elke vorm van 
cultuurspreiding? Deze en aanverwante 
retorische vragen beantwoorden uiteraard 
zichzelf.

Het fundamentele probleem in de overheids- 
regulering van culturele materies is dat ie
dere algemene notie van cultuur het voor
werp van maatschappelijke definiërings- 
processen, dus de inzet van ‘strijd’ vormt, 
maar dat tegelijkertijd ook duidelijk 
afgrensbare autonome domeinen of velden 
van cultuurproductie en -distributie bestaan. 
Zo kennen de diverse kunstvelden hen ken
merkende instellingen (zoals uitgeverijen 
of musea), hen typerende verhoudingen tus
sen commerciële en niet-commerciële cir
cuits (en die relaties liggen in bijvoorbeeld de 
beeldende kunst totaal anders dan in de lette
ren), hen karakteriserende wijzen van car
rière maken, enzovoort. De (sub)sy stemische 
specificiteit van de diverse culturele velden 
ondergraaft de facto de idee van het bestaan 
van zoiets als cultuur in algemene zin: de 
onderlinge verschillen of differenties ma
ken iedere overkoepelende ‘identitaire’ be
paling bij voorbaat onwaarschijnlijk. De 
term ‘cultuur’ is een lege betekenaar, en als 
izodanig kan hij wel worden geadministreerd 
en beheerd, echter niet ook het object van 
een inhoudelijk onderbouwd eengemaakt 
beleid vormen. En a fortiori ook niet van 
eensluidende adviezen.
Het komt mij voor dat de reële functie van 
een algemene Raad voor Cultuur noch meer, 
noch minder omvat dan het zichtbaar ma
ken van wat al te zichtbaar is, en wel de 
geschillen tussen de verschillende velden 
van betekenisproductie- en distributie. Niet 
‘samenspraak’ maar strijdigheid zou het 
geleverde advieswerk dienen te kenmer
ken. Maar ook de advisering van een Raad 
voor de Kunsten zou de feitelijk bestaande 
differenties in functioneren, inzet, enzo
voort van de uiteenlopende deelsectoren 
discursief moeten (be)reflecteren. Aldus 
wordt misschien duidelijk wat sowieso over
duidelijk is: de reële afwezigheid van het 
object dat iedere Minister van Cultuur pre
tendeert te administreren. Alles welbe
schouwd verwijst de term ‘cultuur’ naar een 
simulacre dat haar hyperreële karakter 
slechts weet te verbergen via de inflatoire 
discursieve culturalisering van alle denk
bare praktijken enerzijds (zie woorden als 
‘bedrijfscultuur’ of ‘commerciële cultuur’), 
via de politisering en juridisering van ze
kere materies onder de noemer ‘cultuur’ 
anderzijds.
De term ‘samenspraak’ roept ook het beeld 
op van adviesorganen waarbinnen aimabel 
wordt gediscussieerd, vriendelijk overlegd, 
geruisloos genegotieerd, beminnelijk 
gepalaverd. Geen tactische manoeuvres, 
geen avondlijke telefoontjes, geen finan
ciële of andere belangen, geen polemieken. 
In de advisering inzake culturele materies 
wordt het geloof in het consensuele geloof 
dat cultuur cirkelt rond het waardevolle en 
nastrevenswaardige, ja ‘het hogere’, 
geaffirmeerd door een praktijk van eens
gezindheid, geobjectiveerd in eensluidende 
aanbevelingen. Dit is echter alleen mogelijk 
door het geloofsobject niet nader te om
schrijven, wat feitelijk dan ook gedurig ge
beurt. Uitdrukkingen als ‘cultuur’, ‘kunst’ 
of ‘kwaliteit’ worden in officiële documen
ten inderdaad haast nimmer gedefinieerd.

Men veronderstelt hun referent als gekend, 
men voert rituele dansen uit rondom een 
onbepaalbare leegte die enkel kan worden 
bezweerd via de immer herhaalde invocatie 
van een handvol termen. Wat nu juist cul
tuur of kunst is, weet niemand - maar deze 
spreekwoordelijke lege plek fascineert als 
een heuse aantrekkingspool het officiële 
spreken van zowel beleidsmakers als hun 
adviseurs, wier woorden getuigen van een 
geloof in het bestaan van referenten die 
slechts weinig ongeloof behoeven om voor 
hersenspinsels door te gaan.
Het geloof in de waarde van kunst-en-cul- 
tuur fundeert in laatste instantie het doen en 
laten van allen die deel uitmaken van de 
verschillende door de overheid gereguleerde 
velden van betekenisproductie en -distribu
tie. Alvast in de beeldende kunst is sinds 
Duchamp de ondermijning van deze mo
derne vorm van neoreligiositeit een vast 
onderdeel geworden van de veldpraktijk. 
Paradoxaal genoeg heeft deze deconstructie 
het geloof in de onuitsprekelijke waarde — 
modieus geformuleerd: de alteriteit - van 
het geloofsobject enkel versterkt (op een 
analoge wijze affirmeerde het deconstruc
tivisme binnen de filosofie het geloof in de 
onbepaalbare waarde van de wijsbegeerte). 
Een op ‘samenspraak’ gerichte advies
praktijk zal deze vicieuze geloofscirkels 
enkel herbevestigen via een fraseologische 
eensgezindheid die, zoals gezegd, reële ver
schillen negeert en systemische of functio
nele differenties miskent. Kunst- of 
cultuuradvisering die naam waardig zou 
daarentegen reëel bestaande onderscheiden 
in functioneren of werking aangrijpen tot 
het munten van een onbeslisbare ‘strijdig
heid’ — concreet: een onderling onverzoen
bare partijdigheid - over de waarde van wat 
waardevol wordt geacht en, algemener, over 
de geloofbaarheid van wat hoe dan ook 
wordt geloofd. Haar verdeeldheid of ‘hard 
pluralisme’ zou voor eens en altijd duidelijk 
maken dat de letteren een andere taal spre
ken dan de beeldende kunst, dat literaire 
richtingen met elkaar niets vandoen hebben 
en onderling inderdaad alleen maar een strijd 
op leven en dood uitvechten, en dat iedere 
vorm van kunst- of cultuurgeloof zich van 
de traditionelere vormen van religiositeit 
enkel onderscheidt door de afwezigheid van 
een gezaghebbende instantie. Kunst- en 
cultuuradvisering die naam waardig is noch 
meer, noch minder dan de tragische 
affirmatie van de onmogelijkheidvwa kunst- 
of cultuuradvisering. Deze conclusie mag 
hoogst retorisch aandoen - maar dat is ook 
elke beargumenteerde beslissing van een 
adviesorgaan. Het komt er juist op aan om 
die retoriek als niets-dan-retoriek, als lege 
contingentie te representeren. Dat is ten
slotte ook de democratie: een stembusgang 
op zondagmorgen die het-anders-mogelijk- 
zijn van iedere individuele stembeslissing 
middels holle frasen als ‘volkssoevereini
teit’ en ‘de wil van het volk’ officialiseert. 
De echte kunst- of cultuuradviseur is hij of 
zij die op een ongelovige manier gelovig is: 
‘mijn stem doet er niet toe, maar misschien 
maakt ze desondanks een verschil’.

Rudi Laermans

De afbeeldingen maken deel uit van de 
serie The Table of Power van Jacqueline 
Hassink. De afbeelding op de voorpagina 
is getiteld The meeting table of the Board 
of Directors BATIndustriesp.Lc., London, 
Great Britain, 12 december 1994’, de af
beelding op deze pagina The meeting table 
of the Board of Directors BMW AG, 
Munich, Germany, 15 december1994. Van 
28 november 1997 tot 22 februari 1998 
loopt in het Arnhemse Museum voor 
Moderne Kunst de tentoonstelling Female 
Power Stations/Queen Bees van Jacqueline 
Hassink. Het adres: Utrechtseweg 87, 
6812 AA Arnhem, 026/351.24.31.
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De representatie van ruimte en de ruimte van de representatie
In de westerse kunsttraditie zijn landschap
pen en architectuurschilderingen van on
dergeschikt belang. Narratieve genres die 
bijbelse, mythologische of historische ge
beurtenissen uitbeelden, zijn doorgaans meer 
gewaardeerd. Landschappen of architecto
nische ruimtes fungeren weliswaar vaak als 
achtergrond voor de uitbeelding van een 
narratieve scène, maar als onderwerp op 
zich wörden zij slechts als mooi of knap, 
niet als belangrijk bevonden. Er zijn echter 
momenten in de westerse kunstgeschiede
nis waarop de uitbeelding van een land- 
schap of een architecturale ruimte tot een 
geprivilegieerde picturale praktijk uitgroeit. 
Zelfs dan zijn de gerepresenteerde ruimtes 
geen doel op zich, maar fungeren ze veeleer 
als middel om de aandacht te vestigen op de 
ruimte van de representatie als zodanig. 
Door het representeren van ruimte doen 
kunstenaars programmatische ‘uitspraken’ 
over het soort ruimte dat aan de orde is 
wanneer zij een schilderij maken.
De ruimte van de representatie, wat moeten 
we daaronder verstaan? Het is onmogelijk 
om op die vraag een enkelvoudig antwoord 
te geven. De geschiedenis van de kunst kan 
zelfs voorgesteld worden als een opeenvol
ging van veranderende opvattingen daar
over. Er zijn perioden waarin de ruimte van 
de representatie gedefinieerd wordt als een 
illusionistische ruimte, terwijl veel 20ste- 
eeuwse kunstenaars hun gehele loopbaan 
gewijd hebben aan de verkenning van het 
platte vlak. In deze tekst wil ik laten zien hoe 
veranderende ideeën over de ruimte van de 
representatie zich manifesteren in speci
fieke representaties van ruimte.

Karel van Mander en het landschap

In de 17de-eeuwse Nederlandse schilder
kunst is de uitbeelding van landschappen 
minder marginaal dan bijvoorbeeld in de 
Italiaanse Renaissance. De Nederlandse tra
ditie onderscheidt zich bovendien van de 
Italiaanse door de niet-geïdealiseerde uit
beelding van het landschap - of van de 

■ 19de-eeuwse romantische traditie door de 
niet-universele voorstelling. De relatief hoge 
appreciatie van de Nederlandse landschap
schilderkunst heeft echter weinig te maken 
met gebrek aan idealisering of universali- 
sering, en eerder met de manier waarop het 
landschap als emblematisch ervaren wordt 
voor de ruimte waar de representatie toe
gang tot verschaft. Het landschap wordt niet 
langer gezien als een achtergrond voor, maar 
als de ingang tot een geschiedenis.
De groeiende waardering van de landschap
schilderkunst manifesteert zich onomwon
den in Karel van Manders Schilder-Boeck 
(1604). [1] Deze tekst is vandaag de dag 
vooral bekend als contemporaine proeve 
van geschiedenis van de Nederlandse en 
Vlaamse schilderkunst van de 15de en 16de 
eeuw. Maar het boek bevat ook een theorie 
van de schilderkunst, de zogenaamde Grondt 
der edel vry schilder-const. [2] Dit theore
tisch leerdicht besteedt een hoofdstuk aan 
het landschap. Dat is opmerkelijk, want er 
zijn geen aparte hoofdstukken gewijd aan 
het stilleven, het portret, architectuur- 
.schilderingen of historieschilderkunst. Om 
die reden staat dit hoofdstuk bekend als een 
vroege verdediging van het landschap. Maar 
men heeft ook altijd aangenomen dat Van 
Mander in navolging van zijn Italiaanse 
collega Vasari, auteur van Levens van de 
meest excellente schilders, beeldhouwers 
en architecten (1568), het landschap uitein
delijk toch ondergeschikt maakt aan het 
hogere genre van de historieschilderkunst. 
De Amerikaanse kunsthistoricus Walter S. 
Melion heeft echter overtuigend aangetoond 
dat Van Mander het landschap weliswaar 
bestempelt als een typisch Nederlands 
aandachtsgebied, maar het terzelfder tijd 
voorstelt als een paradigma voor de schil
derkunst. Het landschap fungeert als een 
standaard waarnaar schilders van wat voor 
onderwerp dan ook moeten streven. [3] Dat 
het landschap door schilders inderdaad als 
model gehanteerd wordt, verklaart meteen 
waarom Van Mander niet op andere genres 
ingaat. Het landschap is voor Van Mander 
emblematisch, aldus Melion, omdat vol
gens hem de optische impressies zoals deze 
door een landschap gegenereerd worden, de 
essentiële componenten van een goed geor
dende geschiedenis spiegelen. “Hij moedigt 
de aankomende schilder aan om op de voor
grond figuren als coulissen te plaatsen: aan 
de zijden gepositioneerd, zullen zij als een 
kader fungeren, dat het gebied markeert 
voorbij of langs welk de ogen in het beeld
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Perspectief correctie, 4 horizontale lijnen, 1968, foto: Frequin-photos

kijken. Om te verzekeren dat de ogen aan
dachtig zullen dralen, adviseert hij schilders 
om een diepe achtergrond te ontwerpen, 
waarin de ogen kunnen ronddwalen, en hij 
voegt eraan toe dat eerder het panoramische 
vergezicht dan de eigenlijke personages het 
beeld een centrum verschaft”. [4]
Van Mander relateert de wijze waarop een 
verhaal zich ontwikkelt aan de manier 
waarop een landschap geconstrueerd is. Niet 
de opvoeringswijze van de figuren, maar 
hun plaats in de ruimte verhoogt hun aan
trekkingskracht. De retorische effectiviteit 
van een verhaal is afhankelijk van de mid
delen waarmee het landschap de ogen van 
de kijker mobiliseert en deze verleidt het 
beeld te betreden. Het belangrijkste onder
deel van een landschap is voor Van Mander 
de verte, omdat die de toeschouwer dwingt 
zich in het beeld te begeven: “Kijk hoe al het 
landschap in de verte de gedaante van de 
lucht aanneemt, wazig wordt en bijna hele
maal in de lucht overgaat; staande bergen 
lijken wolken die bewegen. [Kijk] ook hoe 
in het veld sloten, voren [en alles] wat we 
zien als met plavuizen belegde vloeren naar 
achteren toe van weerskanten allemaal op 
het vluchtplan toelopen en nauwer worden. 
Laat het je niet gaan vervelen, hier op te 
letten, want het geeft een sterke ruimtelijke 
werking aan je achtergronden”. [5] Van 
Mander beschrijft het landschap niet als een 
thema of een onderwerp maar als een struc
tuur. De landschapschilder moet het opti
sche effect van diepte nastreven opdat de 
kijker het beeld ingeleid wordt. Hij analy
seert de optische routes die het landschap 
aan de kijker aanbiedt. Hij doorgrondt de 
verschillende omzwervingen van de kijker 
door het beeld.
Binnen de traditie van kunsttheoretische 
geschriften uit de 15de en 16de eeuw zijn 
Van Manders opmerkingen over het land
schap zeer eigenzinnig. Het onverwachte 
belang dat het landschap in zijn commen
taar krijgt, lijkt voort te komen uit zijn 
preoccupatie met de aard van de picturale 
representatie. Beelden kunnen kijkers van 
werelden overtuigen die compleet verzon
nen, voorgetoverd of geschilderd zijn. Van 
Mander definieert de picturale representatie 
inderdaad volgens de retorica van het realis
tische illusionisme. Het is met name het 
landschap dat deze retorica van het 
illusionisme op een bijna ‘natuurlijke’ ma
nier spreekt of uitdraagt.
Van Manders visie op het landschap omvat 
een algemene visie op representatie. Wan
neer hij ingaat op de elementen van een 
landschap, beschrijft hij tegelijkertijd het 
oog dat het doek afgraast. Het landschap is 
dus uiteindelijk een metafoor voor een ma
nier van kijken - een manier van kijken 
waarbij het oog het schilderij in wordt ge
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trokken en die de kijker doet vergeten dat de 
ruimte waarin hij zich heeft begeven de 
ruimte van de representatie is. Van Mander 
beschrijft deze manier van kijken als volgt: 
“Zo zoeken ook de ogen, die graag weiden 
over alle schoonheid van de tuinen van 
Pictura, veel plaatsen om zich te vermeien, 
waar lust en behagen hen naar toe leiden, 
begerig om meer te zien, onder zowel als 
boven, evenals verwende gasten van veler
lei [spijzen] proeven”. [6] 
Historieschilderkunst vertolkt niet zozeer 
een retorica van het illusionisme, maar 
spreekt de kijker als het ware in de tweede 
persoon toe. De kijker wordt niet zozeer 
verleid iets te zien alsof het daadwerkelijk 
voor het oog aanwezig is, eerder wordt hij 
door het narratieve beeld aangesproken. De 
kijker wordt blootgesteld aan de persuasieve 
aanspreking van de figuren in het schilderij . 
De reacties of emoties van de toeschouwer 
worden voorgehouden door geschilderde 
kijkers die een gebeurtenis aanschouwen. 
Als een aanspreekvorm zegt de historie- 
schildering tegen de kijker: ‘Hé jij, kijk 
hiernaar en reageer als volgt’. De kijker 
wordt met zo’n aanspreekvorm niet het beeld 
ingeleid, hij kijkt eerder naar een toneelstuk 
op een podium. De illusionistische retorica 
daarentegen, spreekt de kijker echter niet 
direct aan, maar nodigt hem meer terloops 
en indirect uit om aandachtig te kijken. 
Nadat de toeschouwer de illusionistische 
wereld van de representatie binnengeleid is, 
wordt de kijker aangezet om aandachtig om 
zich heen te kijken. Om die reden zijn 
landschapschilderijen voor Van Mander 
paradigmatisch voor de visuele representa
tie als zodanig.
Het is veelbetekenend dat Van Manders 
voorkeur voor een retorica van het 
illusionisme zich met name manifesteert 
wanneer hij een schilderij bespreekt dat tot 
het narratieve genre behoort. Hij beschrijft 
De val van Icarus van Hans Bol als volgt: 
“Een uit het water opstijgende rots met een 
kasteel erop was geschilderd op een wijze, 
dat het moeilijk te verbeteren is, zo keurig 
was dieïots bemost en begroeid en in haar 
kleurschakeringen met vaste hand geschil
derd. Het oude, merkwaardige kasteel, dat 
als uit de rots omhooggroeide, was desgelijks 
wonderlijk goed van vinding. Best gedaan 
was ook het landschap in de verte en het 
water waarin de rots zich spiegelde, en op 
die donkere plaats zag men de veren, die 
door het smelten van de was uit Icarus’ 
vleugels gevallen waren, heel natuurgetrouw 
op het water drijven. Óók zag men enige 
mooie tafereeltjes op de voorgrond en an
dere stukken landschap. Zowat vooraan zat 
een schaapherder met zijn schapen, en iets 
verderop stond een landman aan de ploeg, 
die verbaasd omhoog keken naar dat vlie

gen, zoals de tekst aangeeft”. [7] Melion 
wijst op Van Manders grote belangstelling 
voor het landschap en zijn desinteresse voor 
de gebeurtenis die er zich afspeelt: “We 
worden aangespoord om het kasteel op het 
rotseiland goed in ons op te nemen, om 
vervolgens de verte in te kijken en tot slot 
omlaag naar de zee. Om te benadrukken dat 
aandachtig kijken voor hem van het groot
ste belang is, concentreert Van Mander zijn 
blik niet op Daedalus of Icarus, maar op de 
herder en de ploegende boer die zelf afge- 
beeld zijn op het moment dat ze van de val 
getuige zijn, dus terwijl ze aan het kijken 
zijn”. [8]
Het is opmerkelijk dat Van Mander de ken
merken die hij aan het landschap toekent in 
architecturale termen stelt. Een fraai geor
dend landschap vergelijkt hij met een archi
tectonische compositie: “[Kijk] ook hoe in 
het veld sloten, voren [en alles] wat we zien 
als met plavuizen belegde vloeren naar ach
teren toe van weerskanten allemaal op het 
vluchtplan toelopen en nauwer worden”. 
[9] Zijn beschrijving van de opbouw van 
een landschap belichaamt in feite het ideaal 
van het lineaire perspectief. Zijn ideale 
landschapscompositie benadrukt steeds weer 
diepte. Ieder onderdeel van een landschap 
moet naar een ruimte erachter voeren, zodat 
het oog nooit stil zal houden maar steeds 
verder in het beeld gevoerd wordt. Land
schappen zijn voor hem per definitie 
perspectivische landschappen. Deze voor
keur voor perspectivische constructies van 
het landschap verklaart bijvoorbeeld dat in 
het 17de-eeuwse vocabulaire het genre 
perspectyff zowel op architectuurschilde
ringen als landschappen betrekking kon 
hebben, [10]
Maar als Van Manders ideaal uit de illusie 
van diepte bestaat, waarom behandelt hij 
dan alleen landschapschilderijen? Want 
architectuurschilderingen slagen er in prin
cipe beter, en met meer raffinement in om 
een diepte-effect te suggereren. [ 11 ] In welke 
zin manifesteert zijn opvatting van de ruimte 
van de representatie zich beter in een land
schap dan in een architectonische composi
tie? Een antwoord op deze vraag wordt 
mogelijk wanneer we de opvattingen van 
Van Mander contrasteren met het werk van 
een kunstenaar die het ideaal van de 
illusionistische ruimte juist aan de kaak 
heeft gesteld en een andere ruimte van de 
representatie op de voorgrond heeft gebracht: 
Jan Dibbets.

Het platte vlak

Dibbets geeft in zijn werk eerder de voor
keur aan architectuur dan aan het landschap. 
Via de representatie van architectonische 
ruimtes ontmantelt hij de illusionistische 
retorica en verkent hij de kenmerken van 
een alternatieve ruimte van de representa
tie. Dit maakt zijn werk relevant voor een 
vergelijking met Van Mander die het land
schap privilegieert. Hoe deconstrueert 
Dibbets de illusionistische ruimte en in welke 
zin verschilt de manier waarop hij dat doet 
met Van Manders opvattingen?
Tussen 1967 en 1969 maakt. Dibbets een 
serie van ongeveer veertig Perspectiefcor
recties. Het is voor dit essay van belang dat 
dé eerste versies ervan binnen het genre van 
het landschap ondergebracht kunnen wor
den terwijl de latere juist in relatie staan tot 
architectonische ruimtes. In de vroege wer
ken zijn met behulp van touw verschillende 
vormen uitgelegd op gras. Een groot aantal 
daarvan bestaat in twee versies: als tekenin
gen van de constructies, gecombineerd met 
kleine foto’s ervan, en als vergrote foto’s, 
overgebracht op doek. Ofschoon ook de 
vroege werken het achterliggende concept 
goed weten over te brengen, zijn ze in twee 
opzichten ook verwarrend. Op de eerste 
plaats zwakt het grasveld het lineaire per
spectief van de fotografie af. Ten tweede is 
het witte touw meer dan slechts een lijn die 
het perspectief ‘corrigeert’, het is ook dui
delijk als touw herkenbaar.
De latere Perspectief correcties worden 
daarom als de meest succesvolle beschouwd. 
Deze zijn in het atelier van Dibbets ge
maakt. De meest bekende is wellicht de foto 
van een vierkant op de muur van zijn atelier. 
Het vierkant is klein en op de witte muur 
getekend. De analyse ervan door Rudi Fuchs 
is sprekend: “In het maken van de Perspec
tief correcties is er iets gebeurd met de 
ruimtelijke structuur van het soort beeld 
waarin ze resulteerden. In de foto veran
derde de geometrische vorm die op het 
grasveld uitgelegd of die op de muur gete-
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kend was, in een andere vorm die zich op het 
oppervlak van het fotografische beeld, be
vond. De ondergrond die de oorspronke
lijke vorm droeg werd meegevoerd, leek het 
wel, in het proces van visuele transformatie. 
Deze werd ook frontaal, net als de ‘gecorri
geerde’ vorm. De illusionistische ruimte, 
die de natuurlijke ruimte van de fotografie 
is, werd op deze manier geëlimineerd: het 
lijkt alsof de ruimte naar voren geduwd 
wordt, bijna het beeld uit". [12] - 
Fuchs heeft zijn woorden goedgekozen: het 
is niet alleen de ruimte van het grasveld of 
van Dibbets’ atelier die uit het beeld ge
duwd wordt, tegelijkertijd wordt een speci
fieke opvatting over de ruimte van de repre-. 
sentatie uitgezwaaid. Dibbets transformeert 
de illusionistische ruimte tot het platte beeld- 
oppervlak. We zien niet zozeer het resultaat 
van die transformatie, het speelt zich voor 
onze ogen af. Dat is met name het geval bij 
de werken in het atelier, want deze laten de 
illusionistische ruimte van de foto intact. 
Het ambigue oppervlak van het beeld wordt 
toegevoegd aan de illusionistische ruimte, 
en daardoor worden we bewst van het feit 
dat de illusie van diepte op gespannen voet 
staat met het oppervlak van het beeld.
Fuchs maakt gebruik van heel specifieke 
termen in zijn analyse van de manier waarop 
Dibbets de architectonische ruimte aan wendt 
om de illusionistische ruimte te decon
strueren. De picturale ruimte die verkend en 
op de voorgrond geschoven wordt, is die 
van het platte vlak. In deze ruimtelijke di
mensie wordt geen plaats ingeruimd voor 
de kijker, of voor de activiteit van het kij
ken. De kijker fungeert niet als personage in 
het door Fuchs vertelde verhaal van de visu
ele transformatie. Het tegenovergestelde was 
het geval in het vertoog van Van Mander 
waarmee hij de ruimte van het landschap 
gebruikte om de illusionistische ruimte te 
propageren. De hoofdpersoon in Van 
Manders relaas is de kijker van het schilde
rij. De zogenaamde “verschieten” of vertes 
zijn voor hem van zo’n groot belang omdat 
ze een bijna magnetische uitwerking heb
ben op de ogen van de kijker. Terwijl Van 
Manders vertoog gedreven wordt door de 
ultieme ambitie om de kijker in het beeld te 
betrekken, getuigt Fuchs’ analyse van een 
bijna tegenovergestelde interesse. Door het 
plat-zijn te thematiseren stelt het beeld zich 
onafhankelijk op. De kijker zal er nooit in 
kunnen doordringen of er door kunnen rei
zen.
Dibbets’ Perspectiefcorrecties zijn natuur

lijk niet de eerste kunstwerken die de 
illusionistische diepte slechten door het 
platte vlak van het beeld naar voren te schui
ven. Zij passen in een modernistische tradi
tie die door kunstenaars als Cézanne, Picasso 
en Mondriaan geïnitieerd is. Picasso bij
voorbeeld structureerde het oppervlak van 
het schilderij op een nieuwe manier. Er was 
geen horizon of achtergrond meer. Het op- • 
pervlak was slechts verdeeld in geschil
derde figuren en een ruimte die hen omringt. 
Les demoiselles d’Avignon beeldt geen 
ruimte rond de figuren af: er resteert slechts- 
picturale ruimte. Picasso bouwt het opper
vlak eerder op door een geraffineerde dia
lectiek van lijn en vlak dan door middel van 
kleur, ritme of achtergrond. Hij ontmantelt 
echter niet alleen de diepte van het beeld
vlak, maar ook de objecten of figuren die hij 
erop afbeeldt. Een veelvoud aan aspecten of 
kanten van een object, de driedimensionali- 
teit ervan, wordt door hem tegelijkertijd op 
het niveau van het beeldvlak geschilderd. 
Henri Lefebvre stelt dat deze werkwijze 
heel paradoxaal is : de derde dimensie wordt 
enerzijds tot het geschilderde oppervlak 
gereduceerd, anderzijds wordt ze hersteld 
door de gelijktijdigheid van de driedimen- 
sionaliteit van de objecten of figuren. [13] 
Maar deze herstelde driedimensionaliteit 
speelt zich nu ergens anders af: niet langer 
in het schilderij, maar op het oppervlak 
ervan.

Het lichaam van de kijker

Het project van de Canadese kunstenaar 
Eleanor Bond staat diametraal tegenover 
Dibbets’ oeuvre. Bond maakt veelal schil
derijenop groot formaat. Haar werken beel
den fictionele landschappen en futuristische 
stedelijke omgevingen uit, vaak vanuit de 
lucht. Maar zelfs wanneer Bond stedelijke 
centra en architectonische vormen schil
dert, lijken deze op landschappen. Veel aan
dacht is besteed aan licht- en kleurnuances. 
In de bespreking van haar werk zal ik me 
beperken tot de Social Centres, acht grote 
schilderijen uit 1990.
Terwijl Dibbets’ werk een spanning op
roept door de illusionistische ruimte op te 
laten lossen in het beeldoppervlak, betrek
ken de werken van Bond de kijker bij het 
werk door middel van formaat en perspec
tief. Het panoramische karakter van deze 
werken heeft een destabiliserend effect op 
de toeschouwer. Wanneer je voor een van 
Bonds doeken staat, lijkt het alsof je voor

over in de ruimte van het schilderij valt. 
Door het perspectief wordt de kijker hoog in 
de lucht gesitueerd. Bond verschaft de kij
ker letterlijk geen grond onder de voeten. 
De drang om de ruimte van het schilderij 
binnen te gaan, is meer dan een visueel 
effect Men ervaart het inwendig of licha
melijk, zoals hoogtevrees. Het gevoel in het 
schilderij te vallen wordt niet alleen door 
het panoramische vogelperspectief veroor
zaakt, of door het grote formaat. Er zijn 
nooit horizonten in de schilderijen die het 
oog van de kijker houvast verschaffen. De 
composities worden gedomineerd door spi
raalvormige lijnen die een gevoel van dyna
mische beweging genereren. Ook de in
tense kleuren en het verstrooide patroon van 
licht en schaduw leiden tot een gevoel Van 
naar voren gerichte beweging.
Het zijn niet alleen deze formele kenmerken 
die de gewoonlijk stabiele positie van de 
kijker ondermijnen. Ook de identiteit van de 
stedelijke centra draagt ertoe bij. Er kunnen 
bijvoorbeeld steeds antropomorfe vormen 
in herkend worden. We zien bijvoorbeeld 
een meer in de vorm van een hand, een berg 
in de vorm van een hoofd, een eiland in de 
vorm van een gitaarspeler of in de vorm van 
een oog. Deze antropomorfe vormen heffen 
de oppositie tussen natuur en cultuur op, 
tussen natuur en maatschappij. W anneer we 
deze omgevingen als landschappen zien, 
zijn deze hoogst kunstmatig, maar als we ze 
als stedelijke omgevingen zien, blijken ze 
weer zeer ‘humaan’ of ‘natuurlijk’ te zijn. 
[14]
De tot zover beschreven karakteristieken 
maken het voor de kijker moeilijk om zich 
stabiel te situeren. Het is onmogelijk om in 
een analyse van Bonds werk de rol en de 
plaats van de toeschouwer buiten beschou
wing te laten. Maar betekent dit meteen ook 
dat we in haar werk een terugkeer aantreffen 
tot het soort ruimte van de representatie die 
Van Mander voorstaat? Wordt door Bonds 
schilderijen dezelfde kijker geïmpliceerd of 
geactiveerd? Het antwoord op deze vragen 
is negatief. Van Manders kijker is een kijker 
zonder lichaam, wiens ogen in de diepte van 
het illusionistische schilderij gezogen wor
den. [15] De toeschouwer wordt tot de func
tie van kijken gereduceerd. De controle 
over het visuele veld is maximaal. De kijker 
houdt afstand van het visuele veld, maar ook 
van het oog als zintuig dat verbonden is met 
de rest van het lichaam. Van Manders kijker 
is in het bezit van een almachtige en ver
geestelijkte blik. Deze conclusie is bijvoor

beeld onvermijdelijk bij de uitgestrekte pa
norama’s van Philips Koninck, Het hoge 
perspectief in de werken heeft een effect dat 
tegenovergesteld is aan dat van het perspec
tief vanuit vogelvlucht van Bonds panora
ma’s. Konincks hoge perspectief geeft de 
kijker een compleet overzicht. De blikheerst 
over dat wat hij bestrijkt. Het almachtige 
overzicht verschaft heerschappij omdat de 
kijker zodanig gepositioneerd is dat hij fi
guurlijk, of misschien wel letterlijk, grond 
onder zijn voeten heeft. Door zijn stabiele 
positie kan de toeschouwer zichzelf - zijn 
lichaam en zijn focus op het visuele veld - 
vergeten.
Bonds perspectieven vanuit de lucht ver
schaffen de toeschouwer geen stabiele kijk
positie. Het kijken naar haar schilderijen is 
meer dan een louter visuele ervaring. Ze is 
tevens lichamelijk of emotioneel. Dit heeft 
radicale gevolgen voor het soort ruimte 
waartoe men met deze representaties toe
gang krijgt. De ruimte van de representatie 
breidt zich in dit geval uit tot de echte, 
‘levende’ ruimte van de kijker. Zowel de 
ruimte die het lichaam inneemt als de ruimte 
tussen de kijker en het beeld maken deel uit 
van de ruimte van de representatie.

De gevangen versus de verleide blik

Drie verschillende ruimten van de represen
tatie werden tot dusverre onderscheiden. 
Allereerst, de ruimte in of achter het beeld
oppervlak, de zogenaamde illusionistische 
ruimte. Op de tweede plaats, de tweedimen
sionale ruimte van het beeldoppervlak zelf. 
Ten derde, de ruimte van de kijker die zowel 
zijn lichaam als de ruimte tussen de kijker 
en het beeld omvat. Tegelijkertijd werd er 
een onderscheid gemaakt tussen represen
taties van verschillende soorten ruimte: het 
landschap en de architectonische ruimte. 
De vraag die zich nu opdringt, is de vol
gende: is er een correlatie tussen deze twee 
dimensies, tussen een specifieke ruimte van 
de representatie en een specifieke represen
tatie van ruimte? Het is mijn stelling dat 
kunstenaars die de tweedimensionaliteit van 
het beeldoppervlak exploreren in het gebied 
van de architectuur uitkomen. Dat zou ver
klaren waarom Cézannes stillevens en land
schappen geconstrueerd lijken als architec
tonische constellaties en Picasso’s mense
lijke figuren opgebouwd lijken uit afge
platte volumes en architectonische vormen. 
Ook in het werk van Dibbets is de architec
tuur een constant referentiepunt. Wanneer
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kunstenaars zich echter concentreren op de 
ruimte tussen beeld en toeschouwer, komen 
ze in de wereld van het landschap uit. Van 
Mander beschrijft narratieve schilderijen 
als waren het landschappen. In Bonds uit
beelding van stedelijke gebieden wordt zij 
er om die reden wellicht toe gebracht om de 
dichotomie tussen natuur en cultuur te 
deconstrueren.
Ik zou deze stelling verder willen testen aan 
de hand van het oeuvre van Marien Schou
ten. Zijn werken grijpen zowel terug op 
landschappelijke vormen als op architecto
nische constructies. De organische berg
achtige vormen in zijn tekeningen doen 
denken aan landschappen terwijl geo
metrische structuren als het raster óf de balk 
de wereld van de architectuur oproepen. 
Deze vormen zijn zo goed als tegengesteld, 
want zoals Rosalind E. Krauss het uitdrukte, 
“het raster heeft de natuur de rug toege
keerd”. [16] Ook al staan deze vormen op 
gespannen voet met elkaar, ze behoren bei
den, en meestal in combinatie, tot het Vaste 
vocabulaire van Schouten. Het is van be
lang te beseffen op welke kunsthistorische 
tradities deze zo verschillende vormen te- 
ruggrijpen, want zo beseffen we welke kwes
ties in dit werk uitgespeeld worden.
In de kunstkritische beschouwingen over 
het werk van Schouten is er steeds veel 
aandacht gegaan naar de rasters, en minder 
naar de natuurlijke vormen, of naar de com
binatie van het geometrische en organische. 
In een verhelderend essay heeft Jan van 
Adrichem geargumenteerd dat het raster bij 
Schouten geen ondubbelzinnige structuur is 
met een vaste betekenis en functie. Vanuit 
formeel oogpunt is een raster “een abstract- 
rationele functie die ruimte zichtbaar maakt, 
afgrenst en verdeelt”. [17] Maar wat voor 
soort ruimte wordt in het werk van Schouten 
door het raster gedefinieerd, dat wil zeggen 
afgegrensd en opgedeeld? Dit is een cru
ciale vraag, want zoals we gezien hebben, 
schrijft Van Mander precies de functie die 
Van Adrichem aan het raster toekent, aan de 
vormen van het landschap toe. Door de 
ruimte met behulp van een rots, een berg of 
wat bomen af te grenzen en te verdelen, 
wordt de kijker ertoe aangezet om achter het 
obstakel te kijken. Aldus wordt hij gestimu
leerd zich in het beeld te begeven.
Wanneer Schouten rasters in - en niet op, of 
voor - Zijn werk gebruikt, lijkt de 
tweedimensionale ruimte van het beeld- 
oppervlak afgegrensd en verdeeld. De ras
ters worden echter meestal gecontrasteerd 
met organische vormen die bergen, horizon
ten of andere landschappelijke elementen 
oproepen. Het zijn niet alleen deze picturale 
vormen die leiden tot deze associaties maar 
ook hun aardachtige kleuren en de zichtbare 
verfstreken die structuur laten zien en op 
microniveau in een diepte-effect resulteren. 
Het zijn dezelfde twee ruimtes van repre
sentatie die ook in Dibbets’ Perspectiefcor
recties naar voren kwamen. Maar er is een 
verschil. In de werken van Dibbets blijkt de 
illusionistische diepte van het schilderij op 
te gaan in de platheid van het beeldoppervlak. 
Schouten biedt zo’n oplossing of omzetting 
nooit. Er is een voortdurende spanning, een 
onoplosbaar conflict tussen deze twee ruim
tes van representatie.
Schouten heeft werken gemaakt waarbij het 
raster niet in het beeld, maar erop is aange
bracht (Drawing with Wooden Grid, 1988; 
Drawing with Oval Wooden Grid, 1989; 
Drawing with Wooden Laths, 1989). De 
status van de rasters is verwarrend. Maken 
ze deel uit van het beeld of staan ze voor het 
beeld waarvan ze gedeeltelijk het zicht be
nemen? Behoren ze tót ‘onze’ ruimte, of tot 
de ruimte van het beeldoppervlak? Worden 
ze ingekaderd door de lijst of zijn ze onder
deel van de lijst? Er is wederom een onop
losbaar conflict, nu niet echter tussen de 
illusionistische ruimte en het beeld
oppervlak, maar tussen het beeldoppervlak 
en de ruimte ervoor en eromheen.
Maar niet alleen de status van de rasters is 
ambigu. Hetzelfde geldt voor hun functie. 
Ze dekken het beeld af, maar tegelijkertijd 
vestigen ze er de aandacht op door de ruimte 
erachter te omschrijven en af te perken. In 
de 17de eeuw werd vaak gebruik gemaakt 
van het geschilderde gordijn om het beeld 
waarvan het deel uitmaakt gedeeltelijk te 
bedekken. We vinden dit motief bijvoor
beeld in Emanuel de Wittes Zicht op de 
graftombe van Willem de Zwijger in de 
Nieuwe kerk te Delft, Gerard Hounckgeests 
Blik in de kerk van Sinte Gertrudes te Ber
gen op Zoom en Hendrik van Vliets Interi
eur van de Oude Kerk te Delft. Als kijker 
weet je niet of je blij moet zijn omdat uit
zichten mogelijk worden doordat het gor
dijn speciaal voor jou geopend is, of dat je je 
gefrustreerd moet voelen omdat je niet alles 
kan zien, daar een gedeelte van het uitzicht 
immers door het gordijn is afgedekt. Staat

Marien Schouten

Stalen hek, 1996

dit motief voor het moment van de onthul
ling of van het voyeuristische kijken naar 
iets dat eigenlijk niet voor jouw oog bedoeld 
is? Hoe we dit motief ook lezen, het is van 
belang op te merken dat in beide gevallen 
het werk een reflectie bevat die betrekking 
heeft op de ruimte en de situering van de 
toeschouwer. In de ruimte van de represen
tatie wordt expliciet rekenschap afgelegd 
van de plaats en de rol van de zich buiten het 
beeld bevindende kijker.
Het gordijnmotief zet ons ertoe aan om 
anders naar Schoutens werk te kijken. De 
organische vormen die ik eerder begreep als 
bergen die het beeld flankeren, kunnen in de 
meeste gevallen even goed als gordijnen 
gelezen worden. Maar de rol die Van Man
der aan bergen toekent, is vergelijkbaar met 
de functie die ik aan het gordijn heb toege
schreven. De gordijnen ontnemen ons het 
zicht op dat wat erachter ligt, en juist daar
door stimuleren ze het verlangen om erach
ter of er voorbij te kijken. Zo worden we in 
het visuele domein verleid.
Terwijl Schouten in zijn vroegere werk ont
hullende en zichtbenemende elementen in 
het beeld aanbrengt, duiken ze later ook 
buiten het beeld op. In 1986 bijvoorbeeld 
maakt hij een tweeledig werk dat bestaat uit 
een ingelijste tekening die aan een muur 
hangt die haaks staat op een muur waarop 
een andere tekening is aangebracht. De 
muurtekening betreft een geabstraheerde 
voorstelling van een gordijn. In tegenstel
ling met het 17de-eeuwse gebruik van dit 
motief bevindt het getekende gordijn zich in 
dezelfde architectonische ruimte als de kij
ker. Maar net als bij het historische motief 
zien we geen echt gordijn maar een repre
sentatie ervan. Zowel het 17de-eeuwse 
motief als Schoutens werk brengen een re
flectie over kijken op gang. Het verschil is 
echter dat het 17de-eeuwse gordijn verwijst 
naar de toeschouwer als een abstracte func
tie. Schouten localiseert de reflectie in de 
ruimte waarin de kijker zich bevindt. Een 
andere visie op kijken krijgt hier gestalte. 
De kijkdaad wordt nu ook voorgesteld als 
een lichamelijke activiteit. Lichamelijk, in 
zoverre dat kijken via een zintuig plaats
vindt, via een zintuig dat verbonden is met 
een lichaam, via een lichaam dat per defini
tie een specifieke plaats in de ruimte in
neemt.
Lichamen zijn altijd gepositioneerd. Dit 
besef licht ook op bij het beschouwen van 
Schoutens werken waarin houten planken 
met de smalle kant op het beeldoppervlak 

bevestigd zijn. De toegang tot het beeld
oppervlak van deze werken hangt in de 
méést fysieke zin af van de plaats van de 
kijker, maar ook van zijn gestalte. De plan
ken maken altijd, waar je ook staat, een 
gedeelte van het beeldoppervlak onzicht
baar. Er is geen positie mogelijk die zicht 
verschaft op het hele beeldoppervlak. Deze 
werken zijn vanuit dit opzicht een commen
taar op de panorama’ s van Philips Koninck 
die zich juist wel totaal laten overzien.
Men zou kunnen opmerken dat een be
schouwing over kijken als een activiteit die 
zich in de tijd afspeelt en die mede bepaald 
wordt door de positie van de kijker, hele
maal niet nieuw is. In de jaren ’60 heeft een 
kunstenaar als Robert Morris precies op 
deze manier kijken tot onderwerp van zijn 
werk gemaakt, Maar Schouten voegt hier
aan nog een ander aandachtsgebied toe. Hij 
laat niet alleen zien dat de toeschouwer in de 
concrete ruimte gepositioneerd is ten op
zichte van het kunstobject, en dat deze con
crete ruimte ook tot de ruimte van de repre
sentatie behoort. Tegelijkertijd verkent hij 
de verschillende manieren waarop de.kijker 
niet slechts op een abstracte maar op een 
lichamelijke manier betrokken kan raken 
bij of in het visuele veld. Het tot dusverre 
gehanteerde onderscheid tussen de archi
tectonische ruimte en de ruimte van het 
landschap maakt het mogelijk om dit verder 
toe te lichten.
In 1991 radicaliseert Schouten zijn pogin
gen om de ruimte van de toeschouwer in het 
werk te integreren (Galerie Konrad Fischer, 
1991, Kunsthalle Bern, 1992). Met 
rasterachtige hekwerken wordt de tentoon
stellingsruimte doorsneden. Deze hekken 
zijn weliswaar louter architectonische com
ponenten, maar als onderdeel van de ten
toonstelling - als installatie - zijn ze zeer 
provocerend. We zijn gewend om vrij door 
een museum of galerie te kunnen lopen. 
Deze hekwerken blokkeren het loopcircuit 
op de meest letterlijke en fysieke wijze. 
Juist in hun extremiteit brengen ze een cru
ciaal verschil naar voren tussen de land
schappelijke en de architectonische ruimte. 
Zoals ik eerder argumenteerde aan de hand 
van Van Manders tekst en het motief van 
gordijnen/bergen, verhouden deze orga
nische vormen zich op een zeer paradoxale 
wijze tot de toeschouwer. Ze nodigen de 
kijker uit tot het visuele domein juist door 
hetzicht ertoe gedeeltelijk te benemen. Door 
iets onzichtbaar te maken wordt de onthul
ling ervan in het vooruitzicht gesteld. De 

architectonische rasters daarentegen frus
treren ons zicht slechts. Om de hekken kun
nen we niet heen lopen. Het is bovendien 
niet onbelangrijk dat het hekwerk de gevan
genis oproept. Onze blik is inderdaad aan 
banden gelegd. We worden geconfronteerd 
met de beperkingen die dat met zich mee
brengt. In tegenstelling tot landschappen 
houden rasters de blik ‘gevangen’. Schou
ten verkent de ruimte van de representatie 
dus als een spanning tussen de illusio
nistische driedimensionale ruimte, de 
tweedimensionale ruimte van het beeld
oppervlak en de fysieke driedimensionale 
ruimte van de kijker. De beleving van die 
verschillende ruimten wordt bepaald door 
de manier waarop we ertoe ‘uitgenodigd’ 
worden.
Dat verschil kunnen we nu proberen te ge
neraliseren tot een poëtica van de ruimte. De 
ruimte van het landschap is verleidelijk, 
uitnodigend, veelbelovend, terwijl de archi
tectonische ruimte ons stil doet houden, 
respect afdwingt en ruimte definieert in 
termen van territorium, het jouwe en het 
mijne. Dit onderscheid betreft geen waarde
oordeel ; het is geen onderscheid tussen goed 
en slecht, tussen het stimuleren en frustre
ren van onze blik. Het zijn beide effectieve 
manieren om ons kijken te engageren, maar 
ze verlopen volgens heel verschillende prin
cipes. Een meer psychologisch begrippen
apparaat kan deze verschillende principes 
wellicht beter tot hun recht laten komen. 
Obstakels stimuleren het verlangen om ze 
uit de weg te ruimen, om te doen wat verbo
den is, om te proberen wat onmogelijk is, 
om de ruimte te betreden die niet van jou is 
en die als toebehorend aan iemand anders 
gerespecteerd moet worden. De ruimte van 
het landschap daarentegen verleidt de blik, 
nodigt de kijker uit. Beide manieren kunnen 
effectief zijn, hoe sterk ze ook verschillen.

Ernst van Alphen
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Landjepik in de grote boze stad
Bij Vito Acconci’s Park in het Water

Op 20 september 1997 vond de presentatie 
plaats van het kunstwerk dat Vito Acconci 
& Studio voor de stedelijke ruimte van Den 
Haag hebben ontworpen. Bij het treinstation 
Hollands Spoor, op het terrein van het nieuwe 
gebouw van de Haagse Hogeschool, is een 
partje van het zojuist aangelegde park afge
sneden, gekanteld en in het water geduwd. 
De schuin aflopende landschots eindigt in 
een punt. Een brokstuk van een voor een 
stad geconcipieerde buitenruimte, compleet 
met betonnen zithoeken, boompjes, een lan
taarnpaal en een gazon van schelpgruis, 
vormt nu een soort eiland dat met een spron
getje vanaf het vasteland bereikbaar is.
In de hogeschool en het park, waarvan het 
werk van Acconci een vreemdsoortig aan
hangsel vormt, is keurigheid troef. De 
geometrische aanplant van boompjes is een 
fantasmatisch beeld van gehoorzame bur
gers, lijdzaam wachtend op wat het leven 
zal brengen. Terwijl het ordentelijke park 
de schoolgaande jeugd als het ware letter
lijk verplicht om in het gareel te lopen, 
kaatst Acconci’s ingreep de werkelijkheid 
vervormd, als in een lachspiegel, terug. 
Onverbloemd wordt het verstikkende ka
rakter van het ingerichte park aan de kaak 
gesteld. Maar biedt Acconci’s karikatuur 
van deze stedelijke omgeving een alterna
tief voor de bestaande situatie, of impliceert 
zij, omdat die situatie in zekere zin wordt 
nagebootst, de acceptatie ervan? Moeten 
we Acconci’s werk dan als een machteloos 
gebaar opvatten? Of zal zijn protest tegen de 
regressieve domesticering van het stede
lijke leven in de toekomst toch aan kracht 
winnen?

‘Een’ Acconci

Vito Acconci & Studio (Luis Vera, Jenny 
Shrider, Charles Doherty) deden vier jaar 
geleden, op uitnodiging van Stroom HCBK 
(Haags Centrum voor Beeldende Kunst), 
een vrijblijvend voorstel om het terrein 
rondom de nog te bouwen hogeschool tot 
een eilandengebied te transformeren. Het 
plan trok veel aandacht en haalde zelfs de 
kunstpagina’s van een aantal Nederlandse 
dagbladen. In Den Haag was men aange
naam verrast door een ontwerp dat de strakke 
inrichting van Laakhaven/Hollands Spoor 
op losse schroeven zette. Het utopische plan 
van Acconci - er was geen rekening gehou
den met stedebouwkundige en financiële 
obstakels - viel in goede aarde. Men voelde 
wel iets voor het voorstel. Het recente pers
bericht over Park in het Water vat in één zin 
samen hoe de utopie daarna vervolgens snel 
uit beeld verdween: “De [voor de inrichting 
van Laakhaven/Hollands Spoor] verant
woordelijke architect Hans van Beek (PRO) 
zag wel wat in Acconci’s ideeën en vroeg 
hem een realistischer plan uit te werken”.
[1]
Ter gelegenheid van de openstelling van 
Park in het Water hield Acconci een toe
spraak waarin hij aan het einde zei dat de 
ontregeling van de stedelijke omgeving, 
zoals die in zijn oorspronkelijk plan voor 
het gebied Laakhaven/Hollands Spoor be
oogd was, in het gerealiseerde ontwerp mis
schien niet helemaal uit de verf komt, maar 
dat hij op de realisatie van zijn eerste ideeën 
eigenlijk nooit gerekend had. De schaal van 
het uitgevoerde plan is daarvoor te klein, 
zeker in vergelijking met de blauwdruk uit 
1993, die voorzag in een aantal clusters van 
in totaal zo’n vijfentwintig landsegmenten. 
Deze segmenten zouden uit de landmassa' s 
bij de hogeschool alsook bij de daar tegen
over liggende appartementen, kantoren en 
café's worden gesneden, en daarna het wa
ter worden ingeduwd. In de gehele Laak
haven zou je dus kris kras eilanden bij de 
kaden aantreffen.
Stelt u zich, om het oorspronkelijke idee 
nog even levendig te houden, de door 
Acconci bedachte eilandengroepen voor op 
een warme zomerdag, met studenten die na 
schooltijd op de landschotsen blijven han
gen, met zonaanbidders op strandstoelen, 
en zakenlieden met een drankje in de hand, 
converserend in openlucht. Doet deze scène 
geen recht aan het beeld van de spontane 
organisatie van het openbare leven op vlak 
bij elkaar liggende en toch van elkaar ge
scheiden plekken in de stad? We zullen 
nooit weten of dit echt gebeurd zou zijn. 
Daarom wil ik overgaan tot de orde van de 

dag. Over de huidige situatie in het gebied 
Laakhaven/Hollands Spoor kan ik kort zijn: 
Den Haag is verrijkt met een snuisterijtje. 
Aan het stadsbeeld is ‘een’ Acconci toege
voegd. Aangezien de omgeving rondom en 
tegenover de hogeschool met rust wordt 
gelaten - in het oorspronkelijke ontwerp 
was Acconci’s werk zelf de omgeving - 
ervaar je zijn ingreep vanuit het contrast met 
de ruimte eromheen. Park in het Water 
krijgt zo een geprononceerde aanwezigheid 
die haaks lijkt te staan op de listige verschij
ningsvorm van public art waarvoor Acconci 
in zijn essays pleit. In Public space in a 
private time, een van de meest prikkelende 
teksten die er geschreven zijn over het 
krachtenspel waaraan kunst is blootgesteld 
in de openbare ruimte, benadrukt Acconci 
het wapen van de list indien kunst zich 
überhaupt in de stedelijke omgeving wil 
handhaven: “The city has all the design it 
needs. For another category - ‘public art’ - 
to have a function in the design of city 
spaces, ‘art’ has to be brought back to one of 
its root meanings: ‘cunning’ [listigheid]. 
Public art has to squeeze in and fit in and fall 
over what already exists in the city. Its mode 
of behaviour is to perform operations- what 
appear to be unnecessary operations - upon 
the built environment: it adds to the vertical, 
subtracts from the horizontal, multiplies 
and divides the network of in-between lines”. 
[2]
Met deze overbodige operaties bootst de 
kunst objecten en processen na die al in de 
stad voorhanden zijn, om ze als een soort 
ziekte te verspreiden: “The function of art is 
to de-design. It builds up, like a wart [wrat], 
on a building: there might be a capsule, say, 
that attaches itself like a leech [bloedzuiger] 
to an empty wall, where it provides housing 
for people who wouldn’t have access inside 
the building. Or public art digs out, like a 
wound, from the floor or a plaza or the 
ground of a park: at your feet, say, there 
might be a burrow [hoi] or a foxhole [een
mansgat] or a lair [leger], which could be 
used for a quick fuck or a conspiracy. Or, 
instead of spaces that people have to stop at 
and slip into, public art furnishes spaces that 
house people as they keep moving: it might 
be in the form of vehicles, or it might be 
clothing, that takes as its model the T-shirt 
that invites you to read text at the same time 
as it dares [tart] you to stare at the breasts 
behind it”. Het esprit gaulois van deze tekst 
is meeslepend. Nochtans vind je in Park in 
het Water niet veel terug van de frivoliteit 
waarvoor Acconci pleit als het gaat om de 
vorm die kunst in de openbare ruimte zou 
moeten aannemen. Zijn bijdrage aan Den 
Haag is een keurig kunstwerk. Vileiner ge
zegd: het is een droogstoppelige variant van 
het wilde denken dat hij op papier belijdt.

Kunst in de stedelijke ruimte: passé?

Het is een ongunstig teken dat juist een 
publiek kunstwerk van Acconci niet vol
doet aan de maatstaven die de meester zelf 
vooropstelt. Acconci’ s analyse van de open
bare ruimte in de stad is accuraat, en je zou 
verwachten dat hij in staat is om een werk te 
maken dat recht doet aan zijn inzichten. De 
belangrijkste stelling in Public space in a 
private time luidt: het elektronische tijdperk 
herijkt het openbare domein tot een 
composiet van privé-domeinen. De oude 
scheiding tussen binnen en buiten, als repre
sentatief voor privaat en openbaar, heeft 
afgedaan. Het concept van de ruimte, in de 
betekenis van een fysieke plaats, verliest 
aan betekenis aangezien allerlei elektroni
sche technieken het mogelijk maken om 
ruimtelijke zones te overbruggen. De Ame
rikaanse socioloog Richard Sennett heeft 
opgemerkt dat in veel steden, als gevolg van 
deze ontwikkeling, ‘dode’ ruimte is ont
staan. Het gemeenschapsleven dat zich vroe
ger in buitenruimtes afspeelde, heeft zich 
verplaatst naar interieurs, en vindt via elek
tronische leidingen een uitlaatklep. Waar 
mensen samenkomen in openlucht, doen ze 
dat niet meer om met elkaar iets uit te 
wisselen. Kantoorlui gaan in de lunchpauze 
naar een park of plein om in afzondering een 
broodje te eten, de krant te lezen, en in het 
geniep naar passanten te kijken. Naarmate 
mensen in een openbare gelegenheid dich
ter op elkaar zitten, richten ze zich sterker 
op hun eigen binnenwereld. Acconci geeft 

het voorbeeld van een reis per vliegtuig: je 
staart uit het raampje naar de wolken die 
voorbijtrekken, eh jouw beeld van de we
reld waarin je je bevindt, verschilt totaal van 
de wereld in de gedachten van degene die 
naast je zit.
In zijn essay komt Acconci tot de conclusie 
dat lamst in de openbare ruimte alleen maar 
vanuit de negatie van het begrip ‘openbare 
ruimte’ gedacht kan worden. Als de open
bare ruimte in een stedelijke omgeving geen 
functie meer blijkt te hebben, is er voor 
kunst geen specifieke rol weggelegd.. Van
daar het voorstel voor een kunst die dom
weg herhaalt wat al in de stad voorhanden 
is. Het zou echter niet juist zijn om Acconci’ s 
concept als illusieloos af te doen. Er is 
namelijk hoop: de ‘dode’ stedelijke ruimte 
zou, door toevoeging van overbodige orna
menten die haar vastomlijnde vorm relati
veren, op een vreemde manier levendig 
kunnen worden. In zijn voorstel om popmu
ziek te beschouwen als een model voor een 
nieuwe kunst in de openbare ruimte, een 
idee waarmee zijn essay eindigt, is Acconci 
zelfs op een bepaalde manier optimistisch: 
“Music is time and space; music has no 
place, so it doesn’t have to keep its place, it 
fills the air and doesn’t take up space. Its 
mode of existence is to be in the middle of 
things (...)”.
Park in het Water is echter uitgevoerd op 
een schaal die uitsluit dat het Haagse stads
beeld of de ervaring van de stedelijke ruimte 
van Den Haag levendiger wordt. Het werk 
doet daarmee geen recht aan Acconci’ s doel
stellingen. Wat voor les kunnen we hieruit 
trekken? In eerste instantie dienen zich een 
aantal nieuwe vragen aan. Is kunst in de 
openbare ruimte, indien bedoeld als protest 
tegen de .vormgeving van de stedelijke om
geving, wel levensvatbaar als zij een mate
riële vorm aanneemt? Is het protest tegen de 
bestaande orde niet bij voorbaat zinloos, 
omdat het in de publieke arena getemperd 
zal worden en aan kracht zal inboeten? Is het 
misschien beter wanneer werkelijk vooruit
strevende plannen voor kunst in de open
bare ruimte niet gerealiseerd worden, om
dat dan de geest van dat type kunst tenmin
ste ongebroken blijft?

Een concept blijft altijd bestaan
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De afgelopen jaren zijn in Nederland een 
aantal interessante projecten voor de open
bare ruimte ontwikkeld waarin het begrip 
‘openbare ruimte’ ter discussie werd ge
steld. Paul Perry stelde in 1992 voor om een 
nog te ontdekken insect in het tropische 
regenwoud van Zuid-Amerika te noemen 
naar de gemeente Oosterhout. De titel van 
zijn project luidde: The origin of pride. A 
new species of insects is named after the 
municipality of Oosterhout. Gevraagd naar 
zijn motivatie zei Perry dat hij geen ‘braaf 
kunstwerk voor de publieke ruimte wilde 
maken, maar een werk dat de identiteit van 
Oosterhout zou weerspiegelen, te weten een 
non-identiteit. Het stadje is namelijk in niets 
te onderscheiden van andere middelgrote 
steden in Nederland. Door een insect de 
naam ‘Oosterhout’ te geven, zou de ge
meente op een onverwachte manier op de 
kaart verschijnen. De naam die aan een al 
eeuwen bestaande insectensoort zou wor
den verbonden, zou als nieuw klinken, zo’ n 
beetje zoals de naam Oosterhout nu moet 
klinken voor degenen die niets afweten van 
een gemeenté die al 700jaar bestaat. [3] Jan 
van Grunsven opperde in hetzelfde jaar. 
1992, het idee om van een terrein in de 
openbare ruimte van Velserbroek een vrije 
zone te maken. Dit gebied, gelegen in of 
nabij het centrum, zou van de gemeente 
worden gekocht, geprivatiseerd, en in de 
vorm van een plein aan de openbaarhei el 
worden teruggegeven. De inwoners van 
Velserbroek zouden grond in hun bezit krij - 
gen. Vanuit de gemeenschap zou men voor
stellen kunnen doen voor het gebruik ervan. 
Dit plan was bedoeld om te zien hoe een 
openbare ruimte waarover de burger echt 
iets te zeggen heeft, gebruikt zou gaan wor
den. Van Grunsven: “Als er geen daadwer
kelijk gebruik van het terrein wordt ge
maakt, moet ik constateren dat de behoefte 
aan openbare ruimte zich in deze vorm niet 
laat vastleggen, hetgeen implicaties zou 
kunnen hebben voor de ruimtelijke orde
ning. Als het voorstel echter slaagt in het

Vito Acconci

Park in het Water, Den Haag, 1997, maquette

oproepen van allerlei latente behoeftes, is 
daarmee een nieuwe kwaliteit gerealiseerd 
binnen de stedelijke cultuur”. [4] Het derde 
en laatste plan dat ik hier vermeld, is van 
Hans van Houwelingen. In 1992 bood hij aan 
om een lam te maken voor de kerk van de 
gemeenschap van de Benedictinessen in 
Oosterhout. Dit idee werd ingegeven door 
zijn twijfel over de autonome status van beel
dende kunst in onze tij d. Van Houwelingen : 
“Ik heb voorgesteld om het kunstwerk terug 
te brengen in de context van waaruit het een 
eigen leven is gaan leiden en beeldende 
kunst is geworden. Mijn vraag aan het kloos
ter is het lam te wijden: het aan God aan te 
bieden, opdat Hij het van zijn beeldende 
kunst zijn zal ontdoen. Het lam wordt door 
God in een andere hoedanigheid aan de 
Benedictinessen teruggegeven en zal in de 
kerk als zinnebeeld van Christus - het Lam 
Gods - zijn functie hebben”. [5] In dit 
voorstel wordt openbare ruimte opgevat als 
een virtuele arena waar van elkaar verschil
lende ‘geloofssystemen’ - godsdienst ver
sus kunst - op elkaar botsen. Het was uiter
aard de bedoeling om ze op een of andere 
manier met elkaar te verbinden.
Al deze voorstellen werden om verschil
lende redenen niet gerealiseerd. Niettemin 
bezitten deze onaffe werkstukken een ze
kere schoonheid. Als je de met het oog op de 
realisering van het werk geschreven teksten 
op je laat inwerken, dan doemt er in gedach
ten een pregnant beeld op. Het is maar de 
vraag wat het daadwerkelijk uitgevoerde 
kunstwerk aan die ervaring had kunnen toe
voegen.
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Vito Acconci

Park in hét Water, Den Haag, 1997, gerealiseerd project, foto: Jannes Linders

Terug naar af: kort pleidooi voor de her
waardering van het autonome kunst
begrip

Een vergelijking van de opbrengst van, aan 
de ene kant, het uitgevoerde project van 
Vito Acconci in Den Haag met, aan de 
andere kant, de drie niet gerealiseerde pro
jecten van Paul Perry, Jan van Grunsven en 
Hans van Houwelingen, valt volgens mij 
nadelig uit voor Acconci, De geest van 
verzet - verzet tegen de bestaande orde - zo 
aanwezig in Acconci’s oorspronkelijke voor- 
stel, is in Den Haag op sterk water gezet. Dat 
kan je niet zeggen over de projecten van de 
drie Nederlandse kunstenaars. Daar blijft de 
kunst tegenover de wereld staan. De afwij
zing van de projecten versterkt hun auto
nome betekenis. En dat is de bestaans
voorwaarde van kunst, die namelijk binnen 
de seculiere orde niet echt een plaats heeft. 
De op video en super-8 film vastgelegde 
performances van Vito Acconci uit de eer
ste helft van de jaren ‘70, die in de 
tentoonstellingsruimte van Stroom worden 
geëxposeerd onder de noemer Acconci: Old. 
Refreshed & Re-viewed, maken nog steeds 
indruk door de hoogst particuliere wijze 
waarop Acconci zichzelf onder het ver
grootglas legde en aspecten van zijn biogra
fie te grabbel gooide. In deze werken maakte 
hij korte metten met het burgerlijke blazoen 
van oppassendheid. Hij morrelde aan de 
grenzen van wat betamelijk is, om zo het 
ongewisse bloot te leggen dat schuilgaat 
achter de maatschappelijk correcte opvat
tingen over de bestemming van het indi
vidu, zijn relatie met de ander, zijn plaats in 
de wereld, zijn eigen identiteit. Elke 
maskering van individuele angsten en ver
langens moest worden afgelegd, om door te 
stoten naar de afgronden van het bestaan. 
In overeenstemming met de door Christopher 
Lash beschreven narcistische teneur van de 
jaren ‘70, verschijnt Acconci in zijn werken 
veelvuldig in beeld om, als iemand die in 
zijn kindertijd is blijven steken, de aandacht 

van de kijker te vragen voor de geringste of 
meest schaamtevolle activiteiten. Hij on
dermijnt de grenzen van het burgermans
fatsoen op een manier die we kennen uit de 
Amerikaanse traditie van romans en films, 
met als centrale figuur de anti-held, een 
negatief geladen personage dat de maat
schappij een spiegel voorhoudt. De samen
leving loopt niet bepaald warm voor dit 
soort figuren. In het gunstigste geval maken 
ze veranderingen mogelijk door zichzelf 
weg te schrijven uit het verhaal waarvan ze 
deel uitmaken, zoals John Wayne letterlijk 
doet in The man who shot Liberty Valance 
(John Ford). Nadat hij een boef neerschiet 
die de lokale bevolking terroriseert, gunthij 
alle eer aan James Stewart, de politicus die 
het stadje naar een nieuwe tijd zal leiden 
waarin er geen plaats meer is voor revolver- 
helden. Een filmisch verhaal mag dan mis
schien niets zeggen over de impact van 
kunst in de wereld, toch vallen onwillekeu
rig de parallellen op tussen Acconci’s zelf
gekozen rol en John Wayne: hij opereert 
solistisch en maakt zijn leven ondergeschikt 
aan een taak. Acconci toont dat de mens, 
onder het oppervlak van het gesofisticeerde 
wezen waarvoor hij zich uitgeeft, naakt en 
hulpbehoevend is in de pogingen om zijn 
eenzaamheid te doorbreken. De op video en 
film vastgelegde performances zijn daar
mee tegelijk ontroerend en confronterend. 
Hier is een man aan het werk die zich 
bezijden zijn leven opstelt en er als een 
buitenstaander mee experimenteert. Zo kan 
hij opnieuw het verhaal van de mens en de 
wereld vertellen.
I k heb hiervoor de aandacht gevestigd op de 
performances van Acconci, niet om ze te 
romantiseren, maar om er nog eens naar te 
kijken vanuit het besef dat het perspectief 
van waaruit de werken zijn ontstaan, dat van 
de buitenstaander is. In de jaren ‘80 en ‘90 
heeft Acconci veel mooie en scherpzinnige 
installaties, autonome werken en voorstel
len voor de openbare ruimte gepresenteerd. 
Het voor Den Haag gemaakte werk geeft

geen goed beeld van de kwaliteit van zijn 
oeuvre. Het contrast met de performances 
die. hoewel gedateerd, nog steeds als krach
tig overkómen, vertekent dat beeld nog meer. 
Wat echter te denken geeft, en hiermee wil 
ik besluiten, is een paradox. Waar zelfver
loochening, of andersgezegd de relative
ring van het ‘ik’ en het tussen haakjes plaat
sen van de notie van identiteit in Acconci’s 
performances verbonden was met het mo
tief van een voortdurend terugkerende aan
tasting van de vorm, lijkt zijn Park in het 
Water, door de Gestaltachtige verschijning, 
op een exercitie van vormwil. Maar Den 
Haag deelt een bemoedigend schouderklopje 
uit: ‘Je bent wel iemand, Acconci, je bent 
heus wel iemand...’ Dat zo iemand in Ne
derland gedoemd is om een etui-mens te 
blijven, zeggen ze er niet bij.

Mark Kremer

Noten

111 Persbericht Stroom HCBK, Den Haag, 
september 1997.
[2] Vito Acconci, Public space in a pri
vate time, in: Vito Acconci (tent, cat.), Centro 
per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, 
Prato, 1991. De tekst werd ook gepubli
ceerd in: W.J.T. Mitchell (ed.), Art and the 
Public Sphere, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1992. Een Nederlandse ver
taling verscheen in: Jan Brand, Catelijne de 
Muynck, Jouke Kleerebezem (reds.), Allo
caties. Kunst voor een natuurlijke en kunst
matige omgeving, Stichting Wereld- 
tuinbouwtentoonstelling Floriade, Zoeter- 
meer, 1992.
[3] Zie ook het artikel van Arjen Mulder 
over het project van Paul Perry, De Minste 
Materialiteit. Wereldnamen, in: Mediamatic, 
vol. 7, nr. 2,1993, pp. 162-172.
[4] Mark Kremer & Camiel van Winkel, 
Kunstenaars moeten een ander terrein op
zoeken als een strategie om te overleven. 
Interview met Jan van Grunsven, in: Archis, 
nr. 11, 1993, p. 73.
[5] Hans van Houwelingen, Brief aan de 
Stichting Kunstbodem, 1992, in: Metropolis 
M, nr. 2, 1997, pp. 46-52. Zie ook: Mark 
Kremer, Het lam van Hans van Houwelingen, 
in: Metropolis M, nr. 2,1997, pp. 48-49.

Park in het Water van Vito Acconci & 
Studio (Luis Vera, Jenny Shrider, Charles 
Doherty) vindt u in het park Laakhaven/ 
Hollands Spoor op het terrein van het 
nieuwe gebouw van de Haagse Hogeschool 
(achter station Hollands Spoor). Acconci: 
Old, Refreshed & Re-viewed, een pro
gramma met videotapes en films op video 
die Acconci maakte tussen 1969 en 1976, 
loopt nog tot 10 januari 1998 in Stroom, 
Haags Centrum voor Beeldende Kunst, 
Spui 193-195, 2511 BN Den Haag, 070/ 
365.89.85.



P E S E R

MAASTRICHT 13.12.97 - 30.1.98
voormalig Bonnefantenmuseum
Dominikanerplein 5
open: di t/m za 11 - 17 uur
gesloten: 25, 26, 27.12.97, 1.1.98

HASSELT 13.12.97 - 15.2.98

OPENING vrijdag 12 december

Maastricht 16 uur

Hasselt 20 uur
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 
open: di t/m za 10 - 17 uur, zo 14 - 17 uur 
gesloten: 25.12.97, 1.1.98

Mark Dion Henrik Hkansson Suchan Kinoshita Florence Manlik Honoré Ö'O Paul Perry Mike Tyler

Organisatie: Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof [tel. 011 21 15 90] in samenwerking met Stichting Clair Obscur [tel. 0 655 37 14 91]

Max Ernst in Beeld
Loplop
/re/presents: a colombodrome

20 december t/m 22 februari

Een visueel essay van Edwin Carels 
geïnspireerd op Max Ernst, theorieën 
van Rosalind Krauss en met 
medewerking van de Quay Brothers

6 december t/m 8 maart 1998

60 sculpturen van Max Ernst

Rondom
Raphaël

20 december t/m 15 maart

120 foto's over zijn leven

Tekeningen en prenten uit de 
Italiaanse hoog-renaissance 1480-1550 

van o.a. Michelangelo, Leonarda da Vinei, 
Raphaël, Fra Bartolomeo (uit eigen bezit).

&

Jorge Pardo
Lighthouse

20 december t/m 8 maart

Installatie van honderd lampen en drie tapijten

EN verder:
Rosalind Krauss en het Surrealisme (6 december t/m 8 maart);

Glasfabriek Leerdam (20 december t/m 1 maart);
De Meestervan de kleine landschappen (20 december t/m 15 maart)

en semi-permanent: 
Willem Oorebeek, Muren en 

Jeff Wall, Dead troops talk

- Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam

Museum I"AMSTERDAM
KRIJN DE KONING GLADSTONE 
13.12.97 18.01.98THOMPSON

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 / FAX 31(0)20 6261730 OPEN DINSDAG T/M ZONDAG 11 TOT 17 UUR

HAUS

OF PRINTS 
MULTIPLES 
DRAWINGS

23.10.97 - 29.11.97

JAMES 
WELLING

11.12.97 - 24.1.98

JOËLLE 
TUERLINCKX

STELLA 

LOHAUS 

GALLERY
VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/25713 50 WED.-SAT. 14-18 H.
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"Get Killed and Maybe They Will Notice You”
ON^vDial H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimonprez

. Johan Grimonprez

Dial H-I-S-T-O-R-Y, videostill

Op ongeveer hetzelfde ogenblik waarop 
prinses Diana en haar minnaar zich tegen 
een wand van een Parijse tunnel te pletter 
reden, werd nagenoeg de ganse bevolking 
van een dorp in het noorden van Algerije 
door een Islamitische terreurgroep afge
slacht. Enkele dagen later reageerden de 
lezers van Le Monde verbolgen omdat de 
redactie van de Franse kwaliteitskrant meer 
pagina’s had besteed aan de kopzorgen van 
het Britse koningshuis dan aan de politieke 
strubbelingen in het Maghreb-land. Ook Le 
Monde ontsnapte blijkbaar niet aan de uni
versele zucht naar sensatie. Toch was er met 
de nieuwsmolen deze keer iets vreemds aan 
de hand. De obligate sentimentaliteit bij het 
schielijke overlijden van de sprookjesprinses 
werd bijna overschaduwd door een gechar
geerd misprijzen jegens de paparazzi die 
Diana tijdens de laatste minuten van haar 
leven in het vizier van hun telelens gevan
gen hielden. Hoewel niet met zekerheid kon 
worden bewezen dat het journaille Diana en 
Dodi de dood had ingeflitst, werd het toch 
gretig aan de schandpaal genageld. Para
doxaal genoeg leek de media niets meer te 
fascineren dan hun eigen uitspattingen.

The reel world

Dat Diana als geen ander de pers gebruikte, 
bleef uiteraard niet .zonder vermelding—het 
woord laat overigens vermoeden dat de 
media even banaal, evident en voorhanden 
zijn als een reep chocola of een doos was
poeder. De prinses manipuleerde de we
reldpers meermaals voor het goede doel, zo 
luidde het. Dankzij Diana weten nu immers 
ook minder intelligente kijkers of lezers dat 
landmijnen kinderbeentjes kunnen losruk
ken en dat aidspatiënten zonder gevaar op 
besmetting geknuffeld kunnen worden. 
Minder nadrukkelijk werd daarbij gesteld 
dat ze de pers niet alleen manipuleerde, 
maar dat ze er ook haar bestaansrecht aan 
ontleende. Als een tot leven gebrachte pop 
uit het Madame Tussaudmuseum wentelde 
de prinses zich in de glamour. En glamour, 
hoe aristocratisch ook, schittert vandaag 
slechts bij gratie van fotoflitsen en televisie
lampen. De Diana van de vaderlandsliefde 
en de caritas verpersoonlijkte precies de 
transformatie van het Ancien Régime naar 
de postmoderniteit. Niet langer het konink
lijke ritueel, maar het simulacre vormde 
voor de prinses een conditio sine qua non. 
Terwijl prinsessen en koningen vroeger, 
toen ze nog echt als autocraten een maat
schappelijke functie vervulden, voor het 
merendeel van hun onderdanen als een soort 
god onzichtbaar bleven, ligt hun betekenis 
nu in een permanente zichtbaarheid beslo
ten. In plaats van de stad en de openbare 
ruimte als een uitdrukking van hun godde
lijke soevereiniteit naar de hand te zetten, 
creëren de aristocraten in het tijdperk van de 
massacultuur en massacommunicatie hun 
machtspositie met behulp van televisieca
mera’s en tabloids. De media zelf zijn de 
openbare ruimte geworden. Zowel de sport
held, de popzanger, de politicus als de 
glamourprinses weten maar al te goed dat de 
democratie, zoals Benjamin in Illumina- 
tionen beweerde, een ware orgie van repre
sentaties en mediaties is. Allen bespelen ze 
de intrinsieke theatraliteit van de burger
lijke democratie, die ook de voedingsbo
dem voor het fascisme vormde. De dictator 
is immers de mediafiguur bij uitstek. Zijn 
charisma, dat veeleer aan een collectief 
waanbeeld dan aan een individuele verdien
ste beantwoordt, wordt gecreëerd en in stand 
gehouden door de massamedia. De degene
ratie van de democratie wordt verbonden 
met een Vorm van theatralisering, waarbij 
de onmiddellijke macht van het volk op een 
leider wordt overgeplaatst en het parlement 

tot louter publiek wordt gereduceerd. [1] 
De media maakten evenwel niet alleen de 
dood van Diana en Dodi tot een historisch 
feit. De verbouwereerde lezers van Le Monde 
zagen over het hoofd dat de Algerijnse 
terreurgroep zich eigenlijk van dezelfde stra
tegie bedient als de door persmuskieten 
belaagde Diana. Cynisch genoeg boekten 
de terroristen die dag immers hun eerste 
belangrijke overwinning. Na tientallen bom
aanslagen en gruwelijke moordacties waar
bij slachtoffers massaal werden verkracht 
of de keel overgesneden, werd voor het eerst 
van hun acties melding gemaakt op de 
Algerijnse staatstelevisie. Hoeveel doden 
moesten er vallen vooraleer de slachtpartij 
een nieuwsitem zou worden? Terwijl de 
overdaad aan persaandacht de dood van een 
prinses tot gevolg had, vormde het tekort 
aan belangstelling van de pers de oorzaak 
van de moord op honderden Algerijnse 
mannen, vrouwen en kinderen die anders 
nooit de headlines gehaald zouden hebben. 
Zowel Diana als de fundamentalistische 
terreurgroep leven in wat Marshall McLuhan 
ooit als the reel world omschreef.
Vrije nieuwsgaring en persvrijheid, de pa
rels aan de kroon van de Aufklarung en de 
Bildung, branden dus zichzelf op. Niet zo
zeer omdat ze ook handige instrumenten 
vormen voor bijvoorbeeld revisionistische 
historici of liefhebbers van kinderporno, 
maar omdat ze als abstracte apparaten geen 
criteria kunnen aanreiken om relevante van 
irrelevante informatie te onderscheiden. 
Wanneer er geen nieuws is, maak je het 
gewoon. Persagentschappen worden door 
terroristen opgebeld om hun bommeldingen 
te registreren. Je telefoneert gewoon even
tjes met de geschiedenis, je maakt er een 
afspraak mee.

Hybriditeit

Het werk van de Belgische videokunstenaar 
Johan Grimonprez speelt in op de wijze 
waarop de media vandaag, zoals in de 
Kurz,führer van Documenta X staat geschre
ven, “de cultuur, geschiedenis en realiteit 
vormgeven”. Afgelopen zomer werd te 
Kassei van Grimonprez Dial H-I-S- T-O-R-Y 
vertoond, een ongeveer een uur durende 
videofilm waarop de internationale pers 
óverwegend enthousiast reageerde. In deze 
film wordt als het ware een historisch over
zicht geschetst van vliegtuigkapingen. Twee 
vormen van openbare ruimten van het laat- 
kapitalistische tijdperk worden op elkaar 
betrokken: de etherische wereld van decom- 
municatiemedia en de transitruimte van 
vliegtuigen en luchthavens.
Zijn belangrijkste basismateriaal putte dé 
kunstenaar uiteraard uit nieuwsuitzendingen. 
Opvallend is dat er in de informatiestroom 
die ons overspoelt blijkbaar toch heel wat 
beelden zitten die we herkennen. Het einde
loze bombardement van televisieprikkels 
en de daarmee gepaard gaande inwissel
baarheid van tekens, waarvan media-theo- 
retici vaak gewag maken, blijkt in een histo
risch perspectief gerelativeerd te moeten 
worden. Het voorbij de landingsbaan neer
stortende AirFrance-toestel, de gijzeling op 
de luchthaven te Marseille, de bijna dage- 
lijkse interviews doorheen het cockpit- 
raampje met piloot John Testrake van een 
TWA-vliegtuig, de moordaanslag op 
Sadat... het zijn allemaal beelden die deel 
uitmaken van ons collectief geheugen en 
het ook ongetwijfeld in grote mate mee 
hebben bepaald. Naast journaalbeelden 
maakt Grimonprez ook gebruik van aller
hande reclamefilmpjes, oorlogspropaganda, 
instructie- en promotiefilms van luchtvaart
maatschappijen, computersimulaties van een 
vliegtuigongeval, speelfilmfragmenten en 
tenslotte ook van zelf met een videocamera 
opgenomen shots.
In Dial H-l-S-T-O-R-Y is evenwel niet al
leen het bronnenmateriaal heterogeen, ook. 
de narratieve structuur wordt gekenmerkt 
door hybriditeit. Zo wordt het hoofdthema 
van de vliegtuiggijzëlingen doorkruist door 
enkele secundaire verhaallijnen. Het thema 
van het vliegen of zweven vormt op zichzelf 
een belangrijk motief. Zo krijgen we bij
voorbeeld fladderende vogeltjes in een van 
de zwaartekracht ontkoppelde testruimte aan 
boord van een ruimtetuig te zien of een 
neerstortend huis waarvan de beweging 

. wordt weerspiegeld in deze van een rond 
haar as draaiende ijsschaatster. Een ander 
parcours in de film vormen dé beelden van 
onder meer Russische, Cubaanse en 
Palestijnse revolutionaire leiders, die voor 

sommige vliegtuigkapers een bron van in
spiratie vormden. Op sommige ogenblik
ken worden de diverse verhaallijnen aan 
elkaar gekoppeld. Zo krijgen we Che 
Guevara te zien wanneer hij aan boord van 
een vliegtuig stapt of een zwevend reuze- 
portret van Stalin in een optocht, waarin een 
atleet een vliegtuig uitbeeldt. Het geheel is 
daarenboven gemonteerd op muziek, die 
soms de aandacht op zichzelf richt en dus uit 
haar rol als ‘achtergrondmuziek’ treedt. 
Tenslotte krijgen we vaak een stem te horen 
die fragmenten uit White Noise of Mao II 
voorleest, twee romans van Don DeLillo. 
Niet toevallig koos Grimonprez een auteur 
die als geen ander gefascineerd is door de 
“dagelijkse apocalyptischenieuwsvloed" en 
zowel de relatie tussen individu en massa 
als deze tussen de realiteit en de representa
tie ervan aan de orde stelt.
De relativiteit van de representatie blijkt 
reeds uitdrukkelijk wanneer we de getuige
nissen van allerhande betrokkenen te zien 
krijgen. Zo passeert een geheel arsenaal van 
slachtoffers de revue: passagiers, piloten, 
stewardessen of hun angstige, hysterische 
of opgeluchte familieleden. Sommigen glun
deren voor de camera, ze lijken te beseffen 
dat ze moeten ‘acteren’ om de vragen van de 
journalisten te beantwoorden. Een jonge 
knaap vertelt dat hij het allemaal zo avon
tuurlijk vond. Een psychiater komt met een 
potsierlijke psycho-seksuele verklaring voor 
de drijfveren van de kapers op de proppen. 
Doorgewinterde politici spreken harde taal. 
Een Russische, door kogels doorzeefde en 
doodbloedende terrorist krijgt nog een mi
crofoon in zijn maag gesplitst: “Waarom 
deed u dit meneer?” De persmeute komt ook 
dikwijls zelf in beeld, wachtend, met de 
zoomlenzen in aanslag, op de ontknoping. 
Cameramannen worden neergeschoten ter
wijl ze hun laatste wapenfeiten filmen.
De cameraman die vanuit zijn subjectieve 
standpunt zijn eigen dood registreert, vormt 
eigenlijk het paradigma van de nieuwsga
ring over het terrorisme. Terwijl de terro
rist, niet zelden lid van een zelfmoord- 
commando, alleen maar de media probeert 
te'halen, is de neergekogelde cameraman 
zowel object als subject van deze drijfveer 
Hoewel een gebeurtenis pas een historisch 
feit wordt wanneer het door de camera gere
gistreerd wordt, haalt de zelfmoord- 
cameraman pas de geschiedenis door de 
registratie af te breken. De objectieve waar
nemer is de ultieme participant geworden. 
Hiermee sluit Grimonprez aan bij zijn vroe
gere werk zoals Kobarweng. Or Where Is 
Your Helicopter? uit 1992. In deze film 
leverde Grimonprez commentaar op de wij ze 
waarop de wetenschapper, en meer bepaald 
de antropoloog, zelf het onderwerp van zijn 
onderzoek is geworden. [2] Zo beschouwen 
de inwoners van Irian Jaya in Indonesië, 
waar Grimonprez in 1987 verbleef, de neer
gestreken antropologen als hun studieobject. 
Ze fungeren ook als katalysatoren van de 
plaatselijke folklore. Zodra westerlingen in 
het dorp aankomen, beginnen sommige in
woners de clichématige rol van de wilde te 
spelen.

Video als meta-medium

Net als Kobarweng is Dial H-I-S-T-O-R-Y 
een soort metadocumentaire waarin waar
nemers en participanten eikaars rollen in
wisselen. Zoals voor de Indonesische be
woners de etnoloog een kijkobject is gewor
den, zo fungeert de pers voor de terrorist als 
een compagnon de route. Grimonprez weet 
bovendien het metaniveau van de documen
taire perfect te verzoenen met het medium 
video. Video is omstreeks 970 precies ont
staan in een poging de grenzen van de con
ventionele televisiedocumentaire te door
breken. [3] Initiatieven als Top Value 
Television of Guerilla Television vormden 
bijvoorbeeld op de eerste plaats een uitda
ging aan de zogenaamde objectiviteit van 
de televisiejournalistiek. Net als Dara 
Birnbaum erkent Grimonprez het belang 
van de relatie tussen video enerzijds en 
fenomenen als massacommunicatie en 
televisiedocumentaire anderzijds. Dial 
H-I-S-T:O-R- Y wijkt dan ook nog meer dan 
Kobarweng af van een soort 'gemuseali- 
seerde’ videokunst, waarin deze relatie wordt 
ontkend en nagenoeg alles wordt geconcen
treerd op de uitgesproken modernistische 
belangstelling voor de ‘essenties’ van het 
medium of op een autobiografisch of zelfs 
narcistisch discours. [4] Grimonprez be
speelt meesterlijk de beide paradigma’s en 

tradities waarbinnen het medium video func
tioneert. Zonder de link met de televisie
documentaire te verbreken, speelt hij in op 
de specifieke formele eigenschappen van 
het medium. Het metaniveau dat Grimonprez 
hanteert om de relativiteit van de waarne
ming en van de feiten aan de orde te stellen, 
ligt immers in het medium video besloten. 
“Video,” zo schreef Arjen Mulder, “is een 
filmbeeld waarbij de manipulatie niet alleen 
voor en tussen de beelden plaatsvindt, maar 
ook in het beeld zelf. Dat laatste kan gebeu
ren met kleurstellingen of overlays, of op 
digitale wijze zoals tegenwoordig bijna al
tijd het geval is. Voor video is, in onder
scheid met foto en film, eigenlijk geen ex
terne werkelijkheid nodig die eerst moet 
worden opgenomen - het is voldoende dat 
er foto- en filmbeelden zijn waarin gemani
puleerd kan worden.' Het maakt geen ver
schil of die filmbeelden met een zoveel 
millimetercamera of een camcorder zijn 
opgenomen. Het videobeeld is geen afbeel
ding van de werkelijkheid, maar van de 
media. Daaraan is het videobeeld onmid- 
dellijk te herkennen”. [5] Video vormt voor 
Mulder met andere woorden een soort meta- 
medium. Televisiebeelden zouden hun re
latie met de wereld nooit zelf kunnen articu
leren - daarvoor is een meta-niveau nodig, 
dat door video wordt bestreken. Video beeldt 
immers “de werkelijkheid af op mediaal 
niveau, ze begrijpt de werkelijkheid als be
staande uit louter media, zenders, die sa
mengebracht iets uitdrukken dat door die 
media zelf nooit tot uitdrukking kan worden 
gebracht. Daarom zijn videobeelden zo 
merkwaardig abstracter dan filmbeelden. 
Doordat elk videobeeld per definitie gema
nipuleerd is, is het realistische niveau eruit 
verwijderd, en verschijnt het metaforische 
niveau”.

Steven Jacobs

Noten

[ 1 ] Zie Andrew Hewitt, Fascist Modernism. 
Aesthetics, Politics, and the Avant-Garde, 
Stanford University Press, 1993, pp. 168- 
171.
[2] Steven Jacobs, Mr. Grimonprez I 
Presume?, in: De Witte Raaf, nr. 49, mei 
1994, p. 15.
[3] Zie Deirdre Boyle, A Brief History of 
American Documentary Video, in: Doug 
Hall & Sally Jo Fifer (eds.), Illuminating 
Video. An Essential Guide to Video Art, 
Aperture, 1990, pp. 51-69.
[4] Martha Rosler stelt beide opties als an- 
tagonismen tegenover elkaar in Video: 
Shedding The Utopian Moment, in: Doug 
Hall & Sally Jo Fifer (eds.), Illuminating 
Video. An Essential Guide to Video Art, 
Aperture, 1990, pp. 31-50.
[5] Arjen Mulder, Wat zijn beelden. Specu
laties rond het gefabriceerde beeld, in: 
Archis, nr. 3,1996, pp. 25-31.

Dial H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimon
prez wordt op 12, 13, 14 november ge
toond in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/ 
507.84.66) en op 23 november in het 
MUHKA, Leuvenstraat, 2000 Antwer
pen, 03/238.59.60. De distributie van Dial 
H-I-S- T-O-R- F wordt waargenomen door 
Incident, Postbus 1424,1000 Brussel 1.
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Apocalyptische verhalen, alledaagse momenten
Over de terreur in Don DeLillo’s Mao II

De romans van Don DeLillo staan vol scherp
zinnige mini-essays en epigrammen. Zijn 
personages barsten onverhoeds los in geïm
proviseerde ideeënaria’s, laten zich meesle
pen door hilarische speculaties, “blinded by 
the neon of an idea”. DeLillo is een erg 
essayistisch schrijver - een Robert Musil 
die als zoon van straatarme Italiaanse immi
granten in de Bronx is opgegroeid, alles 
afweet van baseball, motels en supermark
ten en als copywriter bij Ogilvy & Mather 
heeft gewerkt. Je kunt uit zijn elf romans 
moeiteloos een briljant fragmentenboek 
destilleren, iets als Baudrillards Cool Me
mories maar dan veel geestiger, preciezer, 
zintuiglijker. Een flink deel van de notities 
in dat fragmentenboek zou over de nacht
zijde van onze late 20ste eeuw gaan: 
complotten, sekten, aanslagen, terroristisch 
geweld, ecologische en nucleaire catastro
fen en de versies die de beeldmedia daarvan 
geven. Dat Dial H-I-S-T-O-R-Y als com
mentaar bij de beelden van-kapingen en 
explosies citaten van DeLillo laat horen, is 
dus eigenlijk niet zo verrassend.
Maar DeLillo is geen theoreticus. Veel meer 
dan Musil gaat hij op in de romaneske 
waarheden van contexten, intriges, perso
nages, de sensuele genoegens van detail, 
idioom en jargon. Ook in de boeken waaruit 
Dial H-I-S-T-O-R-Y citeert, White Noise 
( 1985) en Mao II ( 1991 ), houdt hij ervan om 
ideeën in de ruimte van de roman te laten 
resoneren, zonder ze in één omvattende 
visie samen te brengen. Hij verwacht dat de 
lezer hetzelfde doet. In dit stuk laat ik enkele 
resonanties horen van een citaat dat in Dial 
H-I-S-T-O-R-Y is gebruikt, een sleutel
passage van MaoII, DeLillo’s tiende ro
man. “There’s a curious knot that binds 
novelists and terrorists. In the West we 
become famous effigies as our books lose 
the power to shape and influence. (...) Years 
ago I used to think it was possible for a 
novelist to alter the inner life of the culture. 
Now bomb-makers and gunmen have taken 
that territory. They make raids on human 
consciousness. What writers used to do 
before we were all incorporated.”

1,

Wat bindt schrij vers en terroristen in Mao ID 
Op het eerste gezicht weinig meer dan een 
dunne verhaaldraad. Mao II is een elliptisch 
en zeer schematisch boek, een reeks scènes 
die DeLillo aan elkaar schakelt tot een sta
tische constellatie van spiegelende beelden 
en ideeën. De roman bouwt tegenstellingen 
op — massa/individu, New York/Beiroet, 
schrij ver/terrorist - en genereert vervolgens 
allerlei relaties tussen de polen ervan: ze 
worden eikaars contrast of dubbelganger, 
nachtmerrie of geheime fantasie.
De proloog toont een massale huwelijks
ceremonie: 6.500 koppels laten zich in het 
Yankee Stadium trouwen door Reverend 
Moon. We leren Bill Gray kennen, een 
beroemde schrijver die erg teruggetrokken 
leeft en zich voor het eerst laat fotograferen. 
We horen over een Zwitserse dichter die 
ergens in Libanon door een maoïstische 
terreurgroep wordt gegijzeld. Stilaan ont
staat de schets van een B-film-plot. De 
beroemde schrijver ontvlucht de reddeloos 
verknoeide grote roman waaraan hij al twin
tig jaar werkt (“the shitpile of hopeless 
prose”) en gaat in op een deal die een actie
groep met de terroristen heeft gesloten. Hij 
zal op een persconferentie in Londen ge
dichten van de Zwitser voordragen, wat 
zowel de terreurgroep als het actiecomité 
van uitgevers en schrijvers wereldwijde 
publiciteit moet bezorgen. Een bomaanslag 
verijdelt het plan. Gray praat met een woord
voerder van de maoïstische groep, laat zich 
afdrijven naar Athene, wil in Beiroet de 
plaats van de Zwitser gaan innemen. Zoals 
meestal bij DeLillo verzandt het plan- in 
banaliteit. Op het schip dat hem naar Junieh 
moet brengen, sterft Gray aan de gevolgen 
van een domme aanrijding.
Schrijvers en terroristen duiken ook op in de 
reële gebeurtenissen die in Mao IIresoneren. 
De roman is gedrenkt in de actualiteit van 
voorjaar en zomer 1989. Beiroet, Tienanmen, 
de begrafenis van Khomeini, de daklozen in 
Tompkins Square komen uitvoerig in beeld. 
Veel implicieter zijn de echo’ s van dePanAm- 
Boeing die eind ’ 88 boven Lockerbie explo
deerde. Helemaal onvermeld blijft een an

der sleutelmoment. Eind ’88 verscheen The 
Satanic Verses, een roman waarin twee ac
teurs na een terroristische aanslag uit een 
vliegtuig neerdwarrelen: Salman Rushdie 
werd de gijzelaar van Khomeini’s fatwa en 
het Iraanse staatsterrorisme.

2.

De schrijver Bill Gray is een gelovige in de 
kerk van het modernisme, de religie van stijl 
en twijfel en eindeloze revisie, de traditie 
van het Joyceaanse silence, exile and 
cunning. De modernistische leerstelling van 
de onpersoonlijke, als een god achter zijn 
schepping schuilende auteur heeft hij tot in 
haar uiterste consequenties in de praktijk 
gebracht. “Bill Gray” is als pseudoniem zo 
gezandstraald grijs dat het bijna een anoniem 
wordt. Hij leeft op een niet te traceren adres, 
samen met Scott, zijn secretaris en factotum, 
en Karen, een ex-Moonie. De toewijding 
waarmee ze hem omringen, maakt van Gray 
de solipsistische goeroe van een mini-sekte. 
Hij is een beroemde balling in eigen land, 
schuilend voor de machinerie van marke
ting en media die van auteurs “famous 
effigies” maken, merknamen, logo’s. Zijn 
isolement is een praktische strategie, een 
artistiek principe, een ethiek.
Dat die ethiek inderdaad een religieuze on
dertoon heeft, weet Gray zelf ook wel. 
“When a writer doesn’t show his face, he 
becomes a local symptom of God’s famous 
reluctance to appear,” vertelt hij Brita, de 
fotografe die de allereerste foto’s van hem 
neemt. Het traject waarop de roman hem 
zet, heeft iets van een passieverhaal. De 
schrij ver-god wordt mens, is bereid zichzelf 
te offeren om de gegijzelde Zwitser te ver
lossen. Bij de bomexplosie in Londen krijgt 
Gray een glassplinter in zijn hand, als een 
spijker; zoals Romeinse soldaten met hun 
lans Christus’ zij doorboorden, zo sterft 
Gray aan een gescheurde lever. Maar DeLillo 
gunt hem geen messiaanse kruisdood. Gray 
wordt niet vermoord maar sterft aan de 
gevolgen van een anoniem .verkeersonge
luk. Op de boot steelt Charon zijn papieren. 
Dat is het traject van Gray in Mao Ik van 
lichaamloos eh goddelijk bewustzijn naar 
anoniem lijk, pure materie, afval.
Zoals elk verhaalmodel is ook het religieuze 
verhaal van offer en verlossing krachteloos 
geworden. Wat wel overeind blijft, is de 
religieuze cultus, al was het maar omdat die 
perfect met de mediamachinerie te rijmen 
valt; Na Gray’s verdwijning zullen Scott en 
Karen zijn postume faam organiseren en 
beheren. Door een zorgvuldige selectie van 
de foto’s vrij te geven en over het grote 
meesterwerk wel allerlei geruchten te ver
spreiden maar de publicatie ervan achter te 
houden, versterken ze de aura rond boek en 
schrijver. “The withheld work of art is the 
only eloquence left,” had Scott eerder al 
gezegd - ook de negatieve esthetica is per
fect consumeerbaar. “He wanted devoutly 
to be forgotten,” wordt over de stervende 
Gray gezegd. Maar na zijn dood wordt hij 
wat hij eigenlijk altijd was geweest: een 
icoon, een “famous effigy”, een heilige van 
het modernisme.

3.

Wat is een schrij ver? Niet in de laatste plaats 
een man die zijn dagen helemaal alleen in 
een kamer doorbrengt, zegt Mao II. Zijn 
biografie is het verhaal van langzaam ver
glijdende uren, de kroniek van kwaaltjes en 
pilletjes, het epos van twijfels en pretenties, 
de trage accumulatie van moeizaam afge
scheiden zinnen.
Mannen in kamers: dat is een van DeLillo’ s 
centrale motieven. De kamer is de metafoor 
van hun isolement en obsessie, de materiali
satie van de mentale ruimte waarin ze op iets 
broeden, iets beramen: een boek, een moord, 
een aanslag. Het is de ruimte waarin je 
nieuwe versies van jezelf ontwerpt om aan 
jezelf te ontkomen, waarin je jezelf zuivert 
in een ascese die snel kan kantelen in zelf
destructie of agressie. Want er zijn minstens 
twee archetypes voor deze mannen-in-ka- 
mers: Kafka’s hongerkunstenaar, en Robert 
De Niro als de zichzelf in een wraakengel 
metamorfoserende Travis in Taxi Driver. 
Wat beiden gemeen hebben, is hun ambitie 
om het lichaam te overstijgen: de honger

kunstenaar door het te verbranden tot pure 
wilsenergie. Travis door het te transforme

ren in een perfecte doodsmachine.

4.

Bill Gray is een versie van de honger
kunstenaar. De Travis-variant heeft DeLillo 
onder meer verkend en uitgediept in Libra, 
in de figuur van Lee Harvey Oswald. Die 
was in zijn jeugd al gefascineerd door de 
biografieën van grote revolutionairen en 
terroristen: “Men in small rooms. Men rea
ding and waiting, struggling with secret and 
feverish ideas, (...) feeling history in the 
room, waiting for the moment when it would 
surge through the walls, taking them with it. 
(...) History was a force to these men, a 
presence in the room”. Ook de historische 
figuren in Mao II zijn ooit dergelijke man- 
nen-in-kamers geweest, in de ban van een 
visionair toekomstgeloof: Sun Yung Moon 
zat in een Zuid-Koreaanse cel voor hij 
Amerika de blijde boodschap van zijn 
Unification Church kon brengen; Khomeini 
begon zijn cassette-revolutie vanuit Franse 
ballingschap; de Langé Mars begon in het 
hoofd van Mao. In Mao II zegt Haddad, de 
woordvoerder van de groep terroristen die 
de Zwitserse dichter hebben ontvoerd: 
“Terror is the force that begins with a handful 
of people in a back room”.
Bij DeLillo zijn deze autoritaire leiders de 
geheime droom van de terrorist. En de terro
rist is iemand die verlangt naar de versie van 
zichzelf als een gedrevene, als iemand die 
wordt opgenomen in een grotere samen
hang. In Libra is dat model van coherentie 
en gedrevenheid de Geschiedenis: een zich 
onstuitbaar ontrollend verhaal, een trein die 
naar zijn eindstation raast. Voor Abu Rashid, 
de maoïstische terroristenleider in Mao II, 
is dat eindstation niets anders dan de totale 
natie. Zijn secondant en tolk: “He is saying 
terror is what we use to give our people their 
place in the world. What used to be achieved 
through work, we gain through terror. Terror 
makes the new future possible. All men one 
man”. En Rashid zelf: “This room is the first 
minute of the new nation”. Een natie wordt 
geboren en van haar nog ongeschreven ge
schiedenis zal Rashid de auteur zijn ge
weest.
In DeLillo’s romans zijn dergelijke wraak
engelen het zwarte gat van de alles- 
verzwelgende obsessie. Zodra de terrorist, 
de moordenaar, de misdadiger in zijn 
complot stapt, wordt hem een magisch in
zicht in zichzelf en zijn leven gegund. Dat 
inzicht is totaal: alsof je als personage in een 
roman leeft waarvan je ook de auteur bent. 
Alles zindert van betekenis, alles vertoont 
een dwingende samenhang, alles is op ge
ruststellende wijze noodzakelijk en onver
mijdelijk, het leven ontrolt zich in de vol
tooid toekomende tijd. De verleiding van dit 
magische inzicht is moeilijk te weerstaan; 
het is ook de paranoïde fascinatie van 
complotten en samenzweringstheorieën. 
DeLillo houdt ervan om ook redelijke per
sonages (Gladney in White Noisé) in zo’n 
magisch pantser te stoppen, hen een plot te 
laten beleven die even dwingend is als een 
complot - en die euforie dan in een 
postcoïtale depressie dood te laten lopen.

5.

Mao II toont een derde variant van het man- 
in-kamer-motief: de gegijzelde Zwitserse 
dichter in zijn Libanees hok, overgeleverd 
aan de absolute willekeur van zijn cipiers. 
De gijzelaar in zijn cel, zegt de roman, is de 
kleinst mogelijke versie van de totalitaire 
staat. Het is de generale repetitie voor de 
massale terreur, de noodzakelijke zuivering 
die aan elke nieuwe dageraad voorafgaat, de 
totale destructie die van totale orde de voor
waarde vormt.
Mao II gaat vooral over deze totalitaire ter
reur. “Thé future belongs to crowds,” zegt 
de roman meer dan eens, en die massa’s, 
milities en sekten behóren toe aan Abu 
Rashid, Moon, Khomeini, Mao - autoritaire 
vaders die de geschiedenis beweren te 
incarneren, de coherentie van een apocalyp
tische of chiliastische plot. Ieder van die 
figuren steunt op een heilige tekst die ze aan 
hun autoritaire interpretatie onderwerpen. 
Zelf zijn ze de auteurs van het verhaal dat ze 

met en op de massa schrij ven. Zoals Haddad 
zegt: “Poor people, young people"anything 
can be written on them. Mao said this. And 
he wrote and he wrote. He became the 
history of China written on the masses. And 
his words' became immortal. Studied, 
repeated, memorized by an entire nation”. 
Voorzover Bill Gray al een duidelijke poli
tieke visie heeft, is die anti-autoritair. Ze is 
niet ideologisch onderbouwd maar wortelt 
in zijn ervaringen als romanschrijver. “Even 
if I could see the need for absolute authority, 
my work would draw me away. The 
experience of my own consciousness tells 
me how autocracy fails, how total control 
wrecks the spirit, how my characters deny 
my efforts to own them completely, how I 
need internal dissent, self-argument, how 
the world squashes me the minute I think it’s 
mine.” Gray beschrijft de roman (zoals 
Rushdie in zijn post-fatwa essays) als de 
democratische vorm bij uitstek - hetero
geen, meerstemmig, onzuivër, dialogisch. 
“One thing unlike another, one voice unlike 
the next. Ambiguities, contradictions, 
whispers, hints.”

6.

In onze sleutelpassage zegt Gray dat zowel 
schrijvers als terroristen “the inner life of 
the culture” proberen te raken en te beïn
vloeden. Ook in deze DeLillo-roman is die 
cultuur er een van media en consumptie. 
Alles wordt gereproduceerd, verdubbeld, 
verhevigd en geconsumeerd. “A man cuts 
himself shaving and someone is signed up 
to write the biography of the cut.” In de witte 
ruis van sensatie en informatie bézitten al
leen rampen en aanslagen voldoende inten
siteit om de routine te doorbreken. “News of 
disaster is the only narrative people need. 
The darker the news, the grander the 
narrative. News is the last addiction before 
- what? I don’t know.” De exploderende 
Challenger, een autocrash, een opgeblazen 
vliegtuig, een videomoord: het zijn over
belichte sensaties in een autonome, cumula
tieve reeks van gelijkaardige sensaties. De 
beelden worden zo vaak herhaald tot alleen 
een patroon overblijft, een minimaal ver
haal. Elke getoonde catastrofe wordt gere
duceerd tot zijn bevredigende en versla
vende kern: de belofte van coherentie en 
afronding, de kleine apocalyps, de getemde 
dood die aan het eind van elk verhaal op ons 
wacht.
Als terreur de naam is van alles wat het 
bewustzijn gijzelt, dan is ook de media- 
overvloed een vorm van terreur. Daarin 
wordt de schrijver moeiteloos geconsu
meerd: als naam of als foto gloeit hij heel 
even op, daarna is hij een uitgebrande huls, 
onrecycleerbaar afval. Alleen met de terro
rist lukt zoiets niet, zegt Haddad, precies 
omdat hij de media bevecht op hun eigen 
terrein, dat van het geweld als spektakel. 
Daarom is de terrorist de geheime droom 
van de schrijver - “the way they dominate 
the rush of endless streaming images”. Het 
is de droom het gordijn van beelden en 
informatie open te rijten - of zoals DeLillo 
in een vroege roman ergens zegt: te detoneren 
als een bacteriologische bom in de onder
buik van Amerika.

7.

Mao IIbevat vijf persfoto’s. Drie keer wordt 
het verhaal bovendien onderbroken door 
een lange beschrijving van journaalbeelden 
uit 1989: tegen een hek verpletterde voetbal
supporters, Tienanmen, de miljoenen Ira- 
niërs die zich rond het lijk van Khomeini 
verzamelen. Het zijn vreemde elementen in 
de roman - alsof iemand middenin een 
gesprek plots de tv aanzet. De inzet is duide
lijk. Als Bill Gray gelijk heeft, als de roman 
het veld moet ruimen voor de emotionele 
intensiteit en de apocalyptische kracht van 
actualiteitsbeelden, dan kan de roman al
vast proberen om dat soort beelden in taal te 
absorberen.
We zien de tv-beelden door de ogen van 
Karen, de onvolledig gedeprogrammeerde 
ex-Moonie die als een zwerfkat bij Gray is 
beland. Karen is niet geïnteresseerd in bete
kenissen of commentaren - meestal zet ze 
het geluid af. Evenmin neemt ze de soeve
reine positie van de camera in: ze Zinkt
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helemaal in het beeld weg. Met haar onbe
schermde, ongewapende blik wordt ze een 
soort hypergevoelig medium waarin de 
media zich kunnen manifesteren. Van de 
extatische massa die het lijk van Khomeini 
omstuwt, ‘ziet’ ze de oorsprong in de arm- 
zalige individuele levens, de slums van 
Teheran, de rouw om de dode vader, de 
weigering om deze dood te aanvaarden. Het 
detail waaraan Karen in haar beschrijving 
onwillekeurig even blijft haken - wat Roland 
Barthes de toevallige pijlpunt van het 
punctum noemde - is Khomeini’s blote 
been dat even oplicht als de kolkende massa 
het lijkkleed verscheurt. Achter de almach
tige icoon onthult dit groteske detail het 
kwetsbare, dode lichaam.
Wie Mao II gelezen heeft, kan zich derge
lijke beelden niet anders herinneren dan in 
de cirkelende, vertragende zinnen van 
DeLillo. (Je vraagt je af hoe Karen naar de 
beelden in Dial H-I-S-T-O-R-Yzou kijken.) 
Dat geldt ook voor de beelden van de sup
porters die tegen de afrastering van het 
Hillsborough-stadion worden verpletterd, 
voor de gezichten van mensen bij wie het 
besef daagt dat ze zullen sterven. “In people’s 
faces she sees the hopelessness of knowing. 
They show men calmly looking on. They 
show the fence from a distance, bodies 
piling up behind it, smothered, sometimes 
only fingers moving, and it is like a fresco in 
an old dark church, a crowded twisted vision 
of a rush to death as only a master of the age 
could paint it.”

8.

. Bill Gray en de gegijzelde Zwitser, lijkt de 
roman te suggereren, zijn eikaars spiegel
beelden. De gij zelaar in zijn cel, de schrij ver 
in zijn kluis. De gijzelaar vastgehouden 
door terroristen die van zijn cel een totali
taire staat maken; de schrijver gegijzeld 
door zijn naam en faam, zijn mislukte ro
man, zijn idee van wat literatuur moet zijn, 
zijn lang geleden genomen beslissing om 
zich zo volledig mogelijk terug te trekken, 
de cultuur die hem naar die beslissing dreef, 
de absolute toewijding van Scott en Karen. 
Wanneer Gray zich in het begin van Mao II 
voor het eerst laat fotograferen, heeft hij het 
gevoel aanwezig te zijn bij zijn eigen doden
wake: “Sitting for a picture is a morbid 
business. A portrait doesn’t begin to mean 
anything until the subject is dead”. De foto
sessie heeft hem verdubbeld: voortaan is hij 
tegelijk een icoon dat in de handen van Scott 
alleen maar aan kracht en aura kan winnen
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Teheran (Iran), 5 juni 1989 (AFP George Simon)

en een lichaam dat zal aftakelen en sterven. 
Maar ook de gijzelaar bestaat in twee ver
sies: als mediaverhaal en als lijdend lichaam. 
“He was a digital mosaic in the processing 
grid, lines of ghostly type on microfilm. 
(...) But he senses they’ve forgotten his 
body by hów. He was lost in the wavebands, 
one more code for the computer mesh, for 
the memory of crimes too pointless to be 
solved.”
Ook de verbeelding, zo blijkt, is een manier 
om over beelden na te denken. In Athene, 
wachtend op de boot naar Junieh, begint 
Gray over de gijzelaar te schrijven. Wat hij 
in het werk aan zijn eindeloze roman was 
kwijtgeraakt, vindt hij nu terug: het gevoel 
dat in zijn zinnen iets op het spel staat. Door 
over dè gijzelaar na te denken, zinnen te 
schrijven die achter het mediaverhaal zijn 
mishandelde lichaam proberen te bereiken, 
breekt Gray los uit zijn solipsisme.

9.

In de epiloog volgen we Brita, de Zweedse 
fotografe voor wie Bill Gray heeft gepo
seerd. In opdracht van een persbureau moet 
ze in Beiroet Abu Rashid fotograferen. 
Daarna logeert ze in de flat van kennissen, 
‘s Nachts schrikt ze wakker. Vanop het bal
kon van haar flat ziet ze hoe een tank de met 
kraters bezaaide straat komt ingerold, ge
volgd door lachende en vierende mensen 
met champagne en vuurwerk, in hun mid
den een pasgetrouwd stel. Terwijl Brita in 
vijf talen een toast op het koppel uitbrengt, 
beginnen de tanktoren en het kanon traag 
rond te draaien, “like a smutty honeymoon 
joke”.
Na de aanslag, het straatgevecht of de bur
geroorlog, schrijft Enzensberger ergens, zijn 
er altijd wel mensen die de scherven bijeen- 
vegen, kapotte telefoons herstellen, tussen 
de ruïnes een café openen of de zwarte 
markt organiseren. Na de apocalyps eist het 
onheroïsche alledaagse zijn rechten op. 
Momenten worden uit apocalyptische en 
paranoïde samenhangen losgewrikt en wor
den weer open, onaf, contingent, onvoor
spelbaar. Is Brita’s nachtelijke ervaring zo’ n 
moment? Daar lijkt het op, al zorgt DeLillo 
er wel voor dat de scène weerbarstig genoeg 
blijft. Enkele pagina’s eerder had Brita cy
nisch uitgekeken naar de onvermijdelijke 
Beiroet-anekdotes over de kleine hoop in de 
grote waanzin, de lach in de zee van tranen, 
de troost van warme menselijkheid. En zo
dra de straat weer leeg is, ziet ze vanop haar 
balkon een reeks lichtflitsen, niet van grana

ten of afweergeschut maar van een necrofiele 
camera: “The dead city photographed one 
more time” - meteen de laatste zin van de 
roman.
Toch eist de nachtelijke scène haar rechten 
op. Ze is een geïmproviseerd, haast surreël 
moment, de individuele tegenhanger van 
het Moon-massahuwelijk in de proloog. Bij 
DeLillo lijkt de wereld geterroriseerd door 
apocalyptische verhalen, autoritaire ficties, 
complotten. Hij laat hun sinistere fascinatie 
zien maar ook de verschillende manieren 
waarop ze lek slaan en zinken. En vaak krijg 
je de indruk dat het hem uiteindelijk te doen 
is om de bellenblazende momenten die dan 
bovenkomen, onbezwaard, contingent en 
alledaags. Veel van zijn personages stappen 
in hun verhaal of plan als in een trein, zeker 
van hun bestemming. Maar het eindstation 
bereiken ze niet. Elke queeste verdampt in 
een nevel van kleine illuminaties, oplich
tende details, schaduwen, nuances, herin- 
neringen-de verwarring van het alledaagse, 
de intensiteit van het gewone, die DeLillo 
dan beschrijft in het enige register dat daar
voor openstaat, het religieus gekleurde re
gister van “radiance”, “mystery”, “won
der”. Alsof het alledaagse niet iets is wat er 
altijd al is, banaal en repetitief, maar watje 
moet veroveren.

10.

Of DeLillo zich wel herkent in de artikels en 
analyses die links en rechts over hem ver
schijnen, vraagt een interviewer hem [David 
Remnick, Exile on Main Street. Don 
DeLillo’s undisclosed underworld, in The 
New Yorker, 15 september 1997]. Niet echt, 
zegt DeLillo. Goed, je krijgt wel globale 
analyses van de thema’s, the social issues, 
maar over de zinnen die een schrijver ma
ken tot wat hij is, lees je niets. Het is ook erg 
moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar 
er valt niet aan te ontkomen: wie bijvoor
beeld iets over Hemingway wil zeggen, 
moet het over de Hemingway-zin hebben, 
niet óver de stierengevechten of safari’s of 
oorlogen. “It’s the simple connective - the 
word ‘and’ that strings together the segments 
of a long Hemingway sentence.”
De eerste zinnnen die ik ooit van DeLillo 
las, stonden in de openingsparagraaf van 
The Names (1982). Daarin vertelleen Ame
rikaan, James Axton, waarom hij de 
Acropolis nog altijd niet heeft bezocht, hoe
wel hij toch al een hele tijd in Athene ver
blijft. “It daunted me, that somber rock. I 
preferred to wander in the modem city,
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imperfect, blaring. The weight and moment 
of those worked stones promised to make 
the business of seeing them a complicated 
one. So much converges there. It’s what 
we’ve rescued from the madness. Beauty, 
dignity, order, proportion. There are 
obligations attached to such a visit.” 
Die Acropolis werd voor mij, op die eerste 
pagina’s, meteen ook het embleem van 
DeLillo’s stijl: helder, scherp, in licht ge
drenkt, in perfect ritmisch evenwicht. De 
zinnen beloofden controle en beheersing. 
Ze beloofden aforistische inzichten, de licht
voetige genoegens van ellips en ironie, van 
toon en nuance - genoegens die je in 
DeLillo’s romans inderdaad in overvloed 
aantreft.
Maar er is meer. Op het eind van The Names 
gaat Axton dan toch naar de Acropolis. 
Personage en lezer hebben intussen heel 
wat meegemaakt en ook de Acropolis lijkt 
veranderd. Van dichtbij bezien blijkt de 
tempel niet subliem, in zichzelf besloten, 
zuiver en tijdloos: hij is verweerd, 
verbrokkeld, aangetast door de levende be
nedenstad. In de logica van de roman 
incarneert het Parthenon het idee dat elke 
orde, elke sluitende structuur uiteindelijk 
wordt aangetast door hetgeen ze wil uitslui
ten en beheersen, Maar ook als embleem 
van DeLillo’s zinnen, weet die lezer die de 
luciditeit van de openingsparagraaf intus
sen al 300 pagina’s achter zich heeft gela
ten, blijft het geldig.
Meesterlijke stilisten gebruiken hun virtuo
siteit vaak als scherm, als instrument om de 
ervaring die ze beschrijven te controleren 
en te beheersen; zelfs als hun lezer voel je 
hoe magisch de macht van verbaal vuur
werk moet zijn. DeLillo kent de verleiding. 
Vooral in de vroege romans geeft hij er vaak 
aan toe. Maar hij is op zijn sterkst wanneer 
hij ook de donkerste uithoeken van de erva
ring probeert te absorberen - wat ook kan 
betekenen dat hij de beheersing van perfect 
gecontroleerde zinnen loslaat, de schijn
bare helderheid teruggeeft aan het duister 
waaraan ze was ontfutseld. Terwijl ik aan 
dit stuk werkte, las ik Underworld, DeLillo’ s 
grote nieuwe boek, een roman die al even 
verheven en verweerd is als het Parthenon 
in The Names. Maar wat er misschien nog 
het meest in opvalt, zijn de lange, uitwaaie
rende zinnen die als sleepnetten door het 
afval van de “voorbije vijftig jaar treilen.
Het Acropolis-verhaal is nog niet af. Axton 
gaat het Parthenon binnen, niet als lid van 
een homogene massa maar van een losse 
menigte, een toevallige verzameling bezoe
kers en toeristen. “Everyone is talking. I 
move past the scaffolding and walk down 
the steps, hearing one language after another, 
rich, harsh, mysterious, strong. This is what 
we bring to the temple, not prayer or chant 
or slaughtered rams. Our offering is 
language.” Laten we (we zijn nu toch bezig) 
van dit Parthenon ook maar meteen een 
embleem van DeLillo’ s romans maken: een 
offerande van taal, een seculier soort pink- 
steren, een meerstemmige meditatie “against 
the vast and uniform Death that history 
tends to fashion as its most enduring work” 
[Don DeLillo, The Power of History, in The 
New York Times, 7 sept. 1997].

Eddy Bettens

Don DeLillo (°1936) publiceerde sinds 
1971 de romans Americana, End Zone, 
Great Jones Street, Ratner’s Star, Players, 
Running Dog, The Names, White Noise, 
Libra en Mao II. Bij Scribner verscheen 
zopas Underworld.
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Het gebruik van woorden
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André Kertész

New York City 10 november l962

1. Kroniek
Het is zomer en men waagt al eens een 
uitstap. De natuur op zich is goed, maar 
samen met cultuur wordt het nog beter. Als 
dan ook nog de plaatselijke horeca een uit
stekende reputatie geniet, dan kunnen we, 
eenmaal huiswaarts gekeerd, van een waar
lijk geslaagde dag spreken. Watou, dat pit
tig dorpje aan de Franse grens, bezit de 
nodige troeven om zo’n dag te garanderen. 
a. Dorpsplein
Eenmaal aangekomen in Watou horen we 
een onheilspellende stem vanachter het 
kerkhofmuurtje. Het is Hugo Claus. Hij 
galmt over het dorpsplein. Eerst schrikken 
we een beetje, dan kunnen we er wel om 
lachen. Maar na het derde ‘.. .pestlicht, nood- 
licht...’, als we beseffen dat dit bandje de 
hele namiddag zal blijven draaien, vluchten 
we ijlings de ticketerie binnen. Tevergeefs, 
zo blijkt, want het Watou-parcours vangt 
aan in het aanpalende gebouw, waar we 
door een gids gevraagd worden om even 
voor de deur te wachten. Opnieuw moeten 
we ons blootstellen aan de striemende woor
den van de Meester.
Dat wachten heeft zo zijn reden, verklaart 
de gids verontschuldigend. Binnen bevindt 
zich namelijk het Boek, een soort overzicht 
van dertig j aar Panamarenko, en de kunste
naar wil er het publiek slechts in groepjes 
van tien de toegang toe verlenen. Het wach
ten duurt lang, en Claus reutelt maar door. 
Om dit alles te verzachten vertelt de gids ons 
alvast wat we te zien zullen krijgen. Tot en 
met de fijnste details weet zij al te onthullen. 
En om ook de juiste context te schetsen 
voegt ze eraan toe dat het hier om het werk 
van een kunstenaar gaat. Een beetje een gek 
dus, lacht ze. Een fantast zeg maar. Waarlijk 
alles wordt in het werk gesteld om ons op de 
mogelijke shock van het artistieke voor te 
bereiden.
b. Douviehuis
Eenmaal toegelaten in de kamer met het 
Boek is het eerste wat ons opvalt een tweede 
gids. Ook hij verleent onmiddellijk bijstand 
door alles wat enigszins verklaarbaar is uit 
te leggen. Hij begint de bladzijden van het 
Boek, een kostelijk en buitensporig druk
werk dat op een tafel ligt, voorzichtig om te 
slaan. De eerste pagina’s wat sneller, daar 
staan toch alleen maar ingewikkelde formu
les op (volgens een wetenschappelijk on
derlegd bezoeker die de gelegenheid kreeg 
alles na te rekenen, kloppen ze ook, wordt 
ons verzekerd). Later, als er prentjes ko
men, licht hij toe wat er zoal op staat. Het 
gaat om kleurenfoto’s waarbij het eigen
lijke onderwerp (een deltavlieger, een duik
boot,...) in reliëf op de achtergrond ligt, 
zoals sommige chromo’s uit de jaren ’60. 
Mooi vinden we het niet, en hoe hard we ook 
proberen, tot onze verbeelding spreken doet 
het al evenmin. De gids spant zich nochtans 
tot het uiterste in. Als een echte schoolmees
ter vat hij het oeuvre van de kunstenaar in 
vijftien minuten samen. Hoe degelijk hij dat 
gedaan heeft, blijkt eerst nadien: geen en
kele bezoeker heeft nog een vraag.
Helemaal in de geest van het onderwijs 
krijgen we nadien wat vrije tijd. We mógen 
geheel op eigen houtje een kamer betreden 
waarin een chroomkleurige deltavlieger naar 
binnen is gewrongen. Het tuig bedekt zowat 
de hele vloer. Plaats om te staan is er niet 
meer, zodat we voortdurend omzichtig over 
de vleugels moeten heen stappen, ons ach
terwerk tegen de muur gedrukt.
De boodschap die, deze eerste halte wil 
meegeven, is in elk geval aangekomen. In 
het aanschijn van dertig jaar dromen over de 
opgeheven zwaartekracht, zijn wij alleen 
maar onwetend grut dat amper weet waar 

het zijn voeten moet zetten. We voelen de 
knipoog van Panamarenko: Fly like an eagle, 
or scratch with thê chickens...
cl. ‛t Blauwhuis
Op weg naar de volgende locatie, aan het 
begin van een lange dreef, maakt een stem 
ons alweer aan het schrikken. Is dat Herman 
De Coninck niet? Maar die leeft toch niet 
meer? Neenee, hij is het wel. degelijk. Van
uit een in de grond gestopte en met onkruid 
afgedekte luidspreker leest hij ons twee 
gedichten voor over de dood, een subtiele 
verwijzing naar zijn schielijk overlijden. 
Het kan niet anders of een sombere ge
dachte overvalt ons nu: hij heeft het altijd al 
geweten, dat hij ooit moest komen te gaan. 
Om de werking van deze poëtische vondst 
nog aan diepgang te doen winnen, heeft men 
haar om de vijftien meter herhaald. Iedere 
vijftien schreden wasemt deze nocturne uit 
de donkere aarde.
Aan de hoeve zelf worden wij verwelkomd 
door een volgende gids. Hij vertelt ons 
alvast wat we te zien gaan krijgen: In het, 
midden van de schuur, op de grond, liggen, 
de ‘hofkes’ van Panamarenko. Daaromheen 
zijn een aantal gedichten op panelen aange
bracht die aan de muren hangen. “De bezoe
ker kijkt beurtelings van boven naar onder,” 
voorspelt de gids, “hij maakt daarmee een 
verticale beweging. Maar de bezoeker leest 
ook één na één de gedichten, maakt dus een 
wandeling: een horizontale beweging. Wel, 
beide bewegingen zijn ook sterk aanwezig 
in hét werk van Panamarenko!”
Ik moet dit eerst wat laten bezinken, en 
steek door naar een tweede schuur waarach
ter zich nog een werk bevindt: de beroemde 
‘kip’, die ook te zien is in het Middelheim. 
Wat daar op een grote sokkel troont en 
uitzicht heeft over een grasveld, staat hier 
nu in een plexiglazen bokaal, op een ver
roeste ijzeren balk, met uitzicht op een klein 
maïsveld. Hoewel er een elektrische draad 
van wegloopt, verroert het dier geen vin. 
Een installatie die dus wanhoop en miserie 
thematiseert.
c2. ‘t Blauwhuis
Dan toch maar terug naar de eerste schuur. 
Daar vallen ons dadelijk de ‘hofkes’ op - 
nagemaakte uitsneden uit de gecultiveerde 
grond - en wat men ermee heeft uitgericht. 
Om de bezoeker niet in verwarring te bren
gen, om het onderscheid tussen een vol
waardig kunstwerk en de zandgrond van 
een schuur goed te markeren, heeft men de 
‘hofkes’ in plexiglazen bakken gestoken. 
Dat lijkt ons aanvankelijk een poging om 
het werk als kitsch voor te stellen, maar dan 
zien we plots een aantal gedichten op grote 
plakkaten aan de muren hangen, en we 
begrijpen dat het brandpunt van het opzet 
elders ligt. De verknechting van het woord 
aan het beeld, daar gaat het hier om. Want 
het kunstwerk mag dan wel in een onnozele 
enscenering zijn betrokken, het hoeft ten
minste zijn mond niet open te doen. De 
gedichten aan de muur daarentegen hangen 
alleen maar als een verzameling krampach
tige commentaren rond dat ene, heimelijk 
zwijgende object, dat daar onmiddellijk zijn 
superioriteit aan ontleent. Zo wordt poëzie 
verklaard als gestuntel, waar het in buien 
van slechte wil trouwens al altijd voor aan
zien werd. Geafficheerd, opgehangen en 
dus moeilijk te lezen, ervaren we alleen de 
hulpeloosheid van de woorden. We keren er 
ons van af.
d. Douviehoeve
De vierde en laatste etappe betreft een tien 
jaar oude documentaire over de kunstenaar. 
We twijfelen of we zullen binnengaan. Aan 
de aanwezige gids vragen we wie de maker 
van het programma is, maar helaas, zover 
reikt haar kennis over het gebodene niet. 
Wat ons het zekere voor het onzekere doet 
nemen: we stappen een drankgelegenheid 
binnen voor trappist en pannenkoeken. In 
schooltelevisie hebben we nu geen zin.

2. Helmut Lotti
In Watou ‘97 fungeert de poëzie alleen maar 
als alibi voor cultureel streektoerisme. En 
dat terwijl het zich als haar hoogmis presen
teert. Alle misvattingen over poëzie koeken 
hier samen. Alle drogredenen omrde poëzie 
te laten meelopen in het rad van het spekta
kel, worden hier aangewend. Verantwoor
delijk zijn niet enkel de organisatoren, maar 
iedereen die aan deze afgetrokken kermis 
zijn medewerking verleent. Panamarenko 
op kop. Wat komt die hier eigenlijk zoeken? 
Hij heeft alleen maar te verliezen. En dat 
doet hij ook, voor het volle gewicht. Zijn 
werk wordt hier gecastreerd, op misplaatste 
wijze gesacraliseerd. Hij zet daar zijn hand

tekening onder, en wij st achteraf zijn onder
geschikten als de verantwoordelijken aan. 
Marcel Colla zou het niet anders doen.
De poëzie zelf komt er nog lulliger uit. Ze 
wordt verkocht als een product waar men af 
en toe een flard van op kan vangen en voor 
de rest rustig voorbij mag wandelen. In de 
veronderstelling dat ze ondertussen van
zelf, als in een kuuroord, haar milderende 
kracht heeft laten inwerken. Poëzie als sfeer- 
tje, als snuifmiddel.
Wie opmerkt dat Watou met poëzie niets te 
maken heeft, krijgt gegarandeerd te horen 
dat het gebeuren voor een ruim publiek is 
bedoeld. En dat het best zou kunnen dat 
sommige achteloze bezoekers zo zijn aan- 
gestoken dat'ze nadien uit eigen beweging 
gedichten gaan lezen. Opmerkelijk hoe de 
evenementen wereld zich steeds vaker be
dient van het pedagogische argument. Zie in 
dezelfde categorie ook Helmut Lotti, wat 
die betekend heeft voor de volksopvoeding 
inzake klassieke muziek. Het degradeert de 
pedagogie tot een Vunzig schaamdoekje.

3. Het kopen van poëzie
Bij nader; inzien blijkt het parcours toch één 
relevante stopplaats gehad te hebben: de 
ticketerie. Het Poëziecentrum had achterin 
namelijk een boekenstand waar men een 
vrij ruime keuze aan dichtbundels te koop 
had. Als we weten dat het poëzieaanbod ih 
de doorsnee boekenwinkel is afgeschaft, 
kan dat als statement tellen. Men heeft er 
trouwens ook effectief verkocht, aan die 
stand. Niks anders dan Claus-Nolens-De 
Coninck natuurlijk, maar goed. Dagjesvolk 
verkiest nu eenmaal het toeristenmenu.

4. Fetishimage
Bijna niemand leest nog gedichten. Toch 
floreert het poëtische als nooit tevoren. De 
lege huls van de poëzie is tegenwoordig 
inspiratiebron en uitwerking van zowat al
les en iedereen. Wrang genoeg maakt het 
begrip vooral opgang in de wereld van de 
vluchtige sensaties, het imperium van de 
mode, de televisie, de videoclip, het 
lifestylemagazine. Het grofste effect wordt 
onmiddellijk poëtisch genoemd. Ook in de 
beeldende kunst geldt het poëtische als een 
ultiem bewijs van schoonheid, hartstochten 
waarheid. In het Rotterdamse Witte De With 
liep tot 26 oktober Fetishimage, een ten
toonstelling die zich uitdrukkelijk op de 
poëzie beriep. Vijf kunstenaars (Glen 
Rubsamen, Edwin Zwakman, Carla Klein, 
Angel Vergara en William Engelen) expo
seerden er schilderijen, foto’s of op de muur 
aangebrachte tekeningen, voor het grootste 
deel figuratieve, zelfs realistische werken. 
Daarnaast was er een grote hagelwitte ruimte 
met een immense tafel vol bundeltjes poë
zie (Faverey, Ponge, Eliot, ter Balkt, Ver- 
helst,...). Die combinatie volstond voor de 
makers om te beweren dat “Fetishimage de 
interesse [weerspiegelt] van kunstenaars en 
dichters in het onderzoeken van de moge
lijkheden van representatie”. Waarmee 
meteen voldoende duidelijk is hoe arbitrair 
het programma van deze tentoonstelling 
wel was. Zet daar vijf andere kunstenaars, 
leg daar twintig andere bundels, en je kunt 
precies hetzelfde beweren. Toch was 
Fetishimage om een reden interessant: de 
aanwezigheid van poëzie in boekvorm., De 
bezoeker kon hier dus even van rol verande
ren, hij kon zich op een stoel -zetten en 
plotsklaps in een lezer veranderen. Maar 
kon hij dat wel echt? Wie zou zich op zulke 
plek, op zo’n moment in poëzie willen ver
diepen? Wie zou zonder gêne kunnen plaats
nemen in die frigide wachtzaal? Terwijl 
holle echo’s van voetstappen en lawaai
makers door de gangen galmen. Een onaan
genaam gevoel overviel mij bij de aanblik 
van de tafel. Hoezeer ze ook wou uitnodigen 
tot lezen, ze kon alleen de ongemakkelijkheid 
uitdrukken om met poëzie om te gaan. Wie 
hier ging zitten, werd het levende en door
leefde beeld van die gedachte.

5. Het lezen van poëzie
Wat zich vandaag niet in de vorm van een 
beeld aandient, prijst zichzelf hopeloos uit 
de markt. Tot zover hebben de organisato
ren van Watou het nog begrepen. Vandaar 
het eenvoudige idee: we maken plakkaten 
van de gedichten en hangen ze aan de muur, 
we doen alsóf het beelden zijn. Los van de 
gedemonstreerde dwaasheid staat er nog 
iets anders op het spel. De noodzakelijke 
voorwaarden om poëzie te kunnen lezen, 
worden hier miskend. Die hele installatie, 
dat licht-en-donker-gedoe, het gewijde sfeer
tje - het leidt alleen maar af van de gedich

ten zelf. Erger nog, het dringt zich op als een 
vervangproduct in poedervorm. Wat hier ih 
het bijzonder wordt gesaboteerd, hier, op de 
plek waarop poëzie kortzichtig tot beeld is 
gemaakt, is het beeldend vermogen van de 
poëzie zelf.
Wie zich met poëzie wil inlaten, zal haar.' 
moeten lezen. Maar daar moet hij ook de 
kans toe krijgen. Een romanlezer wordt 
volgens Vâléry opgeslorpt door wat hij ver
slindt, zijn verlangen om het einde te weten 
te kómen, drijft hem als een demon voort. 
Een roman doet de lezer dan ook ten prooi 
vallen aan “een soort crisis van licht
gelovigheid”. Poëzie daarentegen remt de 
lezer voortdurend af. Alles aan een bundel is' 
daarop gericht: het ene gedicht per bladzij, 
het veelvuldige wit, het belang van de inter
punctie, het enjambement, de densiteit van 
de verzen zelf.
De poëzielezer maakt een surplace. Hoe 
vaak stuurt de slotregel hem niet terug naar 
afj omdat niets werd uitgeklaard, maar inte
gendeel het geheim intact bleef. Paradoxaal 
aan poëzie is haar indringendheid én de 
afstandelijkheid die ze schept. De woorden 
stuwen de lezér niet voort, zodat ze hem ook 
niet onderdompelen in het verhaal dat ze 
dienen; ze betoveren op zich en tér plaatse. 
En toch worden we niet zonder meer ver-. 
blind. Het gedicht laat de woorden zoveel 
beter zien. Het ene moment vestigen ze de 
aandacht op hun materialiteit, het volgende 
bedwelmen ze met de rijkdom én het on
grijpbare van hun betekenis. In de omgang 
met poëzie kantelt de aandacht voortdurend 
tussen materie en geest van het woord. 
Hans Faverey zegt in een interview dat het 
zijn doel was de overlevingskansen van een 
taal ih stand te houden. “Als er geen mensen 
zouden zijn die een taal op een afwijkende 
manier gebruiken, dan zou het denken of het 
uitvinden van nieuwe dingen of het afschud
den van vooroordelen die in taal verankerd 
liggen, steeds moeilijker worden, zoniet 
onmogelijk.” [ 1 ] Poëzie als zuivere kunst in 
het laboratorium van de taal. Wat de dichter 
hier over zichzelf komt te vertellen, is even
goed waar voor de lezer. Ook hij houdt de 
mogelijkheden van de taal levend als hij 
over een gedicht zit heengebogen.
In bijzondere mate geldt dat voor de manier 
waarop de poëtische taal haar beelden prijs
geeft tijdens de intieme arbeid van het lezen. 
Op geen enkele kunst is het begrip verbeel
ding zo van toepassing. Het verbeelden vindt 
in het lezen van poëzie zijn meest letterlijke 
voltrekking. Het beeld moet aan het woord 
ontfutseld worden, opdat het zich louter in 
de geest kan openbaren. Als gestuurd door 
het Bijbelse verbod op afbeelding, waakt de 
poëzie over de macht van het woord. De 
beelden die zij ons geeft, kunnen niet anders 
dan traag en indirect, want door haar eigen 
bemiddeling en ónze inspanning ontcijferd 
worden. Waarmee ze de verbeelding zelf 
bewaakt, en er ons voor waarschuwt dat een 
beeld geen evidentie is.
Helaas voor haar is het dat ondertussen wel. 
Er is niks zo banaal, vulgair, zo waardeloos 
als beelden, en toch krijgen we er maar niet 
genoeg van. De strijd om de verbeelding 
heeft de poëzie op groteske manier verlo
ren. Als na de Holocaust Adomo de onmo
gelijkheid van de poëzie afkondigt, en dat 
schuldbewust haar thema wordt (Celan, 
Pernath, Kouwenaar,...), is de opmars van 
de televisie net ingezet. Het luidt het begin 
in van een onomkeerbare evolutie. Met 
Adomo kreeg ze nog eervol de taak om de 
schuld en de rouw te vertolken. Vandaag 
roept de morele verontwaardiging niet lan
ger de poëzie ter verantwoording, maar de 
reclame, de geweldfilm, het journaal en de 
porno.

Bart Meuleman

Noot

[1] H.R. Heite, Hans Faverey, een ge
sprek, in: Soma, 2de jaargang, nr. 13,1971, 
pp. 27-33.

Miljardair van de droom, de editie ’97 van 
Watou vond plaats van 29 juni tot 7 sep
tember. Fetishimage, met werk van Glen 
Rubsamen, Edwin Zwakman, Carla 
Klein, Angel Vergara en William Enge
len liep tot 26 oktober in Witte de With, 
Witte de Withstraat 50,3012 BR Rotter
dam, 010/411.01.44.
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Parijs-Brussel/Brussel-Parijs
De Frans-Belgische artistieke betrekkingen: een geïllustreerd feitenrelaas

En somme, ce que la Belgique, toujours 
simiesque, imite avec le plus de bonheur et 
de naturel, c’est la sottise française. 
Charles Baudelaire

En dépit de la différence des temps et des 
milieux, la Belgique moderne est bien la 
continuation des anciens Pays-Bas. (...) 
Nous la tenons de nos ancêtres comme un 
très vieil héritage. - -
Henri Pirenne

Objectivering en objectverering

Op 12 december 1851 arriveerde de Franse 
schrijver Victor Hugo in Brussel, op de 
vlucht voor de repressie na de staatsgreep 
van de toekomstige Napoleon III. Geen jaar 
later verliet hij België voor een ander 
ballingsoord. Niettemin zou hij gedurende 
de volgende twee decennia in Brussel wer
ken blijven publiceren. In 1862 was hij 
nogmaals te gast in Brussel, ter gelegenheid 
van een banket, gehouden naar aanleiding 
van het verschijnen van Les Misérables. In 
1871 echter zei hij dit land definitief vaar
wel.
Van deze feiten heeft Parijs-Brussel/Brus- 
sel-Parijs de sporen zorgvuldig opgebaard. 
Een Frans paspoort en een Belgisch, respec
tievelijk gedateerd 8 en 13 december 1851, 
stippen het ogenblik aan dat Hugo als vluch
teling België binnenkwam. Twee brieven, 
gedateerd 31 juli 1852, getuigen van zijn 
eerste afscheid, en de getoonde boeken be
wijzen dat Brussel een vluchtheuvel bleef 
voor de uitgave van zijn werken. Dankzij 
een foto weten we dat Hugo in 1862 België 
met een bezoek vereerde, en een uitwijzings- 
bevel, gedateerd 30 mei 1871, toont als een 
droge streep op de kalender wanneer de 
Belgische gastvrijheid voor deze Franse gast 
ophield.
Om de binationale piste waarop Parijs-Brus- 
sel gebaseerd is te verantwoorden, wijzen 
Anne.Pingeot en Robert Hoozee onder meer 
op “.. .de simpele feiten”. “De verstrenge
ling van de Franse en Belgische kunst was 
zo intens dat wij het beeld van die periode 
zouden vervalsen indien wij het bestaan 
zouden miskennen van een bevoorrechte 
dialoog tussen deze twee actieve centra,” 
aldus de tentoonstellingscommissarissen. De 
concrete contacten en historische uitwisse
lingen zijn een onmiskenbaar feit. Maar 
feiten moeten bewezen worden. Dat Franse 
componisten in België of door Belgische 
musici werden uitgevoerd, staat zwart op 
wit op affiches en programmablaadjes. Wie 
niet gelooft dat Franse en Belgische auteurs 
mekaar ontmoetten, kenden, apprecieerden 
enzovoort, zal na een half uurtje grasduinen 
in de kleine bibliotheek boeken en brieven 
met amicale opdrachten en kushandjes van 
auteurs voor collega’ s uit het buurland, zijn 
laatste twijfel laten varen. Zelfs kunst dient 
de harde feiten. Van het schilderij De lezing 
van Théo van Rysselberghe wist men al dat 
het kunstwerken afbeeldde van Minne en 
Whistler. Thans is ook de auteur van het 
beeldje links op de boekenkast ontmaskerd: 
Rodin. Op zich al de voorstelling van een 
samenzijn van Belgische en Franse auteurs, 
wordt dit doek nu ook leesbaar als een 
archiefdocument, geschilderd dooreen Belg, 
met een Frans kunstwerk erop. Pas deze 
bewij skracht maakt dit kunstwerk tot kroon
stuk in het Frans-Belgische dossier of, zoals 
de zaaltekst stelt, tot “embleem van de cul
turele en artistieke dialoog tussen Frankrijk 
en België”. (Uiteraard wordt de echte 
Rodinsculptuur naast het V an Rysselberghe- 
doek tentoongesteld.)
Scrupuleus staaft Parijs Brussel de feite
lijke banden met materiële bewijslast. 
Schwarmerei over Frans-Belgische broeder
liefde moet onverbiddelijk plaats ruimten 
voor droge ernst en onberispelijke weten
schappelijkheid. Maar precies dit doorge
dreven sciëntisme kantelt in het totale te
gendeel van wat wetenschap meent te zijn: 
fetisjisme. De verfeitelijkte kunstgeschie
denis wordt, eens in tentoonstellingen toe
gepast, haar eigen souvenirwinkel. Onge
merkt verglijdt de besnuffeling van kurk
droge documenten en brieven, in de aanbid
ding van het orgeltje dat César Franck “ooit 
bespeelde”.
Op zich kan het geen kwaad dat een werk 
van een feit getuigt - dat het mede gekozen 
werd omdat het op een salon of een tentoon
stelling in het buurland hing, voor dat land 
gerealiseerd werd, een persoon uit dat land 
afbeeldt - zolang dat criterium maar niet het 
belangrijkste is. De zaal die muziek en 
symbolistische literatuur belicht, vergeet
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echter zelfs het historiografische sérieux die 
de kunst elders nog tot proeve van weten
schappelijk opzoekingswerk maakt. De pre
sentatie van een schilderijtje door de onbe
kende Jef Rosman (Rimbaud op een - Brus
sels - ziekbed, nadat Verlaine een kogel op 
hem had afgevuurd) naast een Evenepoel 
(een café in het Parij se Quartier latin), maakt 
ons enkel nog duidelijk dat Franse dichters 
weleens een Brussels café bezochten, en 
een Belgische kunstenaar al eens hetzelfde 
deed in Parijs.

Verfeitelijking en traditionele betoogtrant

Het mag niet verwonderen dat deze droog
legging van de kunstgeschiedenis tot een 
verzameling feiten niet bevorderlijk is voor 
de samenhang van deze tentoonstelling. De 
keurige, smaakvolle inrichting van de eer
ste zaal - de Gentse editie van Parijs-Brus- 
sel is esthetisch zeker geslaagder dan de 
Parij se - kan niet verhinderen dat ze erg 
rommelig oogt voor wie naar een themati
sche krachtlijn zoekt. Dat komt niet enkel 
doordat deze ruimte verschillende hoofd
stukken samenbrengt - historisme, salons, 
fotografie, België als toevluchtsoord voor 
Franse auteurs. Veel fundamenteler is dat 
deze kapittels met voorwerpen gestoffeerd 
zijn, die getuigen van zeer diverse en al te 
singuliere Frans-Belgische connecties. Dat 
haast elk object wel een draadj e spant tussen 
Frankrijk en België, lijdt geen twijfel; dat de 
betekenis van die interactie in dat kriskras 
gesponnen web blijft steken, is echter even 
zonneklaar. Over Victor Hugo vernemen 
we dat hij naar België vluchtte, er werken 
uitgaf, en er Middeleeuwse monumenten 
bezocht. De kariatiden van Rodin zijn ge
realiseerd voor een Brussels huis, de 
ontwerptekeningen van Bethune kaderden 
in (deels onuitgevoerde) projecten voor 
Franse bodem. In veel gevallen zijn de kun
stenaars van Parijs-Brussel maar passanten 
in hun buurland, en functioneert het werk 
(of de foto of het document) als voetafdruk 
in een detectiveverhaal. Nergens is dat dui
delijker dan bij Bethune, wiens archeolo

gisch-liturgische neogotiek zich in een 
Angelsaksisch verhaal inschrijft, en dus 
enkel op oppervlakkige gronden in dit Frans- 
Belgische raamwerk kan worden uitge
speeld.
Parijs-Brussel lijkt het bestaan van Frans- 
Belgische relaties tot een a priori te hebben 
verhard, dat mén vervolgens met verbeten
heid in elk kunsthistorisch hoofdstuk tussen 
1848 en 1914 tracht terug te vinden. Dat lukt 
wonderwel. In alle compartimenten van de 
kunstgeschiedenis blijken Belgen en Fran
sen wel iets met elkaar te hebben gehad. 
Maar Parijs-Brussel mag dan schijnbaar de 
dorre vruchten van nutteloos speurwerk uit
stallen, het probleem is niet dat haar 
binationaal uitgangspunt op inbeelding be
rust. Dat dit toch zo lijkt, komt omdat men 
zich tot het louter verzamelen en aaneen
rijgen van binationale. contacten heeft be
perkt.
In zijn discours-neutraliserend effect rijmt 
dezefactum, nonfabula-benaAenng, boven
dien goed met de kunsthistorische compar
timentering van het project. Parijs-Brussel 
mag dan - naar het recept van mede-organi- 
sator Musée d’Orsay - het modernistische 
verhaal, van opeenvolgende avant-gardes 
opentrekken naar een breder beeld op de 
19de eeuw, haar kunstgeschiedenis laat zich 
als een even veilige opeenvolging van stij
len en stromingen beschrijven. Het enige 
verschil met de klassieke sequens van avant- 
gardes (de zalen met Courbet en het rea
lisme, impressionisme, neo-impressio- 
nisme... ) is dat de gaten gestopt worden met 
de eertijds ‘vergeten stromingen’ (histo
risme, officiële architectuur, sociale kunst) 
en met andere kunstsectoren. Er zijn enkel 
meer hokjes bijgekomen. In de gedeelten 
over niet-beeldende media (literatuur en 
muziek), betekent dit sléchts dat Parijs- 
Brussel zichzelf veroordeelt tot antiqua
rische stomheid. Haar multidisciplinair pro
fiel weet ze nooit een reden van bestaan te 
geven. Het lijkt uit dezelfde loze hang naar 
kunsthistorische volledigheid voort te sprui
ten, die Parijs-Brussel erop doet toezien 
ook in de beeldende kunst geen kunst

historische paragraaf over te slaan. Om al 
deze relicten (brieven, boeken... ) toch enigs
zins te reanimeren, had men tenminste de 
kunsthistorische verkaveling moeten door
kruisen: één as had dan misschien de 
vluchtheuvelfunctie van België voor de 
Franse kunst kunnen belichten, vanuit het 
perspectief van het Belgische liberale kli
maat, de bloeiende kunsthandel en de gro
tere activiteit in de uitgeverswereld. Van de 
piraatuitgaven van Franse geschriften, die 
vanuit België aan dumpingprijzen over Eu
ropa werden verspreid, over Victor Hugo, 
had deze geschiedenis tot de symbolistische 
literatuur en de Franse muziek kunnen door
stoten.
Het narratieve corpus van de kunst- 
geschiedschrijving is dan wel tot historisch 
feitenrepertorium uitgebeend, de botten van 
het stijl- en stromingdenken blijken besten
dig tegen het allesverkruimelende zuur der 
wetenschappelijkheid. De ‘-ismen’ blijven 
een blinddoek voor ideologiekritische nu- 
anceringen - denk aan Bethune - en soms 
simpelweg voor de kunstwerken zelf. Wie 
in een gemeenschappelijke referentie aan 
17de-eeuwse genretaferelen voldoende re
den vindt om het gemoedelijke kalender- 
schilderijtje van François Bon vin naast Ant
werpen (De kathedraal) van Henri De 
Braekeleer te hangen - pervers in zijn ver
stikkende burgerlijkheid: kijk naar dat kale 
stokje in de bloempot - moet wel met een 
categorische ooglap geboren zijn. Zulke 
nivellering is niet de regel in Parijs-Brussel, 
al laat haar kunsthistorisch stramien hoog
uit toe dat de tentoonstelling in afzonder
lijke hoofdstukjes, waar ze historiografische 
anekdotes aan affiniteiten en contrasten in 
een esthetisch register weet te koppelen, 
haar spraak terugvindt. De accrochage van 
het landschap van Courbet naast dat van 
Rops, de presentatie ‘rieo-Rubensiaanse’ 
beeldhouwers, het hoofdstukje Franse en 
Belgische landschapschilders en de con
frontatie Minne-Rodin-Gauguin-Filiger zijn 
bijzonder geslaagd.

Binationale veiligheid

Een tentoonstelling over de 19de-eeuwse 
Frans-Belgisch artistieke dialoog is zonder 
meer zinvol. Ten eerste kunnen we stellen 
dat de 19de-eeuwse kunst zichzelf ten dele 
begreep als nationaal of autochtoon. In 
tweede instantie is er wel degelijk sprake 
van een Frans-Belgisch probleem, men hoeft 
daarvoor maar in Brussel rond te wandelen. 
De Belgische kunst heeft zichzelf voortdu
rend bepaald in relatie tot Franse voorbeel
den, en ongetwijfeld heeft de Franse kunst 
nieuwe paradigma’s gevonden in wat men 
toen Belgische of Vlaamse schilderkunst 
noemde. Om deze stelling scherp te stellen, 
ontbreekt echter in Parijs-Brussel voor een 
deel het juiste materiaal, en waar het wel 
voorhanden is, verzuimde men de thema
tisering ervan in een kritisch betoog over de 
verwikkeling van de 19de-eeuwse artistieke 
productie in de toenmalige vertogen over 
nationale identiteit. Hieronder tracht ik en
kele assen uit te zetten, langs dewelke Pa
rijs-Brussel deze (bi-)nationale kwestie hard 
had kunnen maken.
Een eerste as had men kunnen enten op het 
19de-eeuwse stigma dat België ertoe ver
oordeelde slechts een kopie öf karikatuur te 
zijn van de Franse culturele superioriteit. 
Deze tot cliché verharde idee vindt, naast 
andere even hardnekkige ‘Belgicismen’, een 
spitante en exemplarische verwoording in 
de postuum uitgegeven aantekeningen over 
België van Charles Baudelaire. Als de cata
logus gewag maakt van “een traditie van 
misprijzen voor België”, waartoe diens anti- 
Belgische discours zou hebben bijgedra
gen, waarom heeft men Baudelaire dan niet 
explicieter uitgespeeld? Waarom is de tast
bare schaduw van dit betoog in de Belgische 
kunst niet nadrukkelijker afgelijnd?
Baudelaires opmerking uit de jaren ’60 van 
de 19de eeuw weerkaatst op een even gro
teske als reële manier in de verfransing van 
Brussel onder Leopold II. De beknellende 
impact van Frankrijk is pas echt voelbaar in 
de Belgische versie van de Hauss- 
mannisation en spreekt veel minder uit de 
thans getoonde architectuurtekeningen van 
Charles Girault, die de laatste (uiteraard 
Franse) préféré was van de koning. Door 
het hoofdstuk ‘officiële architectuur’ daar
mee te stofferen, verschijnt Leopold II vooral 
als een dwaze Roi de Soleil imaginaire die 
op afgelegen plekken droomkastelen liet 
bouwen. De Brusselse urbanistische kaal
slag handelt men in twee zinnen af.
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Gent-Antwerpen/Antwerpen-Gent

Een grondige schets van deze stadsvernieu
wing in Franse stijl had meteen het aankno
pingspunt kunnen zijn om precies die archi
tectuur te belichten die, bewust het 
autochtone tegen de Franse invloed uitspe
lend, naar Vlaamse gotische en renaissan
cistische modellen teruggreep. Dat alles had 
kunnen uitlopen op de schets van een 
‘betekenisstrijd’ die zich van nationale 
referentiekaders bediende: het ‘Franse’ 
urbanistische beleid van Leopold II tegen
over de stedenbouwkundige opvattingen van 
de Brusselse burgemeester Charles Buis, 
een fervent tegenstander van de vorstelijke 
tabula rasa-operaties en een voorstander 
van de inschrijving van de stedelijke ver
nieuwing in een autochtone erfenis. Overi
gens bevordert de confrontatie van Girault 
met Art Nouveau-óntwerpen, waarvoor nu 
geopteerd werd, slechts een anekdotische 
lezing van de Frans-Belgische verhoudin
gen: Fransdolle Leopold was blind voor de 
artistieke realiteit van zijn land, terwijl er 
toch lekker wel Belgische én originele kunst 
bestond.
De Franse bevoogding van de Belgische 
kunst speelde niet alleen het koningshuis 
parten. Zelfs waar de culturele wereld, naar 
het einde van de 19de eeuw toe, zich een 
nationale identiteit trachtte aan te meten, 
gebeurde dat vaak voor een Franse spiegel. 
Het nationale waarmerk in de naam van het 
tijdschrift La Jeune Belgique, is overgeno
men van het Franse tij dschrift Jeune France, 
Hóe Frans de internationale openheid van 
Les Vingt gekleurd was, blijkt niet alleen uit 
de statistieken van deelname aan de ten
toonstellingen, maar ook uit de vlotheid 
waarmee sommige Vingtisten het pointil
lisme als een doe-het-zelf pakket op hun 
kunst toepasten. De Franse schaduw op de 
Belgische kunst had een eerste substantiële 
as in dit binationale verhaal kunnen vor
men.
De deur die op een tweede thematisch par
cours had kunnen üitgeven, liet men op een 
kier staan in de zalen waar Courbet en het 
Belgisch realisme aan bod komen. De zaal- 
tekst opent met een beroemd Baudelaire- 
citaat - “Filosofie van de Belgische schil
ders: filosofie van onze vriend Courbet” — 
en staaft Courbets bijzondere band met Bel
gië door erop te wijzen dat hij er vrienden en 
kopers vond. Verder wordt gesteld dat het 
realisme aanknoopt “bij de Vlaamse 
picturale traditie”. Eén en ander is hier uit 
zijn context gerukt. Doordat Baudelaires 
uitspraak niet wordt toegelicht, begrijpt de 
bezoeker nauwelijks hoe sarcastisch “onze 
vriend” wel bedoeld is, en hoe de dichter die 
“filosofie” inschatte: voor hem was Courbet 
een realist in enge zin, iemand die 
fantasieloosheid als methode hanteerde en 
beet in wat zijn oog voorgeschoteld kreeg. 
Wanneer de tentoonstellingsmakers vervol
gens een link leggen tussen realisme en de 
“Vlaamse picturale traditie”, wekken ze 
verkeerdelijk de indruk dit verband uit ei
gen naam te onderschrijven. Dat kan toch 
moeilijk. Deze terugkoppeling naar de 
Vlaamse traditie, zo vernemen we immers 
in de catalogus, stamt uit een 19de-eeuws 
vertoog. De progressieve Belgische kritiek 
interpreteerde het realisme van die tijd niet 
als breuk, maar begroette het als een soort 
actualisering van een nationale, Vlaamse 
traditie: deze kunst haalde, cru gesteld, naar 
boven wat de Vlaamse kunst in het bloed 
zat. Binnen dezelfde logica werd Courbet 
zelfs als diegene gehonoreerd, die de 
Belgische kunst tot haar wortels had terug
gebracht. Deze tendens aan Belgische zijde 
om het realisme - of de kunst die we zo 
noemen - te lezen vanuit een discours over 
de Vlaamse traditie, had Parijs-Brussel na
drukkelijker kunnen thematiseren. Men had 
vervolgens een verband kunnen leggen met 
Les Vingt, waar de nationale integriteit nog 
steeds een agendapunt was. De interpretatie 
van de moderne kunst in het verlengde van 
een autochtone traditie liep als een rode 
draad door de kritieken van Emile Verhaeren. 
Parijs-Brussel blijft kleven aan de loutere 
constatatie van de contacten tussen Frank
rijk en België. Doordat de artistieke 
productie niet binnen de toenmalige vertoog- 
cultuur gekaderd wordt, ontstaat nooit een 
helder perspectief op de verschillende spo
ren waarlangs.de uitwisseling van deze part
ners betekenis kreeg. Dat men in de 19de 
eeuw noties als ‘Belgisch’ en ‘Vlaams’, of 
‘Hollands’ en ‘Vlaams’ weleens door el
kaar schoof, moeten we tussen de regels 
vissen. Het onderscheid tussen de pogingen 
aan Belgische zijde om de kunst in een 
nationaal zelfverstaan in te schrijven en de 

complexe ontwikkeling van Franse verto
gen over ‘Belgische kunst’ of ‘Vlaamse 
traditie’,‘wordt niet duidelijk. Vermits het 
toenmalige netwerk van vertogen en projec
ties onbesproken blijft, verliezen de enkele 
frasen die wel uit een 19de-eeuws betoog 
zijn geplukt, hun betekenis, en vertroebelt 
ook het verschil tussen 19de-eeuwse noties 
en begrippen die de tentoonstellingsmakers 
uit eigen naam hanteren (de frase over “rea
lisme” en de “Vlaamse picturale traditie” is 
daarvan een voorbeeld). De afwezigheid 
van een ernstige poging om de kunst van die 
tijd op de toenmalige vertoogcultuur te en
ten, dreigt zo uit te draaien op de kritiekloze 
beaming van 19de-eeuwse opvattingen. 
Parijs-Brussel is des te meer een gemiste 
kans omdat de tentoonstelling niet enkel de 
nationale vertogen rond 19de-eeuwse kunst 
aan een onderzoek had kunnen onderwer
pen, maar langs die weg ook de inbedding 
van dé oudste avant-gardes in een 20ste- 
eeuws vertoog kon hebben geproblemati
seerd. Het 20ste-eeuwse modernistische 
discours heeft de vroege 19de-eeuwse avant- 
gardes wel in haar verhaal ingelij fd, maar de 
discoursvorming in autochtone termen in 
dezelfde beweging weggeschreven. Wat aan 
nationale identiteitskwesties herinnerde, 
paste niet meer in het - bij uitstek 
universalistische - zelfbegrip van het 20ste- 
eeuwse modernisme.

Het kunsthistorische nulpunt

Het binationale thema van Parijs-Brussel 
gaat terug op de overtuiging dat het ‘natio
nale’ constitutief was voor het zelfbegrip 
van de 19de-eeuwse kunst. De specifieke 
optie om een Frans-Belgische verwantschap 
te belichten, kan dan enkel gestoeld zijn op 
het inzicht dat Zöwel het Belgische als het 
Franse artistieke discours hun zelfverstaan 
in hoge mate vanuit het beeld van de partner 
construeerden. Enkel wanneer de tentoon
stelling dit hard had kunnen maken, was ze 
consequent met zichzelf geweest.
Parijs-Brussel heeft niet nagelaten haar uit
gangspunt te legitimeren door eenvoudig- 
weg te stellen dat zo’n discoursvorming 
bestond. Hoozee en Pingeot: “Het gedach
tengoed dat in die tijd leefde, verschaft dus 
op zichzelf een basis voor de confrontatie 
van twee ‘nationale’ scholen en voor de 
toenadering tussen twee vaderlanden, dat 
van Baudelaire en dat van Maeterlinck”. 
Door deze op zich terechte vaststelling en
kel als vrijbrief te gebruiken, wordt Parijs- 
Brussel echter de dupe van het discours dat 
ze in de tentoon stelling had moeten ontvou
wen en reflecteren. Ze is in zekere zin te 
weinig nationalistisch, én teveel: te weinig 
omdat ze de cultuurkritische consequentie 
van haar uitgangspunt vergeet - de 
thematisering van het nationale zelfverstaan 
van de 1 9de-eeuwse kunst - en teveel omdat 
ze precies door dat te vergeten, met dat 
19de-eeuwse zelfverstaan dreigt, samen te 
vallen.
Waarschijnlijk is deze mengeling vanfeiten
liefde en halfbewuste confirmatie van ideo
logische componenten, niet zonder verband 
met het objectivistische fantasma dat de 
kunsthistorische wetenschap niet alleen in 
Parijs-Brussel drijft. Juist doordat de kunst
geschiedenis hoe langer hoe meer lijkt te 
verdringen dat ze (hoe dan ook) een verhaal 
vertelt, wordt ze het passieve klankbord en 
de oneindig receptieve omnivoor van een
der welke ideologie. Ze is nog slechts de 
verlamde archivaris, die sinds de ontmas
kering van het narratieve parti-pris waaraan 
het modernisme zich bezondigde, elk be
toog als verdacht beschouwt, en zich uitput 
in het toedekken van haar subjectieve plaats. 
Daarmee verdwijnt echter ook haar cultuur
kritische positie, en wordt ze de vrijblij
vende chroniqueur van alle bestaande op
vattingen en gepleegde feiten. Te weinig 
ontsnapt Parijs-Brussel aan de indruk van 
een charmante, smaakvol gebrachte maar 
bloedeloze kroniek.

Dirk Pültau

Parijs-Brussel/Brussel-Parijs - De artis
tieke dialoog tussen Frankrijk en België, 
1948-1914loopt nog tot 14 december 1997 
in het Museum voor Schone Kunsten, 
Citadelpark, 9000 Gent, 09/222.17.03. 

Resumeren we. Op 1 oktober 1997 treedt 
Robert Hoozee, voormalig conservator 
van het Museum voor Schone Kunsten te 
Gent, in dienst als hoofdconservator van 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen. Nauwelijks een 
week later - op 7 oktober - aanvaardt de 
Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en 
Welzijn Luc Martens het totaal onver
wachte ontslag van de hoofdconservator, 
die meteen terugkeert naar het Gentse 
Museum. De Minister, hoewel verbijs
terd, reageert kordaat. Reeds op 14 okto
ber wordt Paul Huvenne, voormalig con
servator van het Rubenshuis te Antwer
pen, als de nieuwe hoofdconservator van 
het Koninklijk Museum voorgesteld.
In het persbericht naar aanleiding van de 
bekendmaking van de aanstelling van Paul 
Huvenne stelt de Minister van Cultuur het 
volgende: “Vlaanderen telt een aantal in
teressante muséa voor schone kunsten. Ik 
bepleit een nauwere samenwerking en 
afstemming van deze musea op het vlak 
van hun profiel, hun collectie en de 
museumwerking. Daar waar de Brugse 
musea zich best profileren rond de 
Vlaamse Primitieven en het Museum voor 
Schone kunsten te Gent rond de 19de- en 
20ste-eeuwse kunst, zo zou het Konink
lijk Museum voor Schone Kunsten zich 
meer uitdrukkelijk kunnen profileren als 
een renaissance- en barokmuseum. Aldus 
zou een boeiende complementariteit kun
nen ontstaan tussen de musea voor schone 
kunsten binnen de Vlaamse Gemeenschap 
met een sterker profiel wat de collectie 
betreft”.
Dat de Minister van Cultuur zich op zo’n 
heldere en nadrukkelijke manier uitspreekt 
over een aantal van de belangrijkste kunst
musea in Vlaanderen, stemt positief. AI te 
lang hield het centrale Vlaamse bestuur 
zich afzijdig. Bovendien is het verheu
gend dat de voorgestelde taakverdeling 
inhoudelijk bij de collecties aansluit. 
Anderzijds is de snelheid waarmee de 
Minister tot vaststellingen en richtlijnen 
komt, een beetje onthutsend. De omme
zwaai voltrekt zich al even abrupt en 
onverwacht als het ontslag van Robert 
Hoozee. Tot voor 7 oktober maakte 
Hoozee in talrijke interviews duidelijk 
dat in de collectievorming van het 
Antwerpse museum het accent zou liggen 
op zijn specialisme, de 19de en 20ste 
eeuw. Enkele dagen na zijn ontslag heeft 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten een totaal ander gelaat gekregen: 
het is nu een museum voor oude kunst, 
terwijl het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten tot een instelling voor de 19de en 
20ste eeuw wordt uitgeroepen. In grote 
lijnen zijn we het met deze visie eens, toch 
lijken enkele bemerkingen, aanvullingen 
en nuanceringen gepast.
1) Minister Martens doet in één adem 
uitspraken over de collectie-accenten van 
de musea van Antwerpen, Gent en Brugge, 
terwijl de musea van Brugge en Gent nog 
steeds ressorteren onder een stedelijke 
overheid, wat zich tot nader order vertaalt 
in beperkte financiële en personele mid
delen. Als de Minister wenst dat het 
Antwerpse museum zich op oude kunst 
concentreert, en het Gentse museum op 
de 19de en 20ste eeuw, dan moet terzelf
der tijd gegarandeerd worden dat laatst
genoemd museum haar inhoudelijke ta
ken kan opnemen met personele en finan
ciële middelen die evenwaardig zijn aan 
die van het Antwerpse museum. Dit is des 
te noodzakelijker aangezien het Gentse 
museum zich zou inzetten voor het meest 
problematische kunsthistorische gebied 
binnen de Vlaamse musea - de 19de- en 
20ste-eeuwse kunst.
Waar de Minister ervoor pleit “de weten
schappelijke opdracht van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te verrui
men tot de andere musea voor schone 
kunsten, inzonderheid deze van Gent en 
Brugge”, wordt deze profilering onvol
doende doorgedacht. Als men ervan uit
gaat dat het Museum voor Schone Kun
sten van Gent en het Antwerpse Konink
lijk Museum elk een inhoudelijk terrein 
voor hun rekening nemen, dan is het uiter
aard wenselijk dat beide instellingen over 
een eigen wetenschappelijk draagvlak 
beschikken.
2) Het pleidooi voor een taakverdeling 
tussen de belangrijkste Vlaamse museale 
instellingen, laat enkele fundamentele 
vragen onbeantwoord. Wat moet er ge

beuren met de collectiedelen die in de 
verschillende instellingen minder of niet 
(meer) zullen worden geactiveerd? In geen 
geval mag de beperking van de program
ma’s ertoe leiden dat belangrijke ensem
bles bevroren worden. Ook in die zin 
moet de Vlaamse Gemeenschap zich er 
rekenschap van geven dat de op 14 okto
ber geformuleerde visie tot verdere denk
pistes verplicht. De opmerking van Mi
nister Martens, dat de belangrijke 19de- 
en 20ste-eeuwse ensembles van het Ko
ninklijk Museum voor Schone Kunsten - 
hij vermeldt de collecties Ensor en 
Wouters, het Vlaams Expressionisme en 
“een aantal naoorlogse ontwikkelingen” 
- “in samenhang met verzamelingen uit 
andere musea” moeten worden gezien, 
schept naar we hopen een opening om in 
deze richting verder te denken.
3) Minister Martens bepleit een herden
king van de rol van het. Internationaal 
Cultureel Centrum (ICC), dat sinds 1992 
onder de verantwoordelijkheid van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten valt. “De werking van het ICC past 
niet in het profiel van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten,” stelt hij 
terecht, maar bij de opmerking van de 
Minister dat deze rol “ondertussen door 
andere instellingen werd overgenomen”, 
moeten we ons vragen stellen. Immers, op 
welke wijze maken de bedoelde instellin
gen, zoals het MUHKA, deze rol waar? 
De malaise in het MUHKA leek een tijdje 
geleden ook door de Minister te worden 
onderkend. Dat bleek alleszins uit het in 
de beleidsbrief Musea 1996-1999 geuite 
voornemen om deze instelling door een 
visitatiecommissie te laten doorlichten. 
Voorzover we weten, is dit nog steeds niet 
gebeurd. We dringen erop aan dat deze 
onafhankelijke analyse alsnog voltrok
ken wordt.
4) De oproep van de Minister tot een 
verruiming van de wetenschappelijke 
opdracht van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, is op zich volkomen 
terecht, maar zoals reeds hoger opge
merkt, is het wenselijk om ook de musea 
in Gent en Brugge in dit opzet te betrek
ken. Even gepast lijkt ons het advies voor 
meer overleg tussen het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten en de univer- 
siteiten. Waar de Minister dit overleg 
echter kadert in de noodzaak om “afspra
ken te maken over het globaal weten
schappelijk takenpakket voor het kunst
historisch onderzoek in Vlaanderen”,me
nen we dat deze contacten veel ruimer 
moeten worden gezien. We stellen vast 
dat de resultaten van het wetenschappe
lijke werk aan de universiteiten, veel te 
weinig tot de museumzalen doordringen. 
Het advies om “het aanwerven van 
externen op de werkingsbegroting" (...) 
“zoveel mogelijk” te beperken, mag in 
die zin verontrusten. Het spreekt vanzelf 
dat wanneer buiten het museum onder
zoek verricht wordt dat aansluit bij de 
collectie en het tentoonstellingsbeleid van 
het museum, de resultaten daarvan bin
nen de museale instelling moeten kunnen 
worden getoond. We dringen dan ook aan 
op een intense samenwerking tussen de 
Belgische musea enerzijds, en de binnen- 
én buitenlandse universiteiten anderzijds. 
Een goed, zij het al te eenmalig voorbeeld 
daarvan was de samenwerking tussen het 
Museum voor Schone Kunsten van Gent 
en het Spencer Museum of Art (dat deel 
uitmaakt van de University of Kansas), 
die vijf jaar geleden in de uitstekende 
tentoonstelling Les Vingt en de avant- 
garde in België zijn beslag kreeg.
Wie zich bezint op de musea, en in dit 
kader overleg bepleit met de Vlaamse 
universiteiten, moet bovendien de gebre
ken van deze gesprekspartner onder ogen 
durven zien. De Minister stelt terecht dat 
“de output van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten als wetenschappe
lijke instelling (... ) momenteel te beperkt 
is”, maar hetzelfde kan worden gezegd 
met betrekking tot, het kunsthistorisch 
onderzoek aan onze universiteiten. Meer 
zelfs, de malaise in de musea wordt ge
consolideerd door de bedenkelijke kwali
teit van de opleidingen aan de kunst
historische faculteiten die voor de scho
ling van onze museummensen instaan.

Dirk Pültau
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Vlaanderen in Barcelona
Als de wereld steeds kleiner wordt, de markt 
alsmaar globaler en de mobiliteit totaler, 
dan lijkt enkel het volkseigene nog de schijn 
van een veilige haven te kunnen bieden. In 
België kloppen de twee grootste gemeen
schappen zich nu al jaren steeds luider op de 
borst. Werd eerst de andere gemeenschap 
als mikpunt gebruikt om de prestaties op het 
thuisfront in de verf te zetten, dan wordt de 
laatste tijd steeds meer de nadruk gelegd op 

( ’ de zogenaamde eigen identiteit.
Behoudens met zichzelf identificeert Vlaan
deren zich het liefst met Europese enclaves 
die eenzelfde rapport kunnen voorleggen 
inzake linguïstisch en cultureel machtsver
toon. Het stond dus in de sterren geschreven 
dat de Vlaamse Minister-President Luc Van 
den Brande en zijn Catalaanse evenknie, de 
flamboyante Jordi Pujol, elkaar ooit eens in 
de armen zouden vallen. Dat gebeurde ei
genlijk vrij snel, in mei 1992 namelijk. De 
laatste Staatshervorming was nog maar net 
getekend, Luc Van den Brande had zichzelf 
nog maar pas tot Minister-President ge
kroond. Nu, vijf jaar later, kunnen we de 
eerste vrucht van het Europa der regio’s 
plukken: Formes de Flandes, een verzame
ling van zeven projecten die van 4 septem
ber tot eind oktober plaatsvonden in 

- Barcelona. Naast projecten, over Vlaamse 
architectuur, Vlaamse design, Vlaamse fo
tografie en Vlaamse galeries, werden Flor 
Bex, Jan Hoet en Luk Lambrecht verzocht 
een tentoonstelling te maken.

Veel van schijnbaar hetzelfde

In de Sala Montcada de la Fundació “la 
Caixa”, een galerie-achtige tentoonstellings
ruimte recht tegenover het museum van de 
beroemdste Catalaanse schilder, Pablo 
Picasso, presenteert Flor Bex Reality 
Revisited - The memory as longing. Het is 
het derde luik van een cyclus, na Reality 
Revisited - Out there (Belgisches Haus, 
Köln, 1997) en Reality Revisited - In bet
ween walls (World Economic Forum, Davos, 

6 1997). In de Spaanse afdeling van Reality
Revisited wordt onder het ambitieuze en 
programmatische banier The memory as 
longing het werk van twaalf schilders en 
twee beeldhouwers samengebracht, van Fik 
Van Gestel, de schilder met de langste staat 
van dienst, tot Peter Rogiers, de jongste 
deelnemer, die vertegenwoordigd is met 

( een sculptuur.
De tentoonstelling is te schoon om waar te 
zijn, dat gevoel bekruipt je onmiddellijk als 
je de drempel van de Sala Montcada over
schreden hebt. Er staat een sculptuur in de 
eerste ruimte, een werk van Berlinde De 
Bruyckere, en één in de tweede ruimte, 
Rogiers’ ballerina (een indrukwekkend 
beeldhouwwerk). De muren zijn mooi volge
hangen met werken die ongeveer hetzelfde 
formaat hebben. V an veraf gezien lijken deze 
schilderijen ook op elkaar, zowel qua for
maat, als wat schilderkunstige motieven 
betreft. In de eerste ruimte hangen daaren
boven de pastellen (en enkele doeken met 
wat hardere tonen), in de tweede de aard- 

((- - kleurige. Snel wordt echter duidelijk dat 
niet zozeer de schilderijen op elkaar lijken, 
maar dat de presentatie erop gericht is om 
een indruk van eensgezindheid en samen
horigheid te wekken. Tussen het werk van 
eender welke deelnemer en een andere (zij 
het Jean-Marie Bijtebier en Gery De Smet, 
of Bert De Beul en Laurent Cruyt, of Luc 

(4 Tuymans en Guy Van Bossche) blijken de 
verschillen veel groter dan de eventuele 
gelijkenissen — of het moest zijn dat het 
gebruik van verf een wezenlijk punt van 
overeenkomst is. Visie wordt hier klaarblij
kelijk verward met veel van schijnbaar het
zelfde.
Tracht de tentoonstelling slechts op een 
naïeve manier de bedrieglijke illusie van 
een Vlaamse school te wekken, dan wordt in 
de catalogus die gedachte pas werkelijk 
kracht bijgezet. Het vergt wat geduld om 
een paar begrijpelijke zinnen uit de brij te 

' vissen, maarziehierhet Vlaamse syllogisme 
van Flor Bex anno 1997:1. “We leven in een 
tijd van grote menselijke onzekerheid” 

(0n, (p. 12). 2. Vlaanderen heeft “een grote
picturale traditie”, waarbij “een jonge gene
ratie” aansluiting vindt (p. 13). 3. “De kun
stenaars in deze tentoonstelling grijpen niet 
utopisch terug naar het verleden, maar trach
ten, in alle bescheidenheid, de menselijke 
dimensie tegenover de verwarrende en ver
vlakkende maatschappij van vandaag ach
ter de beelden terug te laten spreken” (p. 14). 
Bex’ inleiding vormt de grootst mogelijke 
concentratie van clichés die denkbaar is. 
Het maakt van The memory as longing niet 

18 • De Witte Raaf 70 • november-december 1997

alleen een zwaar vertekenend, maar ook een 
erg dubieus en politiek bedenkelijk project. 
Om allerlei redenen is het doodjammer dat 
dit reactionaire deuntje van Köln, over 
Davos, tot Barcelona ten gehore is gebracht, 
maar niet in het MUKHA, de instelling 
waarvan Flor Bex directeur is.

SET

Het duo Jan Hoet en Hans Martens van het 
Gentse Museum van Hedendaagse Kunst 
kreeg de meest prestigieuze instelling als 
locatie toegewezen, het in 1995 openge
stelde Museu d’Art Contemporani Barcelona 
(MACBA). Is het opnieuw een staaltje van 
masochisme, of een speling van het lot, 
maar in dit overwegend heldere gebouw, 
speelt de tentoonstelling SET zich af in de 
meest ondankbare ruimtes: een polygonale 
plaats (Marcel Broodthaers), een soort sa
lon. (Luc Deleu), twee terrassen (die het 
Werk van Bemd Lohaus weliswaar goed tot 
hun recht doen komen) en een spie vormige 
ruimte (Carl De Keyzer, Marc Goethals, Jan 
Fabre en Thierry De Cordier). Het werk van 
Luc Deleu, die ook een monumentale sculp
tuur met containers in de buitenruimte rea
liseerde, spreekt het meest tot de verbeel
ding in deze stad, waarvan de bestuurders zo 
tuk zijn op architecturale gadgets (zoals het 
MACBA zelf trouwens). Een van Deleu’s 
belangrijke werken is overigens ooit voor 
Barcelona bedacht, met name zijn liggend 
en staand torenblok, een perspectief- en 
schaalstudie. In plaats van een platte, poli
tiek correcte commentaar te leveren, werkt 
Deleu dóór op de betovering die architec
tuur bij mensen van alle slag nog steeds 
vermag op te wekken. Door het toevallige 
dubbele gebruik van een fotofilmpje is het 
MACBA bijvoorbeeld in een Zuidafrikaans 
landschap terechtgekomen (Barcelona over 
SouthAfrica, 1997). Fantastische, hallucina- 
torische projecten worden uitgetekend om 
de architectuur, en haar fundamenten, te 
ondermijnen, op te hemelen, kortom te on
dervragen. Architectuur werkt mét ruimte 
én tijd, dat is één van Deleu’s interessante 
stellingen.
Wat het werk van Deleu met dat van de 
andere deelnemende kunstenaars te maken 
heeft, is niet echt duidelijk. In de catalogus 
stelt Hans Martens dat de architect-kunste- 
naar “goochelt met de geheimtaal van wis
kundige formules, berekeningen en statis
tieken”. Ook de andere kunstenaars “krui
sen het pad van de geschreven taal in al haar 
mogelijkheden”. Broodthaers en De Cordier 
in het Frans en Lohaus in het Duits. Hier 
wordt het Vlaamse karakter van Formes 
zwaar onder vuur genomen! Hoe fotograaf 
Carl De Keyzer op dit glibberige wegeltje 
van de geschreven taal is gesukkeld, wordt 
gelukkig niet uit de doeken gedaan. Of het 
moest zijn dat ook een titel van een werk als 
een linguïstische studie Wordt beschouwd. 
Het is opmerkelijk dat alweer een nieuwe 
Gentse apostel is opgestaan die hedendaagse 
kunst alleen maar in quasi-my stieke en rond
uit vitalistische termen kan verpakken. “De 
kunstenaar/ schrijver staat permanent in ver
wondering voor de magische kracht van de 
combinatie van lettertekens die het afwe
zige zo evident aanwezig kan stellen,” zo 
betoogt Hans Martens. Achter al deze wa
zige, pseudo-religieuze taaltekens gaat een 
niet erg precieze en al even weinig ambi
tieuze tentoonstelling schuil.

In de val van het negatieve

Naast deze museumlui werd ook Luk 
Lambrecht, kunstcriticus en onafhankelijk 
curator, aangezocht om een tentoonstelling 
te maken. Voor het Centre d’Art Santa 
Monica bedacht hij Trapped reality, een 
tentoonstelling met iets minder dan veertig 
kunstenaars.
Het eerste gedeelte van Lambrechts project, 
waarvoor een aparte ruimte werd voorzien, 
omvat negentien kunstwerken van evenveel 
kunstenaars: één driedimensionale construc
tie en voor de rest schilderijen. Ze hangen 
alle naast elkaar, op dezelfde hoogte en door 
dezelfde afstand van elkaar gescheiden. De 
volgorde is strikt alfabetisch, van a tot z, 
volgens de naam van de kunstenaar. Wat in 
de catalogus een Space for painting ge
noemd wordt, en in de persteksten zelfs 
“een echte pinacotheek” en “een schilder- 
kunstkabinet”, heeft eerder weg van een 
schietstand. Veronderstelt een “kabinet” of 
een “pinacotheek” geen geëngageerde, in
tieme of alleszins subjectieve omgang? Uit 
de invulling die Lambrecht eraan geeft, is 
elke persoonlijke inbreng geweerd, zelfs 

wat de selectie betreft. Allerlei benaderin
gen, zelfs elkaar uitsluitende, hangen hier 
zij aan zij. Van autoreflexieve maaksels, 
over cynische gewrochten tot de meest ge
voelige konterfeitsels. Door deze steriele en 
apathische opstelling komt geen enkel werk 
echt uit de verf. Als documenten hangen de 
doeken hier, maar in welk protocol? Het 
schilderkunstkabinet wil “een krachtig vi
sueel statement neerzetten aangaande de 
wat vertekende kijk van het buitenland op 
de actuele en wel erg succesrijke Vlaamse 
schilderkunst,” stelt Luk Lambrecht in de 
perstekst. In de catalogus verduidelijkt de 
curator dat hij meer specifiek het internatio
nale succes van de figuratieve trend viseert. 
Vlaamse figuratieve schilderkunst die in het 
buitenland erg in trek is? Waarom noemt 
Lambrecht niet gewoon de naam van de 
enige Vlaamse schilder die aan deze om
schrijving beantwoordt: Luc Tuymans. Op 
het internationale succes van Luc Tuymans 
moet niet beknibbeld worden. Maar wat dit 
tegenoffensief helemaal onbetamelijk 
maakt, is de ermee gepaard gaande castratie 
van het werk van negentien andere kunste
naars.
Ook in de catalogus wordt de receptie van 
de Belgische schilderkunst aardig bijge
steld. In de tekst Stijlvernieuwing en het Luc 
Tuymans-ejfect, doet Jon Thompson niet 
alleen verregaande uitspraken over Luc 
Tuymans en zijn zogenaamde navolgers, 
maar vooral over de personen die om uit
eenlopende redenen garen spinnen bij de 
constructie van een “nieuwe Belgische Schil
derkunst”. Vermits in Barcelona daarvan 
een voorbeeld te zien was, in de Sala 
Montcada, zou je geneigd zijn om mee te 
gaan in een bijdrage die van zoiets gehakt 
maakt. Maar de analyse van Thompson 
maakt al even weinig indruk als de —wel- 
iswaar slechter gecomponeerde—bijdrage 
van Flor Bex. Luc Tuymans is volgens 
Thompson een “heel reactionaire figuur” en 
de “commerciële galerie van vandaag geen 
gewoon verkooppunt (...)” maar een “plaats 
waar een verzameling individuen van di
vers pluimage met duidelijk afgebakende 
rollen en invloedsferen (...) de handen in 
elkaar slaan onder de gezamenlijke paraplu 
van een impliciet gedeelde en uitermate 
complexe promotiemachine" (p. 131/132). 
Voor zo’n paranoïde constructie biedt al
leen het stripverhaal de geëigende vorm. 
Door alleen maar met loze verdachtmakin
gen en niet met argumenten voor de dag te 
komen, wordt de schilderkunst in Trapped 
reality geslachtofferd.
Ook in de andere helft van deze tentoonstel
ling is Lambrecht op het oorlogspad. De 
curator erkent dat Formes de Flandes een 
bedenkelijk nationalistisch project is, maar 
hij veronderstelt dat probleem te kunnen 
oplossen door de opname van Franstalige 
Belgen en kunstenaars van andere nationa
liteiten die in België wonen. Is dat zo? Is 
daarmee ook het misbruik van deze ten
toonstelling door politici en bestuurders 
bedwongen? Die kwestie handelt hij af met 
een citaat van Theodor W. Adorno.
Bij het maken van een tentoonstelling komt 
ook een ruimte kijken, en daar ligt alweer 
een nieuwe struikelsteen: “de op zijn zachtst 
gezegd niet inspirerende ruimte van Santa 
Monica” (Luk Lambrecht in de perstekst). 
De architecturale zwarte piet wordt door
geschoven naar Richard Venlet, die het pro
bleem zoals gebruikelijk alleen maar 
dupliceert. Venlet produceert nu al jaren de 
meest zachtaardige vorm van institutionele 
kritiek. Het door hem voor Santa Monica 
bedachte white cube maze zadelt de rest van 
de kunstenaarsgroep echter met een bijko
mende handicap op.
Op naar het volgende probleem, de selectie 
van de kunstenaars of “het gevaar om het 
nieuwe meteen als te nieuw te willen voor
stellen”. Om die klip te omzeilen, nodigde 
Lambrecht drie oudere kunstenaars uit. Hij 
koos voor Chantal Akerman (van wie een 
geamputeerde versie van haar video-instal- 
latie D’Est en een documentaire door en 
over haarzelf getoond worden), Lili Dujourie 
(met Amerikaans Imperialisme uit 1979) en 
Jef Geys. Als deze laatste zijn plaats afstaat 
aan het ‘jonge’ kunstenaarscollectief Hu
mane Groene Boontjes, besluit Lambrecht 
daaruit dat Geys tenminste weet waar het 
institutionele schoentje voor jonge kunste
naars knelt. Dat Geys recentelijk zijn selec
tie voor Skulptur. Projekte in Munster 1997 
wel zelf verzilverde, zet Lambrecht blijk
baar niet aan het denken. Neen, voor de 
buitenwereld heeft de curator nogmaals aan
getoond dat “de Vlaamse/Brusselse kunst 
bruist van talent en kwaliteit (...) maar door 

allerlei institutionele mankementen achter 
de gevels blijft”. Het is nog maar eens een 
voorbeeld van de weinig productieve bena
dering van Luk Lambrecht. Nergens groeien 
zijn in negatieve termen geformuleerde pro
bleemstellingen én ingrepen uit tot een span
nend of dialectisch moment. De analyse 
blijft steeds haperen, de remedies zijn steeds 
erger dan de kwaal zelf.

Match

Formes de Flandes is niet alleen het strijd
toneel van twee haaks op elkaar staande 
projecten over schilderkunst. Daarnaast for
muleren twee tentoonstellingen, met name 
SET en Trapped reality, min of meer ver
doken kritiek op het overkoepelende evene
ment zelf. Natuurlijk is zo’n cultureel 
uitwisselingsproject zowat de minst dank
bare aanleiding om tot een initiatief van 
enig artistiek belang te komen, maar ander
zijds is die impliciete kritiek ook de veilig
ste, alleszins de correctste. Het afgevaar
digde bataljon curatoren koestert zich in de 
waanidee dat de premissen van het project 
onderuit werden gehaald. Het legertje kun
stenaars voelt zich even genomen door en
kele onheuse tackles, maar kijkt fier terug 
op reproducties in vierkleurendruk. De po
litici en de ambtenaren tenslotte kunnen 
tevreden uitpakken met de door hen gede
monstreerde staaltjes van begrip en toleran
tie. Alle signalen zijn uitgestuurd en opge
vangen. Over en uit? Neen, want straks 
strijken er in Vlaanderen misschien wel 
meer dan honderdvijftig Catalanen neer die 
in al onze kunstinstituten hun hoogwaar
dige producten komen slijten. Pas dan is de 
boomerang van de knuffel tussen Pujol en 
Van den Brande tot stilstand gekomen.
Als we het over de zin en het nut van culturele 
uitwisselingsprojecten hebben, moeten we 
de actuele politieke instrumentalisering er
van aansnijden. Zoals onze ontwikkelings
hulp jarenlang de belangen van industriëlen, 
bestuurders en politici ten dienste stond, zo 
wordt ook het buitenlandse culturele beleid 
van langsom meer gedomineerd door een 
niet-artistieke agenda. Sinds jaren reiken de 
Minister-President en de Minister van Cul
tuur financiële middelen uit aan Culturele 
Ambassadeurs. Ook hier is er elk jaar ver
baal vuurwerk te beleven, maar het aanvan
kelijke initiatief van La Petite Bande om het 
diploma en bijbehorende poen te weigeren 
vond slechts weinig navolging. Sigiswald 
Kuijken is inmiddels zelf overstag gegaan. 
Ook Jan Fabre, Anne Teresa De Keers- 
maeker, Jan Lauwers en Jan Vercruysse 
passeren langs de kassa. Daarna wordt de 
collaboratie in het kleinste letterkorps ver
meld.
En nu is er het eerste geesteskind van de 
twee voormannen van het Europa der Re
gio’s. Ironisch genoeg volstond één stad, 
Barcelona, voor heel Vlaanderen. Dat is 
merkwaardig want de regio’ s hebben het in 
eerste instantie begrepen op zichzelf en hun 
regionale identiteit. Lokale gemeenschap
pen (steden en provincies) worden welis
waar “ondersteund”, maar de Vereniging 
van de Regio’ s van Europa richt zich toch in 
de eerste plaats op de ontwikkeling van een 
“echte regionale identiteit”, zo staat te lezen 
in Artikel 13 van de Verklaring van de 
Vergadering van de Regio’s van Europa dié 
op 4 december 1996 werd aangenomen. 
Terwijl deze verklaring grotendeels zijn 
argumentatie ontleent aan het principe van 
de subsidiariteit, blijkt dit beginsel, name
lijk “dat zaken die door een lager orgaan 
kunnen worden verricht niet door een hoger 
ter hand genomen behoren te worden”, in de 
praktijk nauwelijks te worden toegepast. 
Daarvan zijn niet alleen de steden de klos, 
maar in laatste instantie ook dé kunst
instellingen die niet in staat gesteld worden 
om hun internationale contacten zelf uit te 
bouwen, naargelang van hun eigen behoef
ten en op basis van inhoudelijke program
ma’s. Alleen een buitenlands cultureel be
leid dat het subsidiariteitsbeginsel tot op het 
niveau van de culturele actoren doordenkt, 
kan een einde maken aan het zielige en 
hypocriete vertoon waarvan Formes de 
Flandes een volmaakt voorbeeld is.

Koen Brams

De meeste projecten in het kader van 
Formes de Flandes sloten hun deuren op 
30 oktober. SET loopt nog tot 30 novem
ber in het MACBA, Plaça dels Angels, 
08001 Barcelona (3/412.08.10).



Een beweging van veel dingen, in veel verschillende 
richtingen tegelijk, zonder climax en zonder middelpunt 

een interview met Uri Tzaig

Ilse Kuijken: Naast beeldend werk 
schrijf je ook verhalen. Recent wa
ren videowerken te zien waarin beeld 
en tekst onlosnwkelijk met elkaar 
verbonden zijn. De tekst in hetvideo- 
werk Desert bijvoorbeeld, refereert 
aan taal in het algemeen, en het 
Hebreeuws in het bijzonder. Wat 
betekent taal — of jouw taal- voor 
jou?
Uri Tzaig: Voor mij is de woestijn 
de plaats waar de dingen ontstaan. 
Terwijl in Europa liet equivalent 
daarvan juist de stad is. Wat hier 
wordt gemaakt aan geestelijk goed, 
komt voort uit de stad. Dat houdt 
manieren van denken in en soorten 
gebaren. In de tekst Desert komen 
andere kleuren aan bod, andere struc
turen, andere behoeften. Mijn taal is 
zelf een weerspiegeling van de woes
tijn wat betreft het landschap, de 
geluiden of de structuur. In Desert 
heb ik het bijvoorbeeld over de 
wortels van de taal. In het Hebreeuws 
heeft elk woord drie letters die er de 
denkbeeldige wortel van uitmaken. 
Het woord ’midbar’ dat ‘woestijn’ 
betekent, heeft dezelfde wortel 
(d-b-r) als het woord ‘dibbur’ dat 
‘taal’ betekent.'Davar' heeft ook 
dezelfde wortel en betekent ‘voor
werp’.

I.K.: Welke betekenis ken je aan die 
linguïstische verbanden toe?
U.T.: Als ik ‘woestijn’ zeg, dan heb 
ik terzelfder tijd ‘taal’ gezegd en 
‘voorwerp’. Hun gemeenschappe
lijke wortel is als een echo, zoiets 
als de oorsprong van de poëzie. 
Voor mij, als jood of als woestijn- 
bewoner, verschijnt een voorwerp 
al zodra ik zijn naam heb uitgespro
ken. Ik hoef het niet meer echt te 
bouwen, het benoemen op zich vol
staat. Hetzelfde zie je in onze 
synagoges - tenminste in de oor
spronkelijke synagoges: ze zijn leeg, 
en helemaal wit. Terwijl een kerk 
juist vol staat met beelden en voor
werpen. Inhetjudaïsme was erniets, 
aanvankelijk, behalve het lezen van 
de tekst en het stellen van vragen. 
Wat ik denk, kan ik me niet voor
stellen in termen van het maken van 
een sculptuur wier energie vermeer
dert naarmate men ernaar kijkt. Ik 
wil iets maken dat kan bestaan zon
der dat iemand ernaar kijkt. Een 
beweging van veel dingen, in veel 
verschillende richtingen tegelijk, 
zonder climax en zonder middel
punt.
De kunstwereld zet het systeem 
‘christendom’ als het ware voort, 
zowel wat de waarden van de kunst 
als wat de structuur van de kunst
wereld betreft. Ik zie in de musea de 
duidelijke opvolgers van de kerken, 
inclusief hun politiek-sociale macht 
en hun manipulatieve taal: voorstel
lingen en symbolen, atmosfeer. 
Desert is een tekst die ik heb ge
schreven vanuit het gevoel dat mijn 
oorspronkelijke cultuur, mijn we- 
zenlijke cultuur, daar heel erg van 
verschilt. En aangezien ik de laatste 
tijd meer en meer tentoonstel in de 
christelijke wereld, in Europa of in 
Amerika en niet in Israël, voel ik de 
nood om mijzelf of dat-wat-ik-in- 
werkelijkheid-ben te beschermen, 
en dat wordt bepaald door de 
Hebreeuwse taal, of ik kan ook zeg
gen, door de ‘woestijn’;
Maar ik wil zeker geen confrontatie 
scheppen tussen het judaïsme en 
bijvoorbeeldhetchristendom. Ik wil 
ook niet spreken in de naam van het 
judaïsme omdat ik het niet heb over 
religie. Ik tracht over verschillende 
bronnen van het onbewuste te spre
ken, terwijl de kunstwereld er juist 
voortdurend op uit is alles onder één 
noemer, alles op één podium te plaat
sen waar één heersend discours al
les leesbaar, makkelijk leesbaar 
maakt.

I.K.: Hoe belangrijk is leesbaar
heid?
U.T. : Heel belangrijk, tot op zekere 
hoogte, want ik vind het heel ge

vaarlijk om één wereld te willen 
maken. Heel totalitair en volledig 
ingegeven door economische of re
ligieuze overwegingen. Ik ben er 
altijd heel erg vóór beducht dat wat 
ik doe of zeg onder dezelfde noemer 
zal worden gebracht van wat al ge
kend is. Dat is misschien vanzelf
sprekend, aangezien de macht in het 
Westen blijft en niet in andere delen 
van de wereld. Draagt de kunst
wereld echter niet de grootste mo
gelijkheid in zich om een taal van 
verdraagzaamheid te spreken, om 
iedereen zijn volkomen unieke, ei
gen taal te laten ontwikkelen? Hoe
wel elke kunstenaar volkomen uniek 
is, zijn we toch steeds geneigd alles 
tot hetzelfde terug te brengen, bin
nen de witte muren van het mu
seum. Mijn slechtste ervaring tot
nogtoe betreft het MUHKA, waar 
mij niet toegestaan werd om een 
Franstalige versie van mijn werk 
The Universal Square te laten zien 
naast een Nederlandstalige.

I.K.: Dus je beschouwt verdraag
zaamheid als de afwezigheid van 
een gemeenschappelijke taal? 
U.T.: Ja. Enigszins autistisch. En 
als het aanvaarden dat de vele ver
schillen die er zijn juist de schoon
heid en de rijkdom uitmaken. Maar 
het lijkt wel dat we niet meer in staat 
zijn alle geluidsfrequenties op te 
vangen, omdat we te veel zijn afge
stemd op één soort stem.

LKj Niet meer? Was er dan een 
tijd...?
U.T.: Ja. Toen we kinderen waren.

I.K.: Ja.
U.T.: Misschien.

I.K. : Dat is moeilijk te achterhalen. 
U.T.: Maar ik ben ervan overtuigd 
dat het een belangrijke, positieve 
kracht is. Vergeet niet dat als je iets 
aanwijst, je het terzelfder tijd ook 
voor jezelf verbergt achter je vin
ger. Als je met kunst iets probeert te 
bewijzen, overtuig je alleen jezelf 
datje bestaat. Wat ik tracht'te doen, 
al slaag ik daar niet altijd in, is een 
ruimte aan te reiken waar je een 
tijdlang kunt zijn. Het gaat niet om 
een beeld datje onmiddellijk ‘mee
hebt’ . De voetbalmatch die met twee. 
ballen wordt gespeeld, stel ik niet 
voor als een fantastisch concept waar 
je dan direct een tekst over kan 
schrij ven in termen van bi-taligheid, 
bi-seksualiteit, bi-wat-dan-ook, wat 
sommigen al wel hebben gedaan. 
Het materiaal is er misschien voor 
aanwezig. Ik zou er een sterk, 
conceptueel, politiek idee van kun
nen maken, maar ik zoek juist het 
punt waar het een coherente leef
eenheid op zich wordt, waar de struc
tuur - het skelet - een zichtbaar 
onderdeel van het gegeven is ge
worden, minstens zo zichtbaar als 
de kleren die het draagt. Ik geloof 
dat enkel door het bewustzijn en de 
aanvaarding van de structuur voor 
de toeschouwer een plaats kan ge
creëerd worden om daar ook te zijn 
en dat ook te beleven.

I.K.: Het is moeilijk om jouw wer
ken achter te laten of te onderbre
ken. Je wordt gegrepen, bijna zelfs 
gehypnotiseerd.
U.T.: Dat is zo.

I.K.: Hoe komt dat?
U.T.: Het was niet mijn bedoeling 
om te hypnotiseren - ik beheers die 
techniek niet - maar tijdens het af
gelopen jaar heb ik op de een of 
andere manier dat moment ontdekt, 
nadat ik me had verdiept in de pro
blematiek van het lezen, uitgaande 
van de noodzaak om een reële plaats 
aan te bieden. Die leestijd is een 
plaats geworden. Hypnose als val
strik interesseert mij niet. Ik heb wel 
het gevoel dat het een manier kan 
zij n om een plaats aan te bieden. Dat 
het een kwestie is van ademhaling. 
Misschien ben ik wel meer bezig 

met meditatie dan met hypnose. 
Maar nu doe ik uitspraken over een 
gebied dat ik zelf niet ken.

I.K.: Jé verhalen hebben het karak
ter van steeds weer leeg achtergela
ten ontmoetingsplaatsen.
U.T.: Er is in feite niets gebeurd. Ik 
heb theater gestudeerd en theater 
heeft één gouden regel. Je moet 
leren datje als acteur een verlangen 
hebt, maar een verlangen dat niet 
kan worden ingelost. Die spanning 
moet de acteur het hele stuk door 
weten te bewaren. Op die energie is 
het theater gebouwd. En als je het 
stuk neemt en je verdeelt het in 
ongeveer net zoveel maten als er 
woorden zijn, dan moet de acteur in 
elke maat weten wat hij van zijn 
partner op het podium verlangt en 
waarom hij dat niet kan verkrijgen. 
Dan volgen er conflicten, en ik ge
loof niet in het conflict. Ik geloof 
wel in heel gecompliceerde structu
ren die op elk moment kunnen ver
anderen. Het probleem is dat de 
mythe in stand wordt gehouden dat 
er steeds twee kampen zijn die iets 
verschillends van elkaar willen. Dat 
is niet alleen een mythe, maar ook 
een dwaas, oppervlakkig en vooral 
heel manipulatief gezichtspunt, en 
meestal een heel rechtstreekse ma
nier om iets van religieuze aard te 
bekomen. Naar mijn gevoel is ook 
het theater gebaseerd op de behoefte 
om te controleren, om iets duidelijk 
te maken op een zeer snelle en zeer 
volledige manier.
Ik beschouw de wereld als een plaats 
waar vele dingen gebeuren op het
zelfde moment en ik moet mij van 
dat alles bewust zijn, ook wat mij
zelf en mijnlevenswijze betreft. Het 
zou heel verkeerd zijn om het con
flict tussen Israël en de Arabische 
wereld open te gooien zolang je het 
enkel omschrijft als een conflict ms- 
sen twee kampen. Dat is misdadig 
en zal nooit het probleem oplossen, 
tenminste niet voordat duidelijk is 
geworden hoeveel verschillende 
noden er in het spel zijn, gaande van 
persoonlijke noden van mensen in 
bepaalde posities, tot religieuze en 
aardrijkskundige noden. Deze be
nadering is voor mij heel wezenlijk 
geworden.

I.K.: In jouw films fascineert de 
wijze waarop de mensen zich- bijna 
aldansend-voortbewegen, hoewel 
ik vermoed dat het geen dansers 
zijn.
U.T. : Nee, maar ik ben wel geboeid 
door verschillende manieren van 
bewegen. Sport vind ik om die re
den een ideaal veld om mee te expe
rimenteren: heel duidelijke spelre
gels, een lange geschiedenis en een 
sterke verankering in de cultuur. 
Als ik een tweede bal in het voetbal
spel breng, dan benieuwt het mij 
hoe de spelers zullen reageren, welke 
ervaring ze opdoen en hoe zij in die 
ervaring een nieuwe gewaarwor
ding van zichzelf krijgen. Mijn be- 
doeling is niet om chaos te veroor
zaken, want dit is geen chaos maar 
een nieuwe structuur, die misschien 
een nieuw evenwicht schept, een 

nieuwe manier van lezen en een 
nieuwe manier van schrijven. Ik 
heb bijvoorbeeld de twee beroemd
ste Israëlische commentatoren uit
genodigd om de voetbalmatch te 
verslaan. Ik was benieuwd om te 
zien hoe zij een tekst ‘schrijven’ die 
twee verhalen tegelijkertijd vertelt. 
Om hun antwoord te zien op de 
vraag hoe zo’n tekst gelezen en ge
schreven kan worden. En ik heb de 
beste sportregisseur gevraagd om 
een montage te maken, live, van de 
beelden van de verschillende came
ra’s op het veld. Ik wilde niet mijn 
eigen, esthetische, MTV-achtige 
video draaien.
Een ander project is het basketbal
spel, waarin elke speler wordt voor
gesteld door twee schaduwen - twee 
‘handen’, als je wil - de ene rood en 
de andere groen, zoals in sommige 
kleurafdrukken of hologrammen. 
Als je dat vergelijkt met de traditio
nele voorstelling.van een figuur met 
zijn schaduw waarbij de schaduw 
steeds.de figuur volgt of ernaar ver
wijst, dan zie je dat er hier geen 
‘origineel’ is en al evenmin een 
‘schaduw’, want de twee zijn vol
komen gelijk. Je kunt de ene net zo 
goed volgen als de andere, hoewel 
het toch één en dezelfde persoon is. 
Het doet helemaal niet schizofreen 
aan, want beiden doen precies het
zelfde.

I.K.: Ik zag het als een elastiek die 
wordt uitgerokken en pas als de 
spanning is gelost weer één beeld 
vormt.
U.T.: Als het beeld stilstaat, is er 
slechts één, bruin beeld. Als de spe
lers beginnen te lopen of de camera 
beweegt, ontstaat er een vertraging 
van twee seconden tussen het ene en 
het andere beeld. Zo wordt de in
druk gewekt van dat uitgerokkene. 
Ik hou vooral van de manier waarop 
twee gelijke maar afzonderlijke de
len een figuur of een persoonlijk
heid portretteren. Terwijl een figuur 
met zijn schaduw naar mijn gevoel 
toch weer de voorstelling oproept 
van een voor- en een achterkant, of 
het bewuste en het onbewuste, van 
tegengestelde termen van een on
middellijk leesbaar systeem.

I. K. ; Als je het hebt over regels, dan 
heb je het eigenlijk over de fysieke 
omgeving. Niet over ethische re
gels.
U.T.: Natuurlijk doel ik op ethische 
regels, maar als ik experimenteer, 
probeer ik veronderstellingen te 
vermijden die de betekenis op voor
hand zouden vastleggen. Dus vind 
ik het juister om in mijn werk fy
sieke omstandigheden te creëren die 
je laten zijn watje bent in die om- 
standigheden. Ik ben ervan over
tuigd dat het lichaam weet, net als 
de hersenen, en dat het lichaam een 
ander, fysiek soort geheugen heeft. 
Het iseen ander systeem waar je net 
zo goed mee kunt werken. Door te 
experimenteren binnen hét kader 
van de sport wil ik loskomen van 
wat we al kennen, van de rol die ons 
wordt toebedeeld in dit spelveld, en 
aansluiting zoeken bij het fysieke 
weten van onszelf, dat veel breder 
en veel ronder is dan onze opvoe
ding het ons heeft leren gebruiken. 
Ik geloof dat ons lichaam zelf een 
bal is maar dat we geleerd hebben 
het op te delen in een voor- en een 
achterkant. Ik zoek naar manieren 
om aan te sluiten bij fundamentele 
lichamelijke overlevingsmogelijk- 
heden. Ik gebruik soms het voor
beeld van de oorlogszone, waarin er 
tal van vijanden zijn, niet alleen die 
ene waar je op afgaat. Je moet even
goed achteromkijken als voor je uit. 
Je moetje net zo goed rekenschap 
geven van de projectielen die van 
bovenaf komen, als van het gewicht 
van je rugzak, en van hét feit dat je 
uit artgst in je broek hebt gepist. Dat 
worden allemaal vijanden en daar
van moet je je bewust zijn. Als ik 
spreek over verdraagzaamheid of 

over het opgeven van controle, of 
over het creëren van een spel dat 
elke minuut verandert en iets nieuws 
brengt, dan spreek ik niet enkel over 
een fysiek bewustzijn maar ook over 
een ethisch bewustzijn.

I.K.: De voetbalmatch en het spel 
met de drie spelers en de drie ballen 
zijn eigenlijk uitnodigingen tot iden
tificatie met de bal?
U.T.: Je kunt de bal niet controle
ren. Hij kan naar vele kanten rollen 
en geeft zo aanleiding tot improvi
satie. Hij neemt je mee naar plaat
sen waar je je niet op voorbereid 
hebt. Dus moet je eigenlijk de bal 
vertrouwen. Voor mij is het ook de 
vraag hoe ik als kunstenaar of als 
regisseur met mensen kan werken: 
hoe ik iets in beweging kan zetten.

I.K.: Op een bepaalde manier is het 
een provocatie.
U.T.: Op welke manier?

I.K.: ...omdat je mensen in een si
tuatie brengt die ze niet verwachten 
en waar ze niet op voorbereid zijn... 
U.T.: Het is een spel. Het is niet 
gemaakt voor mijn videocamera 
maar voor het veld en voor diege
nen die willen spelen. Dat is een 
heel belangrijk onderscheid. Ik zie 
mijzelf niet als iemand die de film 
maakt of van bovenaf dirigeert. Ik 
zie mijn rol als het aanreiken van 
een uitdaging. Wat als er plots twee 
ballen op je af komen of er ligt daar 
een bal rustig aan de kant en je hoeft 
helemaal niets te doen? Het gaat om 
jouw verantwoordelijkheid om op 
elk ogenblik te kiezen wat je vol
gende stap zal zijn. Het ding zelf 
ontwikkelt zich in verschillende 
richtingen, volledig onafhankelijk 
van mij. Ik ben enkel getuige. Na 
het besef dat we niet langer het 
beeld kunnen vertrouwen (net zo
min als het geschreven woord), is 
het relevanter om nieuwe soorten 
leefeenheden te scheppen en uit te 
vinden, die nieuwe experimenten 
zullen toelaten doorheen de werke- 
lijke tijd en ruimte.

I.K.: Je schrijft nog steeds verha
len?
U.T.: Ja.

I.K: ...als een afzonderlijke bezig
heid?
U.T.: Meestal niet. Nu ben ik een 
verhaal aan het schrijven dat geen 
onmiddellijk verband heeft met mij n 
beeldend werk. In het verhaal ge
beurt het meeste onder water - waar 
men ook woont, het is geen verhaal 
over duikers of zo. Waarschijnlijk 
omdat het weer een nieuwe struc
tuur aanbiedt en ik benieuwd ben 
wat voor taal, wat voor bewegingen 
en gebaren, wat voor plaats en wat 
voor verhoudingen er dan opdui
ken. Nu ik dat aan het schrijven ben, 
krijg ik veel visuele ideeën die over 
water gaan. Daar zal zeker wel een 
verband tussen zijn. Er zijn maar 
heel weinig zaken die ik uitwerk in 
beeldende projecten, zoals het 
voetbalspel. Het merendeel van wat 
ik doe, neemt eerder de Vorm aan 
van notities. Ik neem nota’ s en soms 
werk ik ze uit.

Ilse Kuijken

Een solotentoonstelling van Uri 
Tzaig loopt nog tot 8 november in 
Galerie Mot & Van den Boog
aard, Antoine Dansaertstraat 46, 
1000 Brussel, 02/514.10.10. Eer
der was werk van Uri Tzaig te 
zien in This is the show and the 
show is many things (Museum van 
Hedendaagse Kunst, Gent) en Out 
of senses (MUHKA, Antwerpen).
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GALERIE DE BRIEDER

Oostpleih 150 3011 KZ Rotterdam tel/fax 413'1500 do-zo 13.30-17.30

t/m 23/11
BERLIJN - ROTTERDAM 

Eva Castringius, René Herar 
Herbert Hofer

29/11 - 21/12 
Alles Uit De Kast 
Woeste Weken II 

uitverkooptentoonstelling

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

P-E ■

MARIJKE VAN
WARMERDAM/JCJ
VANDERHEYDEN

verlengd t/m 28 december 1997

29/10 - 23/11
Ulay - ‘Ulay in photography’

30/11 - 4/1
Evelyne Janssen

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

31/10 - 21/12 
Eva Klee

31/10 - 21/12
Richard Tuttle

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

18/10-16/11 22/11-31/12
George Belzer Goed Nieuws

Goed Ouds

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

15/11 - 21/12 
Portraits 

Bernhard Prinz 
Christopher Steinbrener

15/11 - 21/12 
Portraits 

Beat Streuli 
Thomas Wörgötter

PHOEBUS*ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

DE PONT

Giuseppe Penone 
recente beelden en tekeningen 

tm 8 februari 1998

Robert Zandvliet 
recente schilderijen 

tm 4 januari 1998

de Tuin 
van John Körmeling 

tm zomer 1998

19/10 - 23/11 30/11 - 11/1
Paul de Kort Joachim Bandau

Charl van Ark Loréne Bourguignon
Ladenkastenprojekt

RAM GALERIE
Rochussenstraat 3.65 A 3021 DJ Rotterdam tel 4123133 alleen op afspraak

GALERIE VAN GELDER
Planciusstraat 9 A, 1013 MD Amsterdam

Tel./fax: 020-6277419 Open: di. t/m za. 13.00 -17.30 uur 
en de 1 e zondag van de maand

t/m 21/12 Edities RAM:
Vitrines Schouwburg: Abramsen, Boeyen, Deleu

Marianne Smits Gijzen, Hendrlkse, Vautier
Moving Boxes Loerakker, Merckaert, Moura
Collectief 53 DeNie, Rogge, Wurm, Ziach

G a I e, r i e s 
ƒ _______________ 1________________

DE PONT Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur 

25 december en 1 januari gesloten

william speakman
$ 16 november t/m 14 december

zagen-koken-drogen

7.12

PERFORMANCE

Patrick Rikers &
Golden Harvest

CASCO
woensdag t/m zondag van 13.00-17.30 uur 
Oudegracht 366, 3511 PP Utrecht, The Netherlands 
tel/fax +31(0)30 2319995 e-mail: casco@xs4all.nl

casco
issues#3
met bijdragen van o.a.:
Yvonne Ie Grand, David Lillington, 
Joep van Lieshout, Yasue Ichige, 
Hilary Lloyd en William Speakman.
subscriptions
wordt donateur van casco issues 3 nummers f 35,- incl. verzendkosten.
.Over maken op: giro 2825777, t.n.v. Casco, Oudegracht 366, Utrecht. , 

. Losse nummers verkrijgbaar in Casco à 112,50

7.12-11.01

7.12-21.12 LEFT ROOM

Patrick Rikers

21.12-11.01 LEFT ROOM

Hil van Neer

MIDDLE ROOMS

Danne van Schoonhoven

RIGHT ROOM

Marcel Blekendaal

DE WITTE RAAF
Vraag onze advertentietarieven

Leyenbroekerweg 113a Sittard INL1 
wo-zo 14.00-1 7.00 en op afspraak 
tel 046 452 36 86 fax 046 458 49 89
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws.

CENTRE INTERNATIONAL POUR LA VILLE ET 
L’ARCHITECTURE. In het zog van het kwakkelende 
modernistische architectuurdiscours, de implosie nabij, richtte 
Maurice Culot eindjaren ’60 samen met anderen in Brussel de 
Archives d’Architecture Moderne (A.A.M.) en de Atelier de 
Recherche et d’Action Urbaine (A.R.A.U.) op. Met Robert 
Krier propageerde hij de restauratie van de Europese 
classicistische stad. Met slogans als “menswaardige schaal”, 
“integratie in het bestaande stadsweefsel” en “respect voor een 
(welbepaalde) traditie” werd met name in Brussel een trouw 
publiek geworven dat het fantasmatische beeld van de 
preïndustriële stad zeer genegen is, met inbegrip van de als 
kroonjuwelen omhelsde art nouveau eh art déco. Zo bestelde 
het Brusselse gewest de voorbije jaren studies in verband met 
de aankleding van de openbare ruimte en de renovatie van 
kleine stadsdelen. Ook de bedrijfssector toonde interesse zoals 
bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij AG voor de 
historiserende heraanleg van een woon- en kantorenblok in de 
Lakensestraat. Dit bleek zo’n succes dat alvast Charles, Prince 
of Wales, blijk gaf van een opgeruimd gemoed bij het aan
schouwen van deze in stand gehouden nieuwe traditie. Ande
ren spreken evenwel over de inspiratieloze gevelbouw of de 
nostalgische pastiche van het verleden met slechts een illusie 
van stedelijke diversiteit. Architectuurcriticus Geert Bekaert 
bestempelt deze aanpak fijntjes als gangmaker voor dito 
historiserende, meer bombastische ingrepen zoals de invulling 
van het Europakruispunt of de hoofdzetel van de Kredietbank 
in de kanaalzone.
Culot ligt nu ook aan de basis van de oprichting van een 
overkoepelend Centre Internationale pour la Ville et 
l’Architecture, een project waar Hervé Hasquin, president van 
de Commission communautaire française (Cocof) in Brussel 
gezwind zijn schouders onder zette. Het organigram van het 
C.L V. A. openbaart in feite de hechte, haast familiale band zoals 
die bestaat tussen de Archives d’Architecture Moderne, de 
tentoonstellingsruimte Fondation pour l’Architecture, de 
bibliotheekbestanden van de Fondation Philippe Rotthier pour 
l’Architecture, het Centre Paul Duvignéaud, het fonds Victor 
Martiny en tenslotte de bibliotheek René Pechère. Met behoud 
van hun onderlinge onafhankelijkheid zal dit conglomeraat 
vanaf eind 1999 een archief- en boekenbestand beheren, en 
publicatie- en tentoonstellingsinitiatieven nemen rond archi
tectuur, stedenbouw, tuin- en landschapszorg. Voor de huis
vesting van dit centrum wordt de huidige behuizing van de 
Fondationpourl’Architecture uitgebreid van 1.500 tot5.500 m2, 
wat een investering van 290 miljoen BEF vraagt voor renovatie 
en nieuwbouw. De eind april uitgeschreven architectuur
wedstrijd werd reeds begin september besloten met de 
bekendmaking van het ontwerp van een team rond de Frans
man Jean-Philippe Game. Met “de natuurlijke en harmonieuze 
inplanting in de bestaande site” wordt geopteerd voor "een 
neutrale architecturale woordenschat ten voordele van een
voud in de ruimten en in de constructieve oplossingen”. Garric 
was een van de deelnemers aan de hogervermelde reconstructie 
in de Lakensestraat. De C.I.V.A. lijkt dan ook het brave 
integratiebeleid te continueren, en spreidt een kenmerkend 
gebrek aan verbeelding en ambitie ten aanzien van actuele 
stedelijke problematieken tentoon. Het verleden archiveren en 
documenteren is mooi, maar een bevraging hiervan is beter. En 
daarbij is het steeds aangewezen actuele tendensen niet over het 
hoofd te zien. Deze laatste opdracht wordt in dit centrum 
evenwel voornamelijk ingevuld door gastcuratoren. Het is 
schrijnend te moeten vaststellen dat het C.I.V.A. tevens de 
belangrijkste inbreng van de Cocof is in het programma van 
Brussel 2000, Europese culturele hoofdstad. (E.W.)

KUNSTBEURZEN. De commerciële bedrijvigheid in het 
Belgische kunstlandschap voldoet om liefst twee in omvang 
volgroeide kunstbeurzen met galeries afkomstig uit geheel 
West-Europa te onderhouden. De publiekstrekker Lineart in 
Gent afficheert van 5 tot 9 december een hondervijftigtal 
deelnemers waaronder ook Jos Jamar, Sabine Wachters, 
Micheline Szwajcer, Rodolphe Janssen, In Situ, Di-Art, Athena, 
Crown, C. De Vos en Clo Bostoen... Bovendien overweegt de 
Brusselse Aktuele Kunstmarkt ernstig de mogelijkheids- 
voorwaarden om voortaan jaarlijks in plaats van tweejaarlijks 
in april een Heizelpaleis te betrekken.
Voor Lineart 97 kan men van 5 tot 9 december terecht bij de 
Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen ook wel bekend als 
Handers Expo, 9000 Gent (09/222.40.22). (E.W.)

EXOTISME. Het jaarlijkse FotografieLeuven neemt voor 
deze editie het brede begrip ‘exotisme’ in het vizier. Uit een 
samenwerking tussen het Cultureel Centrum, Stuc, het Insti
tuut voor Culturele Studies van de KUL, de Academie en de 
Kunstbank kwam een al even breed programma tot stand. Er is 
een tentoonstelling van de Brusselse fotografe Marina Cox, 
van Peter Blatt en Frédéric Karikese, naast een keuze uit het 
fotoarchief van het Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. 
Het Stuc brengt een film- en videoprogramma, waaronder de 
Travelogues 1-5 van Stefaan Decostere en op 29 november 
vindt een symposium plaats. ‘Tussen erkenning, herkenning 
en miskenning” wordt een weg gezocht door onder meer Filip 
De Boeck, Bruno De Meulder, Steven Humblet en vinden er 
interviews plaats met de exotische fotoj oumalisten Tim Dirven 
en Stephan Vanfleteren. Voor alle info: Cultureel Centrum 
Leuven, Brusselsestraat 63,3000 Leuven (016/23.84.27). (E.E.)

BEELD. Het ligt in Niel, heeft een erg lelijke vloer en is enkel 
open op zondag. Beeld vzw is een fotografiecollectief, een 
samenscholing van enkele enthousiastelingen, die met regel
maat niet al te vanzelfsprekende foto’ s aan hun muren hangen. 
Zo zijn er momenteel van Jurian Drossin naakten te zien, die 
vooral van alles ‘niet’ willen zijn. Geen glamour, geen fake, 
geen snapshot, androgynie noch gender bender. Wat er dan nog 
overblijft, kan u elke zondag tot 21 december aan de weet 
komen in de expositieruimte van Beeld, Emiel Vandervelde- 
laan 23,2845 Niel (info via 03/830.01.74). (E.E.).

SPAARNESTAD FOTOARCHIEF. De Stichting NF&GC 
(Nederlands Foto & Grafisch Centrum) beheert sinds 1986 de 
overrompelende collectie van Spaamestad Fotoarchief, die 
zowat drie miljoen nationale en internationale persfoto’s om
vat en een eeuw documentaire en journalistieke geschiedenis in 
beeld brengt. Naar aanleiding van de officiële opening van het 
nieuwe onderkomen van het archief stelde fotograaf Leo 
Divendal bij wijze van heel brede doorsnede van het archief de 
tentoonstelling Oponthoud in Oslo - Konstrukties en verhalen 
samen. Te zien van 19 december tot 1 maart ’ 98 in de expositie
ruimte van Spaamestad- Fotoarchief, schuin tegenover het 
Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem 
(023/518.51.52). Met Divendals eigen fotografie stelde uitge
verij Basalt recent alweer een ‘mooi’ boek samen. Basalt, 
Lijnbaansgracht 109, 1016 KT Amsterdam (020/624.98.02). 
(E.E.)

TAPIJTONTWERPEN. Het in aanbouw zijnde Paleis van 
Jusitie in 's-Hertogenbosch, ontworpen door Charles 
Vandenhove, zal worden gesierd door monumentale wand
tapijten van negen kunstenaars die door Chris Dercon zijn 
geselecteerd in overleg met de architect en de rijksbouwmeester. 
De onlangs in het Noordbrabants Museum tentoongestelde 
ontwerpen worden dezer dagen met behulp van de computer 
omgezet in een weefpatroon waarvoor elf basiskleuren worden 
gebruikt. Behalve met dergelijke technische zaken dienden de 

kunstenaars ook met inhoudelijke aspecten rekening te hou
den: de ontwerpen moesten op enigerlei wijze verband houden 
met rechtspraak of rechtvaardigheid. Geen gering karwei, 
aangezien er geen bindende iconografie voor dit soort opdrach
ten meer bestaat. Jan Dibbets, Giulio Paolini en Henri Jacobs 
trokken zich dan ook maar niets aan van dit aspect van de 
opdracht; hun werken zouden in zo’n beetje elk willekeurig 
gebouw van voldoende capaciteit kunnen hangen. Dibbets 
gebruikt zijn foto’s van glimmende motorkappen in verschil
lende kleuren maar weer eens (Color-Charts), Paolini speelt 
een intelligent en elegant spel met schilderijenlijsten, en Jacobs 
ontwierp bomen voor een wolkenlucht In Rob Birza’ s drukke 
en bonte collages kan men daarentegen wél een soort associatieve 
allegorieën op de rechtsgang ontwaren. In de ontwerpen van 
Mariene Dumas staan voor een gele achtergrond figuren die in 
de oorspronkelijke aquarellen soms titels als Liberty en Equality 
hadden, maar die zo individueel zij n dat ze niet het ge vaar lopen 
bloedeloze personificaties te worden. Ook Jeff Wall poogt in 
zijn ontwerp niet met abstracties de rechtsgang te verbeelden. 
Zijn fotoreeks toont twee mannen en twee vrouwen die op 
straat en in auto’ s schimmige handelingen uitvoeren. Volgens 
de titel gaat het om An account of things taking place between 
the hours of 9:35 A.M. and 3.22 P.M., tuesday, 21 January 
1996, complete with missing information. Dat er gegevens 
ontbreken om van deze aaneenschakeling van foto’s een slui
tend verhaal te kunnen maken, wordt benadrukt door het 
snapshot-achtige karakter van de opnames en door het gebrek 
aan scherpte van sommige foto’ s. Die onduidelijkheid zal in de 
uiteindelijke tapijten, die een enigszins pointillistisch aanzien 
zullen krijgen, nog worden geaccentueerd. Men mag de 
oplevering van het Bossche Paleis van Justitie met spanning 
tegemoet zien. (S.L.)

CENTRE GEORGE POMPIDOU. Sinds de inhuldiging in 
1977 heeft een continue stroom van bezoekers, 145 miljoen om 
precies te zijn, dit merkwaardig bouwsel van Renzo Piano en 
Richard Rogers danig op de proef gesteld. De niet aflatende 
publieksopkomst noopt de Franse overheid ertoe om, na de 
renovatie van de dragende elementen en de buitengevel, een - 
laatste - schij f voor renovatie vrij te maken van440 milj oen FF. 
De volgende veranderingen worden voorzien. De bibliotheek 
met zijn half miljoen documenten blijft gehuisvest op de 
vertrouwde eerste en tweede verdieping maar wordt vergroot 
met een eerste ontvangstplatform in de mezzanine die uitkijkt 
op de centrale patio. Ook het Musée National d’Art Moderne 
wordt bedacht met een uitbreiding waardoor de collectie histo
rische modernen heel het vierde niveau in beslag kan nemen en 
de ‘hedendaagse strekkingen’ voluit kunnen gaan over de 
gehele derde verdieping. Op het hoogste platform tenslotte 
blijft hetrestaurant samen met de uitgebreide expositieruimten, 
waarvan een luik exclusief bestemd voor fotografie. Bij de 
realisatie van deze plannen zal ook aandacht besteed worden 
aan een vlottere ontvangst van de bezoekers.
In functie van dit alles sluit het Centre Pompidou de biblio
theek, het museum en de expositieruimte op de dakverdieping 
tot in 1999. Liefhebbers van het werk van Bruce Nauman (en 
later Max Ernst, David Hockney...) kunnen intussen wel nog 
terecht in de toegankelijk gebleven Galerie Sud boven de 
kaartjes- en boekenwinkel. Het grafisch kabinet en de 
documentatieruimten van het museum blijven eveneens geo
pend. Daarnaast worden hoogtepunten uit de museumcollectie 
vanaf midden volgend jaar gepresenteerd in het Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. En zowel Parijse, Franse als een 
rits buitenlandse musea pikken in op de mogelijkheid om 
deelcollecties te presenteren, waarover later meer in de interna
tionale agenda. Bibliotheekgangers kunnen publicaties van de 
laatste vijfjaar dan weer raadplegen in de rue Brantôme 11, net 
achter het eveneens toegankelijk gebleven Atelier Brancusi. 
Een blik op de toekomst leert dat dit centrum zijn eigenwijze

Ettore Spalletti
6 november tot 6 december 1997

Stephen Wilks
11 december 1997 tot 17 januari 1998 .

City Pity
Georges Dupin, Yvonne Dröge-Wendel, Seamus Farrell, Malachi Farrell, Jos de Gruyter, Voebe de Gruyter, 
Vojtek Kulwanoski, Fernando de Palma-Rodriguez, Anne-Marie Schneider, Gert Verhoeven, Stephen Wilks 
11 december 1997 tot 17 januari 1998

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 galerie is gesloten tussen 24 december 1997 eh 2 januari 1998
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What
Judith Fleishman

am 
"d"“" Linders 

Witty Looyen 

doing 
Petra Morenzi. 

here? 
Marianne Theunissen

Dan Oki, Seperation (video, 20 min., col., 1994, Betacam SP)

(an exhibition that travels) “ _■ V'

Hitton Hotel Amsterdam
Apoltotaan 138 © 622-7044

31 October 1997 7-9 P.M. / Saturday & Sunday 2-9 P.M.

Chelsea Hotel Cologne
Julicherstr. 1 © 207-150

7 November 1997 8-midnight / Saturday & Sunday noon-8 P.M.

Hilton Hotel Prague
Probrenzi 102 484-1111

28 November 1997 7-9 P.M. / Saturday & Sunday 2-9 P.M.

Met dank aan Amsterdams Fonds voor de Kunsten

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.

Vaste docenten 1996/1997:
Paul Donker Duyvis, Willem Sanders.
Gastdocenten september 1996 tot juli 1997:
Wim Beeren, Cornel Bierens, Frank van 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)

Linda Warmoes

14 NOVEMBER - 18 DECEMBER 1997
OPENING VRIJDAG 14 NOVEMBER OM 20.00 UUR

KUNST
0

Na een wilde party in het SumMum doet de hoofd
conservator een macabere ontdekking: het levenlo
ze lichaam van de conceptuele kunstenaar Henry 

Morton. Inspecteur Hamer en zijn assistent Nagel 
verschijnen nauwelijks later op de plek van het 
onheil, maar het lijk is verdwenen...
Beetje bij beetje ontrafelt het rechercheduo een klu
wen van moord, zwendel, corruptie en ook een flin
ke portie onzin, kortom: de artistieke beau monde 

der’Lage Landen.

JACQUELINE BESEMER LIESBETH BITTER 
DINI BORST LED BRAND BERTHA HAAK 
HENK VAN DALEN FRANSJE DIEKMANN

PIM VAN HALEM AN JA DE JONG
SASKIA VAN BROEKHOVEN LIES JONKERS 
HELEN HIETBRINK HJET BRAAKMANN 
ANTOINETTE KOK MARJA DE JONG

TRUDY KUNKELER
SASKIA MEESTERS ADA VAN PEL
JACK DE DEUGD JOSÉE VAN DER MOLEN 
WIM VAN BROEKHOVEN LOU TEN BOSCH 
EVELYN JANSEN ADA VAN DE VIJVER

MARITA STAF CORBEAU
RAYMOND KOOP TIES DICKE 
ANNA POOL COR VAN DORP 
ANDRÉ OOSTHOEK ROBIN LASSCHE
FRANS VAN LENT FRITS VAN DER HORST

LEOPOLD VAN RAVESTEYN 
FRED VAN RIJEN CEES SCHELLENBERG 
FRANK STORM CEES P. DE VISSER

JAN WAGNER
JACQUELINE PORTIELJE BERT VERWIJS

KUNST is spannend, hilarisch, genadeloos. Maar niks in deze venijnige sati
re is verzonnen. Alleen wie zich niet herkent in één van de talloze personages 

kan werkelijk gerust zijn. Alle anderen horen erbij.

Linda Warmoes (1964) studeerde rechten en sociologie in Amsterdam en 

leeft momenteel van de bijstand. KUNST is haar debuut.

KUNST van Linda Warmoes kost 499 Bfr./27,50 Fl. (verzendingskosten inbegrepen)

SPECIALE aanbieding:
KUNST van Linda Warmoes 

+ abonnement DE WITTE RAAF
= 999 Bfr./ 55 Fl. (verzendingskosten inbegrepen).

Het abonnement omvat 6 afleveringen en kan 

ingaan van deze of de volgende aflevering of met 

terugwerkende kracht.

1

6
Na ontvangst van uw betaling óp het rekeningnummer van

De Witte Raaf gaat het abonnement in en wordt het boek opgestuurd:

VOORSTRAAT 190 DORDRECHT
TEL. :078-6149822/6137562
OPENINGSTIJDEN DI T/M ZO 14.00 -17.00 UUR

Belgisch rekeningnummer: 422-2181611-46

Nederlands rekeningnummer: 63 31 38 452
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megalomanie trouw blijft. Bilantentoonstellingen over pop art, 
kubisme, surrealisme of abstractie wisselen af met 
monografische aandacht voor Jean Dubuffet, Max Beckmann, 
Piet Mondriaan en Juan Miro. Fenomenen als snelheid, de 
media, geld; werk en natuur worden bedacht met een 
pluridisciplinaire aandacht. De ‘actuelen’ Raymond Hains, 
Renzo Piano, Bertrand Lavier, Philippe Starck en Sigmar 
Polke worden dan weer vanuit een bescheidener blik benaderd. 
Meer informatie bij het Centre Georges Pompidou, 75191 
Paris cedex 04 (01.44.78.12.33 of via http://www.cnac-gp.fr). 
(E.W.)

P.S.1. New York-reizigers kunnen noteren dat dit-naar eigen 
zeggen - grootste kunstcentrum haar deuren heropend heeft. 
Naar de plannen van architect Fred Fisher werd het verkom
merde 19de-eeuws gebouw gerenoveerd en uitgebreid met een 
geheel voorplein annex openluchtkamers. Met in totaal 
10.000 m2 ter beschikking en ondertussen twintig jaar oud is 
P.S. 1 niet meer het alternatieve broertje in het district Queens, 
ver wég van het Moma, Whitney Museum en andere trekpleis
ters. Directeur Alanna Heiss presenteert solopresentaties van 
Jack Smith, John Coplans, Jackie Winsor, Lynne Yamamoto 
en Martin von Haselberg en veel, ontelbaar veel meer uit de 
afgelopen twintig jaar werking.
Het adres; P.S.l Contemporary Art Center, 46-01 21st Street, 
Long Island City, NY 11101-5324 (0718/784.20.84). (E.W.)

Wissels

MONTEVIDEO/TBA. Het bestuur van Montevideo/TBA, 
het Nederlandse Instituut voor Mediakunst, heeft een van haar 
leden, de kunstenaar Heiner Holtappels benoemd tot directeur 
ad interim voor een periode van een jaar. De huidige directeur, 
René Coelho, die twintig jaar geleden Montevideo oprichtte, 
treedt eind dit jaar terug. De benoeming van Holtappels gaat in 
per 1 januari 1998. Gelet op het feit dat Montevideo/TBA 
maandenlang uitgebreide sollicitatierondes hield om in de 
vervanging van Coelho te voorzien, is de gang van zaken 
merkwaardig. Volgens het bestuur maakt de tijdelijke aanstel
ling van Holtappels het mogelijk nog doortastender dan voor
dien op zoek te gaan naar een geschikte directeur. Afwachten 
maar. (P.W.)

Plastische kunsten

WHO LOVES BRUSSELS? Deze clichématige titel voor de 
tentoonstelling in de ruimten van Encore...Bruxelles is het 
lichte bindmiddel om het werk van een tiental in Brussel 
residerende kunstenaars onder de aandacht te brengen. Naarde 
voorkeur van gastheer Joël Benzakin steunen de kunstwerken 
op een minimale aanwending van beeldende middelen, maar 
de afgewogen accrochage in de ruimte compenseert dit prima. 
Vooreerst is er het werk van Ann Veronica Janssens, die door 
middel van zwarte kleefband een strak rasterpatroon aan de 
binnenzijde van de centrale patioruimte optrok. Focussend op 
de zwarte banden of de vrijgelaten witte rechthoeken kan men 
kiezen tussen gevangenschap of een eindeloos doorzicht. Van 
Michel François is er onder meer een video, waarop een camera 
de voeten, van een om zijn as rondtollende persoon volgt. 
Ondersteboven geprojecteerd resulteert dit in een intrigerend 
beeld van een grasveld (en als pars pro toto de gehele aardbol) 
dat met de voeten door een persoon wordt rondgetold. Denken 
we aan Le socle du monde van Piero Manzoni? Er is ook 
fotografisch werk. Manfred Jade vult een groot beeldvlak tot de 
randen toe met een fragment van een volgroeide, fris uitschie
tende ligusterhaag. Een emblematisch beeld van Koen Theys 
trekt eveneens de aandacht: een financieel-realistisch bronzen 
standbeeld van Vrouwe Europa dié het Euro-symbool resoluut 
ten hemel heft uit een mensenmassa, bewaakt door echte 
rijks wachters' Voorts onder meer werk van Dimitri Vang- 
runderbeek, Alec De Busschère, Marin Kasimir en Richard 
Venlet. Men kan zich moeilijk van het vermoeden ontdoen dat 

hier wel zeer expliciet het begrip ‘ruimte’ in de meest verschil
lende betekenissen van het woord afgetast wordt.
Who loves Brussels? nog tot 20 december in Encore.. .Bruxelles, 
Barthélémy laan 20,1000 Bruxelles (02/512.12.02). (E.W.)

AGLAIA KONRAD. Na vier jaar werking schort Moritz 
Küng de tentoonstellingsactiviteiten van APP BXL in Brussel 
op, dit wegens zijn toekomstige opdrachten voor Festival aan 
de Werf in Utrecht. Als laatste gast in APP BXL verrast de 
presentatie van de in Brussel residerende Oostenrijkse Aglaia 
Konrad. Haar foto’s treft men dit keer niet aan op semi- 
transparante folie gekleefd op de ramen, noch op de muren 
maar gewoon gecompileerd in een editie van drie boeken. 
Daarmee creëert ze perfect de mogelijkheid tot besloten con
sultatie in een woonkamer. Gedrukt op A4-groot, licht transpa
rant papier behouden haar foto’s deze, voor haar typerende 
nuchtere en tegelijk immateriële blik. In elk boek benadert ze 
het grootstedelijke landschap vanuit een ander overheersend 
perspectief met geleidelijke overgangen om de aandacht licht 
modulerend voort te dragen. In de ene bundeling zweeft men 
als vanuit een helicopter bij veranderlijk mistig weer over 
verkeersklaverbladen, stadsplattegronden en wijkconfiguraties 

heen. Een ander biedt zeer concreet gebouwen aan, die aan de 
verso-zijde in spiegeling herhaald worden. Elk deel is goed 
voor grosso modo vijftig bladen, een deel werd in kleur 
uitgevoerd.
Een tip voor liefhebbers van de tussen chaos en orde oscillerende 
habitat van de mens, deze overigens ongelimiteerde editie die 
slechts tot het einde van de tentoonstelling op 14 december 
verkrijgbaar is in APP BXL, Fontainasplein 22 in 1000 Brus
sel (02/502.87.93). (E.W.)

EMILE VERHAEREN. De tentoonstelling Emile Verhoeren, 
een imaginair museum telt in haar Brusselse editie drie keer 
zoveel catalogusnummers als in het Parijse Musée d’Orsay, 
waar ze tot 7 juli te zien was. De extra voorraad komt uit het 
Gemeentelijk Museum van Elsene (het gaat om werken die 
Octave Maus, de secretaris van Les XX en motor van La Libre 
Esthétique, in 1906 aan dit museum schonk) en uit de voorma- 
lige collectie van Henri Van Cutsem, nu in het bezit van het 
Musée des Beaux-Arts van Doornik. Van Cutsem was tevens 
voormalig eigenaar van het Hôtel Charlier, al ontleent dat huis 
zijn naam aan de beeldhouwer Guillaume Charlier, aan wie de 
verzamelaar zijn huis schonk. Gevolg is dat deze werken hun 
oude stek opsieren, en die nostalgische noot siert onvermijde
lijk ook de tentoonstelling.
Wat vond Emile Verhaeren (1855-1916), de schrijver en 
dichter die bijna zijn hele carrière lang een intense activiteit als 
kunstcriticus bleef ontplooien, interessant in de moderne kunst 
van zijn tijd? Afgaand op de tentoonstelling is het smaakbeeld 
van Verhaeren de perfecte weerspiegeling van de artistieke 
veelkoppigheid van Les XX, de beweging waar hij een belang
rijke rol in speelde. Ensór, Rodin, Meunier, Khnopff, de 
pointillisten zijn allemaal goed vertegenwoordigd. Dat Les XX 
de vorige generatie van landschapschilders wist te waarderen, 
is ook in deze Verhaeren-kroniek te zien, net als de tendens bij 
Les XX om toegepaste kunst op hetzelfde échelon te plaatsen 
als Vrije kunst. Maar wat Verhaeren verdedigde, is duidelijker 
dan hoe hij het verdedigde. Daarvoor had men de tentoonstel
ling meer moeten structureren volgens de esthetische opvattin
gen en de kunsthistorische blik van de schrijver. Als Gustave 
Courbet voor Verhaeren een bij uitstek ‘Vlaams’ kunstenaar 
was, zoals we toch vernemen, dan was het misschien interes
sant om dat Vlaamse toe te lichten. De landschapschilder 
Adrien Heymans hangt hier naast het bij uitstek Franse neo- 
impressionisme en tegenover de impressionisten Camille Pisarro 
en Claude Monet. Nochtans wist V erhaeren dat het moeilijk was 
voor een Vlaamse schilder om een impressionist te zijn “dans la 
rigidité du terme”. Want dixit Verhaeren: “La race s’y oppose”. 
Spaarzaam verwijst men naar dit discours, zoals in het centrale 
salon waar Ensor en Manet mogen dialogeren, maar over het 
algemeen is dit een wandel- en sprokkeltentoonstelling. Noch
tans bevat de publicatie interessant materiaal om een tentoonstel
ling met meer discursieve ruggegraat uit te tekenen.

Emile Verhaeren, een imaginair museum tot 30 november in 
het Charliermuseum, Kunstlaan 16, 1210 Brussel (02/ 
220.27.72). (D.P.)

JCJ VANDERHEYDEN/MARIJKE VAN WARMER
DAM. In de schilderijen, foto’s en inkjet-prints van JCJ 
Vanderheyden wordt de waarneming losgeweekt van de din
gen: niet voor niets is een van zijn bekendste motieven een 
gezicht uit een vliegtuigraam dat door een spel van licht
reflecties uitzicht biedt op een azuurblauwe lucht. In de schil
derijen wordt dit motief geabstraheerd, wordt getracht het 
blauw zoveel mogelijk te zuiveren van alle bijzaken. Toch is 
V anderheyden niet iemand die on voorwaardelijk voor simpli- 
ficatie kiest. Integendeel, zijn schaakbordpatronen worden 
opgelost in een patroon van kleine puntjes: de geometrie 
vervaagt in een waas van pixels. Bij Galerie Van Gelder is 
recent werk van Vanderheyden te zien, onder meer Black hole: 
Vermeers melkmeisje, een uitvergrote reproductie van een 
gedeelte van Vermeers schilderij waarin de aandacht wordt 
gevestigd op het zwarte gat van de opening van de melkkan. 
Van de voorstelling als geheel wordt de blik afgeleid naar een 
detail waar de waarneming haar grenzen leert kennen en de 
dingen kleurvlekken dan wel gebrek aan kleur worden.
Bij binnenkomst in de galerie hoort men in eindeloze herhaling 
veelal Amerikaanse stemmen die de naam ‘JCJ V anderheyden’ 
uitspreken of dat proberen: het is een exemplaar van Marijke 
van Warmerdams editie Namen en namen. Zoals Vanderheyden 
beelden in puntjes oplost, zo wordt hier een naam tot aaneen- 
schakeling van klanken. Tevens wordt in deze gezamenlijke 
presentatie Van Warmerdams Eenarmige bandiet tentoon
gesteld, een fruitmachine met kreten als ‘be my guest’, ‘rent a 
car’, ‘run’ en ‘ what the heil’. Deze frases worden gereduceerd 
tot langstollende symbolen die de speler beduiden of hij iets 
gewonnen heeft. In een gok-ambiance mag een beveiligings- 
camera natuurlijk niet ontbreken: de bezoeker wordt dan ook in 
de gaten gehouden door een ronddraaiende camera, een geza- 
menlijk werk van Vanderheyden en Van Warmerdam. Op een 
monitor is het beeld dat de camera opneemt te zien: vertekend 
en donker. En waarom zouden onze ogen beter zijn dan dit 
mechanische oog? Het duurt in ieder geval eventjes voor de 
kijker in de gaten heeft wat er nu precies aan de hand is in 
Van Warmerdams fotografische zoekplaatje Spot the 
differences.
Tot 20 december in Galerie Van Gelder, Planciusstraat 3B, 
1013 MD Amsterdam (020/627.74.19). (S.L.)

HET EIGEN GEZICHT. De Amsterdamse Rijksakademie 
heeft de afgelopen jaren heel wat talent aangetrokken. In het 
Scheveningse Museum Beelden aan Zee is nü een keuze te zien 
van kunstenaars die in de afgelopen tien jaar aan de 
Rijksakademie hebben gestudeerd, geselecteerd door Auke de 
Vries, tot dit jaar hoofdbegeleider beeldhouwen. Helaas ligt in 
zijn selectie het accent erg op kunstenaars wier werk compatibel 
is met het beleid van het Scheveningse privé-museum, dat ‘het 
mensbeeld’ in de hedendaagse kunst centraal stelt. Onder deze 
slogan zou men heel wat interessante hedendaagse kunst 
kunnen tonen, maar in de praktijk gaat het om halfslachtige, 
pseudo-modeme of plezant-zottige figuratieve sculpturen die 
hemelschreiend overbodig zijn. De door Auke de Vries gese
lecteerde sculpturen van Gijs Assmann en Michel Scholten 
lijken bijkans te zijn voorbestemd om in Beelden aan Zee te 
belanden. Voor de schilderijen van Lars Arrhenius geldt het
zelfde. Van een ander kaliber is een groot fotowerk van Alicia 
Framis, waarop armen en een mes te zien zijn - er wordt een 
bloedbroederschap gesloten. Hier geen geruststellende 
subjectivismen, maar een bijna klinische blik. Verder zijn het 
vooral twee video-installaties waarin op overtuigende wijze 
een ‘mensbeeld’ wordt geschetst. In Panic Waggon van A.P. 
Komen en Karen Murphy geven Murphy en haar twee zussen 
ieder een eigen versie van een traumatisch voorval in hun 
jeugd. In Georgina Starrs installatie strijdt de feestelijkheid van 
de zelfgeknutselde bar met feestartikelen met de video waaruit 
blijkt dat er op het feestje slechts imaginaire gasten zijn. Zelfs 
al danst Georgina in haar eentje, ze weet Museum Beelden aan

James Van Damme gallery I | 
Kloosterdreef -1000 Brussel
Vox 32 2 644 3< 63 Fax 32 2 644 971
Tentoonstelling: Fred Eerdekens
20.11.97- 6.01.98 ® 1 p ' ï
Open:dinsdag tot zaterdag 12 tot 18
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ACCENTEN II
[ een visie op grafische vormgeving in Nederland ]

van 27 oktober tot 14 november 1997

Studio Dumbar
(Den Haag)

van 24 november tot 18 december 1997

Opera Ontwerpers
(Amsterdam - Breda)

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

galerij c. de vos

16 november - 21 december 1997
CARLOS CORNELIS

5 - 9 december 1997
LINEART
marc angeli 
ignace de vos 
ignatius de vos 
carl jacobs
bernadette vandecatsije 
bart vandevijvere 
WOK. & j. van de borght

K
G

d

Galerie Vedovi

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst 
Campus Sint-Lucas

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

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

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

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

KAREL APPEL 
VICTOR BRAUNER

CESAR 
JEAN DUBUFFET

MAX ERNST 
SAM FRANCIS 
KEITH HARING 

HANS HARTUNG 
RENE MAGRITTE

ANDRE MASSON 
ROBERTO MATTA 
PABLO PICASSO 

GERMAINE RICHIER 
EDWARD RUSCHA 

GERARD SCHNEIDER 
JEAN TINGUELY
CY TWOMBLY 

ANDY WARHOL 
TOM WESSELMAN

TUESDAY 2.00 p.m. - 6 p.m. 
WEDNESDAY THROUGH SATURDAY 

11.00 a.m. - 6.00 p.m.

Boulevard de Waterloo, 11 -1000 Brussels 
Tél. : 32-2-513.38.38 - Fax: 32-2-513.39.54

Sint-Lucaspassage

Leo Copers
Oct. 23- Nov. 29

Leo Reijnders
Dec. 4 - Jan. 24, 1998

07.12.97-20.01.98

In samenwerking met :

Maria Gabrielle 
Darcy Huebier 
Evelyne Janssen 
Martin Maloney 
Eric Martin 
Luciano Perna 
Stefano Pisano 
Jan Vos 
Chris Wilder

BALDWIN
schilderijen

&

JOHN BULTEEL
sculpturen

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

DAG
DENNIS 
ANDERSON 
GALLERY

Lakenstraat 7, 2000 Antwerpen, Belgium 
Phone/Fax 32 (03) 237-00-23 

dag.antwerpen @ advalvas.be 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/dagg

open
dagelijks 10-12 u en van 14-19 u 

dinsdag gesloten
tel/fax

(056) 22 41 87
internet

http://www.Artsite.be/AtelierDeGryse

GENTSESTEENWEG 41 8500 KORTRIJK

ATELIER DE GRYSE

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

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

KUNSTIHUS
Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/21600 80. U vraagt naar Inge.
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Zee voor even van zijn funeraire atmosfeer te verlossen.
Het eigen gezicht. Kunstenaars uit de Rijksakademie 1986- 
1997 tot 7 december in Museum Beelden aan Zee, Hartevelt- 
straat/Boulevard, Scheveningen. (070/358.58.57). (S.L.)

AAP NOOT KUNST, Nu de musea de kunsteducatie nieuw 
leven inblazen door te benadrukken dat zij de aangewezen 
instanties zijn om de kleintjes visueel geletterd te maken en ze 
aldus op onze spektakelmaatschappij voor te bereiden, be
steedt Museum Boijmans V an Beuningen in een aantal presen
taties aandacht aan het kind in de kunsten en aan de houding van 
kinderen ten opzichte van kunst. Terwijl in de romantische 
traditie het kind als bron van nog pure, niet door conventies 
ingetoomde creativiteit werd verheerlijkt, ontdekte Freud in 
het zo onschuldig geachte kind onvermoede Triebe. Resten van 
beide visies zijn nog steeds in de hedendaagse omgang met 
kinderen terug te vinden. Mike Kelley bindt in zijn in het 
Boijmans getoonde werk We communicate only through our 
shared dismissal of the prelinguistic de strijd aan met een 
ontspoorde variant van de psychoanalyse: prints van zo te Zien 
doodgewone kindertekeningen blijken in (door Kelley ge
schreven) interpretaties van een kinderpsycholoog ineens op 
allerlei afgrijselijks te wijzen, op zwaar beschadigde kinder
zieltjes. Daan van Goldens tentoonstelling, Youth is an art 
geheten, staat daarentegen in het teken van een idealiserende, 
bijna mystieke fascinatie voor het raadsel kind, in casu zijn 
dochter Diana. De werken van Nan Goldin en Rineke Dijkstra 
tonen het kind daarentegen als een volwassene in de dop, 
verkleed als Superman of soldaat (Goldin), dan wel als onze
kere puber die voor de camera poses uitprobeert (Dijkstra). 
Naast kunst over kinderen is er in het Boijmans ook de door 
leerlingen van de Rotterdamse basisschool ‘t Landje samenge
stelde expositie Kinderen kiezen kunst te zien. En zoals het 
goede curatoren betaamt, geven de kinderen ook hun visie op 
de geselecteerde werken. Soms levert dit kleine openbaringen 
op, zoals bij Preti’s historiestuk Belisarius ontvangt een aal
moes, waarin het moment is gevangen net voor de munt in de 
hand van dé blinde Belisarius belandt. “Als de schilder door 
had geschilderd, zou er een geldstuk in de hand van de zieke 
man liggen,” stelt een van de leerlingen in een duidelijk door 
televisie en film gevormde logica. In Kinderen kiezen kunst zijn 
tevens in samenwerking met de scholieren ontstane werken 
van Helena van der Kraan, Daria Scagliola en Stephen Wilks 
te vinden. Wilks stuurde een aantal kinderen op pad om in het 
museum een plek te vinden voor zijn geruite boodschappen
tassen die zijn gevuld met deurstopachtige houten wiggen. Het 
resultaat van die zwerftocht is door hem in een diareeks 
vastgelegd: het museum wordt van iets overbekends getrans
formeerd in een te verkennen terrein. Kunsteducatie kan ook 
tweerichtingsverkeer zijn.
Aap noot kunst tot 7 december in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00). (S.L.)

SLEEPING BEAUTY. Met een beetje hulp van de góden zal 
in het jaar 2000 de uitbreiding van het Van Abbemuseum in 
gebruik kunnen worden genomen -volgens het nieuwe ont
werp van Abel Cahen, waarbij het oude Kropholler-gebouw 
wordt gespaard. Ondertussen toont het museum, bivakkerend 
in de voormalige personeelswinkel van Philips, nog eens 
fijntjes aan waarom die uitbreiding ook alweer dringend ge
wenst was. Sleeping beauty heet de actuele presentatie van 
schatten die gewoonlijk in de depots zijn weggeborgen. Het is 
echter geen willekeurige best óf show, maar een presentatie dié 
aan de hand van de collectie onderzoekt hoe de grenzen van het 
traditionele kunstwerk in de 20ste eeuw worden overschreden: 
het schilderij komt uit de lijst, de sculptuur van de sokkel. Een 
belangrijke rol spelen daarbij de constructivistische werken die 
het Van Abbe bezit. Naast schilderijen, tekeningen, foto’s en 
prenten van Moholy-Nagy en Lissitzky maken reconstructies 
van de Licht-Raum-Modulator van de eerstgenoemde en van 
de Prounenraüm van Lissitzky deel uit van de presentatie. 
Terwijl de constructivisten zich uiteindelijk onderwierpen aan 
de (communistische of kapitalistische) drang tot rationalise

ring van de goederenproductie en het leven, trachtte Joseph 
Beuys in de jaren ’60 en ’70 op antroposofische grondslag de 
maatschappij te hervormen. Beuys, in het Van Abbe vertegen
woordigd met de installatie Voglie vedere i miei montagni, 
predikte een "erweiterter Kunstbegriff" en verketterde de 
schilderkunst. Giulio Paolini daarentegen treurt in zijn instal
latie La caduta di Icare de schilderkunst nog na: als evenzo vele 
Icarussen storten vrijwel volledig witte schilderijen neer op een 
ensemble van salonstoelen.
Tot 23 november in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 
Eindhoven. (040/252.90.93). (S.L.)

GUISEPPE PENONE. De toenemende instrumentalisering 
en uitbuiting van de natuur in de afgelopen twee eeuwen is 
begeleid door een romantische tegenstroming. Schrijvers en 
kunstenaars als Goethe, Runge, Klee en Beuys zagen de mens 
niet als heerser over maar als deel van de natuur, waarbij zij 
teruggrepen op antieke en esoterische denkbeelden. Guiseppe 
Penone, de benjamin van de arte povera, staat in deze roman
tische traditie. Zijn werk wordt beheerst door het principe van 
de analogie: zo wordt in het werk Wervel-boom, te zien in 
Penones expositie in Stichting De Pont, de menselijke wervel
kolom vervangen door een kristallen boomstam. Ook sugge
reert Penone veelvuldig een analogie tussen de menselijke blik 
en de groei van planten. Beide zijn afhankelijk van het licht, 
beide banen zich een weg door de wereld. In diverse tekeningen 
groeien bladeren of bomen uit ogen. In de fraaie installatie 
Plantaardige blik zijn op email afgedrukte foto’s van Penones 
gezicht in berkeboompjes bevestigd - er groeien twijgjes door 
de gaten die op de plek van de ogen zitten. Dat de uitgestoken 
ogen in dit werk in feite blind zijn, wijst op het voor Penone 
eveneens belangrijke motief van de gesloten ogen - de yeux 
clos van Redon. In het neoplatonisme, dat van grote invloed is 
geweest op de romantici en symbolisten, wordt de innerlijke 
aanschouwing van de waarheid immers afgezettegen de schijn
wereld die de zichtbare werkelijkheid is. Dé grote zwarte 
doeken met uitvergrote afdrukken van oogleden wijzen erop 
dat volgens Penone de bestudering van de verschijningsvor
men van de natuur gecombineerd moet worden met een intuï
tieve kennis van de levende, scheppende natuur- van de natura 
naturans, niet haar producten, de gestolde natura naturata. 
Penone grijpt wat al te letterlijk en onkritisch terug op aloude 
denkbeelden, maar zijn beste werken zijn zo fris en inventief 
dat men dit graag door de vingers ziet.
Werk van Guiseppe Penone tot 8 februari in Stichting De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (013/543.83.00). (S.L.)

IAN HAMILTON FINLAY. Het tentoonstellingsprogramma 
van het lelijkste museum van Nederland bevat altijd weer 
prettige verrassingen. Zo ook dit overzicht van Ian Hamilton 
Finlay’s grafische oeuvre, dat de Stadsgalerij Heerlen (want 
daar hebben wij het natuurlijk over) heeft overgenomen van het 
Museum am Ostwall in Dortmund. Naast de vele prenten, 
boeken en kaarten die Finlay met zijn Wild Hawthorn Press 
heeft uitgegeven, zullen in Heerlen ook foto’s van zijn be
roemde tuin Little Sparta te zien zijn. Finlay, in de jaren ’60 
actief als dichter van concrete poëzie, heeft deze tuin in 
Schotland niet meer verlaten sinds hij in 1966 met de aanleg 
ervan begon. Net als in de bouwwerken en beelden in 
Little Sparta. speelt ook in de grafische werken het 
neoclassicisme een belangrijke rol. Vaak evoceert Finlay een 
gelukkige, idyllische wereld waarin de mens nog in harmonie 
met de natuur leefde. Het pastorale kan echter op schokkende 
wijze als definitief verloren worden voorgesteld, zoals in het 
vignet dat een tekening van een modem oorlogsschip combi
neert met de woorden “For the temples of die Greeks our 
homesickness lasts forever”. De oudheid en de moderne tijd, 
het pastorale en symbolen van terreur worden in Finlay’s werk 
voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. Steeds weer komt hij 
terug op de Franse Revolutie, toen Jacques-Louis David de 
grote ceremoniemeester was en de kunst de revolutionaire 
deugden diende te verheerlijken. Finlay wijst in zijn werk 
voortdurend op de vérgaande implicaties van het rigorisme van 
revoluties die de mens en de cultuur'willen herscheppen.

“Terror is the piety of the revolution,” schreef hij ooit op de 
valbijl van een guillotine. Dat hij ook het nationaal-socialisme 
betrekt in zijn verkenning van de relatie tussen kunst en 
totalitarisme heeft hem menige gefronste wenkbrauw opgele
verd. Feit is dat Finlay de moderne scheiding tussen kunst en 
moraal niet accepteert; tevens wijst hij echter voortdurend op 
de gevaren van een kunst die zich aan de politiek uitlevert om 
te ontsnappen aan een als steriel ervaren autonomie. Finlay’s 
rijke oeuvre heeft dan ook niet de eenduidigheid van David, laat 
staan van Arno Breker. Ondanks zijn publiekelijk beleden 
af keer van avant-gardisme en de omarming van het classicisme 
werkt Finlay met fragmenten, met ironie en met de shock- 
werking van bizarre combinaties. Hiervan getuigt onder meer 
de inscriptie van zijn Garden temple in Little Sparta, waarin het 
klassieke en het moderne, het esthetische en de dreiging van 
massale destructie samenkomen: ‘To Apollo - his music - his 
missiles - his muses”.
Ian Hamilton Finlay van 16 november tot 18 januari in de 
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 19,6411 HKHeerlen(045/ 
5604449). (S.L.)

BONNEFANTENFESTIVAL en HET LIMBURGS DI
LEMMA. Twee jaar na de glorieuze heropening van het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht krijgt directeur Alexander 
van Grevenstein prikkelende vragen voorgeschoteld vanwege 
de Limburgse gedeputeerde van Cultuur. De storting van de 
jaarlijkse exploitatiebijdrage van naar verluidt 5,7 miljoen 
NFL bood een aanleiding om uitleg te vragen over de ‘tegen
vallende’ bezoekersaantallen (van 180.000 in 1995 naar wel
licht 100.000 dit jaar; overigens nog steeds een derde meer dan 
voor de verhuis), en dit vooral waar het de lage Limburgse 
opkomst betreft, die blijft hangen op zo’ n 7%. De behoeder van 
Aldo Rossi’ s ontwerp kan bezwaarlijk aanhalen dat de lol eraf 
is bij het grote publiek, net zomin als hij zich kan beroepen op 
de mindere kwaliteit van de eigen collectie. Nochtans houden ’ 
beide argumenten steek, en ook de ‘van nature’ lagere belang
stelling vanwege de plaatselijke bevolking moet niet onbespro
ken blijven. Welke grensstad kan wel prat gaan op culturele 
hoogbloei? Hoe kan men deze patstelling in Maastricht bena
deren? Interessant lijken een aantal publieke zittingen over het 
Limburgs dilemma die tijdens de maanden november en de
cember lopen. Men stelt er vast dat het niveau van de amateur- 
kunsten voornamelijk in de Limburgse dorpen hoge toppen 
scheert, gepaard gaande met een groot wij-gevoel bij de 
bevolking. De traditie zich te meten met andere dorpen viert er 
hoogtij. In de steden daarentegen verliest deze socio-culturele 
omgang aan succes, terwijl de ‘stedelijke’ cultuur er minder 
ontplooid is en in elk geval weinig aantrekkingskracht uitoe
fent op de dorpen. Het Limburgs dilemma stelt dus dat de weg 
over de dorpen niet vanzelfsprekend een weg terug is in het 
grijze Limburgse verleden, terwijl de weg over de steden niet 
noodzakelijkerwijze leidt naar een rijke multiculturele toe
komst. Op 2, 16 en 30 november zal alvast de praatcultuur 
bedreven kunnen worden met gespreksthemata over respectie
velijk de cultuur van het dorp, deze van de stad en tenslotte 
kritische kanttekeningen. Op 14 december wordt het geheel 
met conclusies over het Limburgse cultuurbeleid afgerond. 
Een gezelschap professoren en andere ingewijde Limburgers 
voeren er het woord.
Daarnaast wordt het tentoonstellingsbeleid gedurende een 
periode van vier maanden opgeblazen tot een regionaal nieuws 
genererend Bonnefantenfestival met culturele activiteiten van 
eigen bodem. De verdieping hedendaagse kunst werd gevuld 
met werk van Limburgse 20ste-eeuwse auto- en allochtone 
beeldproducenten en architecten en hierbij werd niet alleen 
voor de jonge generatie een kwalitatief pijnlijke knieval ge
maakt. Laten we stellen dat we er documentair zappend van Jan 
Dibbets naar Fons Haagmans, Shinkichi Tajiri, Ger Lataster en 
vele anderen‘iets’-maarnietsgemeenschappelijk-opsteken. 
Indien deze werkwijze de Limburgse broodheren bevalt, staan 
erbarre tijden voor de deur. Voorts biedt dit festival een podium 
voor dans, theater, muziek tot fanfares en popmuziek toe. De 
actualisering van Broodthaers ’ verkwikkende fotoreeksen over 
de Limburgse folklore (aanwezig in de collectie) is hierbij

DIRK LAUWAERT
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Plastische kunsten kort

Duitsland

■ Neuer Aachener Kunstverein, Rudolfstrasse 56-58, 
52070 Aachen (0241/50.32.55): Viskom 3000 vormgeving 
van Jens Reinert, Miriam Rosenthal, Anne Kronlage en Elke 
Klinkhammer: tot 30 november.
■ Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung, Klingelhöfer- 
straBe 14, 10785 Berlin (030/25.40.02.0): Puls, junges 
schwedischen Design, Industrie und Graphikdesign: tot 24 no
vember.
■ Kunstraum Mitte, Brunnenstrasse 192,10119 Berlin (030/ 
281.87.88): La bohème van Peter Friedl met onder meer John 
Baldessari, Christian Holler, Andrée Cooke en Padraig Timoney : 
tot 29 november.
■ Martin-Gropius-Bau, Stresemannstrasse 110,10963 Berlin 
(030/254.86.777): Deutschlandbilder, Kunst aus einemgeteilten 
Land', tot 11 januari.
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0211/83.81.0): Tod und Traum, die Nacht 
von Max Beckmann: tot 30 november.
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0211/83.81.0): Katharina Sieverding: 20 de
cember tot 1 maart; Max Ernst, Skulpturen, Hauser und Land
schaften: tot 29 november.
■ Kunsthallé in Emden, HinterdemRahmen 13,26721 Emden 
(021/209.95): Femmes et fleurs, Matisse Zeichnungen: tot 
4 januari.
■ Museum Folkwang, GoethestraBe 41,45128 Essen (0201/ 
88.45.103): Die Maier und ihre Skulpturen, von Edgar Degas 
bis Gerhard Richter, tot 4 januari.
■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel, Pulverwiesen, 
7300 Esslingen(0711/35.12.24.61): ZeroundParis 1960, und 
Heute: tot 14 december.
■ Schim Kunsthallé, Am Römerberg, 60311 Frankfurt (069/ 
29.98.82.20): Portugais Moderne, Kunst in der Zeit Fernando 
Pessoas: tot 30 november; Zwischen Himmel und Erde, 
Moskauerlkonen undBuchmalereides 14bis 16Jahrhunderts: 
28 november tot 1 maart.
■ Portikus, Schone Aussicht 2, 60311 Frankfurt-am-Main 
(069/605.008.30): Tomas Schmit: tot 7 december.
• Deutsches Architektur-Museum, Schaumainkai 43, 
60596 Frankfurt-am-Main (069/21.23.84.71): Architektur im 
20. Jahrhundert: Portugal: tot 30 november.
■ Deichtorhallen, Deichtorstrasse 1/2,20095 Hamburg (040/ 
32.10.30): Francis Picabia, das Spatwerk 1933-1953: tot 
8 februari.
■ SprengelMuseum,Kurt-Schwitters-platz,30169 Hannover 
(0511/168.38.75): Thomas Struth: 14 december tot 2 februari.
• Museum Kurhaus EwaldMataré Stiftung, Tiergartenstrasse 
41,47533 Kleve(02821/75.010): schilderijen vanPiaFries: tot 
11 januari.
■ Köln Messe, Messeplatz 1,50679 Köln (0221/82.10): Art 
Cologne 1997: 9 tot 16 november.
■ Kölnischer Kunstverein, Cacilienstrasse 33, 50667 Köln 
(0221/21.70.21): Ca-ca poo-poo met wérk van onder meer 
Angela Bulloch, Tracey Emin, Mike Kelley, Paul McCarthy, 
Franz West en Steven Parrino: tot 21 december.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln 
(0221/221.23.70): Peoples choice van Komar & Melamid: tot 
22 november; Letzte Aquarelle van Martin Desler: tot 11 ja
nuari; Cindy Sherman: tot 1 februari; Fotowerk1963-1997van 
David Hockney: 20 december tot 15 maart.
■ SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln (0221/ 
226.24.33): August Sander, photographs1902-1939:totl6 no
vember; Comparative concepts met August Sander, Karl 
Blossfeldt en Bernd en Hilla Becher: tot 21 december.
■ Wallraf-Richartz-Museum, Bischofsgartenstrasse 1, 
50667 Köln (0221/221.23.72): Pointillismus, aufden Spuren 
von Georges Seurat: tot 30 november.
■ Museum Ludwig in der Halle Kalk, Neuerburgstrasse, 
51103 Köln-Kalk: Jannis Kounellis: tot 30 november.
■ Kaiser Wilhelm Museum, Karlsplatz 35, 47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): Das Schone und der Alltag, moderne 
Formgebung 1900-1914: tot 18 januari.
■ Stadtisches Museum Abteiberg, Abteistrasse 27, 
41061 Mönchengladbach (02161/25.26.31): In het rijk der 
fantomen, fotografie van het onzichtbare: tot 4 januari.
■ Die Neue Sammlung, PrinzregentenstraBe 3, 80538 
München (089/22.78.44): Process; a tomato project, Munich: 
tot 6 januari.
■ Kunstverein München, Galeriestrasse 4c, 80539 München 
(089/22.11.52): Parts van Fareed Armaly: tot 23 november; 
Jahresgabenausstellung: 30 november tot 21 december.
■ Neue Pinakothek, Barer Strasse 29,80799 München (089/ 
23.80.50): Die Pranke des Löwen, Rubens-Skizzen dus St. 
Petersburg und München: tot 11 januari.
■ Schack-Galerie, Prinzregentenstrasse 9, 80538 München 
(089/238.05-224): Florenz und die Toskane, Photographien 
1840-1900: 20 november tot 15 februari.
■ Staatsgalerie Moderner Kunst, PrinzregentenstraBe 1, 
80538 München (089/29.27.10): Verbotene Orte van Gustav 
Kluge: tot 23 november; Selbstbildnisse van Walter Gramatté: 
11 december tot 25 januari.
■ Westfalischés Landesmuseum für Kunst und Kultur- 
geschichte, Domplatz 10, 48143 Münster (0251/59.07.01): 

August Macke, Aquarelle: 30 november tot 8 februari.
■ KunsthalleNümberg,LorenzerStraBe32,90402 Nürnberg 
(0911/231.24.03): Artepovera uit de verzameling Goetz, 1957- 
1997: tot 7 december.
■ Württembergischer Kunstverein, Kunstgebâude am 
Schlossplatz, 70173 Stuttgart(0711/22.33.70): Downtime van 
Tony Brown: tot 14 december.
■ Kunstmuseum Wolfsburg,Porschestrasse53,38440 Wolfs
burg (05361/266.90): FrantisekKupka,pioneerinabstraction: 
tot 4 januari; Sunshine and noir, art in LA. 1960-1997 met 
werk van onder meer Edward Ruscha, Paul McCarthy, David 
Hochney, Catherine Opie en Mike Kelley: tot 1 februari.

Frankrijk

■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62100 Calais 
(03.21.46.77.10): Installations végétalesvan BobVerschueren: 
tôt 21 december.
■ Le Consortium, Rue Quentin 16, 21000 Dijon 
(03.80.30.75.23): Demièrespeintures, 1989van Hans Hartung; 
Christmas grijfet, 1997van Bertrand Lavier: tot 29 november. 
■ Frac Nord-Pas de Calais, Avenue de Rosendaël 930, 
59240 Dunkerque (03.28.63.63.13): Où en est lapeinture?: tot 
29 november.
■ Musée d’Art Contemporain, Avenues des Bains, 
59140 Dunkerque (03.28 59 21 65): Claudi Casanovas, Betty 
Woodman: tot 25 januari.
■ C.N.A.C. Magasin, Cours Berriat 155, 38000 Grenoble 
(04.76.21.95.84): Dramatically different met werk van onder 
meer Jöhn Armleder, Angela Bulloch, César, Sylvie Fleury, 
Katharina Fritsch, Dan Graham en Haim Steinbach: tot 1 fe
bruari.
■ Palais des Beaux-Arts, Place de la République, 59000 Lille 
(03.20.06.78.00): Rétrospective Edouard Pignon: tot januari.
• Centre National de la Photographie, Rue Berryer 11, 
75008 Paris (01.53.76.12.32): Oeuvres1979-1996van Thomas 
Ruff: tot 17 november; Oeuvres 1986-1996 van Anna en 
Bernhard Blume; Manfred Jade: 3 december tot 16 februari. 
■ Galerie du Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris 
(01.47.03.12.50): Emil Schumacher, Lee Ufan: tot 4 januari.
• Galeries Nationales du Grand Palais, Avenue du Général 
Eisenhower 3, 75008 Paris (01.44.13.17.17): Retrospectieve 
Georges de la Tour (1593-1652): tôt 26 januari.
■ Goethe Institut, Avenue d’Iéna 17, 75016 Paris 
(01.44.43.92.30): Réciproque 1987-1997 van Anna en Bern- 
hard Blume: 24 november tot 19 december.
■ Institut Néerlandais, Rue de Lille 121, 75007 Paris 
(01.53.59.12.40): Rembrandt et Son école, dessins de la 
Collection Frits Lugt: tôt 30 november; Photographies 1977- 
1997 van Bertien van Manen: tot 14 december.
■ Maison Européenne de la Photographie, Rue de Fourcy 5- 
7, 75004 Paris (01.44.78.75.00): Everything but Manhattan 
van Mario Palmieri: 19 november tot 14 december; Le bain 
van Irving Penn ; Polaroid 50 art et technologie; Les Américains 
van Robert Frank; American prospects van Joel Sternfeld; La 
vallée de la mort van Jeanloup Sieff; Blue stairs van Seton 
Smith; Room O van Chrystel Egal: 19 novembertot8 februari. 
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris (01.53.67.40.00): Nights in 
white satin van Ange Leccia; Elisabeth Ballet, Michel Blazy: 
tôt 23 november; Gilbert & George: tôt 4 januari.
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris, Avenue Winston 
Churchill, 75008 Paris (01.42.72.21.13): Marianne et 
Germània, un siècle de passions franco-allemandes, 1789- 
1889: tôt 15 februari.
■ Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris 
(01.40.20.50.50): Salon Internationale Européen pour la 
Photographie du 19ème, Moderne et Contemporaine: 21 tôt 
24 november; Graveurs en taille douce des anciens Pays-Bas, 
XV-XVIième siècle: tôt 5 januari; Une mission en Perse 1897- 
1912: tot5 januan;AugustinPajou(1730-1809), sculpteurdu 
Roi: tôt 19 januari.
■ Centre Georges Pompidou, Rue Beaubourg, 75191 Paris 
(01.44.78.12.33): Bruce Nauman, Image/T?xt1966-1996:9 de
cember tot 9 maart.
■ Musée d’Orsay, Quai Anatole France, 75343 Paris 
(01.40.49.48.14): Collection Havemeyer, quand l’Amérique 
découvrait T impressionisme: tot 18 januari.
■ Le Quartier, Place du 137è R.I., 29107 Quimper 
(02.98.55.55.77): Georges Adéagbo, Pierre Petit: tôt 18 ja
nuari.
■ LeCollège, Place Museux 1,51100 Reims (03.26.05.78.32): 
Recasting van Eran Schaerf: tôt 23 november.
■ La Criée, Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes 
(02.99.78.18.20): Histoires et fictions schilderijen van David 
Diao: tôt 20 december.
• Musée des Beaux-Arts, Quai E. Zola 20, 35000 Rennes 
(02.99.28.55.85): L’Armor relais de T art Morellet: tot2 maart. 
• Musée d’Art Moderne, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne 
(04.77.79.52.52): The French Wall van Jochen Gerz: tôt 23 no
vember.
■ Musée des Beaux Arts, Rue Paul Doumer 2, 59200 
Tourcoing (03.20.28.91.60): Réanimation van Igor Sacharow- 
Ross: tôt 19 januari.
■ L’Aquarium, Rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes 
(03.27.22.57.59): La tombée du jour van Anne Barbier: tôt 
13 december.
■ Muséed’ArtModeme,AlléeduMusée 1,59650 Villeneuve 
d’Ascq (03.20.19.68.68): Whole and parts, 1964-1995 van On 
Kawara: tot 15 december.

Luxemburg

■ Casino Luxembourg, Rue Notre-Dame 41, 2240 
Luxembourg (0352/22.50.45): The 90s: A Family of Man? 
Images de l’Homme dans l’art contemporain met werk van 
onder meer Lewis Baltz, Clegg & Guttmann, John Coplans, 
Hans Haacke, Orlan, Thomas Struth, Nick W aplington en Beat 
Streuli:tot30 rw>vcm6er;Famillesd’adoption, arteuropéenen 
dialogue, collection de Stedelijk Museum Amsterdam; Inviter 
6; Michel Aubry: 13 december tot 1 februari.

Groot-Brittannië

■ Tate Gallery St Ives, St Ives, TR26 1TG Cornwall (01736/ 
79.65.43): Roger Hilton: tot 26 april.
■ Henry Moore Institute, The Heatrow 74, Leeds (0113/ 
234.31.58): At one remove met werk van onder meer Pierre 
Bismuth, Adam Chodzko, Adam Colton, Tacita Dean, Pierre 
Huyghe en Christopher Williams: tot 4 januari.

■ Camden Arts Centre, Arkwright Road, NW3 6DG London 
(0171/435.26.43): Rose Finn-Kelcey: tot 21 december.
■ Camerawork, Roman Road 121, E2 0QN London (0181/ 
980.62.56): Dismal science van Allan Sekula: tot 30 novem- 
ber.
■ Design Museum, Shad Thames, SEI 2YD London (0171/ 
378.60.55): Cycles, a tour of bicycle design 1825-2000: tot 
22 maart.
■ Hayward Gallery, Belvedere Road, The South Bank Centre, 
SEI 8XX London (0171/960.42.42): Objects of desire, the 
modem still life: tot 4 januari; Made in Italy met werk van onder 
meer Stefano Arienti, Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, 
Bruna Esposito en Eva Marisaldi: 21 december.
■ National Gallery, Trafalgar Square, WC2N 5DN London 
(0171/839.33.21): Travellingcompanions; Courbet andRenoir. 
22 november tot december; Hogarth’s Marriage àlamode: 
tot 18 januari; Making and meaning, Holbein’s Ambassadors: 
tot 1 februari.
■ Royal Academy of Arts Burlington House, Piccadilly, 
W1V 0DS London (0171/439.74.38): Sensation, youngBritish 
artists from the Saatchi Collection: tot 28 december; Victorian 
fairy painting: tot 8 februari.
■ Saatchi Gallery, Boundary Road 98A, NW8 ORH London 
(0171/624.82.99): Andreas Gursky, Thomas Griinfeld, Thomas 
Ruff, Thomas Schütte, Martin Honert: tot 23 november.
■ Serpentine Gallery, Kensington Gardens, W2 3XALondon 
(0171/402.60.75): Piero Manzoni: 23 novembertot25 januari. 
■ Tate Gallery, Millbank, SW1P4RG London (0171/ 
887.80.00): Piet Mondrian, nature to abstraction: tot 30 no
vember; British watercolours from the Oppé Collection: tot 
december; The age of Rossetti, Burne-Jones and Watts, 
symbolism in Britain 1860-1910: tot 4 januari; Turner Prize 
genomineerden Christine Borland, Angela Bulloch, Cornelia 
Parker en Gillian Wearing: tot 18 januari; Annexe van Paul 
Winstaley: 4 december tot 15 februari; Centenary gifts and 
promises: tot 22 februari.
• VictoriaandAlbertMuseum,SouthKensington,SW7 2RL 
London (0171/938.83.61): Aubrey Beardsley: tot 4 januari; 
Placido Zuloaga 1834-1910, Spanish treasures from the Khalili 
Collection: tot 11 januari; Carl and Karin Larsson, creators of 
the Swedish style: tot 18 januari; Colours of the Indus, costume 
and textiles of Pakistan: tot 29 maart.

Oostenrijk

■ Kunst Halle Krems, Steiner Landstrasse 8, 3504 Krems 
(02732/82.669): Alpine gravity, mountains and inner worlds 
from the romantic periodto the present day: tot 23 november. 
■ Salzburger Kunstverein, Hellbrunner Strasse 3, 5020 
Salzburg (0662/842.29.40): Christine & Irene Hohenbüchler: 
tot 30 november; Annelies Oberdanner: december tot januari. 
■ Kunsthallé Exnergasse, Wâhringasse 59,1090 Wien (01/ 
401.21.41): For your eyes only van Jane Blond; Sylvia plaid 
visits coffeehouses in Vienna van Désirée Palmen: 26 novem
ber tot 20 december.
■ Kunsthallé Wien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/521.89-0): 
Alpenblick, die zeitgenössische Kunst und das Alpine: tot 
1 februari; Cremaster 1 van Matthew Barney: 28 novembertot 
8 februari.

Zwitserland

■ Architecturmuseum, Pfluggasslein 3, 4001 Basel (061/ 
261.14.13): Basler Projekte I, Centralbahnplatz, von der 
Drehscheibe zum Arboretum: tot 11 januari.
■ Kunstmuseum Basel, St.-Alban-Graben 16, 4000 Basel 
(061/271.08.28): Peter und Samuel Birmarm, Künstler, 
Sammler, Handler, Stifter. tot 11 januari; 111 Zeichnungen 
von 111 Künstlem und Künstlerinnen: tot 18 januari.
• Museum Für Gegenwartkunst, St.-Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/272.81.83): Check in! met werk van onder 
meer Carsten Holler, Rémy Zaugg, Pipilotti Rist, Jorge Pardo 
en Heimo Zobemig: tot 8 maart.
■ Kunsthallé, Helvetiaplatz 1, 3005 Bern (031/351.00.31): 
Maria Lassnig: tot 23 november.
■ Kunsthallé Zürich, LimmatstraBe 270, 8005 Zürich (01/ 
272.15.15): Sam Taylor-Wood: tot 28 december.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8024 Zürich (01/ 
251.67.65) : Walter Bosshard, ein Pionier des internationalen 
Photojoumalismus: tot 15 februari; Arnold Böcklin, Giorgio 
de Chirico, Max Ernst, eine Reise ins Ungewisse: tot 18 ja
nuari.
■ Museum Bellerive, Höschgasse 3, 8034 Zürich (01/ 
383.43.76): Objetsdudésir, ProduktezumLiebenundBrauchen: 
tot 18 januari.
■ Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270, 
8005 Zürich (01/277.20.50): Hip van Susan Walder: tot 11 ja
nuari.
■ MuseumfürGestaltung,AustelIungsstrasse60,8031 Zürich 
(01/446.21.11): Hit & Run! Plakate des 80er und 90er aus den 
USA: tot 19 december.

Our next issue will be released on 1/1/1998. Please sendyour 
information before 15/12/97 to: Postbus 1428, B-1000 Brus
sel 1.
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ingezet binnen de museummuren. Marcel had het ongetwijfeld 
graag beleefd.
Programmatorisch niet verbonden met dit festivalgebeuren 
installeerde de Duitser Andreas Slominski in de koepelzaal een 
arsenaal op scherp staande valstrikken. Deze zijn bestemd om 
dieren op hun speurtocht naar voedsel op de meest elementaire 
wijze te verschalken. Men kan zich verwonderd afvragen 
waarom deze in een museum staan opgesteld. “Gesnapt!” 
echoot het hol in de cul-de-sac van de koepelzaal. Uiteindelijk 
toch een flauw voorstel van Slominski.
HetBonnefantenfestival en Valstrikken van Andreas Slominski 
nog tot 1 februari in het Bonnefantenmuseum, Avenue 
Céramique 250, Maastricht (043/329.01.90). (E.W.)

Architectuur

CENTRUM VOOR ARCHITECTUUR EN DESIGN. In 
de loop van 1996 werd de vereniging cAD, centrum voor 
Architectuur en Design opgericht. Het is een gezamenlijk 
initiatief van de Stichting Interieur, ondertussen welbekend als . 
organisator van de biënnales voor binnenhuisinrichting in 
Kortrijk, het Atelier voor Urban Design eveneens uit Kortrijk 
en de Gentse Stichting Architectuur Museum van Marc Dubois. 
Naast Geert Bekaert als voorzitter en Mil De Kooning als 
directeur zetelen in de raad van beheer: Karel Debaere, Christian 
Kieckens, Hubert Sap, Marc Dubois en Charles Vermeersch. 
In de adviesraad zetelen Stéphane Beel, Claire Bataille, Vittorio 
Simoni, Francis Strauven, Paul Deroose, Xaveer De Geyter, - 
Jos Vandenbreeden, Dirk De Meyer, Herman Stynen, André 
Loeckx, Hilde Heynen en Katrien Vandermarliere. Een wak
kere lezer besluit hieruit dat eindelijk een geconcentreerde’ 
aanzet gegeven is om over de verschillende onderwijs
instellingen en groeperingen heen “impulsen te geven aan de 
architectuur en vormgeving in Vlaanderen”. Middelen daartoe 
zijn de uitgave van publicaties, waaronder een tweetalige 
monografische serie Facetten, de uitbouw van een documen
tatiecentrum en bibiotheek, de organisatie van tentoonstellin
gen, lezingen en symposia, verwerving van archieven en 
tenslotte het verlenen van medewerking aan de organisatie van 
architectuurwedstrijden.
In oktober opende cAD zijn deuren in de thuisbasis van de 
Stichting Interieur, waar tot het eind van deze eeuw een 
collectie architectuurtekeningen over België 1945-1970 geëx
poseerd wordt. Deze verworven of in langdurig bruikleen 
gekregen tekeningen, collages en zeefdrukken moeten als 
catalysator doorwerken voor de werving van veel meer aan
winsten uit het architectuurlandschap. Momenteel beslaat deze 
- met vele hiaten - de naoorlogse Vlaamse architectuur. De 
publicatiereeks Facetten opende met een documentatie over 
Interieur 96. Recent verscheen de tweede aflevering die ook 
als catalogus fungeert voor de door Dubois verzorgde tentoon
stelling over Vlaamse architectuur in Barcelona.
Het Centrum voor Architectuur en Design treft men aan in de 
Groeningestraat 37,8500 Kortrijk (056/22.95.22). (S.J./E.W.)

SAMYN & PARTNERS. Naar Belgische normen is Philippe 
Samyn & Partners in omvang een groot architectenbureau 
waarvan de realisaties kwalitatief doorgaans met hoofd en 
schouders boven die van gelijkaardige bureaus uittorenen. Zijn 
projecten verbeelden een symbiose tussen technische innova
tie en de uitgepuurde vorm. De Franstalige boekhandel Quartiers 
Latins in Brussel wijdt een tentoonstelling aan zijn werk aan de 
hand van een vijftiental maquettes. Expliciet uitgangspunt en 
meerwaarde hierbij is de aandacht voor de ontstaansreden van 
een maquette. Soms dient een maquette alleen maar om de 
verhoudingen binnen de bebouwde omgeving af te lezen, of om 
foto’s van het ontwerp te kunnen nemen, om een duidelijker 
kijk te bieden op de perspectieven, enzomeer. Een maquette 
kan zowel een papieren vingeroefening voor eigen gebruik zijn 
als een uitgewerkt projectvoorstel, bijvoorbeeld voor een stads
deel van de universiteitsstad Louvain-la-Neuve waar Samyn 
instaat voor de bouw van een grote hoorzaal. Dé getoonde 
maquettes situeren zich haast uitsluitend in de wereld van 

transport-, kantoorinfrastructuur en onderzoekscentra. Hieruit 
blijkt het belang dat de opdrachtgevers hechten aan een dege
lijke werksfeer en het herkenbaar beeldkarakter van bijvoor
beeld een hoofdzetel. Voor even geraffineerde ontwerpen van 
een benzine- of metrostation, laat staan van de ontvangsthal 
van de Heizelpaleizen moet men ruim decennia terugduiken in 
de vaderlandse geschiedenis. Tenslotte vallen enkele char
mante knutselobjecten op, bedoeld als elementair studie
materiaal ter bestudering van weerstanden.
De presentatie Philippe Samyn: maquettes, begeleid met een 
kleine catalogus waarin zakelijk en goed geïllustreerd op 
essenties ingegaan wordt, loopt nog tot 31 december in Librairie 
Quartiers Latins, Waterloolaan 100, 1000 Brussel (02/ 
542.85.20). Recent verscheen bij Area Edizioni in Milaan de 
publicatie Samyn & Partners, Architecture to be lived. (E.W.)

NEDERLAND & LELIMAN. Voortaan wordt de Galerij 
van het Nederlands Architectuur Instituut in beslag genomen 
door een permanente tentoonstelling die een algemeen over
zicht biedt van de Nederlandse architectuur van de 19de en 
20ste eeuw. Aan de hand van een negentiental stijlen, die zich 
uitstrekken tussen het neoclassicisme tot huidige trends als 
postmodernisme, neomodernisme en supermodernisme, wordt 
de bezoeker een antwoord geboden op de vraag: “Tot welke 
stijl behoort dit gebouw?” De expositie, die op basis van de 
eigen collectie van het NAi is opgebouwd, zal in de Galerij 
telkens in combinatie met kleinere tentoonstellingen te zien 
zijn die eveneens originele stukken uit de collectie presenteren. 
Tot 16 januari wordt Twee eeuwen architectuur in Nederland 
gecombineerd met een expositie over het werk van Johannes 
Hendrik Willem Leliman (1878-1921). Deze architect en pu
blicist pleitte reeds in 1912 voor de oprichting van een 
architectuurmuseum. Vooral het bewaren van tekeningen en 
maquettes was voor Leliman een belangrijke opdracht omdat 
deze volgens hem vaak meer over de bedoelingen van de 
architect vertelden dan de uitgevoerde werken zelf. Nu worden 
onder meer de tekeningen van Leliman zelf, die dankzij een 
recente schenking aan het NAi werden overgemaakt, aan het 
publiek getoond. Leliman, die vooral bekendheid geniet als 
ontwerper van de ANWB-paddestoel, stond onder meer in 
voor de bouw van scholen, stadhuizen en een reeks woningen, 
waarin de invloed van de Engelse, Duitse en Zwitserse villa- 
architectuur duidelijk aan de oppervlakte komt. Op stedebouw- 
kundige schaal trachtte Lehman een equivalent te vinden voor 
de intimiteit van zijn woningen met behulp van besloten 
pleinen en verspringende rooilijnen. Als pionier van de volks
huisvesting ontpopte hij zich als een van de belangrijkste 
protagonisten van de tuinstadbeweging in Nederland.
Verder in het NAi: Hamburg-Rotterdam - Transformatie van 
de Havenstad en aandacht voor een drietal projecten van de 
Portugese architect Alvaro Siza: het stedebouwkundig plan 
voor het in 1988 door een brand verwoeste Chiado te Lissabon, 
het in aanbouw zijnde Portugese paviljoen voor de Expo ‘98 in 
dezelfde stad en - eindelijk - zijn uitbreiding voor het Stedelijk 
Museum Amsterdam.
Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB 
Rotterdam (010/440.12.00). (S.J.)

MVRDV. Het in 1991 opgerichte Rotterdamse architecten
bureau MVRDV, dat zich zowel met stedenbouw en architec
tuur, als met interieur-, meubel- en tuinontwerp bezighoudt, 
presenteert te Hilversum een aantal van zijn projecten. 
MVRDV bouwde naast een aantal woonhuizen, onder meer 
de portiersloges bij de entrees van het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. Voorts stond het bureau ook in voor de hoofdkanto
ren van RVU en VPRO. Op de tentoonstelling staan de 
zogenaamde datacapes centraal, een reeks superposities van 
diagrammen die de ruimtelijke beperkingen en mogelijkhe- 
den van de randvoorwaarden van hun opdrachten in kaart 
brengen.
Tot 30 november in het sinds juni dit jaar nieuw opgerichte 
Exedra, een expositiecentrum voor beeldende kunst, architec
tuur en vormgeving in de Langestraat 52, Hilversum (035/ 
623.31.38). (S.J.)

PORTUGAL. Alvaro Siza komt ruimschoots aan bod in de 
overzichtstentoonstelling van de Portugese architectuur van de 
20ste eeuw in het architectuurmuseum te Frankfurt. Aan de 
hand van honderddertig projecten wordt in dit overzicht duide- 
lijk gemaakt hoe de Portugese architectuur een identiteit ver
kreeg door traditie, regionalisme en kosmopolitische moderni
teit op een eigen wijze te vermengen.
Deutsches Architektur Museum, Schaumankai 43, 60596 
Franfurt-am-Main (069/212.384.71). (S.J.)

Fotografie

SEEING (URBAN SPACE). Hoewel de titel voluit-Another 
& another & another act of seeing (urban space) — de moge
lijkheid van een schier eindeloze reeks tentoonstellingen sug
gereert, is de aflevering die Moritz Kling nu in deSingel te zien 
geeft, het laatste deel van het drieluik act of seeing (urban 
space). In het bijbehorende boek dat in een gulle, doordachte 
nevenplaatsing voluit ruimte verleent aan de diverse deelne
mers en terugblikt op de twee vorige afleveringen uit 1994 en 
1995-96 - waaraan tot nu enkel een bescheiden leporello 
herinnerde - haalt de curator herinneringen op aan hoe het 
begon. Vanuit zijn appartement aan het Fontainasplein zag hij 
Brussel, de meest “indifferente stad” van Europa, en als nieuw
komer was hij danig geshockeerd en gefascineerd, tegelijk 
door de ongestructureerdheid, de nonchalante stadsplanning, 
de politiek gemotiveerde wildgroei. “De stad, met al haar 
multiculturele conflicten en fouten in de planning, ontbloot 
zich zonder enige schaamte voor alle toeristen, zodra die maar 
tweehonderd meter van de geijkte route van bezienswaardig
heden zijn afgedwaald; aan de andere kant toont de stad juist 
daar zichzelf in haar naakte waarheid. Dit dilemma tussen 
schoonheid en problemen, inherent aan elke urbane context, 
brengt een aanhoudende stroom beelden op gang, die contour 
krijgen en zich verveelvoudigen. Is het eigenlijk wel mogelijk 
om je één beeld te vormen van een stad?”
In deze tentoonstellingstrilogie hebben alvast zo’n dertig kun
stenaars uit elf landen hun omcirkelingen en definities van de 
stedelijke ruimte aangebracht. In deel één ging het daarbij 
vooral om een subjectieve, eerder onberedeneerde kijk op de 
stad, zoals je die kan (of kon) opvangen bijvoorbeeld in het 
werk van Hans Aarsman, Lewis Baltz, Thomas Ruff, Andreas 
Gursky of Beat Streuli. Een erg brede startbaan die vooral in de 
volgende editie bedachtzaam zou worden versmald en inge
kort. Deel twee nam meer een stuk afstand, de waarneming 
werd aan een concept gebonden. Zo werden twee pioniers van 
de stadsfotografie, Muybridge en Atget, min of meer gelinkt 
met hedendaags werk, van Araki tot de ontbijttafelmetropolen 
van Jean-Louis Garnell. De twee historische fotografen namen 
elk op hun manier afstand van hun onderwerp, Muybridge, heel 
letterlijk in zijn dertiendelig panorama van San Francisco en 
Atget in de planmatige, globale aanpak van zijn documentair 
project omtrent Parijs en zijn aandacht - als een van de eersten 
- voor de ‘leegte’ van de moderne stad. “De stad op deze foto’ s 
is ontruimd als een woning die nog geen nieuwe huurder 
gevonden heeft,” schreef Walter Benjamin en het staartje van 
die zin is ook de titel van het essay waarin Mare Holthof in de 
overzichtscatalogus alle kunstenaars de revue laat.passeren. 
Het sterke punt van urban space 2, Taking a distance was in elk 
geval de wijze waarop vanuit en rond die twee historische visies 
van formaat een weefsel van hedendaagse benaderingen van de 
stad werd gewonden. Onverwacht en botsend soms, bleef elk 
onderdeel op zich toch overeind, ook los van elkaar en zonder 
dwingende of voor de hand liggende morele verwijzing naar 
het verbindende thema. Het soort tentoonstellingen (met foto
grafie) dat we hier best meer zouden willen.
De derde aflevering nu, wil het denken over de stad centraal 
stellen, de stad als concept, als een model, letterlijk of figuur- 
lijk. Wat opvalt, is dat de ‘traditionele’ fotografie daar-althans 
vanuit het concept van deze tentoonstelling - weinig mee 
aankan. In zekere zin net als bij de utopische Nieuwe Fotografie 
uit de jaren ’20 en ’30 bieden collage en montage (nog steeds) 
het schijnbaar aangewezen concept om mogelijke actuele
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urbane, al dan niet dystopische modellen te verbeelden, of 
beter: te construeren. Heel expliciet gebeurt dat in het 
meticuleuze knip- en plakwerk van Thomas Bayrle of in de 
illusionistische stadssuggesties van Bernard Voïta, die uitein
delijk simpelweg opgebouwd blijken uit kartonnen maquette- 
materiaal. De modernistische architectuur als geconditioneerde 
reflex. Zo onbewust vertrouwd zijn we met haar vormentaal dat 
een ampele suggestie van haar primaire kenmerken volstaat om 
een ‘stadsbeeld’ bij ons op te roepen. Heidi Specker wil eerder 
in werken op die karakteristieken van de strenge modernistische 
architectuur, met haar paintbox zwakt ze alle scherpe hoeken 
en kanten ervan af, wat niet altijd tot erg stimulerende beelden 
leidt. Gelukkig ziet het er niet werkelijk zo uit. Koen Theys 
toont dit keer niet zijn accumulaties van bakstenen fermettes, 
maar samplede wel opnieuw reële situaties uit het rijke Belgische 
urbane repertorium. Een haast tot op het bot gesnoeide boom, 
een obligaat lyrisch-abstracte sculptuur, zitbanken, een 
verkeersvrije-straatlantaarnpaal of een bewakingscamera zijn 
geïsoleerde attributen in een merkwaardig, flets soort ‘muur
schildering’ , die er opnieuw een heel eigen, verstoord perspec
tief op nahoudt. Enigszins duizelingwekkend blijven de per
spectieven van Matt Mullicans mentale stad. Er zijn drie 
werken te zien uit zijn ‘open werkcomplex’ City Projects: een 
van de plannen van zijn inmiddels bekende kleurrijke imagi
naire stad samen met een in dit geval allesbehalve interactief, 
maar begeleid virtueel bezoek eraan, en vijf doorzichtige 
glazen bollen waarop Mullican met stift ietwat cryptischer zijn 
visie op de stad uittekende. “Ik heb deze stad ontworpen als een 
milieu waarin mensen kunnen wonen,” zegt Mullican, “maar 
het blijft een plan. Het is geen kaart van een stad, het is de stad 
als kaart”. Drie wandelingen in drie echte steden tenslotte, 
werden door Christoph Fink visueel en auditief in kaart ge
bracht. Waarnemingsnotities en de wandelroute worden in zijn 
tekeningen gecombineerd met de weergave van de structuur 
van de geluiden die tijdens de wandelingen werden opgeno
men.
Als project vertoont another & another & another act of seeing 
(urban space) opnieuw een prikkelende inhoudelijke samen
hang, jammer genoeg kan de globale presentatie - waaraan 
weliswaar zichtbaar gezwoegd is — niet echt op tegen de 
aartsmoeilijke, voor dit soort tentoonstellingen ondankbare 
ruimten van deSingel. De enige werken die hier echt overeind 
blijven, zijn de intrigerende geluidscontainers van Christoph 
Fink, waarin je in een totaal referentieloos duister ook daadwer- 
kelijk de klank van de stad, waar hij doorheen wandelde, kan 
horen.
Nog tot 7 december in deSingel, Desguinlei, 2000 Antwerpen 
(03/248.28.28), dietevens uitgever is vaneen stevige publicatie 
met uitvoerig beeldmateriaal over alle kunstenaars van de drie 
acts of seeing urban space en teksten van Oscar van den 
Bogaard, Zsuzsanna Gahse, Marc Holthof en Moritz Küng 
samen. (E.E.)

GUSTAVE MARISSIAUX: Daar hebben we fotografie
musea voor. Om gedegen fotohistorisch onderzoek te doen en 
daar bij voorkeur zinnige tentoonstellingen en publicaties aan 
te koppelen. En bijvoorbeeld niet om met driemaandelijkse 
intervallen fletse, halfwassen schijnvertoningen van actuele 
‘kunstfotografie’ over hun al dan niet mobiele muren uit te 
smeren. Wat dat laatste betreft zijn onze beide fotomusea 
geregeld aan mekaar gewaagd. Op het fotohistorische terrein 
lijkt de weegschaal vooral richting Charleroi door te wegen, al 
mogen daarbij -fair enough—factoren als beleid, middelen en 
mankracht - een van de fundamentele problemen van Antwer
pen - niet uit de vergelijking worden weggegomd.
Hoe dan ook, Charleroi legt opnieuw êen niet oninteressante 
matglanzende monografie voor. Na de beknopte studie over 
Leonard Misonne enkele jaren terug, staat weer een volbloed 
picturalist uit België centraal, Gustave Marissiaux (1872- 
1929). Deze Luikse professionele fotograaf, actief tussen 1895 
en 1918, is, naast zijn wat wollige vrouwenportretten en 
naakten, vooral bekend om een impressionante ‘reportage’, die 
hij in 1905 in opdracht voor de Verenigde Luikse Koolmijnen 
realiseerde. Deze uitvoerige serie. La Houillère, functioneerde 

als showcase op de Exposition Universelle van 1905 en kende 
nog een ruim succes achteraf, zowel als stereoscopische reeks 
(de proto-view master, zeg maar) en als heus projectie-spekta- 
kel, voorzien van muziek en hoogdravende teksten. Net als de 
beelden maken die ons nu bovenal duidelijk hoe blind (ook) de 
Belgische bourgeoisie was voor de reële situatie van die dagen. 
Het is een sterk punt van deze studie van fotohistoricus Marc- 
Emmanuel Mélon, zelf overigens een verre neef van Marissiaux, 
dat het picturalisme (in België en daarbuiten) ook in die zin en 
in haar ruimere complexiteit wordt aangepakt en niet nog eens 
gereduceerd blijft tot een wazige fotografische voetnoot bij de 
(kunstgeschiedenis van het symbolisme. Een op het eerste 
gezicht louter esthetisch debat uit de beginj aren van onze eeuw, 
dat handelt over onscherpte of scherpte in de fotografie, krijgt 
wanneer het bijvoorbeeld tegen het licht van de toenmalige 
perikelen rond het algemeen stemrecht wordt gehouden, op 
zijn minst een extra tint. De burgerij was bang, het picturalisme 
heeft een geur van angstzweet om zich heen, vindt Mélon. 
Vanuit die context wordt onscherpte nog iets heel anders dan 
simpelweg een manier om een foto op een schilderij te laten 
lijken. Binnen deze contexten vanuit het gegeven dat de meeste 
picturalistische fotografen zich afsloten in nauwelijks voor de 
buitenwereld toegankelijke groeperingen (zoals de Londense 
Linked Ring Brotherhood), krijgt onscherpte, le flou, een 
dubbele .betekenis: het vergt heel wat middelen en knowhow, 
ligt dus niet in het bereik van velen en het houdt tegelijk de 
werkelijkheid die men niet wil zien op een afstand. De 
picturalistische beweging, schrijft Mélon, was letterlijk ver
blind door de angst voor de realiteit en trok zich terug achter een 
heel register van visuele barrières: van een landschap dat 
verdrinkt in de ochtendmist tot het gebruik van de techniek van 
de gomdruk die het beeld letterlijk dichtkleeft. Die esthetiek 
van het ‘bekleden’ (l’habillage du réel) van de werkelijkheid 
en van haar betekenis, biedt volgens Mélon vooral een beeld 
van de burgerij, de grote en de kleine, op een kritisch moment 
in haar geschiedenis. Alles wat ze zo mooi voor elkaar dacht te 
hebben gekregen met de industriële revolutie, gaat danig aan 
het schuiven en dat wil ze vooralsnog niet geweten hebben. Het 
verwerpen van de werkelijkheid en het zich op zichzelf terug
plooien (‘intimisme als een ideologische noodzaak’), vormen 
de essentiële parameters van een praktijk, die zich beroept op 
een subjectieve expressie en haar resultaten afweegt op de 
waardeschaal van de Schone Kunsten.
Het retrospectief Gustave Marissiaux (1872-1929) is nog tot 
31 december te zien in het Musée de la Photographie, avenue 
Paul Pasturll, 6032 Mont-sur-Marchienne (071/43.58.10), 
tot 30 november is er ook werk te zien van Christian Carez en 
van Evgueni Khaldei, fotograaf van het eerste uur voor het 
Russische persagentschap Tass. (E.E.)

FAMILY OF MAN (?). Het begon met een vergadering 
waarop een zeventigtal fotografen verbaasd zaten te luisteren. 
Ze wisten niet echt waar Edward Steichen het over had en 
begrepen al helemaal niet waarom hun werk uitgerekend in die 
Family of Man moest opdraven. Steichens uitdrukkelijke inzet 
en dito overtuigingskracht veegde uiteindelijk alle mogelijke 
twijfels van de baan.. En zo werd in 1955 de meest 
becommentarieerde tentoonstelling uit de geschiedenis van de 
fotografie een feit. Zelfs tot op vandaag blijft ze omringd met 
tegenstrijdige reacties. Lof is er altijd geweest, wellicht omdat 
Steichen erin slaagde óm een ‘algemeen beeld’ te creëren dat 
de doorsnee Amerikaan (en West-Europeaan) in de jaren ’50 
best kon boeien. Met haar klare boodschap van ‘humane 
broederlijkheid’, was de Family of Man immers het beste 
culturele verweer dat de ‘democratische’ wereld zich tijdens de 
koude oorlog kon voorstellen. Steichen bespeelde die situatie 
onverholen door in de Family of Man afwisselend moralisti
sche en politieke accenten te leggen, waarin een wereldmacht 
in progress zich makkelijk kon herkennen. Anderzijds zullen 
wellicht ook minder breedhumane gevoeligheden meegespeeld 
hebben. Steichen stond in die dagen aan het hoofd van de 
afdeling Fotografie van het Newyorkse Museum of Modem 
Art, koesterde zijn succes en verwachtte zonder meer adoratie 
en respect voor z'n legendarische carrière. De Family of Man 

wordt dan ook dikwijls gelezen als een opportunistische daad, 
waarmee Steichen zijn succes zowel in de Verenigde Staten als 
in Europa wou bestendigen. Hij deed dat met behulp van een 
select gezelschap fotografen, eveneens op het toppunt van hun 
roem, die ze hadden verworven via de (documentaire) picture- 
magazines zoals Life en Picture Post. Bladen met een onbe
twistbaar geloof in de transparante kwaliteit van het fotogra
fisch beeld, die de burgers aan de hand van beeldmateriaal 
veilig en wel door de complexiteit van het moderne leven 
wisten te loodsen. Met andere woorden, de beeldtaal van de 
Family of Man was dankzij deze picture magazines reeds 
uiterst herkenbaar én toegankelijk geworden. Zodat je de 
Family-foto’s tegelijk ook als de betere stock photography uit 
de jaren ’50 zou kunnen beschouwen, een verzameling van de 
meest voor de hand liggende clichés over een mensenleven, 
tussen geboorte en dood.
De huidige tentoonstelling in Luxemburg,The 90’s: A Family 
of Man? (het vraagteken is effectief zowat de enige vorm van 
reflectie), baseert zich in wezen op hetzelfde criterium, opge
deeld in divisies als geboorte, kunst en cultuur, macht en religie, 
natuur, arbeid en consumptie, dood en herinnering,... Begrip
pen die zowel bij Steichen als in deze geactualiseerde versie 
bulken van de goede intenties, maar uiteindelijk in een verge
lijkbare clichématige invulling uitlopen. Mutatis mutandis, 
weliswaar. Nu dus geen ontroering of gejubel bij een geboorte, 
noch diepgeworteld pacifisme of aandoenlijke broederschap. 
Wel gestileerde agressie en berekende uitzichtloosheid met 
bijvoorbeeld Toscani’ s Benettonbaby, Streuli' s gemodelleerde 
citywalks of Araki’s semi-geënsceneerde hoerenloperij. De 
conclusie dat fotografie er voortdurend in slaagt om ‘het leven’ 
te camoufleren én/of er roofbouw op te plegen is zowat de enige 
die nog uit dergelijke initiatieven te trekken valt. En dat 
beginnen we zo stilaan wel te weten, dank u. Het grote 
onderscheid met de ‘authentieke’ Family of Man echter is dat 
Steichen voor zijn tentoonstelling de foto’s tot bijvoorbeeld 
wandgrote vellen liet afdrukken en ze - als in de plaatjes
schikking van een actueel stripverhaal — Combineerde en 
schikte tot toppunten van retoriek, een praktijk die door de 
huidige selectie fotografen niet getolereerd zou worden. Net 
deze modernistische, aan El Lissitsky’s fotomontage 
schatplichtige procedure maakte zijn tentoonstelling tot het 
succes van de eeuw.
De Family of Man van Edward Steichen is permanent te zien 
in het Château de Clervaux, Centre Nationale de l’Audiovisuel, 
Postbus 105,3402 Dudelange (+352/52.24.24-1). The 90’s: A 
Family of Man? (Images of mankind in contemporary 
photography), met onder meer Baltz, Boltanski, Goldin, 
Niedermayr, Tillmans, Waplington, Sherman, Serrano, Krims, 
Burson: tot 30 november in het Casino Luxembourg, Forum 
d’art contemporain, rue Notre Dame 41, 2240 Luxembourg 
(325/22.50.45). (C.R.)

KÜNSTLERISCHER PHOTOGRAPHIE IN DEUTSCH
LAND. Er lijkt geen eind te komen aan de overzichten, 
herformuleringen, plaatsbepalingen en onderzoeken die men 
dezer dagen in Duitsland onderneemt naar de eigen fotogra
fische productie. Zo staat naar aanleiding van de 47ste Berliner 
Festwochen, als onderdeel van het centrale thema 
Deutschlandbilder, volgend project op stapel: Positionen 
künstlerischer Photographie in Deutschland seit1945. Enkele 
jaren terug werden daarvan in het Ludwigmuseum in Keulen al 
een aantal posities in stelling gebracht, met enerzijds een 
stevige klemtoon op de Becherschule en anderzijds geenszins 
in scholen te vatten figuren als Hans-Peter Feldmann, Sigmar 
Polke of Gerhard Richter. Dit project wil niet enkel iets verder 
teruggaan in de tijd, maar ook ‘geografisch’ de klemtoon 
verleggen, niet enkel meer integraal op het voormalige West- 
Duitsland dus.
Volks en ‘realistisch’, zo moest fotografie zijn onder het 
nationaal-socialisme. Na 1945 gaan Duitse fotografen in eerste 
aanleg teruggrijpen naar de door de nazi’s verguisde 
Bauhausprincipes en beeldtaal, waaraan ze een uitgesproken 
subjectieve component toevoegen. In de loop van de jaren ’50 
ontknopen zich daaruit zowel een richting die een gevarieerde
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vorm van abstracte fotografie ‘pleegt’ als een meer gedifferen
tieerde aanpak van de sociaal-documentaire fotografie. Als 
beweging kon (mocht) de Subjektive Photographie enkel een 
stevige voet aan de grond krij gen in W est-Duitsland, in de DDR 
werden de zeldzame 'subjectieven' ofwel doodgezwegen, 
ofwel gesanctioneerd (iets wat afgaand op de soms oersaaie 
subjectieve exploten aan deze zijde van de muur wellicht ook 
af en toe in het westen had mogen gebeuren). Vooral in de loop 
van de jaren ’60 en ’70 lijken, althans in het verhaal van deze 
tentoonstelling dat behoorlijk clichématig blijkt opgebouwd, 
de posities van de fotografie in Oost en West nog verder uit 
elkaar te schuiven. De DDR-fotografie zou, naar verluidt, zelfs 
tot in de jaren ’80 gestuurd blijven door een quasi sociaal- 
realistisch dictaat, terwijl in de BRD alle fotografische tradities 
op steeds lossere schroeven werden gezet door intensief expe
riment en de eigenzinnige relatie die tal van toenmalige kunst
stromingen er met fotografie op nahielden. Hopelijk brengt het 
lijvige boek de nodige nuances aan in deze stroeve 
gemakkelijkheidsoplossing. In elk geval wordt deze positie
bepaling in Berlijn afgerond met een beknopte stand van zaken 
over de eerste generatie Duitse fotografen, die pas na de val van 
de muur hun werk aanvatten. Het zou overigens mooi zijn, als 
men na de hele boekenplank over fotografie in eigen land, nu 
ook eens grondig de Duitse fotografische productie, zowel 
historisch als actueel, in een ruimer internationaal perspectief 
zou uitlichten.
Positionen künstlerischer Photographié in Deutschland seit 
1945 loopt tot 7 januari in de Berlinische Galerie, l.OG des 
Martin Gropius-Baus, Stresemannstrasse 110, 10963 Berlin 
(030/254.86.311). (E.E.) -

Beeld/Scherm

TECHNOLUST. De Andere Film zoekt sinds enige jaren zijn 
heil in de nieuwe media. Onder de noemer Technolust start de 
organisatie een nieuwe reeks programma’s waarin gezocht 
wordt naar de relatie tussen mens en technologie. In Verlangen 
en technologie, de eerste in de reeks Technolust-programma's 
komen vrouwelijke critici en kunstenaars die het cyborglichaam 
aan de orde stellen aan bod. De vrouwelijke sprekers zijn stuk 
voor stuk internationaal toonaangevende publicisten: Rosi 
Braidotti, Linda Dement, Constance Penley, Claudia Springer 
en Vivian Sobchack. Daarnaast zijn er CD-roms en video’s te 
zien van onder meer Su Rynard, Linda Dement, Zoe Beloff, 
Christine Tamblyn en Elisabeth Subrin.
Van 21 tôt 23 november in het Antwerpse Museum foor 
Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen, inlichtingen te 
bekomen bij De Andere Film, Rotterdamstraat 82,2060 Ant
werpen (03/234.16.40). (P.W.)

VIDEO ARTCATASTROPHEETNATIVITÉ.HetMusée 
Royal de Mariemönt herbergt en presenteert de meest uiteen
lopende collecties. Met video had het museum tot nu toe weinig 
te maken. Met Vidéo art, catastrophe et nativité, een initiatief 
van de jonge Luikse curator Thierry Stevart, komt daar nu 
verandering in. Gespreid over het seizoen 1997-1998 staan vier 
programma’ s op de affiche. Op zondagmiddag 16 november is 
er een programma rond Ie corps objet. Thematisch snijdt het 
programma niet altijd hout. Stevart komt echter de verdienste 
toe veel historisch werk te programmeren, werk dat zelden of 
nooit in België te zien is. In dit luik is dat onder meer werk van 
videopioniers uit begin jaren ’70 zoals Vite Acconci, Dennis 
Oppenheim, Chris Burden en Peter Campus.
Op 16 november in het Musée Royal Mariemont, 7140 
Morlanwelz (064/21.21.93). (P.W.)

ED VAN DER ERSKEN. Alle films (ruim twintig) van de 
legendarische fotograaf en filmer Ed van der Elsken worden 
van 27 november tot 3 december in het Nederlands Film
museum vertoond tijdens het International Documentary Film
festival Amsterdam. Gelijktijdig wordt in het Amsterdams 
Historisch Museum de relatie tussen Van der Elskens films en 
foto’s belicht.

Locatie, Nederlands Filmmuseum, Vondelpark 3, 1071 AA 
Amsterdam (020/589.14.00). (P.W.)

FILM + ARC 3. Om de twee jaar vindt in het Oostenrijkse 
Graz het architectuurfilm-en videofestival Film + Are plaats. 
Naast internationale competitie met, diverse prijzen, zijn er 
enkele thematische programma’s. In Memories, visible cities 
demonstreert gastcurator Yann Beauvais hoe de ruimte een 
basisvoorwaarde is voor het geheugen. Hij selecteerde werk 
van onder meer Marguerite Duras, Alain Resnais, Christian 
Boltanski, Alain Fleischer, Wybomi en Stan Brakhage. Daar
naast is er een retrospectieve over het werk van de Amerikaanse 
architecten en designers Charles en Ray Eames.
Film + Arc 3 van 12 tot 16 november in deHallerschlosser- 
strasse21,8010Graz(0316/35.61.55;http://xarch.tu-graz.ac.at/ 
filmarc). (P.W.)

Publicaties

MARIJKE VAN WARMERDAM. Naar aanleiding van 
Marijke van Warmerdams recente tentoonstellingen in Ant
werpen, Eindhoven, Malmö en Zürich is nu de publicatie 
Enkel, dubbel, dwars verschenen. Naast een inleidende tekst 
van Lynne Cooke bevat het boek ook een reeks korte tot zeer 
korte bijdragen vancollega-kunstenaars en critici. Cooke tracht 
Van Warmerdams werkte relateren aan de film- en videokunst 
van pakweg vijfentwintig jaar geleden en aan de huidige 
discussie over het museum als laatste toevluchtsoord voor de 
cinema. Zij constateert terecht dat Van Warmerdam zich be
zighoudt “met zien in plaats van verklaren, met het fenomeen 
van bewegende beelden in plaats van het verhalende”. Hiermee 
sluit Van Warmerdam inderdaad aan op oud werk van onder 
meer Bruce Nauman en Vito Acconci. Veel van haar films en 
video’s tonen in een eindeloze herhaling simpele handelingen: 
een vrouw die haar haar droogt, iemand dié een bak rijst over 
zijn hoofd uitgiet, een meisje dat rondjes rijdt op een fiets. De 
beweging wordt van iedere betekenis ontdaan, wordt abstract. 
Ook woorden worden aan dit procédé onderworpen. In de 
editie Namen en namen herhaalt een ronddraaiende cassette- 
speler voortdurend de naam van de eigenaar van het betref
fende exemplaar van het werk. Nadat men die naam tientallen 
keren heeft gehoord, opgezegd door verschillende mensen, 
blijft alleen een leeg patroon van klanken over. In haar film- 
installaties werkt Van Warmerdam behalve met herhalingen 
ook met beelden die bijna statisch zijn, hoewel het in feite 
eveneens om in een loop herhaalde stukken film gaat. De 
installatie Beer bestaat uit twee filmprojecties van een beer die 
(de ene keer frontaal, de andere keer in profiel) in een deurope
ning staat en niet van plan lijkt ooit weer op te stappen. In een 
in Enkel, dubbel, dwars opgenomen gesprek met Chris Dercon 
schetst Jeff Wall op overtuigende wijze de achtergrond van de 
voorkeur van Van Warmerdam voor zoveel mogelijk van 
inhoudelijke aspecten ontdane beelden en bewegingen: “I 
think we’re tired of advertising and we need pure images, or at 
least without the loaded meanings of so much publicity- and 
counter-publicity-material”. Inderdaad is Van Warmerdams 
werk een vlucht uit het rijk van de codes, van de tekens. De 
vraag is echter of dit niet soms uitmondt in een nieuwe vorm 
van formalisme - een formalisme van de beweging. Wall 
constateert dan ook dat hij bij haar een “overtuigend idee van 
performance” mist; het gaat slechts om nagenoeg mechanische 
bewegingen, niet om menselijke handelingen met al hun impli
caties. Maar Van Warmerdams wérk kent ook altijd weer 
momenten waarin de herhaling of de vertraging van het beeld 
suggereert dat deze gebeurtenis het verdient om tientallen 
keren bestudeerd te worden, omdat het vanzelfsprekende bij 
nader inzien steeds minder vanzelfsprekend blijkt te worden. 
En dan is er nog haar heerlijk kinderlijk gevoel voor humor: zo 
zijn in Enkel, dubbel, dwars twee zelfklevers gevoegd, de een 
met het opschrift Very good, de ander met de woorden Very 
bad. Door die bij de reproductie van zijn meest en minst 
geliefde werken te plakken, kan de lezer zijn exemplaar werke
lijk tot zijn persoonlijk exemplaar maken. Als het woord 

‘ontwapenend’ nog niet bestond, zou het hiervoor uitgevonden 
moeten worden.
Marijke van Warmerdam, Enkel, dubbel, dwars, MUHKA, 
Antwerpen, 1997. (S.L.)

DE GIJZELING VAN DE BEELDENDE KUNST. 
Nederlandstalige boeken over hedendaagse kunst zijn voor 
grote uitgevers eigenlijk slechts interessant als in de inhoud het 
kunstestablishment lekker wordt aangévallen — als vanuit - 
traditionalistisch standpunt de Algemeen Beschaafde Museum- 
directeurensmaak wordt aangevallen, of als de gijzeling van de 
beeldende kunst door een bemoeizuchtige overheid wordt 
beklaagd. Zulke publicaties worden nog weleens uitgebreid in 
kranten besproken en leiden tot verkoopbevorderende pole
mieken. Genoemde metafoor van de gijzeling van de beel
dende kunst is afkomstig van Riki Simons, die dat principe 
goed heeft begrepen. In haar gelijknamige boek stelt zij dat in 
Nederland “grijze wetenschappers en ambtenaren” de beel
dende kunst in een wurggreep hebben, terwijl particulier 
initatief op snode wijze wordt tegengewerkt: serieuze galeries 
en verzamelaars zijn er nauwelijks.
Nu is dat laatste helaas niet zo heel ver bezijden de waarheid: 
Nederland kent geen erg florissante galeriewereld. Dat komt 
volgens Riki Simons omdat de overheid het particulier initia
tief heeft "weggemonopoliseerd". Daarvoor heeft zij evenwel 
niet meer bewijzen dan wat uitspraken van voormalige museum
directeuren over de vermeende negatieve invloed van commer
cie op kunst. Zouden (potentiële) verzamelaars door de hou
ding van de museumwereld dusdanig op hun pik zij n getrapt dat 
ze hun geld liever in een oude sok stoppen dan aan kunst 
spenderen? Een betere verklaring lijkt me dat het op grote 
schaal verzamelen van kunst (en het schenken van die verzame- 
lingen aan musea) in Nederland simpelweg niet dezelfde traditie 
en status heeft als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in 
Duitsland. In die landen is het verzamelen en schenken van kunst 
een middel voor de leden van de bovenlaag van de bevolking om 
zich als gecultiveerde burgers en als weldoeners te profileren. 
Dat streven leeft bij de Nederlandse elite vanouds veel minder. 
Dit hangt natuurlijk met het egalitaire klimaat in Nederland 
samen - al lijkt dat de laatste tijd minder geprononceerd te 
worden. Het resultaat van een actieve ontmoedigingspraktijk 
kan de afwezigheid van Nederlandse Peter Ludwigs echter niet 
genoemd worden. Niettemin zijn er natuurlijk wel degelijk 
begeesterde verzamelaars, zij het meestal op kleinere schaal. 
De overheid stimuleert zelfs de aankoop van kunst bij Neder
landse galeries door middel van een regeling die het mogelijk 
maakt een kunstwerk rentevrij in termijnen af te betalen. Dit feit 
verzwijgt Simons wijselijk. In haar optiek is de overheid er met 
haar musea, haar kunsthistorici en subsidiecommissies namelijk 
volledig op gericht om de vrije markt uit te schakelen, gedreven 
door het idee dat de staat voor zijn kunstenaars moet zorgen-om 
te voorkomen dat ze zo aan hun einde komen als van Gogh.
Volgens Simons creëerden kunsthistorici na 1945 de mythe dat 
de genies van de avant-garde in hun gevecht om erkenning 
“waren uitgeknepen door de kunsthandel”. In een soort van 
Wiedergutmachung werd vervolgens besloten om kunstenaars 
met beurzen en uitkeringen te overstelpen. Simons suggereert 
dat de kunst in Nederland een enorme opleving zou meemaken 
als de overheid zich zou terugtrekken: galeries en vermogende 
verzamelaars zouden als paddestoelen uit de grond schieten en 
een nieuwe Gouden Eeuw inluiden. Dat lijkt me nogal onwaar- 
schijnlijk. Waarom zouden veel meer particulieren kunst gaan 
verzamelen omdat de overheid het niet meer doet? Wie in de 
huidige situatie onverschillig is, zal dat vermoedelijk ook wel 
blijven.
Los van het feit dat de Nederlandse galeriewereld best wat 
levendiger zou mogen zijn: heeft Simons wel überhaupt gelijk 
met haar constatering dat het slecht gaat met de beeldende kunst 
in Nederland? De belangstelling die de laatste tijd in het 
buitenland bestaat voor kunstenaars zoals Joep van Lieshout, 
Rineke Dijkstra, Marijke van Warmerdam, Mark Manders en 
Liza May Post suggereert iets anders. De Nederlandse kunst 
staat er beter voor dan in decennia het geval is geweest, en het 
is de vraag of dat zo zou zijn als de overheid er niet voor had

Willem Cole — Dirk Braeckman
tot 15 december
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Nieuwe Publicaties

■ Matthew Collings, Blimey! From Bohemia to Britpop, 
the London artworld from Francis Bacon to Damien Hirst, 
21, Cambridge, 1997.
■ Gilbert & George, tent, cat., Musée d’ Art Moderne de la 
Ville de Paris, Paris, 1997.
■ Marc Goethals, De bok, met een bedenking over de 
erfzonde, Kabinet, Gent, 1997.
■ Boris Grays, Logik der Sammlung am Ende des musealen 
Zeitalters, Carl Hanser Verlag, München-Wien, 1997.
■ Donald Judd, sculpture, prints, furniture, tent, cat., Centro 
Cultural de Belém, Lisboa, 1997.
■ Rudi Laermans, Schimmenspel, essays over de heden
daagse onwerkelijkheid, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 
1997.
■ Daniel Libeskind, Fishing from the pavement, NAi- 
Publishers, Rotterdam, 1997.
■ Christian Philipp Müller, Kunst auf Schritt und Tritt, 
public art is everywhere, Kellner Verlag, Hamburg, 1997.
■ Samyn and Partners, architecture to be lived, Area 
Edizioni, Milaan, 1997.
■ Allan Sekula, Geography lesson, Canadian notes, met 
essays van Gary Dufour en John O’Brian, MIT-Press, 
Cambridge Mass., 1997.
■ Allan Sekula, Dismal science, photo works 1972-1996, 
DAP, New York, 1997.
■ Jan Vercruysse, Portretten van de Kunstenaar, Ludion/ 
Yves Gevaert, Gent/Brussel, 1997.
■ John C. Welchman, Invisible colors, a visual history of 
titles, Yale University Press, New Haven-London, 1997.

gezorgd dat Nederlandse musea in staat zouden zijn om inter
nationale kunst te tonen en de kunstenaars zo een referentieka
der te bieden. Simons heeft echter gelijk als ze stelt dat de vele 
beurzen en aankopen waarmee de overheid kunstenaars be
deelde niet zonder negatieve bijwerkingen zijn geweest: zo 
sloeg het sommigen in de bol als ze in Nederland nogal willekeu
rige en in feite te hoge bedragen konden vragen (er was immers 
geen functionerende markt, en de staat kocht het toch wel), 
hetgeen ertoe leidde dat ze in internationaal opzicht buiten de 
boot vielen. Waarom zou een Duitse verzamelaar een schilderij 
van een obscure kunstenaar genaamd Marien Schouten kopen 
als de prij s volstrekt onredelijk is? Er zijn echter tekenen dat men 
van de in het verleden gemaakte fouten heeft geleerd. De 
suggestie dat kunstenaars nog steeds in een droomwereld zouden 
leven, zonder besef van de internationale markt, is onterecht. 
Het valt niet te ontkennen dat Simons’ boek temidden van alle 
dubieuze beweringen ook een aantal rake en soms pijnlijke 
observaties bevat. Als zij stelt dat de Nederlandse musea voor 
moderne kunst, lange tijd toonaangevend, inmiddels het onder
spit hebben gedolven in de internationale kunstwedloop, dan is 
dat helaas juist. Het is nu eenmaal een feit dat de buitenlandse 

concurrentie over enorme particuliere verzamelingen kan be
schikken zodat de staat vaak alleen het gebouw en de exploita
tie hoeft te bekostigen. De Nederlandse kunsttempels worden 
ondertussen geteisterd door financiële zorgen en in veel geval
len ook door gezapigheid en intellectuele inertie. Chris Dercon 
en Jan Debbaut zijn feitelijk de enige directeuren die nog - met 
mate - recente internationale ontwikkelingen volgen en aan een 
Nederlands publiekpresenteren.Hetlijkterbijnaopdatmuseum- 
directeuren als Fuchs, Locher en Van Grevenstein alle moeite 
doen om Simons’ wensdroom te vervullen: de musea laten de 
actualiteit links liggen en richten zich uitsluitend op het verleden. 
Naast kritiek op de overheid is kritiek op ‘kunstwetenschappers ’ 
een rode draad in het boek. De beeldende kunst zou veel te veel 
zijn geclaimd door op hol geslagen intellectuelen. Simons 
verheerlijkt de “vrije, onafhankelijke kunstenaar” die een 
“gedreven, eigenzinnig individualist” is en niet door ingewik
keld geschrijf en gepraat wordt belemmerd. Daarbij verliest zij 
uit het oog dat de belangrijke rol van het kunstdiscours niet 
samenhangt met de rol die de overheid in Nederland speelt - de 
theorievorming is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten juist 
veel meer ontwikkeld dan in Nederland. Uit Simons’ afkeer 
van betutteling van de kunstenaar, of dat nu door de overheid 
of door theorieën gebeurt, blijkt een fundamentele romantische 
visie - de kunstenaar is een individualist die zich niet de wet 
door dolgedraaide kunstwetenschappers laat voorschrijven. 
Anderzijds moet deze geromantiseerde kunstenaar perfect 
harmoniëren met een al even geïdealiseerde galeriehouder en 
dito verzamelaar. Het heeft allemaal de realiteitsgraad van een 
sprookje: de kunstenaar is sneeuwwitje, die een hap neemt van 
de vergiftigde appel die haar is aangereikt door de slechte 
koningin, die uiteraard de overheid symboliseert; gelukkig komt 
uiteindelijk een vermogende verzamelaar langs in de gedaante 
van een knappe prins, die het naïeve wicht weer tot leven wekt. 
Riki Simons, De gijzeling van de beeldende kunst, Meulenhoff- 
Kritak, Amsterdam, 1997. (S.L.)

THE PHOTOGRAPHIC PARADIGM. Altijd meegeno
men wanneer een periodiek zijn aandacht wil richten op de 
actualiteit en zeker als het blad in kwestie de complexiteit 
erkent van kijken en bekeken worden. Dat was in ieder geval 
de bedoeling van The Photographic Paradigm, het nummer 
twaalf van het tijdschrift Lier & Boog {Series of Philosophy of 
Art and Art Theory), waarvan de redactionele verantwoorde
lijkheid bij de Nederlandse filosofen Annette W. Balkema en 
Henk Slager ligt. Met hun uitvoerige persbericht in de hand 
leren we dat vooral op basis van de overheersende en eenzijdige 
aandacht voor de relatie tussen filosofie en literatuur, werd 
besloten om werk te maken van een Engelstalig tijdschrift met 
specifieke aandacht voor de visuele cultuur.
Het ‘paradigma’, waarvan sprake in de titel, laat zich in die zin 
omschrijven als een ‘toonaangevend’ model, dat gedurende 
een zekere periode voor een manier van denken of visualiseren 
staat, tot een andere benadering het ovemeemt. Dat de acade
mische oriëntatie van het tijdschrift daarbij aanknopingspun
ten moet vinden met de praktijk van de kunst werd van bij het 
begin uitdrukkelijk gesteld. En terecht, want alleen zo kan je 

vaststellen of er bijvoorbeeld effectief sprake kan zijn van een 
‘fotografisch’ paradigma én in hoeverre dit een bepalende rol 
speelt binnen de actuele visuele kunsten. In die zin is het alvast 
ontstellend om te lezen hoe kunstenaars als Christian Boltanski, 
Rineke Dijkstra, Andres Serrano, Gerald van der Kaap of Liza- 
May Post zich in hun bijdragen voortdurend verliezen in 
anekdotiek of in een ronduit bedroevende articulatie. Uiteraard 
word je op die manier geconfronteerd met een schijndialoog. 
Zeker wanneer blijkt dat deze kunstenaarsbijdragen aan The 
Photographic Paradigm afgewisseld worden met fragmenten 
uit (in oorsprong uitvoeriger) theoretische discoursen van 
Jean-François Chevrier, Douglas Crimp, Benjamin Buchloh of 
Herta Wolf.
Het uitgangspunt van deze publicatie - de vraag naar de 
betekenis van het fotografische beeld voor de huidige theorie 
en praktijk van de kunst - is uiteraard pertinent. De redactie 
voegde echter een extra ‘complicatie’ aan dit uitgangspunt toe. 
Met name de inhoudelijke lijnen van een symposium dat vorig 
j aar plaatsvond in het Museu d’ Art Contemporani in Barcelona, 
waar een ruim deel van de bijdragen in dit tijdschrift hun 
oorsprong vonden. Thema van dit symposium was 
Photography: Between the Imaginary Museum and the Mu
seum’s Ruins. Van André Malraux tot Douglas Crimp, dus. 
“Enerzijds presentaties in de vorm van gefotografeerde afbeel
dingen van de te exposeren werken, anderzijds het geruïneerde 
museum dat als centrum van de wereld van de kunst met de 
opkomst van de fotografie dreigde ten onder te gaan.” Het laat 
zich echter aanzien dat de keuze voor deze teksten, naast 
behoorlijk wat overbodige ruis en geneuzel, weinig consistent 
materiaal aanbrengt en het uitgangspunt allesbehalve verhel
dert. Op de vraag wat vandaag een ideale context is om 
fotografie te tonen antwoordt Crimp bijvoorbeeld dat die niet 
bestaat. Wel dat er verschillende contexten mogelijk zijn. Zoals 
een betekenisvolle context voor een modefoto eenvoudigweg 
een modeblad zou kunnen zijn. Natuurlijk is het interessant om 
dat modebeeld in een andere context in te schrijven, maar 
dergelijke praktijken lijken niet de oplossing om uiteindelijk tot 
een ‘ideale context’ te komen, aldus Crimp. Een (tot milde 
wanhoop stemmende) reactie (en er zijn er een heleboel meer) 
die er niet alleen op wijst dat de (actuele) status van de 
fotografie al even willekeurig is als de status van het beeld zelf, 
maar ook dat de fototheorie totnogtoe voor weinig of geen 
argumentatie heeft gezorgd. En daar verandert The Photographic 
Paradigm helaas weinig aan.
Annette W. Balkema en Henk Slager (reds.). The Photographic 
Paradigm, Lier & Boog, Series of Philosophy of Art and Art 
Theory, Volume 12, met onder meer bijdragen van Jos de Mul, 
Miijam de Zeeuw, Rodney Graham, Zoe Leonard, Hermann 
Pitz, Allan Sekula en Ian Wallace, Editions Rodopi BV, 
Amsterdam, 1997. (C.R.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: ErikEelbode, Steven Jacobs, Sven Liitticken, 
Christoph Ruys en Paul Willemsen.

JAN VAN IMSCHOOT
13 december 1997 — 15 februari 1998

PROVINCIAAL CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNSTEN - BEGIJNHOF
ZUIVELMARKT 33 - 3500 HASSELT / INFO: TEL. (011) 21 15 90 FAX (011) 23 23 49

OPEN: DINSDAG - ZATERDAG: 10 - 17U., ZONDAG 14 - 17U. (GESLOTEN OP MAANDAGEN EN OP 25 DECEMBER EN 1 JANUARI)

TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE WORDEN SAMENGESTELD DOOR BART CASSIMAN. 
DE PUBLICATIE BEVAT EEN TEKST VAN PETER VERHELST

MET DE STEUN VAN: DE VLAAMSE GEMEENSCHAP / GALERIE XAVIER HUFKENS

( PARALLEL HIERMEE STELT JAN VAN IMSCHOOT TEKENINGEN TENTOON IN AMSTERDAM VAN 17-12-97 TOT 31-01-98 ) 
ARTBOOK, VAN BAARLESTRAAT 126 - 1071 BD AMSTERDAM INFO: +31 20 664 09 25

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 10-12u3013u30-18u30 (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, graphic design en typografie.

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

§
Kerkstraat 105 A 

1017 GD Amsterdam 

Tel/fax 020 625 72 14 

dinsdag t/m zaterdag 

13.00 - 18.00 uur

1e zondag van de maand 

14.00-17.00 uur 

en op afspraak

Martina Klein
t/m 15 november 1997

Waterverf
22 november t/m 20 december 1997

Steven Aalders
10 januari t/m 14 februari 1998

■ Imschoot, uitgevers

A Book of Spoons
Jasper Morrison
96 pp., duotone, duotone cover, 21 x 14.8 cm 
Softbound edition of 3000 copies: 600 Bfr
30 signed and numbered copies: 3000 Bfr

A typological survey of silverware. Spoons from ice cream to slotted ladle 
- by a leading British industrial designer.

Imschoot, uitgevers. Burggravenlaan 20, B-9000 Gent, België 
Telefoon 32(0)9 222 55 08. Fax 32(0)9 222 55 07.
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten ... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens:

België

Aalst

■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst ©053f77.22.97- yr 15-18u za-zo 14-18u
“Grafiek en voetbal” - Benoît - etsen, tekeningen [tot 14/12]
■ GalerieS 65
Tragel 7- 9300Aalst 9053/70.02.17- wo-za 13u30-18u30
“Beelden van de Oekraïne” - Boris Michailov/Ingo Meller - schilderijen [tot 29/11]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 9053/78.86.80 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Carlos Cornelis [16/11 tot 21/12]
Lineart - Marc Angeli, Ignace De Vos, Ignatius De Vos,... [5/12 tot 9/12]
■ Netwerk
De Ridderstraat28-9300Aalst 9053/78.89.81 - wo-w 14-18u
“Tableau vivant’ - Leen Voet [tot 20/12]

Antwerpen

■ Bernarduscentrum
Lombanienvest23 - 2000Antwerpen 903/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u 
"Foto-montage" - Marc Schepers [tot 28/11]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 903/23313.45 - do-za 13u30-18u
Pjeroo Roobjee [tot 21/12]
■ Dennis Anderson Gallery
Lakenstraat 7- 2000Antwerpen 903/237.00.23 - vr-za 10-18u
Léo Copers [tot 29/11]
Leo Reijnders [4/12 tot 24/1]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 903/244.19.20 - di-zo 14-18u
“Another & another & another (the act of seeing urban space, deel 3)” - Matt 
Mullican, Koen Theys, Bernard Voita, Julian Opie, Tom Drahos... [tot 7/12]
■ Elzen veld
St-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 903/223.56.10 - do-zo 9-19u
FredBervoets [tot 23/11]
“10 jaar Galico House” - quilts [21/11 tot 21/12]
Jacques Guilmont, Jean Cocquelet [29/11 tot 4/1]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 903/232.08.82 - di-zo 10-16u45 
“Magisch Centraal-Azië, in de ban van de sjamaan” [22/11 tot 29/3]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19- 2000Antwerpen 903/231.90.56 - wo-za 14-18u
“KORO” - Vincent Geyskens [13/11 tot 20/12]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra
Bresstraat 10 - 2018Antwerpen 903/216.31.38- wo-vrl0-12u 14-16uzarzol4-16u
Dirk Goods, Luc Lapere. Rudy Van Acker, Stanoula Asprokolas [15/11 tot 9/12]
■ Gallery Ronny Van de Velde
Uzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen 903/216.30.47- di-zo 10-18u
Jan Fabre, Edward Lipski, Rob Scholte [tot 14/12]
■ Haus of Prints/Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 903/248.08.71 - wo-za 14-18u
“Eastern window” - James Welling [tot 29/11]
Joëlle Tuerlinckx [11/12 tot 24/1]
■ Hessenhuis
Falconrui 53- 2000Antwerpen 903/206.03.50 - di-zo 10-17u
“Magisch Centraal-Azië, muziek voor de ogen”/”Volkeren uit Centraal-Azië” 
[22/11 tot 29/3]

■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 903/238.78.09 - di-zo 10-17u
‘Trance dance” [tot 30/11]
“De prinselijke pelgrimstocht, de Grand Tour van prins Ladislas van Polen, 1624- 
1625” [tot 14/12]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat71 - 2018 Antwerpen 903/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
Michelle Dechamps - schilderijen [tot 26/11]
Roland Cobbaut - schilderijen, tekeningen [5 tot 23/12]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9-2000Antwerpen 903/238.81.66 - do-za 13-17u 
Walter Van Broekhuizen [tot 6/12]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 903/827.15.34 - di-zo 10-20u
Wim Delvoye [tot 16/11]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 903/238.59.60 - di-zo 1017u
Erik A. Frandsen, Michael Kvium, Christian Lemmerz/ Lambert Art Collection, 
Veronica's revenge"P'De praktijk’ - Peter Rogiers/Karin Peulen/”De verzame
ling” [21/11 totl8/l]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 903/216.22.11 - di-zo 10-17u
“The war trilogy; no neutral territory, frontier, modes of war” - Avi Holtzman/ 
"Nachkriegszeit, Bosnië een jaar na Dayton” - Wolfgang Bellwinkel/'Uniformi- 
teit, meisjesinternaten in Vlaanderen” - Annie van Gemert [tot 16/11] 
‘TechnoLust, verlangen en technologie, een symposium” [21 tot 23/11] 
Sally Man/’Vlaanderen IV, documentaire” - Jan Locus/’Room with a view” - 
Gerrit Op de Beeck [29/11 tot 2/2]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 -2000Antwerpen 903/237.20.19 -za ll-17u
“Ons geluk, poster editie” - Luc Tuymans, Danny Devos/'Logomotifs" - Emmert 
Williams [tot 29/11]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 903/231.22.86 - ma-vr 10-16u
“Accenten 2; Opera Ontwerpers” - vormgeving [24/11 tot 18/12]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25-2000Antwerpen 903/257.14.17-di-vr 14-19uza 12-17u 
“The quadrature of the square” - Mark Verstookt [tot 15/11]
Gery De Smet [20/11 tot 20/12]
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 - 2000Anwerpen 903/227.32.42 - wo-za 13-18u
Leo Copers [tot 29/11]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem 903/286.88.20 - di-zo 10-17u 
“Herman Teirlinck Prijs Theaterfoto 1997” [tot 30/11]
“Kunst uit huis” - Luc Brusselmans, Mario De Brabandere, Frie Jacobs, Wladimir 
Moszowski, Jürgen VoOTdeckers... [15/11 tot 14/12]
■ Galerij/Kunstuitleen Dijkstra
Tumhoutsebaan 277 - 2100Deume 903/326.41.77- wo-zo 13-18u
Lawrence de Maupeou d’Ableiges Monbail - schilderijen [16/11 tot 6/12]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel 902/502.87.93 - enkel op afspraak
Aglaia Konrad [tot 14/12]
■ Argos
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 902/512.98.82 - di-vrll-18u za 14-18u
“Strike gently away from body, liteken 2/de groei van wild vlees” - Karen 
Vanderborght - filminstallatie [tot 14/12]
■ Art Kiosk
J. Volders loan 9 -1060Brussel 902/534.66.11 - do-za 10-18u30
“Met huid en haar” - Orlan, Oleg Kulik, Evgeny Jufit, Dinos & Jake Chapman... 
[tot 6/12]
“The secrets of the sacred grove” - Oleg Maslov, Viktor Kuznetsov - fotografie, 
schilderijen, video [10/12 tot 21/2]
m Atelier 340
Rivierendreef340 -1090Brussel 902/424.24.12 - di-zo 14-19u
Bob Verschueren - installaties [tot 14/12]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan63 -1040Brussel 902/735.66.49-ma-vr 10-13u 14-17uza 13-18u
‘Les sourires d’une longue patience” - Johan Muyle [tot 20/12]
■ Charlier Museum
Kunstlaan 16 - J210 Brussel 902/220.27.72 - ma-za 13-18u
“Emile Verhaeren, een imaginair museum” [tot 30/11]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 902/646.31.53 - wo-za 13-19u
“Winwart” - Pascal Bernier, Cuoghi & Corsello, Dario Ghibaudo, Jan Vos, 
Wastijn & Deschuymer, Pascal Josse [tot 29/11]
■ Encore.. .Bruxelles Unité de Production et Création Contemporaine 
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 902/512.12.02 - di-za ll-18u
“Who loves Brussels? Live show!” - François Curlet, Michel François, Ann 
Véronica Janssens, Ange Vergara, Marin Kasimir, Manfred Jade,... [tot 20/12]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 902/538.42.20- di-zo 13-18u
Gast Bouchet [tot 16/11]
Gabor Kerekes [20/11 tot 18/1]

■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55-1050Brussel 902/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo ll-19u 
“Les lieux du plaisir, une exposition historique, Bruxelles 1900-2000, un espace 
art-vidéo, la 3èmefte" [25/11 tôt 15/2]
■ Galerie Artiscope
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 902/735.52.12 - wo-za 14-18u
Sandro Chia [13/11 tôt 10/1, gesl. 21/12 tôt 6/1 ]
■ Galerie Artiscope
St-Michielsldan 35 -1040Brussel 902/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
Sandro Chia [13/11 tôt 10/1, gesl. 21/12 tôt 6/1 ]
■ Galerie Drantmann
Barthélémylaan 11 -1000Brussel 902/502.39.35 - wo-vr 16-19uza 12-18u
Gillian Wearing [14/11 tot 20/12]
■ Galerie Guy Ledune
Barthélémylaan 20-1000Brussel 902/514.09.99 - wo-za 14-18u
Maurizio Nannucci [711 tôt 712]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 902/538.08.18 - di-za 14-19u
Bernard Voila [tôt 15/11]
“Art Cologne 1997” [9 tôt 16/11]
“Lineart 1997 Gen" [5 tot 9/12].
‘Paysage international, lieu du crime” - Yan Pei Ming [20/11 tôt 17/1]
■ Galerie Synthèse
Ernest AUaidstraat24 -1000Brussel 902/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Roger Bertemes [tôt 15/11] -
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000Brussel 902/513.38.38 -di 14-18uwo-za ll-18u
Xavier Nellens [tôt 3/1]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat8 -1050Brussel 902/646.63.30- <ü-za 12-18u
Ettore Spalletti [tot 6/12]
“Art Cologne” [9 tot 16/11]
Stephen Wilks [11/12 tot 17/1]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdneef37-1000Brussel 902/644.30.63 - di-za I2-18u
“Nitty-gritty” - Rachel Evans, Gary Perkins, Hadrian Pigott [tot 15/11]
Fred Eerdekens [20/11 tot 6/1]
■ Gallery VUB
Pleinlaan2-1050Brussel 902/641.30.87-ma-vr Hu30-17u
Philippe Marmemout [tot 19/11]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A Dansaertstraat46 -1000Brussel 902/514.10.10 - do-za 12-18u30
Renée Kool [20/11 tot 20/12]
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12-1000Brussel 902/511.09.21 - do-za 14u30-18u
“Etsen” - Alechinsky, Gafgen, Seuphor, Brus, Brosse, Le Gac, Tapiès.... [tot 712]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000 Brussel 902/507.84.66 - di-zo 10-17u
Willy Kessels/”Kunst in de Paribas Bank, een keuze van Rubens ot Magritte” [tot 
4/1]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70-1030Brussel 902/218.71.19 - ma-vr 9-17u za 13-17u
“Laureaten ’97" [tot 22/11]
Honoré 3’0 [tot 712]
■ Stichting voor Hedendaagse Belgische Kunst
Cité Fontainas 4 -1060Brussel 907/537.34.16 - wo-za 15-19u
Gaston Bertrand [14/11 tot 13/12]
■ VUB, Gebouw M
Pleinlaan2 -1050Brussel 902/629.23.25- ma-vr 9-17u
Enk De Kramer - grafiek [tot 20/11]

Charleroi

• Palais des 1 ix- /Kris
Place du Manége - 6000 Charleroi 9071/30.15.97- di-zo 10-18u
“Rodin en België” [tot 22/12]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastor11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne 9071/43.58.10 - 
di-zo 10-18u
“C’est la vie chérie” - Christian Carez/'Photographe sous Staline” - Evgueni 
Khaldei/ ’Retrospectieve Gustave Marissiaux (1872-1929)” [tôt 30/11]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800Deinze 909/381.96.70-ma wo-vr 14-17u30 za- 
zo 10-12u 14-Ï7u
“Gustaaf Van de Woestijne en zijn kring” [tot 14/12]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deude 909/282.51.23-wo-vr 14-17uza-zo 10-12u 14-17u 
“Addenda” - Francis Alÿs, Franky DC, Lukas Vandenabeele, Angel Vergara [tot 
7/12]

GALERIE CD
Christine De Ketelaere

mduschu
tôt 6 december 1997

Johan De Wit 
Verena Thuerkauf 
13 februari tot 28 maart 1998

Kortrijkstraat 44 B-8700 Tielt
tel/fax 32 (51) 40.60.57
tel 32(75) 28.89.29
open van donderdag tot zaterdag 14u30-16u30

WALTER VAN 
BROEKHUIZEN
presentatie: do. 6 november 19.00 uur
6 november t/m 6 december 1997 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

LOKAAL
ANTWERPEN

Verbrande Entrepotstraat 9
(B) 2000 Antwerpen
t: 32 (0)3 2388166

DIEDERIK KLOMBERG 
ELLEN AUGUSTUNEN 

ARIE HUISMAN
presentatie: vrij. 7 nov. 20.00 uur 
7 november t/m 7 december 1997 

(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

Kloosterlaan 138 BREDA
(NL) 4811 EE Breda
t: 31 (0)76 5141928 http://www.lokaalOl.nl
f:31 (0)76 5207124 'e: bureau®lokaalOÏ.nl

galerie
enazetenza artee

kaaistraat 10 - b 99OÜ eeklo - tel./fax 09.378.35.89

28.11.97 tot 11.01.98

piet stockmans
porselein in al zijn facetten

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

--- --------------•)------------------------------- TWEELUIK
In de Kapel o/h Campo-Santo - Antwerpsesteenweg te Gent/Sint-Amandsb.erg

Chris Staetling
Jörgen Voordeckers
van 5 nov. tot 23 nov.

-C Mario De Brabandere
van 28 nov. tot 21 dec.

i \ >1 I Open : vrijdagen van 14 tot 19 uur* 1 V - zater-, zon-en feestdagen van 11 tot 19 uur

Organisatie : Cultureel Comité St-Amandsberg - Tel. 09/225 49 18 - Fax 09/225 55 71
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Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10-9900 Eeklo ©09/378.35.89 - vr-w 14-19u
Camille De Taeye [tot 16/11]

Piet Stockmans [711 tot 712]

Geel 

■ Cultureel Centrum de Werft
Werft 32 - 2440 Geel <1)014/57.0866 - do 14-16uvr 16-20u 7010-12u 14-17u 
"Foetsjie! Een fotografieproject met wegwerpcamera's” - Lieve Blancquaert, Carl
De Keyzer, Patrick De Spiegelaere, Heiman Selleslags... [29/11 tot 11/1]
■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel <&014/58.27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u
Stan Van Houtsven - schilderijen [tot 16/11]
Jef Gysen - schilderijen [29/11 tot 21/12]

Gent

•Croxhapox
Aannemersstraat 54 - 9040 Gent ©09/2283865 - vr-w ll-18u30 
"Schilderkunst, hedendaags, Belgisch” - Marc Angeli, Bart Baele, Michaël 
Borrens, Johan Boutelegier, Raf Buedts, Robert Cheque... [tot 21/12] 
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent &09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Klei, hedendaagse kleisculpturen" [17/11 tot 13/12]
■ Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 - 9000 Gent ®09/235.37.00 - ma-vr9-l 7u
Els Dietvorst & Veronica Pot/Brigitte Druart [tot 9/1]
I Lineart ‘

Flanders Expo - 9000 Gent <1)09/222.40.22 - vr-di ll-19u vr+ma tot 22u 
“Lineart 1997”-kunstbeurs [5 tot 9/12]
■ Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen
Henleykaai 84 - 9000 Gent
Ian Kane, Jean le Noble, John Quivmn, Stefaan Roelstraete/”Le chenùn '7 
"(E)motion" [tôt 31/1]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <£>09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u 
"Parijs-Brussel/Brussel-Parijs, de artistieke dialoog tussen Erankrijk en België van 

realisme tot art nouveau” [tot 14/12] 
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5-9000 Gent <£>09/225.66.76 - di~7.o 9u30-17u
“Uit de reserves, aspecten van de art nouveau-verzameling" [tot 23/11]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent 
Citadelpark 1 - 9000 Gent <£>09/222.38.96 - di-zo 14-18u
Johannes Kahrs [tot 23/11]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint-Amandsberg <£>09/225.49.18 - vr 14-19u za-zo 
ll-19u
“Antwerpen - Gent” - Chris Straetling, Jürgen Voordeckers [tot 23/11] 
"Antwerpen - Gent” - Mario De Brabandere [26/11 tot 21/12]

Hasselt 

■ Galerij van het Begi jnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <£>011/21.02.66 - di-zo 10-17u zo 14-17u
“Te veel innerlijke stem en echte beelden” - Fred Eerdekens, Mauro Pawlowski,
Peter Verhelst [tot 16/11]
“Scenario voor de schatbewaarder. Open Lichaam, 1986-,.- Honoré 3’0 [tot 
herfst 1998]
Jan Van Imschoot - schilderijen/’ ’(P)reservations”” [13/12 tot 15/2]

Knokke

ü Galerie Patrick Dp Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke <£>050/62.13.09- vr-ma 14-18u
Willem Cole, Dirk Braeckman [tot 15/12]
“Accrochage” [16/12 tot 71]

Kortrijk 

■ Atelier De Gryse
Gentsesteemveg 41 - 8500Kortrijk <£>056/22.41.87- ma wo-zo 10-12u 14-19u
Luis Salazar - schilderijen [tot 17/11]
Baldwin - schilderijen/John Bulteel - sculpturen [7/12 tot 20/1]
•Harmagedon
Sasboslaan 7- 8510 Kortrijk <£>056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Nucha Sauvage, Walter Philips, de Saedeleer [tot 15/12]
■ Galery Clo Bostoen
P. Bmughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <£>056/21.48.56 - zo-wo 14-18u
Kathryn Feldman - sculpturen, reliëfs [16/11 tot 21/12]

Leuven 

■ Galerie Transit
Tiensevest31 - 3010Leuven £>016/22.62.44 - vr-zo 14-18u
Jenny Watson [712 tot 71]

Mechelen 

■ Stedelijk Museum Hof van Busleyden
Merodestraat65 - 2800Mechelen <£>015/20.20.04 - 10-18u
“Lucas Faydherbe <£>1617-1697), beeldhouwer en architect'’ [tot 16/11 ]

Merendree

■ Galerie Lucas De Bruycker
Oostergemstraat 7A-9850Merendree <£>09/371.93.19- vr 18-21 za-zo 14-18u 
“Abstracte meesters”/Mig Quinet [tot 30/11]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
7140 Morlanwelz <£>064/21.21.93 - di-zo 10-18u
"Muséofolie, projets d’implantations théoriques d’espace nouveaux au musée”
[21/11 tôt 18/1]
“Impressions d’Orienf’ - boekbanden [tot 14/2]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <D058/51.47.57- vr-w 14-18u
Paul Delvaux - grafiek [tot 28/12]
Jacques Dromart, Silviane Leger - schilderijen; sculpturen [tot 28/12]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <£>059/5081.18 - di-zo 10-18u
"Collectie Stéphane Janssen” [tot 30/11]
Me Dermott & Me Gough/”Knights of the impossible” - Wouter Deruytter/Anh
Duong [22/11 tot 4/1]
Edgar Tytgat - retrospectieve/Viola Frey - keramiek/Dan Van Severen - 
retrospectieve/Bert Freyns [20/12 tot -/2]

Otegem 

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <£>056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
“Art Cologne 97” [9 tot 16/11]
“(Voor) de liefhebber(sy" - John Currin, Günther Förg, Albrecht Schnider, 
Thomas Lange, Roger Raveel, Marie-Jo Lafontaine [22/11 tot 14/12]

Tervuren 

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <£>02/769.52.11 - ma-zo 9-17u30
“Met de tram naar Kongo, Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897” [tot 
16/11]
“Stenen getuigenissen, Zimbabwe, heden en verleden” [tot 30/4]
“Magisch Marokko, landelijke culturen in Marokko, de Berbers” [711 tot 75]

Tielt

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Helt <£>051/40.77.81 - do-za 14u30u-116u30
ManfreDu Schu - sculpturen, tekeningen, fotografie [tot 6/12]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 -2300Turnhout £>014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u 
“Jan Fabre’s theater werk, een beeld door Robert Mapplethorpe, Helmut Newton 
en Carl De Keyzer” [tot 23/11]
“L’intimité de la vallée” - Jo Geysen - fotografie [tot 1/12]

Waregem 

■ Art Box
Westerlaan 17 - 8790 Waregem <£>056/60.10.42 - ma do-za 14-19u zo ll-19u
HugoDeClercq [13/11 tot 5/1]

Nederland

Almelo 

■ Stichting Het Torentje
Boddenstraat66-7607BN Almelo <£>0546/87.28.18
Willem Speekenbrink [tot 30/1]

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5- 1325ALAlmere <£>036/537.79.77- di-zo 12-17u
“Metaforen van ruimte en tijd” - Jouke Kleerebezem, Jan van de Pavert, Paul 
Perry én Vincent François/”Documentair materiaal landschapskunstwerken" - 
Robert Morris, Daniel Libeskind, Marinus Boezem [tot 16/11]
“Archeologie van het landschap” - Jeroen van Westen, Marinus van Dijke, Frans 
Baake [25/11 tot 4/1]

Amersfoort 

■ Mondriaanhuis
Kortegracht 11 - 3811 KG Amersfoort <£>033/462.01.80- di-vr 10-17uza-zo 14-17u 
“Fotografen ontmoeten Mondriaan” - Cas Oorthuis, André Kertesz, George Platt
Lynes, Michel Seuphor... [tot 4/1 ]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <£>020/547.50.50 - di-zo ll-17u
“Fritz Behrendt, een pen voorde vrijheid” [tot 23/11]
Reinoud Vught [tot 14/12]
“Cobra uit particulier bezit’ [tot 18/1]

Amsterdam

•A’pert

Overtoom445 -1054 KG Amsterdam <£>020/683.68.89-do-za 14-18u
“The excess of loss” - Jennifer Protas [tot 22/11]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <£>020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Leve ik, films en foto’s van Ed van der Elsken” [21/11 tot 4/1]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <£)020/620.48.78 - di-za 13-17u
‘Paramaribo, stad met toekomst’ [tot 6/12]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam <£>020/422.04.71 - di-zo ll-17u
"Cover" - Michael Raedecker [tot 7/12]
Krijn de Koning, Gladstone Thompson [13/12 tot 18/1]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam <£>020/625.56.51 -di-zo 12-17u
Huang Yong Ping [tot 4/1 ]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47-1016 GTAmsterdam <£>020/620.47.58 - wo-za 13-18u
Keiko Sato - installatie [tot 22/11]
■ Galerie Fons Welters
Bioemstraat 140 -1016UAmsterdam <£>020/622.71.93 - di-za 13-18u
“But you.. .but you.. .but you are blinded by reality” - Berend Strik & Matthijs 
Bouw, Joost Meuwissen [tot 15/11 ]
“Urban living, vijf Berlijnse kunstenaars, vijf posities” - Franz Ackermann, Jana 
Milev, Manlied Pernice, Daniel Pflumm en Heidi Specker [20/12 tot 31/1]
• Galerie illpi
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <£>020/638.82.11 -do-za 13-18u
Splettstösser - schilderijen [ 14/11 tot 6/12]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam <£>020/623.62.37- di-vr ll-18u za 14- 
18u Ie zo 14-17u
“A place (to be)” - Gillion Grantsaan, Ram Katzir, Dan Peterman, Gregor 
Schneider [tot 29/11]
Bas Jan Ader - video’s en filins [30/11]
Marlene Dumas [20/12 tot 31/1]
■ Galerie van Grider
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amsterdam <£>020/627.74.19 - di-za 13-17u30
Marijke van Warmerdam, J.C.J. Vanderheyden [tot 20/12]
I Loerakker Galerie

Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <£>020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Pjotr Müller, Veron Urdarianu - beelden, tekeningen [15/11 tot 13/12]
■ Maison Descartes
\jjzelgracht2A -1017 HR Amsterdam <£>020/622.49.36 - ma-vr 10-18u za-zo 13-17u
“GAP.: Musée & claustra à travers Ie monde 1982-1997” [tot 19/12]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat 409 -1017 PHAmsterdam <£)020/624.17.77- wo-zo 14-20u
Christiane Kasdorp [6 tot 30/11]
■ Montevideo
Keizersgracht264 -1016EVAmsterdam <£>020/623.71.01 - di-za 12-17u 
“Eurovisie” - Zbigniew Kupisz, Izabella Gustowska, Simon Robertshaw, René 
Beekman [tot 15/11]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam <£>020/673.21.21 - ma-zo 10-17u 
“Een middeleeuws beeldverhaal, het Hausbuch en zijn meester” [22/11 tot 18/1] 
“Glasruitjes uit.de 15de en 16de eeuw” [tot 28/1]
“Langs velden en wegen, de verbeelding van het landschap in de 18deen 19de 
eeuw” [29/11 tot 3/3]
• Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <£>020/625.72.14-di-za 13-18u
Martina Klein - schilderijen [tot 15/11]
“Waterverf” - Frank Van den Broeck, Callum Innes, Kees Smits, Jerry Zeniuk... 
[22/11 tot 20/12]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam <£>020/573.29.11 - di-zo H-17u 
“Gedichten” - Wislawa Szymborska/'Another time, another place” - Walter 
Dahn - installaties [tot 23/11]
“Instant Composers’ Pool” - Pieter Boersma - fotografie/”Sandbetg, grafisch ont
werper en museumpioniei”/”Sculptuur 1996/97" - Royden Rabinowitch [tot 30/11]
Gabriel Orozce/”Zinnen-beelden” - Joshua Rozenman [tot 14/12]
‘Posen, foto’s uit de collectie” [tot 4/1 ]
"Commitment" - Bjare Melgaard [29/11 tot 4/1]
“De eerste visie van een vaste opstelling van de collectie” [712 tot 71]
Ulay - fotografie [6/12 tot 18/1]
"Gemeente-aankopen 1997” [20/12 tot 1/2]
"Zielespiege!" - Harry Mulisch [7/12 tot 15/2]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <£>020/570.52.00 - ma-zo 10-17u -
“Auguste Préault 1810-1879” - bronzen [tot 11/1]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes45 -1012 KDAmsterdam <£>020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u
“De Gouden Eeuw van de krant, tijdsbeeld 1895-1900-1905” [14/11 tot 4/1 ] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam <£>020/622.94.34 - wo-zo 12-18u 
‘CA 90001-185” - Slater Bradley, Jessica Bronson, Greg Colson, Liz Young, 
Patty Wickman.. ./"Sampler 2, Zuidcalifomische videokunst samgensteld door 
Diana Thater” [tot 7/12]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZApeldoorn <£>055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u
“En route, de collectie van een museum onderweg naar morgen” [tot 16/11] 
“Een Rondje Gelderland, Gelderse kunstenaars in de collectie” [30/11 tot 4/1] 
Amo Kramer - tekeningen [30/11 tot 8/2]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AAAmhem <£>026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u
Meret Oppenheim retrospectieve [tot 16/11]
“Het ontsierde lichaam” - Petra Hartman - juwelen [tot 23/11]
“Ereleden van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars” [22/11 tot 8/2]
“Female power stations, Queen bees” - Jacqueline Hassink - fotografie [28/11 tot 22/2] 
“.Retrospectieve surrealist J.H. Moesman (1909-1988)” [6/12 tot 29/2]

Assen 

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstereriaan 98 - 9402 KG Assen <£>0592/33.31.11 - ma-vr 9-16u30
Alfonso Cintado - schilderijen [17/11 tot 18/12]

Breda 

■ Artotheek Breda
Boschstraat22a-4811 GHBreda £>076/514.76.76
“Kunst met een stekker’! - Kees Aatjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan,
The Arttape 2 [6/12 tot 10/1]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 -4811GH Breda <£>076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Overzicht Nederlandse affiches 1960-1966”/”Re(f)use. vormgeving en milieu”/
"Lightning ID” - Michael Kirkham [tot 30/11]
Retrospectieve Jan Roeland - schilderijen/'Lightning IV” - Hilarius Hofstede [14/
12 tot 8/2]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda <£>076/514.19.28 - do-zo 13-17u
Diederik Klomberg, Ellen Augustijnen, Arie Huisman [tot 7/12]

25/10/97 - 16/11/97

Stan Van Houtven
schilderijen en werken op papier

29/11/97 - 21/12/97

Jef Gysen
recente tekeningen & schilderijen

Œ 
UI 
9

œ 
o 
û

Doelenstraat 41 
B-2440Geel

tel/fax:014-582751
E-mail:
deslijperij@glo.be 
www: http://
titan.glo.be/desiijperij

De Vierde Dimensie
Galerie voor hedendaagse kunst en architectuur

Zevenbergseweg I2 tel. 024 696 2176
NI 6586 AJ Piasmolen fax 024 696 2990
Openingstijden: do t/m zo I3-I8 uur (do tot 2I uur)

tot 23 november
Aurélie Nemours
retrospectieve — schilderijen, gouaches en grafiek

30 november - 21 december
Kunstenaars van Art Cologne 1997
Charles Bézie, Eduardo Chillida, Gilbert Decock, Jo Delahaut, Toon Janssen, 
Antonia Lambelé, Cyril Lixenberg, Jeroen Meijs, Aurélie Nemours, Henk van Putten

uit.de
mailto:deslijperij@glo.be
titan.glo.be/desiijperij


Delft 

■ Stichting kunstcentrum Delft
Kruisstraat 71 - Delft <0015/212.36.36
“Kunst met een stekker” - Kees Aafjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [tot 29/11]

Den Haag 

•HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag<0070/365.89.85 - ma-w 12-17u
“Vito Acconci, alle videowerken en films vanaf 1970/Park in het Water"/‘Fresh

Acconci" - Mike Kelley & Paul McCarthy - video [tot 10/1 ]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag <0070/365.89.85 - di-ra 12-17u
“De bezetenen van het Ontariomeer” - Gerlach & Koop [tot 29/11]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514EHDenHaag <0070/338.11.11 -di-zo ll-17u
“Steltman 1917-1997’ - toegepaste kunsten/'Venetian glass, secrets of Murano”
[13/9 tot 16/11] /

Auke de Vries - sculpturen [20/12 tot 22/2]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerftplein 1 - Deventer <00572/39.14.34 - di-w 1T-I7u
“Overzicht van recente aankopen van de Gemeente Deventer’ ’ [tot 10/1]

Dordrecht

•Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht <00/78/613.75.62 - di-zo 14-17u 
“Hartstocht’ - Jacqueline Besemer, Fred van Rijen, Cor van Dorp, Ada van Pel 
Anja de Jong, Evelyn Jansen... [14/11 tot 18/12]

Eindhoven

Baarsstmat38-5615RGEindhoven <0040/255.15.30-di-zo 14-17u
“Via Brussel” - Orla Barry, Annick Nolle, Frank F. Castelyns, Marion Lachaise 
[23 tot 30/11]
■ Van Abbemuseum

Vohderweg 1 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Sleeping beauty, hoogtepunten uit de collectie” [tot 23/11]
"Zelfportretten ai aanverwante werken 1977-1984” - Jan Vercruysse [7/12 tot 1/2]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen <0050/366.65.55 - di-zo 10-17u
“Mutant materials in contemporary design” [tot 30/11]
Azzedine Alaïa - mode [6/12 tot 8/3]
■ Stichting De School, Tschumipaviljoen
Hereplein - Groningen <0050/314.45.62
“Puft” - Anne Marie van Splunter [tot 16/11] :
•Kunstcentrum Niggendijker
Hofstraat 21 - 9712 JA Groningen <0050/312.36.91 - do-zo 14-17u30 
"ELP" - Hans Ansems, Wiebo van Mulligen, Maria Roosen, Q.S. Serafijn,
Liedeke Kruk, Mark Manders... [tot 23/11]

Laren 

■ Singer Museum
Oude Drift! -1251 BS Laren 0035/531.56.56 - di-za ll-17u zo 12-17u
Pierre Boncompain - schilderijen [tot 30/11]
Pierre Lumey - sculpturen [7/12 tot 18/1]
“Collectie Sara Lee Corporation, an impressionist legacy” [tot 18/1]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turftnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13- 
17u
“Pop art, over poppen, mensen en beelden” [29/11 tot 1/3]

Leiden 

■ Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden
Witte Singel 27 - Leiden 0071/527.28.01 - ma-vr 9-22u za 10-17u zo 13-17u 
“Boeken en andere gebruiksvoorwerpen, een keuze uit de collectie van en 
bibliofiele analfabeet” - Norman Beierle [tot 2Ó/11]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 0043/329.01.90 - di-zo ll-17u 
"Bonnefanten Festival, 36 exposanten van PJ.H. Cuypers tot de jongste 
generatie”/Jens Stittgen - tekeningen/”Fallen” - Andréas Slominski [tot 1/2] 
■ Hedah
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht 0043/325.80.11 - 12-18u
Birgitta van Drie [tot 15/12]
Dré Devens [19/12 tot 5/1]

Middelburg

m De Vleeshal

Markt - Middelburg 00118/67.55.23 - di-zo 13-17u 
“Lifetime soundtrack” - Dora Garcia [tot 14/12]

Nijmegen 

■ Njjmeegs Museum Commanderie van St Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 0024/322.91.93 - ma-za 10-17uzo 13- 
17u
“Gerard Noodt, 1647-1997’/”50 jaar GBK” [8/11 tot 14/12]
“Topografische etsen van H.E. Roodenburg (1895-1987)” [20/12 tot 25/1]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen O024/360.17.46 - do-zo 13- 
17u
“Petrol station” - Jeroen Kooijmans [14 tot 30/11]
“Firewashing” - Anthony Litjes [7 tot 21/12]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65- 5341GC Oss 00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30 
“Parcours de tocht" - Henri Jacobs [tot 14/12]

■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam 0010/441.94.00 ■ di-za 10-17u zo 
ll-17u
Atelia van Lieshout [tot 16/11]
“Leven in Stijl, ornamentgrafiek 1550-1920 uit de collectie Scheurleer” [tot 7/12] 
“Kinderen kiezen kunst”/”Daan van Golden: youth is an art”/Mike Kelley, 
Sharon Lockhart, Nan Goldin, Rineke Dijkstra [tot 7/12]
Jorge Pardo [20/12 tot 8/3]
“Max Ernst in beeld, The Capricorn Trust-collectie, New York” [6/12 tot 8/3]
“Ha gebruiksvoorwerp: minnelusf ’ [20/12 tot -13]
Marcantio Raimondi [20/12 tot -/3]
Paul Beckman [tot -/3]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade 25-3016DM Rotterdam 0010/411.22.01 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [tot eind 1998]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“India 50 jaar onafhankelijk, traditie en verandering” [tot 16/11]
“Beyond the wall, 26.36°” - Daniel Libeskind [tot 23/11 ]
“J.H.W. Leliman (1878-1921), architect en publicise [tot 16/1]
“Hamburg-Rotterdam, transformatie van de havenstad” [tot 30/1]
“Chiado Lissabon, uitbreiding Stedelijk Museum Amsterdam en ha Portugese 
Paviljoen voor Expo ’98 in Lissabon” - Alvaro Siza
“De regie van de stad, 100 jaar stedenbouw in Europa” [18/12 tot 5/4]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BNRotterdam 0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“World Press Photo Joost Swart Masterclass”/”Actuele persfotografie uit 
Nederlandse landelijke dagbladen” [tot 5/12]
“Dismal sciences, retrospectieve Allan Sekula 1972-1996” [13/12 tot 25/1]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo ll-18u
Rita McBride [tot 11/1]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraal/Boulevard - Scheveningen 0070/358.58.57- d-zo ll-17u
Ha eigen gezicht, kunstenaars uit de Rijksakademie 1986-1997, een keuze van
Auke de Vries” [tot 7/12]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam 0010/246.36.66- di-za ll-17uzo 12u30-17u 
"Radicaal-beeld" - schilderijen - Ben Akkerman, Thomas Emde, Stefan Gritsch, 
Herbert Hamak, John McCracken... [tot 16/11]
“Unisono 4; Henri Jacobs, le sol sur le mur” [29/11 tot 11/1]
“Ha uitzicht van de duif, grafiekmap van Constant ma gedichten van Jan 
Elburg” [6/12 tot 8/3] .

Sittard

■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroelaveg ll3 A - 6132 Sittard 0046/452.36.86- wo-za 14-17u
Gerrit Zebeda, Ed Gebski, Ellen Ligteringen [tot 16/11]
"Patrick Rikers & Golden Harvest” - performance bij de vernissage/Patrick
Rikers, Hil van Nea, Danne van Schoonhoven, Marcel Blekendaal [7/12 tot 11/1]
■ Stedelijk Museum Ha Domein
Kapittelstraat 6- 6131 ER Sittard 0046/451.34.60- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 

.“The social life of roses or why Fm never sad” - Pipilotti Rist & Samir - video, 
muziek [tot 4/1]

Haarlem
Plasmolen Tilburg

■ De Vishal
G rote Markt20-2011 RD Haarlem <0023/532.68.56 - ma-za ll-17uzo 13-17u
Viola van Eek, Rob Verhagen - objecten, fotografie [tot 1/12]
“Uitwisseling” [6 tot 29/12]
■ Tey Iers Museum
Spaame 16 - 2011 CHHaarlem <0023/531.90.10 - di-zra 10-17u zo 12-17u
“De grootste elektriseermachine ter wereld” [tot 23/11]
“Nederlandse tekeningen, 1900-1950” [tot 30/11]
“Topstukken van de bibliotheek” [tot 7/12]
“Rembrandt en zijn kring, tekeningen uit de Frits Lugt Collectie” [13/12 tot 15/2]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HKHeerlen <0045/560.44.49 - di-vr 11-ï7u za-zo 14-17u 
“Ian Hamilton Finlay, grafisch werk” [16/11 tot 18/1] 

‘s Hertogenbosch 

■ Nova Zembla
Lederstraat 9-11 - 5223 ‘s Hertogenbosch 0073/621.50.22 ■ do-zo 14-17u 
"Binnen/buiten" - Marcel Doorduin, Peter De Graaf, Zhou Jun, Elli Slegten... - 
schilderijen [tot 30/11]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
“La gare, de oude en nieuwe spoorzone van ‛s-Hertogenbosch"r ’Receptie en 
ontwikkeling van de fotografie in Brabant in de 19de eeuw” [tot 30/11] 
“Bijzondere aanwinsten” [tot 11/1]
“Hendrik Wiegersma, kunstenaar, verzamelaar, mythe” [ 12/12 tot 8/3]

Hilversum

•Exedra
Langestraat 52 - Hilversum 0035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo 14-17u
“MVRDV, huizen en tuinen” - architectuur [tot 30/11]
David Bade, Erik van Lieshout [7/12 tot 11/1]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Schilda ik wou mezelve zien” - FM Bloom, Hans Abbing, ... [tot 7/12]
“Verbeelding van de macht, de Balicollectie van Margaret Mead” [19/12 tot -/I]

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586Plasmolen 0024/696.21.76- do 13-21Ü vr-zo 13- 
18u
Aurélie Nemours - schilderijen, gouaches, grafiek [tot 23/11]
“Kunstenaars van Art Cologne 1997” - Charles Bézie, Eduardo Chillida, 
Gilbert Decock, Jo Delahaut, Toon Janssen, Antonia Lambelé... [30/11 tot 21/ 
12]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 00475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14- 
17u
“Athmospheric phenomena” - Jan Martens - schilderijen [tot 23/11]
Joep Nicolas - glaswerk [tot 18/1]

Roosendaal

■ Tongerlohuis
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 00165/56.64.85 - di-zO 14-17u
José van da Valk, Robert Volmer - schilderijen, sculpturen [tot 8/12]

Rotterdam 

■ Centrum Beeldende Kunst Villa Alckmaer
Westersingel 83 - 3015LC Rotterdam 0010/436.59.99 - wo-vr 12-17u 
“Zelfportret, geen gezicht’ - Jeroen Joosen [tot 16/11]
■ De Vaalserberg
Witte de Withstraat44 - 3012 BR Rotterdam 0010/414.88.74 - do-zo 13-17u
“TO BE ME” - Giorgio Sadotti [tot 7/12]
“Presentatie publicatie Nomadia” [21/12,16u]
B Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011 KZ Rotterdam 0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30 
“Berlin-Rotterdam, kunstenaars uit Berlijn" - Eva Castringius, René Harar, 
Herbert Hofa [tot 23/11]
■ Goethe Institut
‘s-Gravendijkwal 50-52 - 3014 ED Rotterdam <0010/436.54.11 - di-do 10-I9u 
vr 10-17u za-zo 13-17u
Gabriele Langendorf - schilderijen [tot 14/11]
“Sensation und Sinnlichkeit’ - Fides Becker - schilderijen [22/11 tot 9/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10-17u zo 11- 
17u
“Brancusi, Tzara en de Roemeense avant-garde” [tot 16/11]
‘Europa!” - Inge Morath - fotografie [tot 30/11]
“Retrospectieve Edward Steichen” - fotografie [tot 30/11]
“De Haagse School, een groots overzicht” [tot 18/1]

•Scryption
Spooriaan 434A - 5038 CH Tilburg 0013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Copy art, kopiëren ma de K van Kunst’ [tot 1/3]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
Robert Zandvliet - schilderijen [tot 4/1]
Giuseppe Penone - beelden, tekeningen [tot 8/2]
“Hamburg Lerchenfeld, een fotowerk uit 1975-1976” - Sigmar Polke [tot -/4/98]
“De tuin van John Körmeling" [tot zomer 1998]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zo 13-17u30
"Zagen-koken-drogen" - William Speakman [16/11 tot 14/12]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XAUtrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
"Eigenwijze mode” [tot 4/1]
“Archeologische vondsten van ha ABC’ [tot 4/1]

Waalwijk 

■ Kunstuitleen Dijkstra
Gmte Straat 180 - 5141 Waahvijk0O416/33.42.O3 - wo-vr 13u30-17u30vr 19-
21u za 1317u
Yves Velter [tot 29/11]

Zutphen 

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88 - 7216DEZutphen 00575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-zo 13u30-17u
Wessel J. Huisman - schilderijen, tekeningen [15/11 tot 4/1]
"Bieruma Oosting Prijs 1997’ [22/11 tot 11/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 januari 1998. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 december 1997 op ha postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.

VAALSERBERG

Witte de Withstraat 44/1 
3012 BR Rotterdam 
Tel./fax 010-4148874

Email vb@v2.nl 
www.v2.nl/vaalserberg

9 november t/m 7 december 
TO BE ME 

GIORGIO SADOTTI 
opening 9 november 16.00 u 

finissage 7 december 16.00 u

21 december 16.00 u 
NOMADIA

PRESENTATIE PUBLICATIE
open do t/m zo van 13.00 t/m 17.00 u

A) °
GEBRUIKSVOORWERPEN — EEN KEUZE UIT DE COL- 

"MTIE VAN EEN BIBLIOFIELE ANALFABEET
E"-

INSTALLATIE van Norman Beierle
HM DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK TE LEIDEN
WITTE SIN&EL 2? , LEIDEN__________________________

OPENINGSTIDEN: MA.-VR. 920-2200 UUR
ZA 102 - 17— UÜR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZO- 73* -17- UUR
voor. MEER INFORMATIE: n-74 E M /45 a orBELLEN OF FAXEN 071~5bb154g

mailto:vb@v2.nl
http://www.v2.nl/vaalserberg


Brieven
Ten geleide...

Met deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan de 
verbolgen, verbaasde of tevreden lezer om te reageren op 
artikels in de vorige editie(s) van De Witte Raaf. Voor 
deze bijdragen zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. 
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties 
te weigeren of in te korten. Gelieve uw brieven te sturen 
naar het volgende adres: De Witte Raaf, Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.

ERIK VISSER EN DE MONDRIAAN STICHTING. In 
zijn reactie op Koen Brams’ Brief aan de Mondriaan ver
meldt de heer Melle Daamen, directeur van de Mondriaan 
Stichting, dat de heer Erik Visser van het adviesbureau Olde 
Heuvelt & Visser een opdracht voor het tijdschrift Metro
polis M heeft uitgevoerd. Dit is nooit en te nimmer het geval 
geweest. Als verre kennis hebben Arjen Kok en Alied 
Ottevanger de heer Visser ruim tien jaar geleden, in het 
allereerste begin van Metropolis M, in de informele sfeer om 
advies gevraagd. De huidige redactie heeft noch met dit 
advies, noch met dit contact iets van doen.

ABONNEMENT
Het abonnement kost 750 BEF/40 NFL en geldt voor zes nummers.
Het kan op elk moment ingaan. Na ontvangst van betaling wordt het eerste nummer van uw abonnement toegestuurd.
Ook losse nummers van De Witte Raaf kunnen (na)besteld worden. Een los nummer kost 200 BEF/12 NFL.
In het vorige nummer van D,e Witte Raaf verscheen een register met alle teksten die vanaf nr. 36 (maart 1992) lot nr. 68 (juli 1997) in De Witte Raaf gepubliceerd werden.

LEZERSSERVICE
De abonneehouder van De Witte Raaf kan bovendien profiteren van kortingen op boeken en multipels.
De volgende uitgaven zijn reeds aan een enkel voor de abonneehouder verminderd tarief beschikbaar;

• Lawrence Weiner, A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER, een affiche, 100 x 70 cm, offset in drie kleuren, 
een uitgave van Yves Gevaert, Vlaams Theater Instituut en KunstenFestivaldesArts, Brussel, 1996,

• Dirk Lauwaert, Artikels, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1996.
• Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling - Essays over kunst, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1997.
• Linda Warmoes, KUNST - een feuilleton in afleveringen, uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997.

Affiche/Lawrence Weiner 
Boek/Dirk Lauwaert 
Boek/Frank Vande Veire 
Boek/Linda Warmoes

voor niet-abonneehouders

275BEF/15NFL
895 BEF/51 NFL 
895BËF/51NFL

499 BEF/27,5 NFL

voor abonneehouders

100 BEF/5,5 NFL
745 BEF/41 IfFL
745 BEF/41NFL

399BEF72L5NFL

Let Geerling

In de bovengenoemde prijzen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde uitgaven toegestuurd.

HOETE BETALEN
Vanuit België. Gelieve op het overschrijvingsformulier uw naam en adres te vermelden, het nummer waarmee u uw abonnement wilt laten 
beginnen en de door u gewenste uitgaven. Belgisch rekeningnummer: 422-2181611-46

> '. Let Geerling is de hoofdredacteur van Metropolis M

Vanuit Nederland. Gelieve eerst telefonisch of per brief contact met het redactiesecretariaat te nemen.
De Witte Raaf, Postbus 1428, B-1000 Brussel I, 32-2-223.14.50. Nederlands rekeningnummer: 63 31 38 452 (Kredietbank NL, Breda)
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 64 - NOVEMBER-DECEMBER 1996 VOORAF UITGEVERIJ

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

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
• De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar' best 
vermogen geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot 
de redactie.
• Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten. ‘

Uitgever
DWR/TWRvzw
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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

Dc Mondriaan Stichting
REDACTIE

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 aan
leiding van Tien jaar bruggen bouwen tussen cultuur en economie 
van de Stichting voor Kunstpromotie • Steven Jacobs A fatality 
of misinterpretation Over de kunsttheorie van Clement Greenberg 
■ Sven Lütticken Het geheugen van de hedendaagse kunst Over 
Gerhard Richter, Jeff Wall en Mat Collishaw • Koen Brams 
Vuilheid kan van een betoverende schoonheid zijn Interview met 
Linda Warmoes

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

PRAKTISCHE GEGEVENS
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0774-8523

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'históire • 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-JVNI1997 

• WJ.T. Mitchell Wat willen beelden nu werkelijk? ■ Bart 
Verse haffel De beeldruimte van het stilleven (van Cotn tot Coorte) 
■ Bart Meuleman De ban, en hoe ze soms gebroken wordt ■ 
Steven Jacobs Nomaden tussen de geometrie Leegte en architec
tuur 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 Graw en Stefan Germer van Texte zur Kunst

NUMMER 68 - JVU-AVGUSTVS1997 

■ Jacques Derrida Kosmopolieten aller landen, kop op! ■ 
Dominic van den Boogerd Things to do in Venice when you're 
dead ■ Jeroen Boomgaard DX ■ Sven Lütticken De gekke 
toerist en de flaneur: Gabriel Orozco en Stephen Wilks ■ Carel 
Blotkamp De kunst van het vernietigen Over The Destruction of 
Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution van 
Darjo Gamboni ■ Koen Brams Open Brief aan de Mondriaan 
■ Iris Steen Vlaanderen en Nederland: de romantiek voorbij ■ 
Dirk Pültau Verzameling Vlaanderen

NUMMER 69 - SEPTEMBER-OKTOBER1997 

■ Paul De Vylder Janus Bifrons: het blikveld van de allegorie ■ 
Frederik Leen Skulptur. Projekte in Munster 1997 ■ Mark 
Kremer De verdwaalde vreemdeling. OPENSTELLING in het 
Begijnhof ■ Dirk Pültau Verzameling Vlaanderen. Deel 2 ■ 
Dirk Pültau Verzameling Vlaanderen: een gesprek met Robert 
Hoozee ■ DE WITTE RAAF / Register nr. 36 tot en met nr. 68

AUTEURS 

■ Eddy Bettens Freelance tekstschrijver. Vertaalt regelmatig 
voor De Witte Raaf.
■ Steven Jacobs Kunstcriticus. Als wetenschappelijk medewer
ker verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedebouw, Uni
versiteit Gent, en als docent aan het Architectuur Instituut Sint- 
Lucas Gent en Brussel. In 1996 verscheen Henry Van de Velde, 
wonen als kunstwerk, woonplaatsen voor kunstXA] Uitgeverij Van 
Halewyck.
■ Mark Kremer Kunsthistoricus en criticus. Was van 1994 tot 
en met 1997 verantwoordelijk voor het beeldende kunst 
programma van Festival a/d Werf in Utrecht. Sinds 1994 als 
docent kunsttheorie verbonden aan het Curatorial Training 
Program van De Appel.
■ Ilse Kuijken Schrijft over beeldende kunst. Publiceerde 
voorheen in De Witte Raaf interviews met Mark Manders en Joëlle 
Tuerlinckx.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.L en is 
actief als essayist. Als redacteur verbonden aan het Benjamin- 
joumaal. Recente projecten: Brussel. Scherven van geluk (samen 
met Jef Comelis en Pieter T’ Jonk, BRTN, 1995) en Sluipwegen van 
het denken (essays over Michel de Certeau, samen met Koenraad 
Geldof, SUN, 1996). Zopas verscheen bij Van Halewijck Schim
menspel, essays over de hedendaagse onwerkelijkheid.
■ Bart Meuleman Auteur. Mede-oprichter van Bebuquin, 
uitgever van theaterteksten. Zopas verscheen van hem de dichtbundel 
kleine criminaliteit bij uitgeverij amerika.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raaf sinds januari 1994.
■ Ernst van Alphen Hoofd Communicatie in Museum Boijmans 
van Beuningen in Rotterdam. Hij publiceerde onder meer Toekomst 
der herinnering: essays over moderne Nederlandse literatuur (Van 
Gennep, 1992), Francis Bacon and the Loss of Self (Harvard 
University Press, 1993) en Caught by History: Holocaust Effects in 
Contemporary Art, Literature and Theory (Stanford University 
Press, 1997).

IN HET VOLGENDE NUMMER 

elfde jaargang - nr. 71 - januari 1998
(deadline: 15 december 1997)

Het kunstenaarschap: de noodzaak van vertoon en/of isolement
■ Hoe reflecteertdekunstenaarinzijn werken overzijnkunstenaarschap?
■ Twee modellen: de dandy en de flaneur
■ De Portretten van de Kunstenaar van Jan Vercruysse
■ De performance
■ Mode, een stand van zaken op het vlak van de theorievorming

BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme 
Tweemaandelijks
Planning
nummer 71
nummer 72
nummer 73
nummer 74
nummer 75
nummer 76

verschijnt
1 januari 1998

1 maart 1998
1 mei 1998
1 juli 1998

1 september 1998
1 november 1998

deadline
15 december 1997

15 februari 1998
15 april 1998
15 juni 1998

15 augustus 1998
15 oktober 1998

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

ABONNEMENT

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Gelieve op het 
stortingsformulier het nummer te vermelden waarmee u uw 
abonnement wilt laten beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf 
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit u geld 
overmaakt! Voor de speciale aanbieding, zie de advertenties op de 
pagina’ s 22,25 en 34.
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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PIPILOTTI RIST
The Social Life of Roses
or Why I'm Never Sad

■ ssgë

■ 
■ I

I

s
I

tot en met 15 november

BEREND STRIK
i.s.m. One Architecture

but you... but you... but you are blinded by reality

tot en met 19 december 

open op afspraak

20 december - 31 januari

URBAN LIVING
vijf Berlijnse kunstenaars, vijf posities 

Franz Ackermann, Jana Mi lev, Manfred Pernice, 
Daniel Pflumm, Heidi Specker 

curator: Waling Boers

-ar *-*
SITTARD STEDELIJK MUSEUM HET DOMEIN
0811 1 9 9 7 040 1 1998
d i - v r'i 1 - 1 7 ; z 3i4645i346oe-mailhet domein@pi.net

Met onderst e u m i n g” PRO H E L V ET I A S c h w e i z e r

GALERIE FONS WELTERS
Bloemstraat 140, 1060 U Amsterdam 

Vox (+31) 20 622 71 93 Fax (+31) 20 620 84 33 
Open dinsdag tot en met zaterdag van 13-18 uur 

en de eerste zondag van de maand

25 oktober - 29 november

radicaal-beeld
Ben Akkerman, Thomas Emde, 
Stefan Gritsch, Herbert Hamak, 
Twan Janssen, John McCracken, 
Patrick Rohner, Alice Schorbach,

Mitja Tusek
13 september - 16 november 1997

Unisono 4. 
Henri Jacobs.

Le Sol sur le Mur
29 november 1997 - 11 januari 1998
Presentatie van recent werk in aansluiting op de overzichts

tentoonstelling Parcours de Tocht van Henri Jacobs in

Museum Jan Cunen in Oss, 19 oktober - december 1997

A PLACE ito bei

Gillion Grantsaan 
Ram Katzir 
Dan Peterman 
Gregor Schneider 
opening 25 okt. 17-19 uur

een keuze van Mariska van den Berg

20 december - 31 januari

M
Hoogstraat 112, NL-3111 HL Schiedam

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

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00 - 17.00 uur,

zondag en feestdagen 12.30 - 17.00 uur.

Marlene Dumas
opening 20 dec. 17-19 uur

•S museum
fhiete

Galerie Paul Andriesse Prinsengracht 116
1015 EA Amsterdam Tel 020. 623 62 37 Fax 020. 639 00 38
Open dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur zaterdag 14-18 uur
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