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Het kunstenaarschap
Van de Vlaamse werkzoekende school
verlaters die in juni 1995 afstudeer
den, is een jaar later nog één derde van 
de meisjes, en één vierde van de jon
gens werkloos. Een dramatische sta
tistiek! Voor het artistieke onderwijs 
- onze académies, zeg maar - ziet de 
situatie er nog ernstiger uit: niet min
der dan 41% van de meestérs in de 
kunst zit na één jaar nog steeds zonder 
werk. Het is -blijkbaar niet gemakke
lijk om kunstenaar te worden. Terwijl 
elke nieuwe lichting pas afgestudeerde 
kunstenaars dé weg naar het artistieke 
succes probeert te effenen, wagen ook 
talloze ongeschoolde avonturiers hun 
goed geluk. En waarom niet? Zeg eens 
eerlijk, wie van ons heeft niet ooit de 
droom gekoesterd om iets te maken 
dat iedereen paf zou doen staan? In 
ieder van ons, toegegeven bij de enen 
wat meer dan bij dé anderen, schuilt 
toch het verlangen om eens iets echt 
groots te doen, iets dat heel veel bete
kenis heeft, Op het eerste gezicht totaal 
onnuttig is, maar uiteindelijk heel veel 
geld kan opbrengen - kunst dus.
Over de jónge kunstenaar en de specu
latieve kanten van het kunstbedrijf 
hebben we het al in het lang en het 
breed gehad. Het kunstenaarschap zelf 
staat nu centraal: hoe reflecteert de 
kunstenaar over zijn roeping en in 
hoeverre maakt hij . daarbij gebruik 
van minder of meer retorische trucs? 
Sven Lütticken gaat op zoek naar de 
historische wortels van het kunstenaar
schap. Zo gauw dé kunstenaar de ran
gen van dé ambachtslieden ontstijgt, 
duiken ook de eerste kunstenaars
mythen op. In dé eeuwen die daarop 
volgen probeert de kunstenaar greep 
te krijgen op zijn eigen mythe, soms op 
zeer lucide wijze (Marcel Duchamp), 
vaak evenwel ook op een ronduit de- 
magogische manier (Joseph Beuys). In 
de volgende bijdragen wordt nagegaan 
hoe Thierry De Cordier en Jan 
Vercruysse in hun kunstpraktijk zelf 
omgaan met de problematiek van het 
kunstenaarschap. Frank Vande Veire 
voerde een lange correspondentie met 
De Cordier, waarvan hier jammer ge
noeg alleen Vande Veires ‘helft’ gepu
bliceerd wordt. Bart Verschaffel be
handelt Vercruysses Portretten van de 
Kunstenaar. “Broodthaers werkt op 
de Idee van dekunst” aldus Verschaf
fel, “Vercruysse, die niet enkel na de 
Kunstgeschiedenis maar ook na 
Broodthaers nachlebend kunst maakt, 
werkt op de Idee van de kunstenaar en 
diens blik”. De kunst van het kunste
naarschap, daarover handelt het eer
ste deel van déze aflevering.
Verder in. dit nummer: Bernadette 
Klasen en Rudi Laermans over het 
project Geheugenverlies. Verantwoor
delijkheid en collaboratie. Willy Kessels, 
fotograaf, Dirk Piiltau over de gewij
zigde omgang met de 19de-eeuwse 
kunst, Dirk Lauwaert óver mode, een 
polemische terugblik óp de eerste helft 
van de jareh ’90 door Benjamin 
Buchloh, en de éerste aflevering van 
het gloednieuwe feuilleton De lage lan
den, een stripverhaal.
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De onmisbaarheid van de kunstenaar
Over kunstenaarsmythen en intentieverklaringen

Caspar David Friedrich

Zicht op het linkervenster van het atelier Zicht op het rechtervenster van het atelier

Een dubbele pagina in de wekelijkse fullcolour 
bijlage van de Süddeutsche Zeitung: het hoofd 
van Damien Hirst, eenmaal met en eenmaal 
zonder gasmasker. Dat gasmasker is tegen de 
enorme stank die Hirsts werkwijze soms met 
zich meebrengt, zo verneemt men in dé inlei
ding van het interview met de Britse kunste
naar. In grote letters staat bij deze foto’s de 
titel van het vraaggesprek: Was geht in diesem 
Kopfvor? [1] Hoe komt die kerel er in hemels
naam op om dit soort dingen te doen - een kalf 
doormidden snijden, bijvoorbeeld? De ten- 
toonstelling van Hirst, die de aanleiding is 
voor het interview, heet The beautiful afterlife, 
en de interviewer vraagt of de kunstenaar 
inderdaad in een léven na de dood gelooft. 
Damien ontvouwt daarop zijn ideeën over 
dood en vergankelijkheid — dat asbakken 
eigenlijk kerkhoven voor sigaretten zijn? en
zovoort. Vervolgens springt de interviewer 
over op Damiens verhuizing naar het platte
land -we komen te weten dat Londen met zijn 
uitgaansleven en het bijbehorende cocaïne
gebruik de kunstenaar teveel werd. We ver
nemen ook dat Damiens vriendin hem vooral 
als mens waardeert, niet zozeer als kunste
naar. Een van de hoogtepunten van het ge
sprek is de volgende- dialoog:

SZ-Magazin: Für Dave Stewarts neue Platte 
haben sie viele Bilder mit gekochten Eiem 
gemacht. Mogen sie Eier?
Damien Hirst: Ja, gerade heute morgen hatte 
ich eins zum Frühstück. Gekocht.
SZ-Magazin\ Wie machen sie die auf? 
Damien Hirst: Immer mit einem Löffel. Ich 
schlage den Kopf ab. Darm schneide ich das 
Brot in dicke Streifen, schmiere Butter drauf 
und tunke die Streifen in mein Ei.

Het gesprek wordt afgerond met een gedach- 
tenwisseling over Damiens sigaretten
verslaving en wederom over eeuwig leven, 
dood en verval;
Dé interviewer van de Süddeutsche stelt op 
een dermate dróge toon de meest banale vra
gen dat het vermoeden rij st dater enige ironie 
in het spel is. In zekere zin levert hét artikel 
zelfs commentaar op de actuele omgang met 

kunst in dag- en weekbladen, op radio en 
televisie. Kunstenaars zijn vandaag de dag 
veel interessanter dan kunstwerken. Kunste
naars kunnen praten, soms zelfs erg vlot. Zij 
hebben menselijke, al te menselijke eigen
schappen en leiden misschien zelfs een inte
ressant leven. Het kunstwerk heeft een 
onthutsend gebrek aan dat alles. In het tijd
perk van de human interest heeft het kunst
werkduidelijk een p.r.-probleem. De kunste
naar vangt dit gemis moeiteloos op. Hij kan 
zijn intenties toelichten en liefst ook over zijn 
leven vertellen en anekdotes uitkramen. Ide
aliter combineert hij alles: worden zijn inten
ties gerelateerd aan zijn leven en zijn karakter, 
en wordt het ontstaan van een bepaald werk 
voorzien van een anekdote.
Dat kunstenaars hun werk begrijpelijker of 
aantrekkelijker trachten te maken door het 
publiek te voederen met verhalen over hun 
leven en mét toelichtingen bij hun artistieke 
bedoelingen is een betrékkelijk recente ont
wikkeling. Weliswaar is het genre van de 
kunstenaarsbiografie al oud, maar tot aan de 
romantiek werd de beschrijving van het levén 
en het karakter van de kunstenaar niet struc
tureel ingezet om kunstwerken te verklaren. 
De instrumentalisering van de kunstenaars
mythe - het beeld dat van het leven en het 
karakter van een kunstenaar bestaat - is ty
pisch modem. Van nog recenter datum is de 
fixatie op intentieverklaringen - toelichtin
gen van de kunstenaar bij zijn werk. Tegen
woordig worden deze twee verklaringswij zen 
moeiteloos met elkaar gecombineerd.

De kunstenaar verschijnt ten tonele

Pas als de kunstenaar zich losrukt uit de 
rangen van de ambachtsman, worden zijn 
persoonlijkheid en leven interessant. De lage 
status van fysieke arbeid in dë oudheid ver
hindert de algehele emancipatie van de kun- 
stehaar. [2] In de oudheid verwerven slechts 
enkele groten zoals Apelles en Zeuxis een 
status die vanaf de 4de eeuw voor Christus tot 
het op schrift stellen van anekdotes en biogra
fieën leidt. In de Renaissance boekt de strijd 
voor opname van de beeldende kunst in de
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verheven kring van de artes liberales meer 
succes. Vanaf Alberti’s Della pittura wordt 
een intensieve campagne gevoerd tegen de 
bevoogding van de kunstenaar door de gilden. 
Vasari, die dit ideaal van de succesvolle en 
nobele schilder als geen ander aanhangt, schrijft 
in het midden van de 16de eeuw een enorm 
invloedrijke verzameling Vite (1550/1568), 
een bundeling van biografieën die als model 
voor vele latere werken zou dienen.
Het stereotiepe en anekdotische karakter van 
deze kunstenaarsbiografieën is onder meer 
door Ernst Kris en Otto Kurz geanalyseerd in 
hun studie Die Legende vom Künstler. Ein 
historischer Versuch. [3] Eén van de topoi in 
de levensbeschrijvingen van kunstenaars be
treft de aangeboren aard van de genialiteit. 
Creativiteit is een. goddelijke gift. Zo staat 
Vasari in de biografie van Giotto uitgebreid 
stil bij dé ontdekking van diens talent. Het 
waren tekeningen in zand en op stenen die de 
Duccio overtuigden van het uitzonderlijk grote 
kunstenaarschap van het jonge herdertje. De 
wonderbaarlijke manifestatie van het genie op 
jeugdige leeftijd is een thema dat met ingang 
van de Renaissance ook in vele andere levens
beschrijvingen van kunstenaars terugkomt. 
Enkele van die gestandaardiseerde anekdotes 
in de beschrijvingen van kunstenaarslevens 
uit de Renaissance en de Barok zijn ook al in 
de biografieën uit de oudheid te vinden. Zo 
zijn er de vele varianten van de anekdote van 
de kunstenaar die zijn kunstwerk voor reali
teit laat doorgaan. Der locus classicus van dit 
motief is het verhaal van Zeuxis die de vogels 
misleidde met zijn geschilderde druiven. Zijn 
collega Parrhasios bedotte vervolgens Zeuxis 
door op een paneel een gordijn te schilderen 
daf Zeuxis probeerde open te trekken om het 
onderliggende schilderij te zién. In levensbe
schrijvingen wordt ook de maatschappelijke 
status van beroemde kunstenaars benadrukt: 
vorsten behandelen hén als gelijken. Ook dit 
motief dateert reeds van de oudheid; Hier was 
het beroemde verhaal van Apelles het grote 
voorbeeld. Apelles werd verliefd op de favo
riete courtisane van Alexander de Grote, 
waarop de vorst haar aan Apelles cadeau deed 
uit respect voor diens talent



Bij de emancipatie van schilders en beeld
houwers in de Renaissance hoort een 
verheerlijking van grote kunstenaars als we
zens die door hun bijzondere verbeeldings
kracht het goddelijke kunnen aanschouwen. 
Belangrijke kunstenaars hebben niet alleen 
zelf bijna een goddelijke status, maar gedra
gen zich ook als volmaakte hovelingen in 
kringen van edelen. Rafaël is voor Vasari het 
prototype van de goddelijk geïnspireerde maar 
niettemin wereldlijk geslaagde kunstenaar. 
Zijn creatieve furor weerhield hem er niet van 
ook zeer sociaal te zijn. Vasari beveelt kun
stenaars niet alleen Rafaëls vormentaal warm 
aan, maar ook zijn gedrag. Pas in de 17de 
eeuw zouden sociaal vaardige barokmeesters 
als Rubens en Bernini Rafaël qua succes naar 
de kroon steken.
Er is echter een concurrerend model dat vooral 
vanaf 1500 van zich doet spreken: de topos 
van het melancholische, prikkelbare en wat 
zonderlinge genie. Volgens de temperamen
tenleer van de Renaissance worden kunste
naars geboren onder de invloed van de pla
neet Saturnus. Het resultaat is een creatieve 
aanleg, maar kan ook ontaarden in melan
cholisch gepieker. Michelangelo was berucht 
om zijn onvermogen om met mensen om te 
gaan en zijn opvliegendheid. Zelfs de paus 
spaarde hij niet. Niettemin werd hij vereerd 
als het grootste genie van zijn tijd. Opdracht
gevers waren bereid om zijn nukken voor lief 
te nemen. Vasari, die nochtans de sociaal 
vaardige kunstenaar het wenselijkst acht, ver
dedigt de door hem aanbeden Michelangelo 
met de opmerking dat geniale kunstenaars 
zich wel móeten afzonderen om zich aan hun 
werk te wijden. [4] Rudolf en Margot 
Wittkower stellen in hun studie over het ge
drag van kunstenaars dat het juist de emanci
patie van de kunstenaar en zijn stijgende 
maatschappelijke status is die tot het type van 
de melancholieke en excentrieke kunstenaar 
leidt. Bevrijd van de bevoogding door de 
gildes, voelt de renaissancekunstenaar zich 
geïsoleerd. [5]
Men kan hierin al een voorafspiegeling zien 
van het latere, romantische beeld van het 
kunstenaarschap, maar dit is slechts in zeer 
beperkte mate het geval. Voor Vasari en zijn 
academische navolgers waren de regels van 
de kunst objectief vaststelbaar. Individuele 
variaties van de kunstenaar dienden binnen 
de perken te blijven. Wat de levensstijl van de 
kunstenaar betreft, was de vrijheid groter. De 
biografieën van kunstenaars staan bij Vasari 
en zijn navolgers in hoge mate lós van de 
beschrijving die hij van hun werken geeft en 
de waarde die hij daaraan hecht. De anekdotes 
over het leven van kunstenaars lijken vaak 
vooral omwille van hun entertainment-waarde 
te zijn gekozen. Een voorbeeld hiervan is de 
biografie van Fra Filippo Lippi, die voor een 
monnik een nogal liederlijk leven leidde. 
Vasari gaat daar genoeglijk op in, maar Broe
der Lippi ’ s gebrek aan moreel besef doet niets 
af aan Vasari’s waardering voor diens werk, 
dat als autonoom ten opzichte van het karak
ter van de kunstenaar wordt behandeld. [6] 
Negentiende-eeuwse auteurs, doordrongen 
van de burgerlijke moraal, zijn vaak verbijs
terd over de luchtigheid waarmee de uitspat
tingen van kunstenaars door Vasari worden 
beschreven zonder dat hij negatieve conclu
sies over hun kunst trekt. Vasari toetst elk 
oeuvre aan de bijdrage die het levert aan de 
vervolmaking van de kunst - of aan de in
standhouding daarvan, wanneer de hoogste 
graad van perfectie in de vroege 16de eeuw is 
bereikt. Deze opvatting werkt in sterke mate 
door in de 17de- en vroeg-18de-eeu wse kunst
beschouwingen, zij het dat het strenge esthe
tische ideaal steeds minder ruimte laat om in 
te gaan op de persoonlijkheid van de kunste
naar. In zijn Entretiens sur les vies et les 
ouvrages des plus excellents peintres anciens 
et modernes (voltooid in 1688) stelt de Franse 
academicus Félibien weliswaar dat het werk 
van een kunstenaar nauw samenhangt met 
zijn persoonlijkheid, maar deze opvatting 
impliceert dat niet alleen de kunst maar ook 
het kunstenaarsleven aan strikte regels dient 
te gehoorzamen. Dit blijkt ook uit De groote 
schouburgh derNederlantsche konstschilders 
(1718) van de classicistisch georiënteerde 
Arnold Houbraken, die het van zijn regels 
afwijkende werk van schilders als Adriaan 
Brouwer en Jan Steen alleen uit hun lieder
lijke karakter en ongeregelde leven kon ver
klaren. Zowel wat hun kunst als wat hun leven 
betreft, voldeden zij niet aan de norm.

De opkomst van het moderne genie

Reeds in de vroege 18de eeuw zijn er voor
zichtige reacties op het strenge academisme. 
Zo stelt Abbé Du Bos dat een kunstenaar die 
zich altijd aan de regels houdt niet per se goed 
werk maakt en dat een kunstenaar die zich 
vrijheden permitteert wél tot goede resultaten 
kan komen. [7] De traditie blijft echter het 
referentiepunt voor de kunst. In de tweede 

helft van de 18de eeuw breekt met de 
preromantiek van de Sturm und Drang een 
geniecultus los die de bevlogen kunstenaar 
zonder meer boven de regels plaatst. De kun
stenaar krijgt zijn talent en zijn inspiratie niet 
meer van God, maar put zijn genialiteit uit 
zijn eigen natuurlijke aanleg. Bijgevolg hoeft 
hij enkel aan zijn eigen wetten te gehoorza
men en geen academische regels te respecte
ren. Deze nieuwe visie uit zich met name in de 
literatuur, al is ook in de schilderkunst - men 
denke aan Fuseli - een toenemend individua
lisme merkbaar. In de romantiek leidt deze 
drastische bevrijding tot de triomfantelijke 
terugkeer van het gekwelde en excentrieke 
genie, geïsoleerd en miskend.
Vooral Duitsland beschikt in de vroege 19de 
eeuw over een fraai ensemble van getourmen
teerde schrijvers en kunstenaars. Kleist pleegt 
zelfmoord en Hölderlin valt ten prooi aan wat 
steevast eufemistisch als geistige Umnachtung 
wordt omschreven, terwijl Novalis na de dood 
van zijn jonge verloofde ontroostbaar is en 
naar de eeuwige nacht van de dood smacht, 
die hem inderdaad spoedig komt verlossen. 
Caspar David Friedrich houdt het langer vol, 
maar op zijn oude dag is hij half verlamd en 
wordt hij verscheurd door het waandenkbeeld 
dat zijn vrouw hem bedriegt. Deze gevallen 
reflecteren de schaduwkant van de vrijheid: 
maatschappelijk isolement. Rijke en mach
tige opdrachtgevers staan in de rij voor een 
werk van Michelangelo, maar met het af brok
kelen van het mecenaat en de opkomst van 
een vrije markt worden de onzekerheden 
steeds groter, ook en juist voor de meest 
vooruitstrevende kunstenaars, voor hen die in 
de gaten hebben dat de klassieke regels hun 
normatieve functie hebben verloren.
In 1809 nemen Caspar David Friedrich en 
zijn medestanders openlijk stelling tegen het 
classicisme van de machtige criticus Basilius 
von Ramdohr. Onomwonden pleiten zij voor 
de Eigentümlichkeit van de kunstenaar als het 
hoogste goed. In het jaar na deze beruchte 
Ramdohrstreit schrijft Clemens Brentano in 
samenwerking met Achim von Arnim een 
meesterlijke recensie in dialoogvorm over 
Friedrichs Mönch am Meer. Het commentaar 
dat zij een van de kijkers in de mond leggen, 
schetst treffend de nieuwe fixatie op de kun
stenaar en zijn unieke gevoelswereld: 
“Herrlich, herrlich, dieser Mann ist doch der 
einzige, der in seinen Landschaften ein Gemüt 
ausdriickt, es ist eine grosse Individualitat in 
diesem Bilde, die hohe Wahrheit, die. 
Einsamkeit, der trübe schwermutsvolle 
Himmel, er wei dóch, was er malt”. Een 
tweede heerschap voegt daar nog aan toe: 
“Und er malt auch, was er wei, und fühlt es, 
und denkt es, und malt es”. [8]
Aangezien elke kunstenaar een eigen aard 
heeft, zijn er geen universele regels. Als de 
afwijking in esthetisch opzicht de norm wordt, 
is de kunstenaarsmythe een middel om het in 
eerste instantie bevreemdende werk te natura
liseren, het begrijpelijker en menselijker te 
maken. Overigens manifesteert de nieuwe 
benadering zich ook in de omgang met de 
kunst van het verleden. Reeds in het vroegste 
manifest van de Duitse romantiek, de 
Herzensergiessungen eines kunstliebenden 
Klosterbruders van Wilhelm Heinrich 
Wackenroderen Ludwig Tieckuit 1797, wordt 
in sentimentele bewoordingen - gebruik ma
kend van oude bronnen zoals Vasari’s Vite - 
een beeld geschetst van Rafaël waarbij alle 
aandacht uitgaat naar de persoonlijkheid en 
de gevoelens van de meester. De ‘goddelijke 
Rafaël’ - tegelijk evenwichtig en succesvol - 
is voor de romantiek een soort tegenhanger 
van de gekwelde genieën die de eigen tijd 
voortbrengt. Kunstwerken komen in het hele 
boek vrijwel niet ter sprake, en een historisch 
schema zoals-bij Vasari ontbreekt al hele
maal. Wackenroder schetst niet de ontwikke
ling van de kunst maar pikt er enkele hem 
aansprekende kunstenaars uit. Het ‘kunste
naarskarakter’ is voor hem “ein eigeneS 
Gemalde”, een kunstwerk op zichzelf, dat de 
kunst naar de achtergrond dringt. [9]
De ultieme, zij het late belichaming van het 
gekwelde romantische genie is ongetwijfeld 
Vincent van Gogh. Dat Van Gogh tijdens zijn 
leven slechts één schilderij verkoopt, oefent 
een mateloze fascinatie uit op het nageslacht. 
Beter kan het isolement van het genie niet 
geïllustreerd worden. Wat de Van Goghmythe 
vóórts zo krachtig maakt, is het samenvallen 
van miskenning en geestesziekte. De ver
meende verwantschap tussen genie en waan
zin is voor de romantiek en haar erfgenamen 
een middel om een tegenwicht te bieden aan 
de toenemende rationalisering van het maat
schappelijke leven. De geïsoleerde, geeste
lijk labiele Van Gogh wordt aldus het toon
beeld van het martelaarschap van de moderne 
kunstenaar, die ten onder gaat aan de kille, 
wrede maatschappij waarin hij leeft. Julius 
Meier-Graefe noemt Van Gogh in zijn 
Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst 
de “Christus-Mensch”. Het evangelie van de 

kunstenaar vindt pas weerklank na zijn krui
siging door een harteloze en afgestompte 
samenleving. Van Goghs zelfmoord vormt 
de climax van de mythe, ook in de diverse 
speelfilms die aan zijn leven zijn gewijd. Dit 
dramatische hoogtepunt wordt meestal geas
socieerd met een van zijn laatste schilderijen, 
het sombere Korenveld met kraaien. In de 
film Lust for life uit 1955 schiet Van Gogh 
(Kirk Douglas) zichzelf neer in het korenveld 
dat hij net heeft geschilderd. [10] Korenveld 
met kraaien wordt zo een evocatie van Van 
Goghs vertwijfeling en dood. Maar ook zijn 
oeuvre in het algemeen wordt aan zijn lijdens
weg gerelateerd en als afspiegeling van zijn 
gepassioneerde karakter beschouwd. Het is 
de triomf van de romantische cultus van de 
Eigentümlichkeit, die de versteende esthe
tische normen bestrijdt in naam van het indi
vidu.

De kunstenaar verklaart zich nader

Het is typerend dat de weinige expliciet reli
gieuze schilderijen van Van Gogh variaties 
zijn op werken van meesters als Rembrandt 
en Delacroix. In de rest van Van Goghs 
oeuvre worden de oude christelijke motieven 
vervangen door symbolen als de korenschoof, 
de zaaier of zonnebloemen. Hiermee staat hij 
in de traditie van Caspar David Friedrich, die 
met boten, bomen en ruïnes eveneens een 
nieuw soort religieuze iconografie tracht te 
funderen.
Caspar David Friedrich en Philipp Otto Runge 
zien zich reeds gedwongen om hun intenties 
en. hoogstpersoonlijke iconografie schrifte- 
lijk -vooral in brieven - toe te lichten. Soms 
wordt ook een schrijvende bondgenoot onder 
de arm genomen die de intenties van de 
kunstenaar begrijpt en er zich mee identifi
ceert. De criticus Albert Aurier, die ook het 
eerste artikel - en wel tijdens diens leven! - 
over Van Gogh schrijft, neemt deze rol waar 
voor de synthetisten rond Gauguin. Paul 
Gauguin wijdt niet alleen de bevriende criti
cus Aurier in maar bewerkt ook een heel wat 
minder overtuigde collega. In 1899 schrijf hij 
een brief aan de criticus André Fontainas, die 
zich in een recensie negatief had uitgelaten 
over Gauguins Que sommes-nous ? D’où ven
ons-nous? Où allons-nous? Fontainas klaagt 
dat Gauguin een onbegrijpelijke allegorie heeft 
geschilderd, maar volgens Gauguin zelf gaat 
het om een ‘muzikaal gedicht’ dat volstrekt 
niet allegorisch is en dat via de autonome 
beeldende kracht van vormen en kleuren recht
streeks de ziel van de kijker aan spreekt. Niet
temin tracht hij in dezelfde brief de betekenis 
van de voornaamste onderdelen van de com
positie uit te leggen. [11]
Terwijl in het werk van Gauguin een span
ning bestaat tussen de allegorische kenmer
ken van zijn ambitieuzere werken en de ten
dens naar formele vereenvoudiging die zou 
moeten garanderen dat de schilderijen de 
kijker direct raken, willen kunstenaars als 
Kandinsky en Mondriaan het alleen met ab
stracte elementen klaren. De abstracte vormen- 
taal zou'objectief en universeel zijn en daar
mee de teloorgang van eeuwenoude icono
grafische conventies compenseren. Het is 
echter veelzeggend dat juist deze kunstenaars 
vlijtige schrijvers zijn en in traktaten als Über 
das Geistige in der Kunst en De Nieuwe 
Beelding in de schilderkunst hun visie op de 
kunst toelichten en aldus een context voor 
hun werk creëren.
Terwij 1 kunstenaars-theoretici als Mondriaan 
en Kandinsky met hun. publicaties zelf het 
initiatief nemen om hun intentie aan het pu- 
bliek mee te delen, krijgt ook de pers belang
stelling voor de opvattingen en ingevingen 
die de kunstenaar tot zijn werk aanzetten. 
Wanneer Picabia in 1913 in New York arri
veert voor de opening van de ophefmakende 
Armory show, de eerste grote Amerikaanse 
tentoonstelling van moderne kunst, wordt hij 
bestormd door journalisten die hem willen 
interviewen. Op die manier kan het Ameri
kaanse publiek uit de mond van de enige 
beschikbare Europese avant-gardist horen wat 
die moderne kunstenaars nu eigenlijk bezielt. 
Terwijl Picabia de reporters graag terwille is 
en zijn nogal rudimentaire kunsttheorie uit
eenzet, babbelt Marcel Duchamp - die twee 
jaar later in New York aankomt en als maker 
van Nu descendant un escalier eveneens een 
vaak gesolliciteerde gesprekspartner is - lie
ver over wolkenkrabbers en over de Ameri
kaanse vrouw. Hij legt zijn toehoorders niet 
eens uit wat een readymade is, zodat deze 
verbaasd noteren dat er in Duchamps atelier 
een sneeuwschop aan het plafond bungelt. 
T erwijl het bon ton is geworden dat het kunst
werk voor zichzelf spreekt, maar de kunste
naar het voor alle zekerheid toch maar toe
licht, is Duchamp in interviews liever terug
houdend en op vriendelijke wijze oppervlak
kig. Hij weigert om als auteur van het werk de 
schijnbare zekerheid van stellige uitspraken 
te verschaffen.

Niettemin spelen de notities van Duchamp, 
onder meer verzameld in de Boîte vertekeen 
belangrijke rol bij de interpretatie van zijn 
werk. Deze teksten zijn echter van een andere 
aard dan de intentieverklaringen van 
Kandinsky, Mondriaan of BamettNewmann. 
Deze kunstenaars willen in hun geschriften 
en in interviews de lezer de ‘juiste’ instelling 
aanleren om hun schilderijen te begrijpen. 
Die schilderijen zien ze echter als autonoom, 
als in principe niet afhankelijk van toelichtin
gen - ook al is dat in de praktijk anders. 
Duchamp daarentegen neemt teksten op in 
zijn werk. Le Grand Verre is onlosmakelijk 
verbonden met de notities die het tot op 
zekere hoogte begrijpelijk maken. Tot op 
zekere hoogte, want ook deze aantekeningen 
zijn allesbehalve eenduidig. Ze zijn er niet op 
gericht Het Grote Glas zo transparant moge
lijk te maken, maar om het verder te 
compliceren.
Duchamp heeft de intentieverklaring tot inte
graal onderdeel van het kunstwerk verheven 
en haar tot een vorm van Jarryeske literatuur 
gemaakt. Aldus wordt verhinderd dat zij als 
afdoende ‘verklaring’ van het werk wordt 
gezien, dat zij als onproblematisch wordt 
ervaren. Duchamps notities verklaren niet 
alles maar moeten net als de beeldende kant 
van zijn oeuvre ‘geïnterpreteerd’ worden. 
Met Roland Barthes zou men kunnen zeggen 
dat Duchamp zichzelf als auteur wegcijfert 
ten gunste van de tekst. In zijn programmati- 
scheopstelLa mort de l ‘auteurbetoogt Barthes 
dat de auteur een modem bedenksel is dat 
voortkomt uit een samenleving waarin aan 
het individu een grote waarde wordt gehecht. 
Deze fixatie op de auteur, op de man achter de 
tekst, heeft kwalijke gevolgen: “Donner un 
Auteur à un texte, c’est imposer à ce texte un 
cran d’arrêt, c’est le pouvoir d’un signifié 
dernier, c’est fermer l’écriture”. [12] Tegen
over de verwerpelijke cultus van de auteur 
plaatst Barthes de tekst, die openstaat voor 
velerlei leeswijzen. De auteur moet sterven 
om de geboorte van de lezer mogelijk te 
maken, aldus Barthes. ïn het geval van de 
moderne beeldende kunst is het vaak echter 
onmogelijk om zonder de intentieverklaringen 
van de kunstenaar tot een adequate interpre
tatie van het werk te komen. Dit heeft te 
maken met het feit dat er in de beeldende 
kunst geen code is die, zoals de taal, redelijk 
stabiel is. [13] Bij vele moderne kunstwerken 
zou er zonder kennis van wat de kunstenaar of 
critici uit zijn omgeving over diens intentie 
hebben gezegd, zo’n grote onzekerheid over 
de betekenis ontstaan, dat de ‘lezer’ van het 
kunstwerk nauwelijks aanknopingspunten 
vindt, dat het spel van de interpretatie hele
maal niet kan beginnen of volledig vrijblij
vend wordt.
In het verleden werd de instabiliteit van het 
beeld bedwongen door de grote rol die con
venties speelden. Betekenis werd gegene
reerd door de aanwending van gecodeerde 
vormen waarop beperkte variaties konden 
worden aangebracht. Als de autoriteit van de 
traditie in de vroege 19de eeuw voor het eerst 
serieus ter discussie komt te staan, nemen de 
kunstenaarsmythen steeds meer aan belang 
toe: de Eigentümlichkeit des kunstenaars wordt 
het essentiële. Later komt daar de intentie
verklaring als gesofisticeerder hulpmiddel bij. 
Zij kan, zoals Barthes stelt, op een gemak
zuchtige manier worden gebruikt om een 
kunstwerk ‘af te sluiten’, om de woorden van 
de kunstenaar als definitief te poneren. De 
intentieverklaring kan echter ook zelf als een 
tekst beschouwd worden die interpretatie be
hoeft. Duchamp heeft van het kunstenaars
statement een meerduidige en gelaagde tekst 
gemaakt, die hij bovendien volledig in zijn 
oeuvre heeft geïntegreerd. Zo wordt de illusie 
doorbroken dat het kunstwerk in principe op 
zichzelf staat en de intentieverklaring secun
dair is. Maar Duchamp laat niet alleen de 
statements van de kunstenaar een kwalita
tieve transformatie ondergaan, ook de rol die 
de kunstenaarsmythe ten opzichte van het 
oeuvre speelt, verandert hij drastisch. Het 
kunstwerk ziet zijn reeds aangetaste zelfstan
digheid ten opzichte van de kunstenaarsmythe 
nog verder slinken: Duchamps kunst en leven 
doordringen elkaar.

De doordringing van leven en werk

Duchamps manoeuvres om de grens tussen 
zijn biografie en zijn artistieke oeuvre op te 
heffen, gaan in zekere zin terug op de traditie 
van de artistieke bohème, die sinds het mid
den van de 19de eeuw in Parijs bestond. Net 
als het gekwelde genie getuigt de bohémien 
van de geïsoleerde positie van de kunstenaar 
in de moderne samenleving. De-bohème, 
zoals die in de jaren ’40 van de 19de eeuw 
door Henry Murger wordt gekarakteriseerd, 
wordt bewoond door berooide kunstenaars, 
jongeren en criminele lieden met een 
‘zigeunerachtige’ levensstijl die zich van de 
burgerlijke conventies niet veel aantrekken.
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Een voorbeeld van hoe het anders kan, hoe de 
uitspraken en de biografie van een kunstenaar 
kunnen worden ingezet om het werk in een 
zinvolle context te plaatsen, is Benjamin 
Buchlohs interview met Gerhard Richter uit 
1986. Buchloh vraagt Richter onder meer 
welke kunstenaars hem voor en na zijn ver
huizing uit de DDR naar West-Duitsland 
interesseerden. Zo wordt duidelijk hoe Rich
ter gaandeweg zijn eigen positie in het artis
tieke veld bepaalde. De mythevorming wordt 
op deze wijze tegengewerkt. Buchloh stelt 
zich bovendien niet op als passieve recipiënt, 
maar als actieve gesprekspartner. Daarin gaat 
hij soms ver: hij probeert Richter met alle 
geweld te overtuigen van zijn eigen visie op 
sommige van zijn werken. Zo ziet hij de 
abstracte schilderijen van de jaren ’80 als een 
soort inventaris van schilderkunstige conven
ties: “Das heisst, du machst das Spektakel der 
Malerei in seiner Rhetorik sichtbar, ohne es 
zu praktizieren". Richter is verbijsterd over 
deze visie van Buchloh: “Was sollte das für 
einen Sinn haben. Das ware doch das letzte, 
was ich möchte”. [20] Richter wordt als het 
ware gedwongen om zijn eigen visie helder
der te formuleren, hetgeen wederom Buchloh 
tot een precisering noopt. Het werk wordt de 
inzet van een gevecht om betekenis, waarbij 
de kunstenaar niet noodzakelijk als winnaar 
uit de bus komt. Dat hij voorlopig onmisbaar 
blijft, staat evenwel vast.

Sven Lütticken

Eve Babitz en Marcel Duchamp, Pasadena Museum, 1963

Noten

In zijn studie naar de artistieke bohème van 
Parijs in de 19de en vroege 20ste eeuw heeft 
Jerrold Seigel overtuigend aangetoond dat in 
dit milieu radicale consequenties worden ge
trokken uit de teloorgang van het mecenaat en 
de regels van de kunst: in de bohème maken 
velen van hun leven een kunstwerk, terwijl de 
productie van ‘echte’ kunstwerken minder 
belangrijk wordt. “Bohemians were those for 
whom art meant living the life, not doing the 
work.” [14] Veel jongelieden leven zoals zij 
denken dat een kunstenaar hoort te leven, 
zonder dat ze ooit iets presteren dat hun 
werkelijk het recht zou geven zich kunste
naars te noemen. Dit is een belangrijke nieuwe 
fase na de romantische fixatie op het karakter 
van de kunstenaar. In de vroege romantiek is 
er nog sprake van kunstwerken, in de bohème 
niet meer per se.
Alfred Jarry, een overtuigd bohémien die wél 
tot een belangrijke literaire productie komt, 
zet in de late 19de eeuw de volgende stap door 
niet alleen zijn leven als een kunstwerk vorm 
te geven, maar ook de grens tussen zijn oeuvre 
en zijn persoon te doen vervagen. Beiden zijn 
even schokkend, incoherent en dramatisch. 
Jarry neemt zelfs het taalgebruik en enkele 
karaktertrekken van zijn personage Père Ubu 
over. [15] Marcel Duchamp is een groot 
bewonderaar van Jarry, met name van diens 
humoren 'patafysische' pseudo-wetenschap. 
Hij neemt zich ook een voorbeeld aan Jarry’ s 
vervaging van de grens tussen leven en werk. 
Duchamp gaat echter nog een stap verder. 
Zijn gedrag en zijn werk nemen niet alleen 
soortgelijke vormen aan, zij versmelten op 
sommige punten nagenoeg met elkaar.
Als Duchamp op de uitnodiging óm aan een 
dada-salon deel te nemen vanuit New York 
slechts antwoordt met het telegram Pode Ball 
(‘Peau de balie’) om zijn desinteresse aan te 
geven, dan kan dit telegram ook in het kader 
van Duchamps oeuvre begrepen worden en 
zelfs worden beschouwd als een kunstwerk. 
Het wordt dan ook door de dadaïsten in hun 
expositie tentoongesteld. Een van de belang
rijkste werken van Duchamp, de readymade 
Fountain, is behalve kunstwerk ook het mid
delpunt van een grap die Duchamp in 1917 
ensceneert om de onbekrompenheid van de 
Society of Independent Artists op de proef te 
stellen. Zelfs Duchamps raadselachtige, ultra
korte huwelijk met Lydie Sarazin-Lavassor 
in 1927 wordt vaak als een dadaïstische grap 
geïnterpreteerd. [16]
Duchamp is een soort calculerende bohémien, 
die ervan overtuigd is dat het goed is om niet 
al te veel bezittingen en verplichtingen te 
hebben, en die ervoor zorgt dat hij op beschei
den voet en zonder veel zorgen kan leven. Dat 
Duchamp weigert om omwille van het geld 
kunstwerken te produceren en zich liever op 
andere zaken toelegt (schaken, of gewoon
weg ademen), oefent een grote fascinatie uit 
op zijn bewonderaars. Rond zijn auratische 
persoonlijkheid ontstaan zelfs echte legen
des. Zo doet in de jaren ’40 in de New yorkse 

kunstwereld het verhaal de ronde van een 
jonge kunsthistoricus die Duchamp, in zijn 
atelier opzocht en hem daar aantrof terwijl hij 
een partijtje schaak speelde met een naakte 
vrouw. Na afloop van de partij trok de vrouw 
haar kleren aan en vertrok, waarop Duchamp 
eindelijk tijd had voor zijn bezoeker. [17] 
Tijdens de opening van Duchamps eerste 
retrospectief in Pasadena in 1963 wordt deze 
scène als tableau vivant opgevoerd door 
Duchamp en Eve Babitz.
Geen andere kunstenaar van zijn generatie 
heeft zo drastisch zijn leven in zijn kunst 
geïntegreerd als Duchamp. Zijn pendant in de 
tweede helft van deze eeuw is Joseph Beuys, 
wiens gespannen relatie met Duchamp blijkt 
uit de titel van één van zijn Aktionen: Das 
Schweigen von Marcel Duchamp wird 
überbewertet. Wat het erweitem van het be
grip ‘kunst’ en wat de doordringing van kunst 
en leven betreft, is Beuys echter zonder meer 
een volgeling van Duchamp. De kunsthistori
cus Oskar Bâtschmann karakteriseert Beuys 
in zijn laatste boek dan ook als een ondank
bare dwerg op de schouder van de zwijgende 
reus Duchamp. [18] Er is echter ook een 
fundamenteel verschil. Duchamp is het er bij 
de doordringing van leven en werk niet om te 
doen zijn oeuvre een aura van authenticiteit te 
verlenen. Door zowel kunstwerk als levens
loop op consequente wijze idiosyncratisch te 
maken, verhindert hij dat een biografisch feit 
ter verklaring of naturalisering van zijn werk 
kan dienen. De doordringing van de beide 
polen - biografie en oeuvre - versterkt dit 
effect alleen maar, aangezien zijn leven zo 
onnavolgbaar is dat vertrouwde psychologi
serende biografentrucs erop afketsen.
Beuys doet het exacte tegendeel: hij brengt 
zijn gemythologiseerde levensloop in stelling 
pm zijn werk authentiek en indrukwekkend te 
maken. Centraal in de Beuys-mythe staat een 
episode waarvan de feitelijke toedracht zeer 
omsteden is: zijn crash op de Krim, als Duitse 
piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beuys 
zou in 1943 door nomadische Tataren zijn 
gered van een gewisse bevriezingsdood - zij 
wreven zijn lichaam in met vet en wikkelden 
hem in vilt, en zo zouden vet en vilt hun 
specifieke betekenis voor Beuys hebben ge- 
kregen. Nadat hij weer bij zijn positieven 
was, zouden de Tataren hem ervan overtuigd 
willen hebben bij hen te blijven: “Du Tatar”. 
Benjamin Buchloh betoogt in zijn vernieti
gende artikel Beuys: The twilight of the idol 
dat deze legende de functie heeft Beuys abso
lutie te geven voor zijn deelname aan de 
Tweede Wereldoorlog. [19] Zijn vermeende 
geloofsbrieven als ere-steppenbewoner zet 
hij bovendien in om het Westen vanaf de 
jaren ’60 te ‘genezen’ van zijn eenzijdig ra
tionalisme.
Beuys modelleert zijn kunstenaarschap naar 
het archaïsche beeld van de magiër. Hij doet 
zich voor als sjamaan, de geestenbezweerder: 
iemand die in een trancetoestand op zoek gaat 
naar het contact met de godheid. Tevens 

assimileert Beuys elementen van de Christus
figuur. De Aktion Celtic (1971) begint met 
een voetwassing. Beuys interpreteert de bij
belse voetwassing als een reinigend ritueel. 
Een dergelijk therapeutisch proces wil hij bij 
het Duitse volk en bij de gehele westerse 
wereld op gang brengen. Dat Beuys hei
dense en christelijke elementen zo gemak
kelijk combineert, heeft alles te maken met 
zijn antroposofische, syncretistische bena
dering: alle religies worden gezien als bij
dragen aan het proces van spirituele evolu
tie. Zijn magische sjamaaripersoonlijkheid 
is zozeer met zijn werk verweven, dat na zijn 
dood herhaaldelijk de vraag wordt gesteld of 
zijn kunstwerken nog wel kunnen functio
neren nu ze de relieken zijn van een cultus 
waarvan de charismatische leider is heenge
gaan.
Een werk als La rivoluzione siamo noi (1972) 
staat volledig in het teken van Beuys’ 
enscenering van zichzelf. Op deze foto loopt 
hij in zijn vertrouwde klederdracht - spijker
broek, laarzen, vissersvest, vilthoed - recht
streeks op de kijker af. Zijn ogen zijn in de 
verte gericht, zijn tred is vastberaden. Zijn ene 
hand drukt de schoudertas die hij draagt tegen 
het lichaam. De titel, De revolutie zijn wij, 
verwijst naar Beuys’ radicaal-democratische 
politieke engagement, maar van een revolu
tionair collectief is in deze foto geen sprake: 
het is de eenzame held Beuys die op de kijker 
afkomt. Bâtschmann merkt terecht op dat 
Beuys hiermee teruggrijpt op het romanti
sche beeld van de kunstenaar als eenzame 
Wanderer.
Beuys introduceert de biografie voor andere 
doeleinden in zijn oeuvre dan Duchamp: niet 
om de meerduidigheid te vergroten, maar om 
haar in te perken, om één leeswijze aan de 
kijker op te leggen. Zijn omgang met de 
intentieverklaring sluit hierbij aan. Bij Beuys 
geen notities die ironisch en cryptisch zijn en 
de status van de intentieverklaring ondermij
nen. In plaats daarvan interviews en lezingen 
waarin Beuys met missionaire ijver zijn visie 
uitdraagt.

Tot slot

Duchamp en Beuys zijn zeker extreme geval
len. De versmelting van mythe en werk is 
quasi volledig; Duchamps notities en Beuys’ 
intentieverklaringen spelen een uitzonderlijk 
grote rol bij de interpretatie van hun kunst. 
Het leven waarvoor een kunstenaar kiest en 
zijn min of meer artistieke statements hebben 
sindsdien nog aan belang gewonnen. Het is 
echter erg jammer dat onze spektakelcultuur 
nauwelijks oog heeft voor de wijze waarop de 
kunstenaar zelf zijn biografische en intellec
tuele bagage productief maakt, en steeds ver
der gaat in de eenzijdige instrumentalisering 
van biografie en intentieverklaringen. Van 
deze aanpak levert het hogergenoemde inter
view met Damien Hirst het parodistische 
bewijs.
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Brieven aan Thierry De Cordier
Het moet ergens in de tweede helft van 1994 
zijn geweest dat Thierry De Cordier mij 
vroeg ofik een tekst wilde schrijven over zijn 
Ecritoire, de ‘schrijfcabine, die hij in een 
boom tentoonstelde tijdens Documenta IX. 
Ik stemde daarmee in. Na enkele gezellige 
ontmoetingen viel er een stilte van een half 
jaar. In december 1995 schreef ik, niet 
zonder schaamte, een lange brief waarin ik 
Thierry uitlegde waarom ik niet in staat 
was over zijn Ecritoire te schrijven. Vrijwel 
onmiddellijk stuurde hij mij twee brieven 
waarna we beslisten om met de correspon
dentie door te gaan en deze nadien ook te 
publiceren. In zijn volgende brieven sprak 
Thierry echter steeds meer zijn ontevre
denheid uit over de briefwisseling. Tijdens 
een ontmoeting in de zomer van 1996 be
sloten we dat we er na een laatste brief van 
Thierry mee zouden ophouden. Deze brief 
bereikte me een halfjaar later, in februari 
1997. Wanneer Thierry weer een half jaar 
later het geheel van de briefwisseling over
schouwde, leek het resultaat hem evenwel 
dermate onbevredigend dat de correspon
dentie voor hem niet meer in aanmerking 
komtvoorpublicatie. Enkelzijn ‘open brief’ 
aan mij in het Belgisch paviljoen op de 
recentste Biënnale van Venetië, bleek het 
licht van de openbaarheid waardig...
Met de publicatie van mijn brieven aan 
Thierry De Cordier wil ik de lezer een idee 
geven van wat er van mijn kant aan deze 
open brief is voorafgegaan. Deze brieven 
werpen bovendien een ander licht op 
Thierry’s universum. Dit laatste heeft on
der meer te maken met de omstandigheid 
dat het wel degelijk brieven zijn. Bij het 
schrijven van de eerste brief was publicatie 
nog niet aan de orde, maar ook vanaf het 
moment waarop we besloten hadden dat in 
de toekomst een anoniem publiek zou ko
men aanschuiven, bleven mijn brieven hun 
toon, ritme én inhoud voor een heel aan
zienlijk deel ontlenen aan het feit dat ze 
aan de kunstenaar zelf gericht waren. Het 
blijft natuurlijk jammer dat één en ander 
de lezer ontgaat omdat ik in de tweede en 
derde brief heel veel, vaak terloops en 
spelenderwijs, alludeer op wat Thierry mij 
had geschreven.

Frank Vande Veire

Amsterdam, 3-12 december 1995,

Zoo komt in velen om achttien jaar een 
zuiver centrale, niet bloot-artistieke bewon
dering voor Droomers, Monniken en Klui
zenaars, en daarvan kunnen enkelen niet 
anders, dan min of meer weigeren zich te 
buigen voor wat de bezadigden het Leven 
noemen, en kunnen niet dan hartgrondige, 
dat is in ’t hart, niet in het hoofd gegronde 
spot gevoelen voor alle vruchten der cul
tuur, -voor alle medearbeiders in den 
maatschappelijken chaos, alle medebouwers 
aan den Babeltoren, alle talentvolle koord
dansers en goochelaars, trotsch op iets, 
waarvoor ze vluchten en zich schamen moes
ten, en voor maatschappijverbeteraars van 
alle kleur, die doen, alsof God ons in ‘t 
Leven bracht, om Zijn werk te verbeteren.
L.E.J. Brouwer, in: Leven, kunst en mystiek

Il y a dans toute écriture un Trou-Madame.

Beste Thierry,

Ik ben in diepe verlegenheid. Je zult wel al 
vermoeden waarom. Ik moet inderdaad - na 
al die tijd! — bekennen dat ik in de onmoge
lijkheid verkeer iets over of zelfs ‘rondom’ 
je werk te schrijven. Nu zul je natuurlijk 
zeggen, zoals je reeds van het begin af aan 
hebt gezegd: ‘Je bent filosoof, je hoeft niet 
over of zelfs rondom mijn werk te schrijven. 
Ga gewoon je gang. Mijn werk moet maar 
ergens als de achtergrond, de ‘fond’ van je 
tekst aanwezig-afwezig zijn, maar hoeft 
helemaal niet het onderwerp te zijn’. Inder
daad, en ik ben dan ook graag op je voorstel 
ingegaan. Maar al bij al blijft zo’n carte 
blanche verschrikkelijk dubbelzinnig. Uit
eindelijk is het toch de bedoeling van zo’n 
tekst dat hij, hoe zelfstandig, hoe eigenge
reid hij ook is, ergens de esprit van je werk 
nabij komt. Meer nog: heimelijk hebben 
dergelijke ‘autonome’ of ‘parallelle’ tekst
en de pretentie het werk dichter te naderen 
dan eender welke kunsthistorische of -kriti
sche studie die het werk expliciet tot thema 
neemt. Zeker in ons geval is een dergelijke 
ambitie onvermijdelijk omdat.jouw werk, 
en zeker het Ecritoire waarrond je me uitno
digt iets te doen, alles te maken heeft met de 
evocatie van een soort ideale denk- of 
geestestoestand, die tevens een ‘schrijf
toestand’ is. Mij wordt dus gevraagd te 
schrijven tegen de achtergrond van wat men 
jouw ‘allegorie van het schrijven’ zou kun
nen noemen, waarbij het niet anders kan dan 
dat ik voortdurend door die achtergrond 
word aangezogen, en, ‘filosoof als ik ben, 
uiteraard in de verleiding kom aan de grond 
van die achtergrond te raken, dat wil zeg
gen: aan de kern van waar het in die allego
rie om gaat. Ik kan niet anders dan dat 
willen, want zodra ik me over mijn eigen 
denken en schrijven heen buig - en dit is nu 
juist denken en schrijven - doemt daar het 
beeld op van het Ecritoire. Mijn meest ‘ei
gengereide’ reflectie neemt de gestalte aan 
van jouw scriptorium, of wordt in elk geval 
verplicht zich ertoe te verhouden. En nu is 
het probleem dat ik me helemaal niet met 
jouw scriptorium kan identificeren. Ik ben 
in de onmogelijkheid erin te kruipen, terwijl 
ik dat nochtans van een tekst ‘over’ kunst 
eis, en iedereen ervan zou moeten eisen: dat 
je erin kruipt, zoals jij, vermoed ik, het 
verlangen hebt om bijvoorbeeld in een peer 
te kruipen, een peer te zijn. Natuurlijk Weet 
jij beter dan wie ook dat het voor ons sterve
lingen onmogelijk is de bestaanswijze van 
een peer aan te nemen - zoals ik al van bij 
het begin best wist dat het voor mij onmoge
lijk is plaats te nemen in jouw scriptorium, 
of beter: door te dringen tot de heel eigen 
manier waarop jij in je eigen scriptorium 
plaatsneemt. Maar je zult zeggen dat dit 
nogal vanzelfsprekend is en toch voor mij 
geen reden kan zijn om af te haken. Inder
daad. We zouden kunnen zeggen dat het er 
al altijd om ging wat ik met het weten 
omtrent die onmogelijkheid zou uitrichten. 
V an dit weten wist jij, en met je kunstenaars
ironie wist je in elk geval ook dat ik in een 
naïeve kunstenaarscultus zou vervallen in
dien mijn filosofenintellect alsnog een poë
tische sprong zou wagen om zich daar bij 
jou, hoog in de bomen in je schrijfcabine, te 
vervoegen. Deze sprong zou niet zozeer 
potsierlijk zijn omdat hij onmachtig is, maar 
omdat hij uitgaat van een vergissing, name
lijk van de gedachte dat er daarboven ie
mand is om zich bij te vervoegen, wat niet 
het geval is. De kern van de hele zaak is dat 
ook jijzelf niet zomaar in je scriptorium 
kunt plaatsnemen, noch in je andere, gelijk
aardige schrijf- of denkcapsules. Indien je 
dat zou kunnen, dan zouden we je helemaal 
niet kennen, toch zeker niet als kunstenaar. 
Dan zou je er verder geen ‘spel’ van maken, 
watje natuurlijk wel doet wanneer je van je 
scriptorium een dubieus kijkobject maakt, 
wanneer je de mogelijkheid schept dat het 
bij kunstverzamelaars terechtkomt, waar het 
nu eenzaam in een boom hangt, verborgen 
maar toch genoeg zichtbaar voor degenen 
die dit ding willen zien en dus graag met de 
gedachte spelen erin plaats te nemen. In elk 
geval: als er iemand niet in dat scriptorium 
zit, ben jij het. En dat is ook helemaal geen 
punt. Iedereen weet dat het enkel gaat om de 
‘idee’, dat het in kunst enkel gaat om dingen 
die onmogelijk zijn. Dat ding is onbewoon
baar. Het hangt er slechts om de gedachte, 
de blijkbaar onuitroeibare droom te voeden 
- en het is deze droom, Thierry, die voor mij 
problematisch is, waarin ik niet kan of toch 
zeker niet wil kruipen - dat er toch ooit 
ergens iemand geweest moet zijn of zal zijn 

die werkelijk in zo’n schrijfboomhuis thuis 
zou zijn. Iemand die daar, ‘verloren maar 
gelukkig’, zou schrijven en alleen maar 
schrijven en zich met deze toestand zou 
hebben verzoend. In welke vreemde letters 
zou dit wezen schrijven, in welke geheime, 
onleesbare, maar toch iedereen tot lezen 
uitnodigende moeder-taal? En waarover? 
Natuurlijk over hoe het moet voelen een 
peer te zijn, een peer die gewoon levend, 
zonder zich aan het leven vast te houden, 
zonder het te willen, en derhalve zonder de 
dood te voorvoelen, tussen het gebladerte 
hangt. Maar dan duikt daar meteen het pro
bleem op dat iemand die daar hoog en droog 
in een boom over een peer schrijft allesbe
halve een peer is. Hij kan hoogstens verlan
gen een peer te zijn. Hij kan hoogstens 
willen schrijven zoals een peer zou schrij
ven indien hij zou kunnen schrijven. En 
zo’n schrijvende peer kunnen we ons moei
lijk anders voorstellen dan als een ongeluk
kige, verdwaalde peer, een peer die pijnlijk 
uit zijn peer-zijn gevallen is, en daarover 
een beetje bedroefd is, waarbij de gedachte 
hem bezoekt dat het wellicht zijn schrij velarij 
is die hem de toegang tot zijn zuivere peer- 
staat ontzegt. Kortom: een gelukkig schrij
ven, een zichzelf schrijvende en tegelijk 
zichzelf trouw blijvende peer kunnen jij en 
ik ons moeilijk voorstellen. En wanneer we 
ons dan toch iemand proberen in te beelden 
die werkelijk het scriptorium waardig is, dat 
wil zeggen iemand die niets meer wil, niets 
meer verwacht, niet meer het ijdele streven 
heeft iemand te zijn, maar er alleen nog 
maar is, dan stellen we ons van deze peer
achtige persoon onvermijdelijk voor dat hij 
over het schrijven heen is, zijn boeken heeft 
verbrand en zijn pen en cahier in het veld 
heeft achtergelaten. De ideale schrijftoestand 
is dus vreemd genoeg die van iemand die 
niet meer schrijft, en om zo te zeggen enkel 
nog geschreven, beschreven wordt, iemand 
die geen tekens aanbrengt, maar ze gewoon 
in de hemel of de aarde herkent om ze te 
ontvangen zoals men stigmata ontvangt. Zo 
lijkt me dat met het scriptorium, als mys
tieke ‘allegorie van het schrijven’, het vi
sioen wordt geprojecteerd van een zowel 
primitief als heilig schrijflichaam dat niets 
wil aantonen, bewijzen, bedenken, uitleg
gen, maar enkel het réceptacle en het me
dium is van een aanwezigheid die er zich in 
neerschrijft. Dit schrijflichaam is een en al 
openheid en ontvankelijkheid voor zijn na
tuurlijke omgeving, maar om die ademloze 
openheid te bewaren, om dit kwetsbare voor
menselijke lichaam te beschermen tegen 
allerlei vormen van commentaar achteraf, 
om te verhinderen dat zijn authentieke stig
mata worden vermengd met allerlei overtol
lige, ‘mondaine’ tekens die zich tegenwoor
dig steeds schaamtelozer en sneller op elke 
ervaring vastzetten, moet dit lichaam zich 
sluiten, zich in zichzelf dichtplooien, zich in 
zichzelf oprollen, en zo nog hoogstens met 
een of andere opening of antenne-achtig 
uitsteeksel te kennen geven dat het er is. De 
korst, de huid, de mantel, het huis, het graf, 
enzovoort zijn een soort verharding, een 
omhulsel dat het lichaam in zijn oorspron- 
kelijke ontvankelijkheid en 'beschreven- 
heid’ moet bewaren. Mag ik zoiets 
melancholisch noemen? De paradoxale lo
gica van de melancholie lijkt me dat het 
alleen de dood is die het Leven kan bewa
ren. Anders gezegd: liever de identificatie 
met een dood moederlichaam dat het waar
achtige leven in zich draagt - en natuurlijk 
eindeloos blijft achterhouden - dan zich 
neer te leggen bij het bedrog van wat de 
‘anderen’ mij als leven willen verkopen. 
Liever me mijn langue (‘taal’/’tong’) laten 
afnemen en haar in een geheime crypte 
inmetselen dan met de anderen meespre
ken. Als ik dan toch met de anderen mee
spreek dan alleen voor de ‘vorm’, die ik er 
dan ook graag in al haar ‘wereldsheid’, haar 
onzinnige overdaad dik opsmeer.
Beste Thierry, wat kan ik meer zeggen dan 
dat ik mij in een dergelijke melancholie 
maar al te goed kan herkennen, en dat ik 
opkijk, ja wellicht zelfs jaloers ben op de 
vermetelheid, de compromisloosheid waar
mee je die melancholie durft te etaleren, de 
bewust-infantiele koppigheid, de moedige 
dwaasheid ervan, die heel zeker ‘intelligen
ter’ is dan de intelligentie die dit alles be
denkelijk vindt maar zich er ondertussen 
graag aan vergaapt. Maar anderzijds kan ik 
niet anders dan verschrikkelijk beducht zijn 
voor het eeuwig gekwetste, verongelijkte 
idealisme en het bodemloze cultuur
pessimisme dat in een dergelijke melan
cholische houding zijn voedingsbodem 

vindt. En ik heb inderdaad de indruk datje, 
zowel in je werk als in je houding, daar 
teveel aan toegeeft doordat je dit in het 
duister verborgen, voor niemand - ook voor 
jou niet - toegankelijke leven te zeer 
sacraliseert, om van daaruit de buitenwe
reld af te wijzen. Hierdoor werkje de clichés 
die al jaren omtrent jouw werk de ronde 
doen (‘romantisch’, ‘nostalgisch’, ‘ar
chaïsch’, ‘spiritualistisch’) in de hand. Ik 
weet hoezeer je dit zult ontkennen en erop 
zult hameren dat je dit absoluut niet wilt. 
Maar de reden dat het voor mij onmogelijk 
is in jouw allegorie van het schrijven te 
kruipen is dat ze te sacraal geladen is. En 
zoals ik al zei gaat het er daarbij niet om dat 
de ideale schrijf- of denkstaat die jij daarin 
projecteert voor mij, zoals voor jou, ontoe
gankelijk is - voor een neurotische stads
mens als ik spreekt dat vanzelf - maar dat ik 
daarin nog teveel een idealistische cultus 
van die ontoegankelijkheid zie, ook wan
neer ik me daarbij Augustinus als een peer 
of een groente moet voorstellen. En hoezeer 
mij ook op het hart wordt gedrukt dat het 
hier in de eerste plaats om een artistieke 
geste gaat, toch lijkt het mij duidelijk datje 
deze onmogelijke metamorfose niet slechts 
ondanks maar juist vanuit de wetenschap 
van haar onmogelijkheid als het enige 
nastrevenswaardige doel vooropstelt. Ik 
bedoel: je suggereert hoe dan ook, niet enkel 
in je werk, maar in je manier van spreken, 
wonen, werken en schrijven, dat het peer- 
zijn je nader staat dan wat dan ook. Via je 
artistieke alter ego, het personage datje als 
kunstenaar naar ons, naar de mondaine, 
geblaseerde kunstwereld toeschuift, maar 
datje tegelijk toelaat je leven te beheersen 
- en het daardoor te verdragen - speel je dat 
je een peer aan het worden bent, datje trager 
wordt, dommer, achterlijker, dat wil zeggen 
verderaf van de waan van de intelligentie, 
en daarom dichter in de buurt van je ‘oer
grond’, dat Lichaam dat je ooit moet zijn 
geweest. Je zegt - ik stel me voor datje zegt: 
‘Reeds ben ik jullie aan het verlaten, zie hoe 
ik me verwijder, ik bevind me reeds in een 
tussenzone, ik bevaar reeds de Styx, steek 
nog even mijn antenne, mijn voelspriet naar 
jullie uit voor ik... nog maar een keer niet 
verdwijn. Want niemand weet beter dan ik 
hoe ik mezelf aanstel, hoe ik mezelf slechts 
voorstel dat ik vertrek en jullie onderhoud 
met de voorstelling van Iemand die reeds 
vertrokken zou zijn, Iemand die reeds niet 
meer jullie taal spreekt, maar nog enkel Zijn 
eigen-lijkste moeder-taal, die Hij nog even 
een laatste keer in jullie vader-taal vertaalt 
om jullie omtrent Zijn verdwijning te be
richten.: Ikzelf kan niet sterven dan . in en 
door Hem, ik kan me niet bij de aarde, het 
moeder-rijk waar groenten en wormen, le
ven en dood onafscheidelijk zijn, vervoe
gen zonder telkens weer een menselijk al te 
menselijk, kunstig gebaar te maken, want 
Hij, deze Heilige Hansworst, deze Messias- 
zonder-boodschap, is slechts een gebaar dat 
ik eindeloos bijwerk, vertraag, overdrijf, 
maniereer, ornamenteer, om het ijdele, over
tollige, on-wezenlijke ervan in de verf te 
zetten. Denk niet dat ik hou van deze spel
letjes, deze flauwe ensceneringen, ik erken 
slechts de onafwendbaarheid ervan, maar 
misschien, misschien is deze hele Vaniteit 
slechts voorlopig. Misschien raak ik op een 
dag toch het Ultieme schrijven aan en dan 
zal ikzelf het zijn, en niet enkel mijn perso
nage, mijn persona, die lachend in het veld 
verdwijnt. Maar goed, voorlopig blijf ik 
jullie, die van mijn verdwijning, mijn meta
morfose niets willen begrijpen, nodig heb
ben om te verdwijnen. Ik heb jullie vlaams- 
katholieke santenkraam nodig, jullie zoge
naamde connaisseurschap, jullie glazige 
blikken, jullie oh zo interessante commen
taren. Nog steeds moet ik jullie mijn dood uit 
handen geven, jullie van mijn dood laten 
eten, om hém te kunnen sterven. Ik moet 
jullie mijn ongeneeslijke, steeds diepere een
zaamheid overmaken, ik moet haar in jullie 
bomen hangen en aan jullie verkopen om 
mezelf erin te kunnen terugtrekken. Ik heb 
jullie onbegrip nodig opdat mijn zwijgen zou 
kunnen weerklinken. Maar ooit, eens... ’ 
Beste Thierry, misschien is de manier waarop 
ik hier eventjes jouw ‘strategie’ neerzet 
lichtelijk overtrokken. Of misschien herken 
je je er wel in, maar begrijp je niet waarom 
ik daar problemen mee heb. Mijn probleem 
is eigenlijk simpel: je allegorie van het schrij
verschap komt me te idealistisch over; en de 
aandoenlijke, half gespeelde ouderwetsheid, 
de hypergekunsteldheid waarmee je die al
legorie in je 'schrijvelarijen' [1] en je beel
dend werk neerzet en blijft neerzetten, rela-
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tiveert dat idealisme niet, maar versterkt 
het. Door de ironische jongensachtigheid 
waarmee je de idee van het Ware Schrijver
schap als een zondagsdroom verbeeldt, blijf 
je de Mythe ondersteunen: de Mythe name
lijk dat er zo’n schrijverschap bestaat, of 
dat, indien zoiets onmogelijk is, deze mythe 
in elk geval als mythe van oneindig veel 
meer waarde is dan al wat onze stompzin
nige eeuw voor ‘onbegrensde mogelijkhe
den’ te bieden heeft. Je kiest er dus voor de 
onbegrepen profeet-poseur van een verlo
ren Ideaal te zijn, van een Schrij ven waar je 
niet binnen raakt. Welnu, deze idee van het 
schrijven als een soort sfeer, een ruimte 
waar je binnen wil en niet kunt, is me niet 
helemaal vreemd, maar toch begint het 
schrijven voor mij op het moment datje die 
idee verlaat. Het schrijven heeft voor mij 
geen ‘binnen’ waar je het zou kunnen aan
raken. In het schrijven ben je altijd ‘buiten’, 
en aan dit ‘buiten’ is er geen einde. De idee 
dat er een einde zou kunnen zijn aan het 
schrijven, namelijk op het moment datje het 
‘aanraakt’, is een mystieke gedachte waar ik 
niet kan inkomen. Ik erken dat er óök bij mij 
het verlangen naar een soort ultieme ‘aanra
king’ is, maar die aanraking zie ik niet als 
een einde van het schrijven, maar als de 
ervaring dat het nooit zal ophouden, dat er 
nooit een uitweg zal zijn uit de woorden. 
Daarom heb ik moeite met de manier waarop 
je nu eens het schrijven idealiseert als een 
mystieke (on)mogelijkheid waaraan je in 
allerlei ernstige en minder ernstige poses 
gestalte geeft, en het schrijven dan weer 
verwerpt omdat het toch nooit het waarach
tige, zichzelf opheffende Schrijven is, maar 
een ijdele, bedrieglijke, en uiteindelijk in
fantiele bezigheid. Mij lijkt het dat er in 
jouw ideaal zelf, jouw idee van het waarlijke 
Schrijven iets ‘verwerpelijks’ zit. Let wel, 
ik bedoel hiermee niet dat ik dat ideaal 
verwerp, maar dat de mystieke verheven
heid ervan iets verwerpelijks afdekt, iets 
heel regressiefs, autoërotisch, incestueus... 
Maar wie ben ik om jou dat te vertellen! In 
je tekst Over bilinguisme suggereer je ge
noeg. [2] Het domein waar het serieuze, 
eenzame schrijven wordt ‘bedreven’ is daar 
de ondoordringbare, sprakeloze ruimte van 
de Franssprekende Moeder. De taal van de 
vader, het Nederlands, staat daar - om het 
grof te zeggen - tegenover als het domein 
van het armzalige, holle gepraat. Maar - en 
ik ben al weer aan het interpreteren - zodra 
het schrijven de ‘ernstige’ sfeer van de 
Moeder nadert, verliest het fataal zijn ernst, 
valt het uiteen in een frivole, gemaniëreerde 
"Woordenbrok" die zich blijft afzetten langs 
de randen van de Trou-Madame. Zo ligt de 
Moeder aan de oorsprong van de fascinatie 
voor het Waarachtige Schrijven, maar is ze 
evenzeer verantwoordelijk voor het eeu
wige Bedrog, de hele woordenbrij en de 
ijdelheid van het literaire die het serieuze, 
stille Schrijven onmogelijk maken en daar
door eeuwig doen afglijden naar de 
'schrijvelarij'. Zij - dit is haar dubieus ge
not- is de bron van een fundamentele 
sprakeloosheid, die op zichzelf onleefbaar is, 
maar die wel het effect heeft van een holheid 
die elk spreken èn schrijven achtervolgt, 
waardoor er voor het schrijven niets anders 
opzit dan op zijn beurt deze holheid achterna 
te zitten, natuurlijk in de wetenschap steeds 
achterop te blijven; vandaar dat de beste 
strategie de traagheid is, de krullewieterige 
omslachtigheid die dit ‘achterop’ assumeert. 
Je ziet hoe ik me hier in nesten aan het 
Wérken ben ! Hoe meer ik hét punt Wil scherp 
stellen waar ik afhaak, hoe meer ik inhaak. 
Hoe meer ik uitleg waarom ik niet in je 
Ecritoire kan kruipen, hoe meer ik merk dat 
ik er al aan het inkruipen ben, ‘t is te zéggen: 
dat ik er al een hele poos omheen draai - wat 
natuurlijk de enige manier/maniera is om 
erin te kruipen! Misschien ben ik alleen 
maar een beetje lastig aan het doen. Weetje 
nog die laatste keer toen ik je probeerde uit 
te leggen dat je eigenlijk een ‘maniërist’ 
bent, waarbij jij een beetje deed alsof je uit 
de lucht viel? Ik zeg nu nog altijd hetzelfde: 
je bent een maniërist, maar evenmin als een 
jaar terug bedoel ik datje dit uit frivoliteit 
bent. Neen, je bent het vanuit een soort 
mystiek-neoplatoonse ernst. En het enige 
wat ik hier probeer te zeggen, is dat je 
misschien net iets té ernstig bent, te ernstig 
in de gemaniëreerde manier waarop je het 
schrijverschap verbeeldt, acteert, poseert, 
enzovoort. Ik bedoel dat het Ware Schrij ven 
in een Moeder-taal die niet kan worden ge
sproken maar enkel in eenzaamheid kan 
worden ‘bedreven’, voor mij geen sfeer is 
waar alles tot een mystieke eenheid en rust 
komt, maar daarentegen een plaats waar alles 
uiteenvalt - dit suggereer je zelf in je "taal- 
scheur"-tekst [3], maar blijft voor mij on
zichtbaar in je Ecritoire en andere denk-, 
schrijf-, leef- of sterfcapsules... Werkelijk 
het schrijven ‘aanraken’, werkelijk binnen

raken in het geschreven-beschreven lichaam 
dat ik ooit was, zou dan betekenen: het 
moederlichaam openkerven, en daarmee 
gaten laten vallen in de mythe van het Schrij - 
verschap. Het blinde, zwarte lichaam-om- 
hulsel, de kist, het observatorium, enzo
voort suggereren naar mijn smaak nog te
veel een ongeschonden en volledig Lichaam 
of Geest die daarin of daaronder één-met- 
zichzelf zou zijn, alsof je de melancholische 
misdienaar bent van een Leven dat je ooit 
ontstolen werd, een diefstal waarvan tege
lijk wordt gesuggereerd dat onze overmoe
dige eeuw er de schuld van draagt. En omdat 
je vindt dat elke cultus vals is, geef je je er 
bewust aan over in een stijl die overduide
lijk passé is, archaïsch, houterig. Het ruikt 
hier voor mij naar een soort jezuïtische 
liturgie waarin alles in zekere zin parodie is 
maar tegelijk - tot in de gedeclareerde wil 
tot een éclat de rire - pijnlijk ernstig blijft. 
Ik herhaal - en ik besef dat mijn woorden nu 
wel erg rondtollen: het is absoluut niet deze 
délectation morose die ik problematisch 
vind, niet de fascinatie voor iets dat niet kan 
en nooit heeft gekund, maar het geloof dater 
voor mij nog teveel uit spreekt, al is het een 
geloof in een ik-'n-weet-niet-wat, in niets, 
in de dood, in een soort leven dat tot zijn 
meest primitieve staat zou zijn terugge
keerd, in elk geval in iets dat blijkbaar 
absoluut moet worden beschermd, afge
dekt, omzwachteld,...: een absoluut ‘bin
nen’, waarvan de Schrijver, de Filosoof, de 
Paalzitter, de Groente, enzovoort de bewa
kers zijn. Maar ik weet het, de Filosoof is 
vermoeid, traag, verstrooid, ongedurig, en... 
een beetje onnozel. En plots weet ik niet 
meer zo goed wat ik tegen hem zou kunnen 
hebben, tenzij dat - ik blijf maar doorza
gen - die verstrooidheid, die onnozelheid 
mij nog te ernstig lijkt, alsof ze het masker, 
de persona zijn van... een erg ernstige 
metafysicus. Maar het is wel een tikkeltje 
grotesk wanneer ik, de ‘filosoof die al een 
paar jaar bloedemstige stukken over kunst 
schrijft, jou kom vertellen dat het jou, Thierry 
De Cordier, toch nog ietwat ontbreekt aan 
de moed tot de onnozelheid\ Over Jan 
Vercruysse bijvoorbeeld zou ik dat met een 
zekere stelligheid durven beweren. Over 
jou, ja, ik heb het gezegd, ik krijg het niet uit 
mijn hoofd. Misschien jij wel, als je me 
terugschrijft, als je me terugschrijft.
Beste Thierry, het heeft allemaal een beetje 
erg lang geduurd voor ik dit heb gezegd, en 
het zal wel niet zö aangenaam zijn, maar 
toch hoop ik dat deze brief op één of andere 
manier ‘goed’ bij jou aankomt. Ik leg de 
zaak nu stil want ik ben moe, en indien ik 
nog verder zou schrijven zou ik weer het
zelfde zeggen. Nu verlangend door jou te 
worden onderbroken, verlangend naar 
sprakeloosheid, groet ik je van harte.

Tot ziens,

Frank
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Amsterdam, 11-13 januari 1996,

0 Que les mots cessent d’être des armes, des 
moyens d’action, des possibilités de salut. 
S’en remettre au désarroi.
Quand écrire, ne pas écrire, c’est sans 
importance, alors l’écriture change -qu’elle 
ait lieu ou non; c’estTécriture du désastre. 
0 Nous parlons sur une perte de parole - un 
désastre imminent et immémorial-, de même 
que nous ne disons rien que dans la mesure 
où nous pouvons faire entendre préalable
ment que nous le dédisons, par une sorte de 
prolepsie, non pas pour finalement ne rien 
dire, mais pour que parler ne s’arrête pas à 
la parole, dite ou à dire ou à dédire: laissant 
pressentir que quelque chose se dit, ne se 
disant pas: la perte de parole, le pleurement 
sans larmes, la reddition qu’annonce, sans 
l’accomplir, l’invisible passivité du mourir 
- la faiblesse humaine.
0 De la pensée, il faut dire d’abord qu ’elle 

est l’impossible de s’arrêter à rien de défini, 
donc de penser rien de déterminé etqu ’ainsi 
elle est la neutralisation permanente de 
toute pensée présente, en même temps que 
la répudiation de toute absence de pensée. 
L’oscillation (l’égalité paradoxale) est le 
risque de la pensée livrée à cette double 
exigence et ignorant qu’il lui faut être 
souverainement patiente, c’est-à-dire 
passive hors de toute souverainité.
0 (...) Car il se pourrait que tout nom - et 
précisément le dernier, l’imprononçable - 
fut encore un effet d’impatience.
Maurice Blanchot, in: L’écriture du désastre

Een droom
Op een verlaten plaats in Iran staat een niet 
zo hoge stenen toren, zonder deur of raam. 
In de enige kamer (met een vloer van aarde 
en in de vorm van een cirkel) staan een 
houten tafel en een bank. In die cirkelvor
mige cel schrijft.een man die op mij lijkt een 
lang gedicht in tekens die ik niet begrijp 
over een man die in een andere cirkelvor
mige cel een gedicht schrijft over een man 
die in een andere cirkelvormige cel... Het 
proces gaat eindeloos door en niemand kan 
lezen wat de gevangenen schrijven.
Jorge Luis Borges, in: Het geheimschrift

D'une part, l ’envie de travailler à un grand 
livre, rien qu’un seul—ne m’occuper de rien 
d’autre; un livre cylindrique, qui me 
donnerait l’envie d’habiter dedans... un 
livre d’ivoire qui me donnerait l’envie de ne 
plus vouloir en sortir. — Un livre comme 
était le ventre de ma mère. (...) 
D’autre part il y a le désir, non moins 
insensé, d’être d’un seul coup débarrassé 
de mon ‘vouloir-écrire ’.
Thierry De Cordier, in: Mes ÉCRITS De 
Cuisine

Beste Thierry,

Het is mijn lichtelijk infantiele wens datje 
bovenstaande citaten ‘graag’ hebt gelezen. 
Citeren komt vaak voort uit een soort onge
duld en vermoeidheid, en heeft daarom iets 
onbeleefds. Toch wil ikje met bovenstaande 
Blanchotfragmenten even een blik gunnen 
in een denkruimte waarin ik me sinds jaren 
- en de laatste weken weer meer dan ooit - 
willens nillens voortbeweeg, een ruimte 
waarvan ik eigenlijk eerder moet zeggen dat 
ik erdoor word bewoond dan dat ik haar 
bewoon: ook als ik er niét aan denk, denkt 
zij in mij. En hoe ‘bedroevend’ mijn denken 
ook kan lijken, het is in elk geval geen 
methode, en wel omdat ik het niet bij de 
hand heb. Het is eerder een element waarin 
ik, als een verdwaalde, altijd weer blijk te 
zijn terechtgekomen zonder er ooit thuis te 
zijn. Echter: zodra ik, gedreven door dit 
vreemd-vertrouwde element, jouw ‘positie’ 
tracht te omschrijven, en je dan bijvoor
beeld een soort mystieke idealisering in de 
schoenen schuif - waar ikzelf dan blijkbaar 
geen last van zou hebben - dan is een zekere 
betweterigheid niet veraf. Dit betekent 
geenszins dat ik iets van mijn vorige brief 
verloochen. Het betekent alleen dat ik in het 
‘portret’ -hetiseerdereensnapshot-datik, 
in mijn poging om uit te leggen waarom ik 
er geen wil maken, van jou heb gemaakt, 
mezelf niet genoeg in het spel heb gebracht, 

.dat ik als het ware zelf veilig in het duister 
gebleven ben, iets wat me vaak zo irriteert 
bij kunstcritici. Van waaruit kunnen zij zeg
gen wat zij zeggen? Wie zijn zij dan wel? 
Maar het enige wat ik daar voorlopig aan 
kan doen, is, jouw twee brieven indachtig, 
nog verder doordrammen omtrent jouw ‘po
sitie’, wetend dat ik mij n huiver ertegenover 

. slechts te berde kan brengen door er ook in 
te duiken, wetend dat die huiver zelf een 
vomi van - gerateerde - identificatie veron
derstelt. Je twee brieven - de ene, vaak ver 
buiten mijn bereik, dansend en springend, 
de andere die mij meer bezonnen toesprak — 
verheugden mij door hun grootmoedigheid, 
en door hun van elke zelfverdediging ge
speende ontvankelijkheid die op een vreemde 
wijze niets afdoet aan je onverstoorbaarheid. 
Maar ze verlossen mij niet van de twijfels en 
de ongemakkelijkheid die ik omtrent mijn 
brief had - bijvoorbeeld over de kwestie van 
de ‘onnozelheid’ ! - noch van de onwennig
heid tegenover jouw ‘positie’.
De droom van Borges, die ik niet zonder 
genot naast een fragment van jou laat prij - 

'ken, bied ik, in tegenstelling met de 
Blanchotfragmenten, niet zomaar ter lezing 
aan. Ik zou nu namelijk niets liever willen 
doen dan mij er zo vlug mogelijk naartoe 
bewegen en me bij de “slechte oneindig
heid” (Hegel) ervan voegen. Ik wil me 
ernaartoe'bewegen als naar een fascinatie 
waarvan ik denk dat ze ons bindt. Ik ga er 
namelijk van uit dat jij je net als ik door de 
duizelingwekkende eenvoud van dit frag
ment laat grijpen. Maar ik wil vooral uitleg

gen waarom ik denk dat deze gedeelde fas
cinatie ook iets is wat ons van elkaar scheidt. 
Ik denk trouwens dat het tussen mensen, en 
zeker in vriendschappen, steeds zo is. De
zelfde fascinaties die we met elkaar delen, 
houden ons uit elkaar. Die verdeeldheid-in- 
de-deling niet willen zien, leidt tot valse 
identificaties en dus tot oorlog.
Stel dat voor jou, voor mij, voor Borges, het 
schrijven een ijdel en ongegrond gebaar is, 
een “gebaring” zoals jij graag zegt, en wel 
omdat de loutere act van het schrijven on
vermijdelijk de illusie opwekt dat er werke
lijk iets wordt gezegd, terwijl we ons eigen
lijk - “grote kinderen van papier” [4] die we 
volgens jou zijn - in een luchtbel van woor
den voortbewegen waarin datgene waar het 
om gaaf uit het gezicht verdwijnt. Het beste, 
het eerlijkste dat we dan zouden kunnen 
doen, is de lege ruimte van deze luchtbel — 
letterlijk - te ‘beschrijven’. Jij spreekt over 
een “oneindige verplaatsbaarheid” van 
standpunten die hun enge standpuntelijkheid 
verlaten om telkens weer op een ander stand
punt over te springen. Deze beweeglijkheid 
van posities die zichzelf voortdurend ‘ont
denken’ (wat aan de romantische ironie van 
Friedrich Schlegel en Novalis doet denken) 
zou de enige - utopische - remedie zijn 
tegen de deficiëntie van ons denken. Maar 
wat is dan dit mystieke “punt A” waar je het 
in je eerste brief over hebt—dit punt waarin 
het hele veld van alle verplaatsings- 
mogelijkheden, deze hele bolvormige “wolk 
van niet- weten” [5] zich als het ware samen- 
trékt en zichzelf doorprikt? Is het een hypo
thetisch punt van ultieme wij sheid, een soort 
goddelijke monade? Of is het juist het punt 
waarop alle punten op hun eigen ontbreken 
zouden stuiten, een punt waar ze naartoe 
worden gezogen als naar hun eigen on-zin? 
Is het een woord waarin dat doofstomme 
“Gehele Grote Ding” waarover je het in je 
Écrits De Cuisine even hebt, zich zou bloot
geven, of is het een moment waarop het 
woord zelf een ondoordringbaar, stom ding 
wordt dat mij met stomheid slaat? In het 
tweede geval zou jouw “‘ideale’ be
schouwer”, dat wezen dat alle standpunten 
zou hebben doorlopen, niet de grote Wijze 
zijn aan wie niets ontbreekt, maar daarente
gen de incarnatie van het gebrek dat eigen is 
aan elk standpunt. In al zijn heiligheid zou 
hij de Gebrekkige, de Geamputeerde bij 
uitstek zijn. En wat zou zo bekeken de 
religie dan doen, met andere woorden wat 
kunnen de ménsen niet laten altijd te doen? 
De religie is, zoals jij zegt, niet meer dan 
remplissage, opvulsel. Zij vult het gat op. 
Zij maakt, zoals trouwens ook de kunst
wereld, van de gebrekkige de Volmaakte, 
of, subtieler: de door het Volmaakte ver
wonde: degene die het oneindige ontbreken 
alleen zo sterk kan voelen en uitdragen 
omdat hij door het Volmaakte is aangeraakt 
- een Volmaakte dat zich na de éclat van 
zijn verschijning in wrede onverschillig
heid terugtrekt. Het probleem is oneindig 
lastig, want opvullen doen we, vooral bui
ten ons eigen weten om, allemaal. Dat is 
even onafwendbaar als het gegeven dat we 
een manque zijn. Daarom kan ik volmondig 
met ene Philippe Julien instemmen die iets 
zegt waar uiteraard menig ‘vrijdenker’ bij 
zal afhaken, maar waar men niet genoeg bij 
kan stilstaan: “Nul ne peut se reposer avec 
assurance dans la déclaration: ‘Je suis 
athée’”. [6] Met andere woorden: we moeten 
waakzaam blijven. Wat niet betekent dat we 
de ‘opvulsels’ zoveel mogelijk moeten ver
mijden, of ze overboord moeten gooien. We 
zijn immers in zekere zin onze eigen opvul
sels. Wel kunnen we ze aan het schuiven, aan 
het dansen brengen, wat helaas voor mij, met 
mijn acht hoofden, niet gemakkelijk is... [7] 
Beste Thierry, waar wil ik naartoe? Je voor
voelt wellicht al dat ik weer lastig ga doen. 
Ergens in je Écrits De Cuisine verzucht je dat 
je “nog slechts eén restant van jezelf bent”, 
dat “de schaduw van een ooit ‘levend’ idee 
niet meer leeft, maar [dat deze schaduw] al bij 
al in de moeheid der dagen, voor hét slapen
gaan, doorgaat met het interpreteren van dit 
‘leeft’”. [8] Je gaat daarna nog even verder 
met deze verzuchtingen omtrent je afge- 
dwaaldheid. Niets is mij herkenbaarder. Maar 
een tiental bladzijden verder wordt, om het 
een beetje grof te zeggen, deze nostalgie een 
‘doctrine’: de onooglijke “menselijke reali
teit is geamputeerd van een noumenale Rea
liteit”. En nog eventjes verderop formuleer je 
je “Gehele Grote Ding”-theorie. [9] De mens 
blijkt een “accidenteel”, parasitair aftreksel, 
een soort “onbetekenend gezwel” op de huid 
van een ontoegankelijk, onverschillig Ding. 
Je hamert erop dat ons hoogst onvolmaakte 
bestaan niet Onze fout is. Zoiets wratachtigs 
als de mens zou nu eenmaal niet kunnen 
bestaan als het Heel Grote Ding niet in zich
zelf de mogelijkheid droeg van de misvor
ming ‘mens’. Wij dragen dus een gebrek dat 
niet van ons maar van het Ding afkomstig is,
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dat misschien zelf op zijn beurt het product is 
vaneenfabricagefout... Dit Ding lijkt op een 
slechte Demiurg, aan wie door de gnostici 
vaak een vrouwelijk karakter wordt toege
schreven (denk aan Sophia). Bij jou duikt 
niet toevallig het beeld van de moeder met 
het misvormde kind op. Je suggereert iets 
over een woordenwisseling die je je ooit met 
deze versie van de erfzonde, die me er eigen
lijk een neutralisering van lijkt, op de hals 
hebt gehaald. Ik zou er graag meer over 
horen. Ik kan voorlopig slechts dit zeggen: 
dit bijna- volmaakte Noumenon, dat ons zon
der aanwijsbare redenen uit zijn'enige ge
brek, uit een soort scheur in zichzelf laat 
ontstaan, maar zich voor de rest van ons 
afwendt, is voor mij té theologisch. In zo’n 
perspectief zou er een soort Ding zijn, een 
Wezen dat ons opzadelt met Zijn gebrek, wat 
betekent: het enige gebrek. De enige zwak
heid van dat Wezen zijn wijzelf, en het helpt 
niet dat we Hef deze onrechtvaardigheid in 
de schoenen schuiven want Het zwijgt als 
vermoord. Rest ons niets anders dan Zijn 
schuld maar te dragen. Dit lijkt me - maar 
wellicht behandel ik je weer ombarmhartig - 
een nogal hardnekkig ketters-religieus 
fantasma van erotische signatuur: alsof wij 
ontstaan zijn uit een accidentele scheur in een 
overigens volmaakt Lichaam. Alsof ons te
kort niet werkelijk ons tekort is en zou terug
gaan op een wezen dat zijn eigen volmaakt
heid verknoeid heeft, of ons vanuit een of 
andere sadistische gril die volmaaktheid ont
zegt, of slechts de ongehoorzame zendeling 
is van een onoplettend Ding dat nog groter is 
dan Heel Groot. Om het simpel te stellen: 
zeggen dat God een knoeier is, zeggen dat het 
Zijn schuld is dat wij altijd onszelf mankeren, 
dat ‘dit’ nooit gelijk is aan ‘dat’, helpt ons niet 
veel verder, maar dekt eerder de dingen 
toe. [10] Het zou natuurlijk geruststellend 
zijn indien we Iets, hoe onbepaald en duister 
ook, zouden kunnen aanwijzen waarop ons 
tekort, onze geamputeerdheid teruggaat: God, 
de Namur, de Vrouw... Het tekort is evenwel 
daarin gelegen dat wij spreken, en die ‘An
der’ die ons, tot in onze diepste stiltes, aan de 
praat houdt, bestaat niet. Hij is niemand 
anders dan wijzelf, de Ander die wij nu 
eenmaal altijd zijn wanneer we spreken, een 
Ander onder wiens regime altijd onherroepe
lijk een stuk van ons wegvalt. En het is waar, 
dit stuk, dit restant is de étojfe van ons zijn, 
zoals Shakespeares Próspero zegt dat we 
bestaan uit de stuff waar de dromen van 
gemaakt zijn. Dit rest-object bevindt zich op 
de grens tussen het levende en het dode, want 
het bestaat slechts als het al altijd afgeschei
dene, omgeschrevene en weggeschrevene. 
Het doorspookt ons als een dubbel van ons
zelf dat we nooit in beeld krijgen. Het staat 
voor de gaping in onszelf die de woorden er 
hebben aangebracht, maar het dekt die ga
ping ook af. Het is als het ware een eerste 
‘klonter’, de primordiale bouche-trou van de 
trou-madame, en daarmee de kern van al 
onze pijnlijk-banale, maar evenzeer onze 
theologische, esthetische en filosofische 
remplissages, de scenario’ s waarmee wij ons 
gebrek omzwachtelen. Zo omzwachtelen wij 
bijvoorbeeld ons gebrek wanneer we een 
Geheel Groot Ding uitdenken dat als enige 
gebrek heeft dat het ons heeft gecreëerd om 
zich dan weer in een onverschillig zwijgen 
terug te trekken, ons achterlatend met Zijn 
gebrek, waardoor ons eigenlijk als enige 
remedie overblijft niets te doen, niets te cre- 
eren, zoals het Ding in zijn voormenselijke 
tijd ‘deed’ en eigenlijk had moeten blijven 
‘doen’. Maar omdat het kwaad (= de wereld) 
is geschied, staan wij nu voor de ondankbare 
taak onszelf en de wereld te ‘ont-doen’, te 
‘ont-scheppen’ en aldus de scheur in het 
primordiale Ding te dichten, of, in een ander 
jargon: de fallus te worden die aan het gebrek 
van de Moeder tegemoet komt. Want zo gaat 
het altijd: dit on-ding waarin mijn ‘ik’ voor 
het eerst tot stand kwam als iets dat meteen 
ook van mij geamputeerd werd, produceert 
après coup het fantasma van een Lichaam dat 
ik volledig zou hebben vervuld zoals dat 
Lichaam mij, een Lichaam dat in de nega
tieve theologie, zoals in de hoofse poëzie, 
ontoegankelijk blijft. Het Noli me tangere, 
het verbod op aanraking, suggereert in de 
brave theologie, zoals in het ‘sublieme ge
mis’ van de even brave postmoderne esthe
tica, een terugwijkend absolutum. Maar mis
schien beschermt’het ons slechts tegen het 
werkelijk absolute, het radicaal afgeschei
dene, dat wil zeggen het afscheidsel dat zich 
van zichzelf blijft afscheiden, het radicaal 
on-intacte non-object dat de mogelijke aan- 
raker in zichzelf zou doen splijten: ‘ ‘me maner 
à ce Quelque-Chose-de-Difficile; qui ne se 
laisse pas signifier, - a, a, a,”. [11] 
Geen theorie, wij willen vooral geen theo
rie! Geen objet a maar a, a, a,... -, ;. ! Ons 
denken mag zich niet verder van ons af 
bewegen dan een brood van de oven! [12] 
Onze gedachten moeten warm blij ven, dicht 

bij onszelf, dicht bij ons lichaam, dicht bij 
de aarde onder onze blote voeten! Maar 
waar is de aarde, waar zijn mijn arme voe
ten! Bij Pyrrhon, die had nog echte voeten, 
en zijn denken stond als een zuil in de aarde 
geplant! Hij leefde nog in een tijd waarin er 
geen “Ecrivains de Toujours” bestonden. 
Zijn woorden waren geen koude tekens die 
van hem waren afgescheiden, maar ze wa
ren Pyrrhon zelf - levend, ademend. En hij 
zei alleen waar hij en zijn zuil voor stonden. 
Waarom, vraag ik je, in godsnaam deze 
Pyrrhon veronderstellen, waarom deze hy
pothese van een zwijgende of toch in elk 
geval niet-schrijvende wijsheid? Waarom 
deze Fictie van een absoluut niet-fictief 
mens? Waarom deze gespiritualiseerde ver
sie van Piere de Beistel Is hij voor ons, 
kinderen van papier, de stugge bemiddelaar 
van het onverschillige Grote Ding, zoals jij 
een beetje in ons Vlaanderenland functio
neert? Thierry, het a, a, a,... is een intimiteit 
- dat weet jij beter dan wie ook - die buiten 
onszelf is gebleven, een intimiteit waarover 
we niet alleen niet kunnen spreken maar nog 
minder kunnen zwijgen. Denk aan Borges’ 
droom. De inwendigheid van het Boek- 
Lichaam waarin ik mezelf zou zijn en dit 
zijn zou schrijven, deze cilindervormige, 
vensterloze monade (in zichzelf open op het 
universum), is nooit Ik, zelfs geen ruimte 
waarin mijn Ik zich graag zou oplossen. Het 
is altijd een ander waarin ik in mezelf ben, 
iemand waarvan ik droom dat ik hem in een 
onheuglijke, voortijdelijke tijd zou zijn ge
weest, een vreemd-intieme dubbelganger. 
Ik ben slechts bij mezelf in deze ander die ik 
nooit geweest ben en nooit zal zijn. Borges’ 
droom onthult een ‘waarheid’ omtrent de 
droom van het Schrijverschap. De ander, de 
Schrijver die ik droom, is mij geen Voor
beeld, maar is een even gespleten woorden- 
krasser als ik ben. Ook hij schrijft zich in een 
ander, en ook deze laatste, enzovoort. En er 
is geen laatste man, geen Pyrrhon die ge
woon zit én zwijgt en zichzelf is. Allen 
voelen ze sléchts het zand aan hun voeten, 
ervaren ze slechts de stille geslotenheid van 
hun cel in woorden die over de stilte (heen) 
schrijven en de geslotenheid openbreken, 
woorden waarin hun ervaring fataal die van 
een ander wordt, van een voor altijd verlo
ren Zelf dat zij dan met dezelfde dode woor
den als uit de doden willen oproepen.
Klinkt dit nu prekerig, wijsneuzig, bet
weterig? Zeg ik dit tegen jou, of mét jou, in 
jou? Past het wel dat ik je dit zeg, aangezien 
ik daarmee blijkbaar suggereer dat je het 
nog niet weet? En wat houdt dit ‘weten’ in, 
dit weten dat ons noodzaakt te zeggen, te 
‘denken’: ‘je pense, donc je ne suis pas,cl 
Dit weten betreft immers iets wat altijd met 
ons weten gebeurt en waar ons weten zich 
naar heeft te schikken zonder dat het er zich 
ooit naar kan schikken. Het weten moet er 
zich dan maar naar schikken dat het tegen
over dit ‘weten’ - dat een weten is omtrent 
zijn tekort - tekort komt. Het moet dit ‘we
ten’ ontvangen zonder de illusie een goede 
gastheer te zijn. Het moet op een ‘goede’ 
manier over zijn manque heen springen, op 
een ‘eerlijke’ manier bedriegen. Welaan, 
wat is er dan nog verkeerd met Pyrrhon, als 
hij maar narrig, smerig, onnozel genoeg is. 
Als hij van de spleet die God is maar niet een 
geslaagde vulling, maar, zoals Nietzsche 
zou zeggen, de ‘hansworst’ is.

Je toegenegen,

de Achthoofdige Griffier, 
de Triestige Doctoor, 
de Filosofistieker

3.

Amsterdam, 3-5 maart 1996,

Le désir du noyau intact, c’est le désir, 
c’est-à-dire que c’est irréductible; il y a un 
rapport au noyau intact qui est pré
historique, pré-originaire, qui est ce à partir 
de quoi un désir quelconque peut se 
constituer. Donc le désir ou le phantasme 
du noyau intact est irréductible, mais il n ’y 
a pas de noyau intact. J’opposerais le désir 
à la nécessité, à l’Anankè, c’est que, du 
noyau intact, il n’y en a pas, il n’y en a 
jamais eu et c’est cela qu’on veut oublier, 
l’oubli qu’on veut oublier d’une certaine 
manière. Ce n’est pas qu’il y a de l’oublié: 
on veut oublier qu’il n’y a rien à oublier, 
qu’il n’y a rien eu à oublier, on ne peut 
qu’oublier cela, qu’il n’y a jamais eu de 
noyau intact et que cela, ce phantasme, ce 
désir du noyau intact, qui meut toute espèce 
de désir, toute espèce de langue, toute espèce 
d’appel, toute espèce d’adresse, et cela est 
la nécessité, c’est une nécessité dure, c’est 
une nécessité terrible, mais de même que, 
sans le désir du noyau intact qui n’existe 
pas, le désir de l’intouchable, le désir de la 
virginité, de même que le désir de virginité, 
de même que le désir de virginité est ce à 
partir de quoi se met en marche le désir, de 
même sans la Nécessité, sans ce qui vient 
interrompre, ce quivient contrarier ce désir, 
sans la Nécessité, le désir lui-même ne se 
déploierait pas (...).
Jacques Derrida, in een rondetafel
conferentie

Beste Onwrikbare,

In tegenstelling tot jou heb ik, tóen ik 
zeventien was, mezelf à volonté aan me
zelf bezondigd... En wanneer ik nu - een 
gedachte die mij de laatste tijd vaak be
zoekt - koppig ‘trouw’ wil zijn aan die 
eeuwige zeventienj arigheid, wanneer ik dat 
tegenover jou wil doen, dan zit er voor mij 
niets anders op dan jouw net niet 
ingesneeuwde, maar ‘gedeponeerde’ ge
dachten - waarom denk ik hier aan de 
stoelgang? ook een “vernietigende ‘obses
sie’” van mij? - nog maar eens schroom
vallig tot mij te nemen en ze in mijn 
zelfbezondigingsritueel op te nemen. Om
dat ze alleen jou toebehoren, kan ik ze 
weliswaar vermalen, maar nooit verzwel
gen. En indien ik ze zou verzwelgen, dan 
zou ik ze zeker niet verteren. Ze zouden 
uitgroeien tot parels in een oester, waarvan 
het maagdelijke, volmaakt gladde opper
vlak er slechts is om een ongeneeslijke 
irritatie te omhullen. Met de aangroei van 
dit omhulsel, waarmee het leven zichzelf 
beschermt, is de dood middenin het leven 
aan het werk. Oh verraderlijke, onverschil
lige schoonheid!
Beste Thierry, ik polijst, vervorm, ver
mink, adapteer, herschik. Ik antropomor- 
fiseer, christianiseer jouw G.O.D.s-begrip, 
ik amputeer jouw a, a, a,... Ik sneeuw jouw 
gedachten onder en haal ze, een heel eind 
verder, weer te voorschijn - als onnozele 
rode mandarijnen? In geen geval doe ik dit 
om een beetje te stoeien, maar omdat jij me 
deze vruchten liefdevol hebt aangeboden, 
vruchten die jij zelf niet helemaal hebt 
kunnen opeten, die jou slechts toebehoren 
in de mate je ze aan mensen als ik kunt 
schenken opdat ook wij, blinde alleseters, 
ze niet zouden opeten. Oh die arme, mis
handelde, eindeloos herkauwde vruchten! 
Zijn ze echt zo onherkenbaar in mij, in mijn 
geobsedeerde dolgedraaidheid?
Ook mij verheft het lezen niet, hoewel ik zo 
ongeveer niets anders doe. Alleen pastoors, 
politiekers, cultuurfunctionarissen, dames- 
verenigingen, goedmenende ouders en diep
ernstige lieden als George Steiner vinden 
lezen verheffend. De literatuur brengt mij 
net zo min dichter bij mijzelf. Integendeel, 
waar degene in mij die leest, uithangt, daar 
ben ik niet meer, daar ben ik niemand. Bij 
mij, Thierry, is het zijn noch met het schrij
ven, noch met het lezen in een gelukkige 
continuïteit. Ik houd van deze anonimiteit. 
Ik speel graag, ik bespeel mezelf graag met 
de gedachte dat ik niets dan een schim 
geweest zal zijn, die, afkomstig uit een 
niemandsland, in de voor jou drukkende, 
reusachtige bibliotheek terechtkomt en daar 
enkele boeken uit de rekken neemt. Ik lees 
en lees, in diepe vergetelheid van mezelf en 
de wereld rond me heen, en alleen in het 
afwisselend aanzwellende en afnemende 
bewustzijn van,die vergetelheid, van haar 
peilloze diepte' word ik iets gewaar van 
‘mezelf. Na nooit méér geweest te zijn dan 
een woord, een vage gedachte die ik hier en 
daar bij anderen las, zet ik uiteindelijk, 
beduusd door de jarenlange lectuur, de boe
ken op een verkeerde plaats terug om voor 
altijd in het niets te verdwijnen... Ach, 
Thierry, nooit te hebben geleefd! En dit 
‘nooit’, deze nimmer aflatende dood, vol

mondig te beamen, het woord ‘dood’, zoals 
Rilke dat zo graag wilde, “zonder negatie te 
lezen”!
Thierry, onbuigzame stengel ! - hoe moet ik 
mezelf naar jou toe vertalen, hoe moet ik jou 
in mij vertalen opdat je me zou begrijpen? 
Jij weet- je moet dat niet verhelen - dat ik 
die onverbeterlijke ‘ontlener’, die parasitaire 
na-denker ben, Daarom kan ik hier, zoals je 
me dat nadrukkelijk vraagt, enkel “zelf naar 
voor treden” dapr een kort fragment van 
andermans verhaal te vertellen. Het is een 
verhaal dat door en door 20ste-eeuws is, en 
dat ondertussen reeds talloze malen door 
allerlei na-denkers is na-verteld. [13] Ik 
schuif dit verhaal naar voren in de hoop dat 
jij, er misschien een beetje door verleid, 
mijn ‘obsessieve’, antropomorfe projecties 
zou kunnen slikken, of beter: in de hoop dat 
ze eventjes bij jou mogen blijven staan, al 
was het maar om omver te vallen. Het gaat 
over iets waar we tegelijk alles en niets van 
weten: het kind aan de borst van de moeder. 
Wat gebeurt daar? Het kind heeft honger. 
Dat wil zeggen: het heeft een natuurlijke 
nood die bevredigd moet worden. Daarom 
houdt het niet op met schreeuwen tot het de 
melk, die aan die natuurlijke nood beant
woordt, tot zich kan nemen. Maar ‘parallel’ 
met de bevrediging die wordt ervaren door 
deze voeding, worden de lippen en de tong 
van het kind geëxciteerd door het contact 
met de moederlijke borst, en door de flux 
van de melk die het mondje binnenstroomt. 
We weten dat we ons hier in een obscuur 
domein bevinden, maar we kunnen ons een 
‘fase’ verbeelden waarin deze excitatie di
rect gerelateerd blijft, als een soort surplus, 
aan de bevrediging van de biologische nood. 
Maar tegelijk kunnen we ons ook voorstel
len dat deze excitatie zich losmaakt van de 
behoefte aan voedsel, en dus ‘autonoom’ 
wordt. Dan zuigt het kind niet meer maar het 
likt en bijt en sabbelt. Het wordt niet langer 
zomaar bevredigd door de melk als iets dat 
aan een vitale nood tegemoet komt, maar 
het geniet van het gevoel dat de melk en de 
borst geven. Het houdt er dan niet meer 
zozeer van de melk op te zuigen, maar het 
houdt ervan de melk op te zuigen; het houdt 
van zijn eigen zuigen, van een zuigen-om- 
wille-van-het-zuigen-zelf, wat betekent dat 
het vanaf nu eender wat zal kunnen be- 
zuigen. Het zuigen als natuurlijke behoefte
bevrediging had een duidelijk object, name
lijk de melk, maar dit intransitief zuigen 
zuigt, sabbelt aan elk voedsel voorbij. Het is 
‘autoërotisch’, en door dit ‘auto-’ bezit het 
een in principe onbegrensde plasticiteit die 
wij gewoon zijn ‘pervers’ te noemen. Maar 
dit zou allemaal geen probleem zijn indien 
het hierbij bleef. Vreemd is dat deze in 
zichzelf doldraaiende drift gericht blijft op 
een object, een object dat dan niet meer het 
levensnoodzakelijke object kan zijn van een 
behoefte, maar een gefantaseerd object, een 
object waarvan ik droom, hallucineer, waar
van ik mij valselijk herinner dat het ooit 
mijn doelloos gezuig moet hebben bevre
digd, terwijl de waarheid is dat dit object nu 
slechts opduikt om de leegte af te dekken die 
is ontstaan toen ik, hoewel nog steeds op iets 
zuigend, onverzadigbaar op ‘mezelf, dat 
wil zeggen: op niets ben beginnen te zuigen. 
Vanaf dat moment wordt de nochtans steeds 
drinkbare borst de manifestatie van iets 
ondrinkbaars dat ik mij enkel kan verbeel
den. De borst wordt een afscheidsel waar
mee ik evenwel geïdentificeerd blijf. Ik heb 
trouwens het sterke vermoeden dat men 
vanuit deze vreemde structuur van de drift 
veel zou kunnen ophelderen omtrent het 
obscure esthetische autonomie-idee, van 
Kants “doelmatigheid zonder doel” tot mo
dieuze, sjieke tautologieën als “art as form 
as form” of “Art is Art is Art”. Maar goed, 
wat ik wou zeggen: het is rond dit 
ondrinkbare non-object, rond de leegte die 
het in het concrete borst-object opent, dat de 
moeder verrijst als een ‘totaalobject’. En 
wat is deze moeder? Deze moeder sugge
reert dat het ondrinkbare toch drinkbaar is, 
dat haar aanwezigheid een remedie is tegen 
de bodemloze manque die mijn doelloos 
gesabbel blijft aanzwengelen. [14] Het is 
niet alleen dat zij, om me te beschermen 
tegen mijn niets, mij allerlei substituten 
toestopt, maar met haar strelingen, haar 
blikken, haar stem verleidt zij mij tot de 
gedachte dat ik met haar een geheel vorm, 
dat zij iets, een Ding in zich bergt dat mij 
weer heel zou maken, dat mij zou restaure
ren tot een wezen dat weer zichzelf is, dat 
drinkt wat hij drinkt, eet wat hij eet, denkt 
wat hij denkt. En zo staat zij aan het hoofd 
van een stoet van mensen die gesticuleren, 
mij betasten, me toelachen, me benoemen, 
me in hun verhalen verweven zodat ik ga 
geloven dat ik werkelijk besta en dat de 
wereld niet af zou zijn geweest zonder mijn 
blijde inkomst. Om dan nadien het deksel op 
de neus te krijgen. Want het matemale
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pneumatisme is verraderlijk. Dezelfde woor
den waarmee mijn moeder mij wiegt, mij 
het leven inademt en influistert, blijken be
stemd te zijn om de dingen, haar persoon op 
kop, in hun afwezigheid te benoemen, om 
ze te besabbelen ook als ze er niet zijn, ze 
van een afstand te consumeren. Hoezeer het 
ook een onderonsje lijkt, met de minste van 
haar woorden leidt de moeder mij reeds 
binnen in de wereld, leert me de taal van die 
wereld, een taal die de eigenschap heeft zich 
gemakkelijk van personen los te maken en 
die algauw over mij heen golft in de vorm 
van afgescheiden, gedesincarneerde, onwe
zenlijk ronddwalende spooktekens: kran
ten, literatuur, radio, televisie, telefoon, ant
woordapparaat, fax, CD-rom... Enfin, je 
zou voor minder een gnostieker worden! Je 
zou voor minder terug in je schulp kruipen, 
in een zelfisoleercel die slechts aangesloten 
is op het voormenselijke Grote Ding, ware 
het niet dat zo’ n schulp, zoals ook de profeet 
Jonas heeft moeten ervaren in de buik van 
de walvis, niet bestaat, dat zo’n schulp een 
fantasma is datje slechts tot slaaf maakt van 
de moederlijke fictie van de Heelheid, waar
mee ook de anderen graag de scheur, de 
afgescheidenheid in jezelf en daarmee in 
zichzelf omfloersen. Hoe graag spiegelen 
zij zich niet het beeld voor van de eenzame 
die aan zichzelf genoeg heeft, hoe graag 
vertellen ze je niet, terwijl ze allang tot je 
zijn binnengedrongen en blijven binnen
dringen, hoe schoon het is datje ook zonder 
hen jezelf kunt zijn. En hoezeer functioneer 
j ij in ons Vlaanderenland niet op die manier: 
als de laatste mens die, tegen alles in, zich
zelf gebleven is...
We dwalen af, zul je zeggen. Maar zo 
“centrifugaal” als jij in je laatste brief mijn 
discours noemt, is het niet. Net als in mijn 
tweede brief herhaal ik hier enkel wat ik in 
mijn eerste brief al gezegd heb. In die 
eerste brief had ik het erover dat het de 
Moeder schijnt te zijn die de hele dubbel
zinnigheid van het schrijven in zich draagt. 
Zij staat voor de inwendige ruimte, de 
mystieke stilte van het waarachtige schrij
ven, van het eeuwig maagdelijke ‘witte 
denken’. Maar natuurlijk is dit bedrieglijk, 
want is het ook niet door haar dat het 
schrijven algauw zijn authenticiteit ver
liest en degenereert tot frivole, vrijblij
vende-Literatuur? De moeder is als het 
ware degene die zowel mijn pen vasthoudt 
als deze doet uitglijden en vlekken doet 
maken. Zij houdt de gedachte stevig vast, 
zorgt dat ze staat waar ze staat, maar laat 
haar voor hetzelfde geld omvallen en geeft 
haar uit handen, verlaagt, prostitueert haar. 
Zij onderhoudt enerzijds de fascinatie voor 
het zuivere, voor de band met een kern die 
absoluut intact gehouden moet worden, 
maar anderzijds is zij ook een principe van 
respectloze (zelf)besmeuring. Ik heb toen 
in die eerste brief proberen duidelijk te 
maken dat de boeiende dubbelzinnigheid 
van deze hele affaire mijns inziens, on
danks alle maniërismen, te zeer werd afge
dekt door een 'sacralisering', een ‘ideali
sering’ van het Schrijverschap. Dat ik daar 
moeite mee heb, bleek ook uit de referentie 
aan de figuur van Pyrrhon in mijn tweede 
brief. Nu bereikt in je laatste brief jouw 
passie voor een volledig intacte kern die 
van elke bezoedeling van buitenaf gevrij
waard moet worden, een voorlopig hoog
tepunt. Zoals in de eerbiedwaardige tradi
tie van de negatieve theologie gebeurt dit 
vooral in negatieve termen. Er moet blijk
baar een absoluut waarachtig denken zijn 
dat aan de kern, der dingen raakt zónder 
deze te schenden. Van waaruit zou anders 
de hele Literatuur door jou kunnen worden 
afgewezen, de Bibliotheek als een babels 
bouwwerk beschreven dat onder zijn eigen 
gewicht dreigt ineen te zakken? Waarom 
zouden anders al die brave “uit- of ontleners 
van Denken” aangemaand worden hun ar
beid stil te leggen, tenzij vanuit de gepas
sioneerde hypothese dat er ergens een Den
ken moet bestaan dat zodanig serieus en 
eenzelvig is, zodanig één met zichzelf in 
zijn eigen “goede verblijf’, dat het zich op 
geen enkele manier nog leent tot “vervor
ming”, “verminking”, “adaptatie”, “ampu
tatie”, “herbeschikking”, enzovoort? Bij 
dit denken, Thierry, kan ik me niets voor
stellen. Anders gezegd: ik kan het me enkel 
‘voorstellen’ als een zwart gat (hoewel 
rond de zwartste Trou-Madame “woorden
brokken” ontstaan). En inderdaad: in je 
laatste brief stoot ik, als op een muur, op de 
eeuwenoude via negativo, het “apo- 
phantische”, het “negeren van elke posi
tieve determinatie”. Het Grote Ding moet 
tegen elke onbezonnen vertaling, tegen elke 
profanisering in bescherming worden ge
nomen door het niet te benoemen, of door 
het enkel belachelijke namen te geven, 
zoals “De Universele Soep”,, “de Koe”, 
enzovoort. [15] Pseudo-Dionysius de 

Areopagiet stelde in de 5de eeuw voor 
ofwel alle namen die God betreffen te 
schrappen of Hem zodanig contra- 
dictorische, oneerbiedige, ‘monsterachtige’ 
namen te geven dat men daarmee als het 
ware zijn onmacht opbiecht om Hem bij 
zijn ware Naam te noemen. (Het gnostisch- 
neoplatoonse spiritualisme ligt hiermee ten 
grondslag aan het maniërisme.) Het gaat er 
hem dus blijkbaar om het Godsbegrip of 
het Grote Ding-begrip zodanig uit te zuive
ren, zodanig te desantropomorfiseren, dat 
niets nog de verdenking kan doen rijzen dat 
het om een menselijke al te menselijke 
projectie gaat. Het gaat niet om een ‘we
zen’, neen, natuurlijk niet, het gaat om een 
hyper-wezen, “un être au-delà de l’être”, 
dat we dan ook liever een Koe noemen dan 
de Almachtige, de Goede, enzovoort. De 
ontkennende of ridicule termen moeten het 
zijn van het Ding oningevuld laten zodat de 
mythe van zijn intactheid overeind blijft. 
Het is daarom dat ik, als 20ste-eeuwse 
atheïst, die ‘absoluut modern’ wil zijn, het 
tot mijn taak reken dit abstractum telkens 
opnieuw te herantropomorfiseren en, ze
ker in dit geval, te erotiseren. Daarom ben 
ik ook met deze - ik moet toegeven niet zo 
frisse - zuig- en sabbelhistorie komen aan
draven. Ik kan dit Ding namelijk slechts 
zien op de plaats van een scheur, op de 
plaats waar het object zich afscheidt omdat 
het ophoudt een object van een bevredig- 
bare behoefte te zijn en een non-object van 
een onbevredigbaar verlangen wordt, dat 
wil zeggen een onbestaand, fantasmatisch 
object. Jouw Ding ligt mij nauw aan het 
hart omdat het deze onbe-staandheid 
incarneert, een onbestaandheid waarin we 
daarom niet minder - en dit is het geheime 
schandaal waar je ons terecht op lijkt te 
willen wijzen - ‘geworteld’ zijn. Geen 
wonder dat onze lust, zo in niets geworteld, 
nooit zomaar ‘dit’ of ‘dat’ wil, maar, zoals 
Nietsche dicht, ‘eeuwigheid’ wil, met alle 
verrukkelijke en desastreuze gevolgen van
dien. Wanneer dit non-object zich in ons 
roert, wordt de rechtlijnige gerichtheid van 
ons denken verstoord. Wij worden luste
loos, beginnen te dwalen of krijgen het 
gevoel dat onze gedachten rondtollen, en 
dat het misschien beter zou zijn de zaak op 
te breken......................................... Beste
Thierry, toegeven aan dit dwalen, toege
ven aan hét onregelmatige, aan het vallen 
en opstaan der gedachten, dat is inderdaad 
verre van mijn specialiteit. Dat is wellicht 
de reden van mijn 'broekschijterij' waar 
we het laatst in de Progrès over hadden 
...................................... Maar goed, ik ben 
wie ik ben, en ik was bezig te zeggen dat ik 
met jouw Ding wil meegaan als het een On- 
Ding blijft in de zin van een onbestaandheid 
die — onafwendbaar — blijft spoken. Maar 
de via negativo, de eeuwenoude truc van 
de mystieke geheimhouding, maskeert naar 
mijn gevoel deze onbestaandheid. Het Ding 
lijkt eeuwig onbesproken te moeten blij
ven om te verbergen dat het er niet is, er 
nooit geweest is en nooit zal zijn: dat het 
slechts een gaping is. Wanneer het, zoals 
het Denken dat er zich mee inlaat, koste 
wat kost moet worden beschermd tegen 
elke contaminatie (linguïstisch, antropo
morfisch, erotisch...), verheelt dit dat het 
slechts als afscheidsel bestaat. Ik herhaal: 
dit verbod op aanraking, benoeming, be
schrijving, vooronderstelt voor mij al te 
zeer een absolute intactheid, waarin ik van
uit mijn ‘geobsedeerdheid’ inderdaad 
slechts het fata morgana van het ‘onge
schonden moederlichaam’ kan zien. Het 
afscheidsel, dat ons radicaal van onszelf 
afsplijt, wordt - van alle wereldse 
betekening gezuiverd - een mystiek 
lichaam waarmee eigenlijk een ‘holistisch’ 
huwelijk mogelijk zou moeten zijn. Maar 
dit huwelijk is niet mogelijk omdat de 
mens een vergissing is. Het enige manke
ment dat we dit Ding kunnen aanwrijven, 
is immers dat het, onverschillig, eventjes 
verstrooid, zoiets als de mens heeft ‘afge
scheiden’, en we kunnen uiteraard niet van 
het Ding verwachten dat het - zo christe
lijk zijn we inderdaad niet - zijn excrement 
weer tot zich zou nemen. Toch moet voor 
jou de lege scène van dit onmogelijke hu
welijk blijkbaar blijven functioneren als 
een absolutum van waaruit de gehele men
selijke beschaving, de Literatuur op kop, 
verdacht kan worden gemaakt, een huwe
lijk dat wij dan, eeuwig teleurgesteld, 
slechts kunnen voltrekken onder de vorm 
van ‘infantiel-perverse’ pastiches: door 
allerlei bevlekkingsrituelen, waarmee wij 
de goddelijk onverantwoordelijke excre- 
mentiële activiteit van het Ding mime- 
ren... [16]
Beste Thierry, treed ik nu naar voor? In elk 
geval kan ik het, ondanks je smeekbedes, 
nog steeds niet laten om het over ‘jouw 
dingen’ te hebben, en wel omdat ze me heel 

nabij zijn, en tegelijk voor mij totaal vreemd 
en onaanvaardbaar zijn. Door die twee
slachtigheid kan ik er mijn ogen niet van 
afwenden, waardoor jouw dingen een beetje 
mijn dingen zijn geworden - monsterlijk 
vervormd, verminkt, enzovoort door mijn 
‘obsessie’? Weet jij dat Bataille in Des
cartes’ “glande pinéale", waar je zegt datje 
met je denken steeds wilt uitkomen, een 
lege opening zag, een anus-oog, zo blind 
en zo stom als het achterste van jouw Koe? 
Ik zie jou voor mij terwijl je in die opening 
een verticaal einde stelt aan het horizontale 
verdwalen. Ik zie je daar jeZelf, je Denk- 
Stengel [17] plaatsen, halstarrig volhar
dend in zichzelf: in zijn bloemloze groei, in 
zijn vóórt-durende niet-ontluiking. Deze 
stengel staat daar voor de Mens, allesbe
halve de laatste, allesbehalve de meest 
volgroeide, fraaie bloem van het univer
sum. Hij staat daar als een gratuite 
uitgroeiing, een overschot, een uitwas van 
Iets dat ons helemaal niet nódig heeft om te 
zijn wat het is. Maar juist deze zinledige, 
van elke ambitie ontdane stand van de 
Stengel moet getuigenis afleggen van de 
radicale soevereiniteit van het Ding, van 
dit Ding dat in staat is geweest met de mens 
iets te scheppen, of beter: iets stomweg te 
laten vallen, dat absoluut overbodig is, 
absoluut tot niets dient. De stengel- 
zonder-finaliteit is de Val die staat, het 
Heilige Etron van het Ding. Hij is een stille 
ode aan Iets dat geniet van zijn niets, dat 
zich zelfs het niets kan permitteren. Dit Iets 
geniet onverschillig, zonder erkentelijk
heid, en op een plaats die niemand kent 
Sen jij, jij bent zijn/haar zotskap, de voor 
de grap uitverkoren gezant van dit genot 
dat je niet kent. En ik, ik ben

Jouw welwillende secretaris,

Frank Sclerosis
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Lambermont, 31 juli 1996,

Ik, ongewerveld dier in harnas...
Jan van ter Lande

Beste Thierry,

Denk niet dat ik je helemaal niet begrijp of 
niet wil begrijpen, dat ook ik niet zou willen 
denken en schrijven vanuit een soort ex
treme ontwapendheid, dat ook ik niet bijna 
voortdurend voel hoe ik al die woorden, 
begrippen, schema’s, heel dat weefsel van 
voor-gedachte gedachten draag als een slecht 
passend, veel te zwaar kleed waaronder ik 
- ik citeer! - “gemaskerd mijn weg ver
volg”. Maar weet ook dat dit kleed, deze 
dode stof leeft, in mij naar binnen is ge
groeid en zich daar voedt met iets dat ik 
nauwelijks ‘ik’ durf noemen, maar iets dat 
daar is, iets dat in mijn plaats waakt en zelfs, 
buiten mij om, denkt. En als het in mij is 
gegroeid, waarom zou dit omslachtige, zo 
‘onpersoonlijke’ weefsel dit ‘iets’ ook niet 
naar buiten kunnen drijven om het te om
schrijven als in het zand van een tochtig, 
allang in onbruik geraakt amfitheater?

Tot ziens,

Frank

Noten

Met uitzondering van de nummers [5] en 
[13] zijn alle noten met het oog op deze 
publicatie toegevoegd.

[1] Van Thierry De Cordier verschenen 
twee boeken met geschriften: ECRITS ou 
Les petites pensées d’un philosophe auto
didacte (vol. I), Yves Gevaert, Brussel, 
1991, en Mes ÉCRITS De Cuisine, ou: qqs. 
Écrits, en philosophique du dimanche et 
autrespoèteries... (vol. 2), Hayen, Brussel, 
1995.
[2] Thierry De Cordier, Over bilinguïsme, 
in: Dietsche Warande & Belfort, 1994/2, 
pp. 155-159. Deze aflevering van Dietsche 
Warande & Belfort was overigens groten
deels gewijd aan de teksten en beelden van 
Thierry De Cordier!
[3] Namelijk Over bilinguisme, op. cit. 
(noot 2).'
[4] Zie Thierry De Cordier, ÉCRITS ou 
Les petites pensées d’un philosophe auto
didacte (vol. 1), Yves Gevaert, Brussel, 
1991, p. 58.
[5] Le nuage d’inconnaissance is een werk 
van een anonieme mysticus uit de 14de eeuw. 
[6] Philippe Julien, L’étrange jouissance 
du prochain, Éthique et psychanalyse, Pa
rijs, 1995.
[7] “Frank met 8 hoofden op elkaar, gesta
peld,” noemt Thierry mij in zijn ‘proeve van 
moed tot onnozelheid’.
[8] Zie Thierry De Cordier, Mes ÉCRITS 
De Cuisine, ou: qqs. Écrits, en philosophique 
du dimanche et autrespoèteries... (vol. 2), 
Hayen, Brussel, 1995, p. 32.
[9] Zie Thierry De Cordier, op. cit. 
(noot 8), p. 41 en pp. 45-47.
[ 10] Thierry komt hierop ook terug in: Over 
de kamer der gedachten (Scriptorium) e.a., 
uitgegeven door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Kunst, naar aanleiding van de tentoonstel
ling van de werken van Thierry De Cordier 
in het Belgisch paviljoen tijdens de Biënnale 
van Venetië, 1997, p. 11.
[11] Zie Thierry De Cordier, op. cit. 
(noot 8), p. 60. Het was mij, hier en elders, 
onmogelijk om, in verband met Thierry’s 
a, a, a,... en zijn Ding niet te alluderen op het 
objet a en das Ding, twee nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden begrippen die, net 
als trouwens het begrip manque, in het werk 
van Jacques Lacan van cruciaal belang zijn. 
[12] Zie Thierry De Cordier, op. cit. 
(noot 8), pp. 60-61.
[13] Ik parafraseer hier Jean Laplanches 
Vie et mort en psychanalyse.
[14] “L’homme est (nécessairement) un 
Manque!” is een bekende uitspraak van 
Thierry. Zie Thierry De Cordier, op. cit. 
(noot 4), §5.
[15] Zie Thierry De Cordier," op. cit. 
(noot 8), p. 60.
[16] Zie Thierry De Cordier, op. cit. 
(noot 8), p. 62
[17] Ik associeer hier verder op een mooie 
passage uit Thierry’s brief van 22 februari 
1996. Thierry heeft het daar over een 
“wereldbeschouwer” die er zich bij neer 
heeft gelegd niet tot bloem te ontluiken 
maar slechts een (denkende) stengel te blij
ven.

Illustraties

1. Thierry De Cordier, Écritoire in de 
bomen, 1992.
2. Thierry De Cordier, Trou-Madame 
(Matrijs), 1994.
3. Thierry De Cordier, Zelfportret als 
regenworm, 1985.
4. Thierry De Cordiér, Tuinschrijverijen 
(cover), 1988.
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tot en met 31 januari

URBAN 
LIVING

vijf Berlijnse kunstenaars, vijf posities 
Franz Ackermann, Jàna Milev, Manfred Pernice, 

Daniel Pflumm, Heidi Specker 
curator: Waling Boers

Gerrit Rietveld Academie,
Hogeschool voor Beeldende Kunst en

7 februari -14 maart

THEOSCHEPENS
projectruimte

ALEXANDRA ROUPPE 
VANDER VOORT

Vormgeving houdt een Open Dag 
op vrijdag 30 januari van 10.00 
- 17.00 uur. Algemene introductie 
om 10.15 en 14.00 uur, tevens 
mogelijkheid om afdelingen en 
werkplaatsen individueel te 
bezoeken. Daarnaast is er ge 
legen n t e
heid werkst

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

t o t 
aanmel 
den 
voor 
voltij 
d- en 
deel t i 
jdoplei 
dingen. 
Hi ervo 
or een 
ruim 
aantal 
releva

ukken 
meenem 
e n 
Aan 
m e l
ding 
ook 
moge
lijk 
b i j 
toe 
latings 
spreek 
uren

CASINO LUXEMBOURG
Forum d'art contemporain

(vo11 ij d : iedere d i- en do. 
9.30- 11.00 uur t/m 26 feb; 
deeltijd: iedere ma. 19.30- 
2 0.30 uur t/m 6 april). 

Gerrit Rietveld Academie,
14 February - 5 April 1998

Simone Decker
To be expected

Hill Snyder
IX N GMIe a I "

John Armleder
Walt Paintings

18 April - 7 June 1998
Grazia Toderi Y (

Centro

«Inviter» 1 I ~
7 / Patrick Bougelet 

*3 N A ■
Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain
41, rue Notre-Dame • L-2240 Luxembourg
Tél (+352) 22 50 45 • Fax (+352) 22 95 95
http://www.men.lu/casino/casino.html • E-mail : casino-luxembourg@ci.culture.lu

Open daily 11 a.rn.- 6, p.m., Thursdays 11 a.m.- 8 p.m., Tuesdays closed.

Fred Roeskestraat 96, 1076 
ED Amsterdam, tel. 020- 
5711650, fax 020-5711654, 
E-ma il: rietveldaxs4aLl.nl. 
Bereikbaar met tram 6, 16, 
24, bus 15, sneltram 50. 
afdelingen : architectonische vorm 
geving en interieur (vt/dt) 
industrial design (vt) - edelsmeden 
(vt/dt) - keramiek (vt) - grafisch 
ontwerpen (vt/dt) - fotografie 
(vt/dt) - modevormgeving (vt/dt) - 
textiel vormgeving (vt) -theater 
vormgeving en art-direction (dt) 
-vrije richting (vt) - schilder 
en/ tekenen (dt) - grafiek (vt/dt) 
- autonoom sculptuur (vt) - voor 
heen audio-visueel (vt) ■ auto 
noom (dt) - glasvormgeving (vt)
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Pygmalion ou Rien. De fotowerken van Jan Vercruysse
Cacher totalement une passion (...) est 
inconcevable: non parce que le sujet humain 
est trop faible, mais parce que la passion est, 
d’essence, faite pour être vue: il faut que 
cacher se voie (...). Larvatus prodeo: je 
m’avance en montrant mon masque du doigt: 
je mets un masque sur ma passion, mais d’un 
doigt discret (et retors) je désigne ce masque. 
Roland Barthes, in: Fragments d’un dis
cours amoureux

Pygmalion voulut un jour faire un portrait 
pour son plaisir...
Guillaume de Lorris/Jean de Meun, in: Le 
Roman de la Rose

Jan Vercruysse is kunstenaar geworden, niet 
omdat hij niet anders kon, niet terwille van de 
verf, of omdat hij met zijn handen wou wer
ken. Eerst dichter zoals Broodthaers, is hij de 
beeldende kunst binnengestapt omdat daar 
iets ‘te doen’ was en de idee en de plaats van 
de kunstenaar bruikbaar leken. Zijn kunste
naarschap is daarom niet ‘natuurlijk’ of 
‘intuïtief, maar zelfgekozen en lucide. Ook 
het oeuvre is bewust en methodisch gecon
strueerd. Niets is spontaan of noodzakelijk, 
maar alles is perfect, geheel in de hand 
gehouden, kunstmatig. Niets wordt overge
laten aan de ondoorzichtige werking van het 
materiaal, of aan het vage. Omdat het werk 
het resultaat is van een serie uiterst precieze 
keuzes valt de vraag wat dit werk betekent 
voor een groot deel samen met de vraag hoe 
het in elkaar is gezet.
Het boek Portretten van de Kunstenaar 
verzamelt, onder 123 nummers, de foto
werken die Vercruysse gemaakt heeft tus
sen 1977 en 1984. [1] Het zijn geen foto’s 
maar offsetdrukken of fotolithografieën 
- reproducties van foto’s die de kunstenaar 
als ‘negatieven’ bijhoudt. De eerste reeks 
(1977/79) heet L’Art de Voir, Les Choses 
(cat. nrs. 1-12). [2] Alle volgende wérken 
en reeksen van werken worden verzameld 
onder de hoofdtitel. Het boek, met een ta
melijk overbodige tekst van Pier Luigi Tazzi, 
toont - niet geheel chronologisch en dus 
gecomponeerd - alle werken en enkele 
installatiefoto' s, en bevat een gedetailleerde 
catalogue raisonné.

Broodthaers

Als onderdeel van het project om niet enkel 
kunstwerken maar het museum zelf te re
produceren, en het museum als reproductie- 
machine te presenteren, opent Marcel 
Broodthaers in 1968 binnen zijnMusée d’Art 
Moderne. Département des Aigles ook een 
sectie XlXde eeuw. Zijn private woning 
wordt tot museum gepromoveerd, de post
kaarten en diaprojecties worden tentoon
gesteld als schilderijen, maar verder ‘klopt’ 
alles: de administratieve omkadering, de 
behandeling die de kunst te beurt valt (de 
verpakking, de aandacht), het begeleidende 
discours. Bij een met postkaarten verlucht 
grondplan van zijn woning (1972), dat ge
presenteerd wordt zoals musea hun zalen
plan afficheren, hoort een tekst waarvan de 
titel als onderschrift kan fungeren voor 
Broodthaers’ ganseoeuvre: Oùestl’original? 
L’Art de Voir, Les Choses vertrekt van de 
conclusies van Broodthaers: niemand brengt 
nog als van buitenaf zijn hoogstpersoonlijk 
‘origineel’ werk de kunst binnen. Kunst 
wordt gemaakt van moules (‘möule’: mos
sel, schelp, gietvorm, model), binnen de 
kunst, en mèt kunst. Vercruysse bezigt in 
L’Art de Voir de recyclage- en presentatie- 
strategieën van Broodthaers: de pseudo- 
didactische pancarte; het citaat; het mengen 
van opschrift, commentaar en postkaarten. 
Zo wordt in de twaalf werken van L’Art de 
Voir telkens een stuk wand als een wit vlak 
ingelijst waarop twee kleine zwart-wit 
reproducties van laat-18de-eeuwse of 19de 
eeuwse schilderijen naast elkaar geplaatst 
worden. In het klein geschreven staat links
boven de titel van de reeks vermeld, rechts
boven e.g., wat staat voor ‘exempli gratia’ 
en ‘bijvoorbeeld’ betekent, maar ook ver
taald mag worden als ‘dankzij het voor
beeld’. De nevenschikking en de terugkeer 
van beelden in wisselende combinaties 
creëert een ‘domino’ -effect. Het laatste werk 
van de serie (het enige uit 1979) herhaalt en 
isoleert één beeld: het melancholieke, aca
demische mannelijk naakt — Narcissus — 
van Hippolyte Flandrin uit het Louvre. Al
leen op een hoge lege witte wand in het 
Museum van Hedendaagse Kunst van Gent, 
temidden van een leeg kader, een kleine 
zwart-wit reproductie van het soort dat 
schilderijen vervangt die in restauratie of op 
reis zijn, met als onderschrift ou l’utopie... 
Kunst, of de utopie? 1979? Kunst dus.

Jan Vercruysse

Portret van de Kunstenaar door hemzelf (XIX), 1984 [cat. nr. 123]

Enkele van de beelden waarmee V ercruysse 
puzzelt in L’Art de Voir en daarna, zitten in 
de postkaartencollectie van Broodthaers: 
Courbets Le sommeil, Ingres’ Odalisque: 
Ook de andere beelden (Girodets De slaap 
van Endymion, Gérâmes Phryne voor haar 
rechters, Delacroix’ Sardanapol, Girauds 
De slavenkoopman,...) exemplifiëren de 
19de-eeuwse schilderkunst, en zouden alle 
passen in Broodthaers’ Section XIXe siècle. 
Maar Vercruysse heeft van bij het begin zijn 
agenda. Zijn selectie, de noemer van de 
beelden die hij kiest, schuift een eigen thema 
naar voor: de mannelijke blik die afstande- 
lijk-melancholisch het ‘model’ van zijn 
object van verlangen - de naakte vrouw - 
contempleert, of vereenzaamd naar binnen 
plooit. Broodthaers werkt op de Idee van de 
kunst, V ercruysse, die niet enkel na de Kunst
geschiedenis maar ook na Broodthaers 
nachlebend kunst maakt, werkt op de Idee 
van de kunstenaar en diens blik. Natuurlijk 
kan men Vercruysse niet ‘plaatsen’ zonder 
Broodthaers, en nestelt Vercruysse zich eerst 
in Broodthaers’ werk, maar tegelijk gaat het 
van bij het begin over iets geheel anders.

(De kunstenaar)

(Het verbaast te zien dat de figuur van de 
kunstenaar in zijn pose uit het Ancien Ré- 
gime - net als of nog beter dan die van de 
koning en de priester - overleeft, terwijl de 
Idee van de kunst nu reeds meer dan een 
eeuw gedemonteerd en revolutionair 
geherdefinieerd wordt. De geschiedenis van 
de Moderne Kunst is op schrift gesteld, de 
geschiedenis van het moderne kunstenaar
schap moet nog geschreven worden. Maar 
die kan mogelijk kort zijn. Het kunstenaar
schap wordt doorgaans niet beschouwd als 
een activiteit met haar eigen instituties en 
geschiedenis, niet gezien als een positie en 
een historische mogelijkheid, maar steeds 
opnieuw ‘genaturaliseerd’ tot een roeping 
of een lot, en beschouwd als een wezens
kenmerk van een mensensoort. Wat bij
voorbeeld als nadeel heeft dat de meeste 
kunstenaars denken dat ze hun hele leven 
kunst moeten maken en niet, zoals een wiel
renner of een voetballer, kunnen stoppen 
wanneer het genoeg is geweest om dan iets 
anders te gaan doen.)

Portretten van de Kunstenaar

Na L’Art de Voir, Les Choses: Portraits of 
the Artist. Het gaat om series fotowerken, 
soms gaat het om één beeld, dikwijls wor
den enkele beelden gegroepeerd en onder 

één titel op een wand gecomponeerd, waar
bij de leegte tussen de werken gebruikt 
wordt zoals het wit in een gedicht. In de 
eerste reeksen hangen de beelden binnen 
het kader in een nadrukkelijke leegte, of zijn 
ze omgeven door een brede witte rand die 
evenzo de museumwand binnen het werk 
trekt. (Deze beelden ‘werken’ alleen op een 
witte muur.) Geleidelijk aan vullen de foto
beelden echter het hele kader, zodat het 
beeld zich rechtstreeks tot de lijst verhoudt, 
en deze daardoor ook aan belang wint. 
V ercruysse varieert van dan af ook de lij sten 
- hij beeldt de werken in de catalogus trou
wens steeds mèt de lijst af.
De werken dragen titels die overlappen, 
weerkaatsen, van de ené taal naar de andere 
overspringen, cursief staan en dan weer 
recht, en ze zijn ook dikwijls ‘geleed’. On
volledig opgesomd: Zonder Titel (Zelfpor
tretten) (I-XVI); Zonder Titel', Zelfportret', 
Autoportrait', La Certitude (I-IH); Portrait 
de l’Artiste', L’Histoire, La Guerre (I-III); 
Lucrèce (16 nrs.); Autoportrait', Portrait de 
l’Artiste par lui-même (I-IV), Portrait of the 
Artist by himself (V), Portret van de Kunste
naar door hemzelf (VII-XIX). Het verbin
dende thema is de verhouding van de man, 
gemaskerd als kunstenaar, tot de vrouw, 
gemaskerd als model. Waarbij geleidelijk 
aan duidelijk wordt dat de kunstenaar niet 
zijn model naschildert maar het - als 
Pygmalion - zelf maakt, waarbij evenzo 
duidelijk wordt dat de vrouw nooit naakt 
‘zichzelf is (une femme peut toujours en 
cacher une autre), en dat de kunstenaar 
zichzelf tussen zijn vermommingen en zelf
gemaakte portretten verbergt en verliest.
De fotowerken worden in het boek in een 
specifieke volgorde gelegd maar het aldus 
samengestelde geheel is geen constructie 
waarvan men duidelijke bouwlagen kan bloot
leggen. De verbanden vormen een vlecht
werk of een kluwen waarbij elk verband 
tegelijk diep en oppervlakkig kan zijn - kan 
verhelderen en gemist worden. De interpre
tatie kan niet veel meer doen dan een draad 
lostrekken en een eindje volgen, om te zien 
hoe die dan weer in de knopen verdwijnt. 
Beelden en poëzie hebben geen begin en 
einde, wanneer men ze leest, moet men altijd 
wel enigszins willekeurig hier of daar begin
nen, en dan zien of men iets 'vastheeft'. Ik 
begin bij Le Roman de la Rose.

ROSA, ROSA, ROSAE, 
ROSAE, ROSAM, ROSA/ROTA

De middeleeuwse Roman de la Rose vertelt 
het (droom)verhaal van de zoektocht naar 

en de verovering van een roos, of de ge
liefde, door een minnaar. Ik resumeer en
kele belangrijke episodes. In de loop van het 
verhaal komt de jongeman, bespied door de 
godin van de Liefde, in een prachtige tuin 
terecht, waar hij onder een grote pijnboom 
een fontein vindt waarin, blijkens een op
schrift, Narcissus de dood vond als straf 
voor zijn trotse afwijzing van de nimf Echo 
- “ainsi pourrait-il savoir et comprendre 
quelle douleur ont les amants loyaux que 
l’on repousse si ignominieusement” (“zo 
trof hem dan toch per slot/hetzelfde schrij
nend wrede lot/als zij had moeten onder- 
gaan/die hij zo bot had laten staan”). [3] 
(Waarna de verteller, plots, het verhaal 
Omkeert en de dames waarschuwt: “Dames, 
vous qui traitez mal vos amis, retenez cet 
exemple car si vous les laissez mourir, Dieu 
saura bien vous les payer”) (“Gij vrouwen 
die uw minnaars wreed/bejegent, pas toch 
op en weet/dat als ge hen verkommeren laat/ 
God u wel met zijn wrake slaat”.)) 
De Roman gaat echter voorbij de klassieke 
Narcissus-mythe: de fontein is een spiegel 
die niet alleen beelden weerkaatst, maar ook 
de waarheid. Op de bodem van de fontein 
ligt een wonderbaarlijk kristal dat een dode
lijke waarheid weerspiegelt: “Celui qui se 
regarde dans le miroir ne peut trouver de 
protecteur ni de médecin pour éviter à ses 
yeux de voir ce qui l’a mis sur la voie 
d’amour” (“En al wie in die spiegel ziet/ 
helpen beschermheer, dokter niet/geen j aagt 
voor hem van ‘t liefdespad/de door hemzelf 
geplaatste schat”). Wie in déze spiegel kijkt, 
is verloren: “C’est ici que les sentiments se 
transforment, ici le sens et la mesure ne 
servent à rien, ici il n’y a que le pur désir 
d’aimer, ici nul n’est capable de se gouverner, 
car Cupidon le fils de Vénus a semé ici la 
graine d’amour qui a teint toute la 
fontaine...” (“Hier veranderen de harten/ 
hier falen rede maat en rust,/want hier re
geert slechts liefdes lust,/hier valt beheer
sing van haar troon,/daar Cupido Vrouw 
Venus’ zoon/hier ‘t liefdeszaad heeft rond
gestrooid”). In de spiegel ziet de verteller, 
"entre mille autres choses”, een struik met 
vele prachtige rozen, klein en groot, open en 
gesloten, jong en opengebloeid. Op het 
moment dat de verteller zijn roos gekozen 
heeft, mikt de godin van de Liefde de eerste 
pijl, ‘Schoonheid’ geheten, in zijn hart, stelt 
de jongeman zo in haar dienst, maar belooft 
de minnaar die de Liefde volgt “un remède 
qui te guérira de ta plaie” (“een remedie die 
je zal genezen”). In het vinden en het vero
veren van de roos krijgt de held dan te 
maken met allerlei gepersonifieerde krach
ten die in het spel van de Liefde mee- en 
tegenspelen: Bel Accueil, Franchise, 
Malebouche, Honte, Jalousie, Fortune,... 
Na vele complicaties - de roman telt bijna 
22.000 versregels - wordt met de hulp van 
Venus de burcht bestormd die de Roos be
waart. De Schaamte en haar moeder, de 
Rede, “die zo wreed is voor geliefden”, 
worden uit de brandende burcht verjaagd, 
en de minnaar dringt binnen.
Vóór de bloem geplukt wordt, verschuift de 
beschrijving eerst nog naar een metafoor 
van een bijna onbetamelijke duidelijkheid. 
Na Schrik en Schaamte uitgedaagd te heb
ben, mikt Venus een vuurpijl “par une petite 
archière" (“door een schiet- of kijkgat”), 
ergens tussen twee zilveren pijlers of zuil
tjes, daar waar de natuur het “met meester
schap” geplaatst heeft. De twee zuiltjes dra
gen een tors (“niet groot, niet klein, niet dik, 
niet dun, net wat ‘t moet zijn”), een prachtig 
zilveren “beeld” (of “Ymage”), dat een kost
baar reliekdoosje draagt, bedekt met een 
kostbaar doek. Het kasteel vat vuur, Bel 
Acceuil gunt de minnaar “Ie don de la rose”, 
en deze begeeft zich, gewapend met zijn staf 
met bedelzak, naar het schietgat om zijn 
pelgrimstocht naar de kostbare relieken te 
voltooien. Omdat nu eenmaal niets tegen 
het vuur bestand is, is alles al op de grond 
gevallen: “Je relevai un peu le rideau qui 
ouvrait les reliques” (“ik lichtte, liggend op 
mijn knieën/het doek op dat de relikwieën/ 
aan ‘t oog onttrok”). Enzovoort. "C‛ est ainsi 
que j’eus la rose vermeille.”
Vercruysse moet het verhaal van de roos 
kennen: in de catalogus van het Van 
Abbemuseum citeert hij Giorgio Agamben, 
wiens Stanze thema’s uit de Roman behan
delt. [4] (Deeerste ‘objecten’ die Vercruysse 
realiseert nà het fotowerk zijn trouwens vier 
Chambres of Stanze.) Maar belangrijker is 
dat een aantal beeldelementen - bedrieglijk 
of niet - ‘oplichten’ en enkele composities 
zeer leesbaar worden, wanneer de Roman 
onder de fotowerken geschoven wordt. Zo 
komt in de eerste serie van zestien zelfpor
tretten driemaal het beeld terug van een
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grote pijnboom met, tweemaal, een figuur
tje - ik neem aan: de kunstenaar - bij het 
graf van Narcissus (cat. nrs. 13b, 15a, 25c). 
Dan is er een werk Zonder Titel uit 1982 
(cat. nr. 45), een diptiek met links een boog 
die zonder (zichtbare) pijl gespannen wordt 
en mikt naar een schelp (gat, mond, ge
slacht) in het tweede beeld. In het boek staat 
dit werk op de linkerpagina, met rechts een 
werk Zonder Titel uit 1982 (cat. nr. 47), 
waarop een hand een gordijn wegtrekt waar
achter een lege, witte muur verschijnt. Dit 
gebaar en deze opstelling, die een Leitmotiv 
vormen in de hele reeks fotowerken, tonen 
letterlijk het “Je relevai un peu le rideau... ”, 
en actualiseren enkele middeleeuwse mi
niaturen van L’Amant et l’Ymage. Een an
der werk, (La) Stratégie (1983) (cat. nr. 58), 
bestaat uit een serie van vier portretten waarin 
telkens een halflij fs naakte vrouw -de ‘torso’ 
van L’Ymage - met duim en wijsvinger een 
kijk- of schietgat maakt, terwijl de hand van 
de kunstenaar op de voorgrond een kader 
toont, eerst met woorden, dan met een 
muziekpartituur en tenslotte met een roos, 
om dan naar een miniatuurkanon te grijpen. 
Op een aantal beelden toont een vrouw of 
een vrouwenhand een zwart oogmasker: de 
gaten fungeren als een mikpunt. Zo zet het 
boek twee fragmenten uit La Certitude (I-II) 
naast elkaar (pp. 58-59), met links een arm 
die het masker voor de muur houdt als een 
schiet/kijkgat, en op de rechterpagina de
zelfde lege witte muur achter een wegge
trokken voorhang. Enkele bladzijden ver
der, in een fragment uit La Certitude (III) 
(cat. nr. 53c), heeft de hand het masker 
losgelaten, en ‘kijkt’ de muur. In 1983 maakt 
Vercruysse L’Histoire, La Guerre (IV), dat 
uit drie beelden bestaat. De titel kan vertaald 
worden als ‘Het Verhaal. De Bestorming 
van het Kasteel’. Een bijna lege scène: rechts 
een schelp op een zuiltje, links een gordijn, 
met daarachter op een- schildersezel een 
spiegel - L’Ymage - die hier toont/spiegelt 
wat zich achter de voorhang verbergt: in het 
eerste beeld (cat. nr. 65) een roos; in het 
tweede beeld (cat. m. 66) een vrouw (de 
benen afgesneden), gezien op de rug; en in 
het derde beeld (cat. nr. 67) de vrouw die, 
als betrapt, het hoofd omwendt en zo via de 
spiegel de toeschouwer aankijkt en ziet hoe 
zij bekeken werd. In het werk Lucrèce van 
1983 (cat. nr. 90) komt- deze opstelling te
rug: in vier beelden trekt een hand, telkens 
met een ander handgebaar, een voorhang 
weg waarachter viermaal hetzelfde spiegel- 
Ymage (een halflijfs naakte vrouw, boven 
een tafeltje op ‘zuil’-poten). Tenslotte zijn 
er een aantal werken die een opschrift met 
de Latijnse verbuiging van ‘rosa’ - de basis 
van elk klassiek onderricht - gebruiken, in 
combinatie/oppositie met ‘rota’ (wiel, rad, 
rad van fortuin, noodlot) (cat. nrs. 74, 94, 
95, 104 en 105). Het lot: de roos ‘onder
werp’, de roos ‘lijdend voorwerp’, de roos 
‘meewerkend voorwerp’, de roos ‘hande
lend voorwerp’,...

Pygmalion

■Er is meer. Na de beschrijving van het 
Ymage volgt een lange uitweiding die de 
ontknoping van de Roman onderbreekt. Het 
Ymage is zo mooi en gelukt dat men het, 
aldus de verteller, kan vergelijken met een 
beeld van Pygmalion. Waarna de Roman in 
tweehonderd regels het verhaal navertelt 
van de beeldhouwer Pygmalion, die ver
liefd wordt op het beeld dat hij maakt. 
Pygmalion wou "portraire" voor zijn ge- 
noegen, en “si fist un ymage” waarop hij 
vervolgens reddeloos verliefd wordt. 
“J’aime une ymage sourde et muette qui 
j amais n ’ aura merci de moi. Comment un tel 
amour a-t-il pu me blesser?” (“Ik min een 
beeld dat doof én stom is,/dat niet beweegt 
en dat ook dom is/en niet in staat tot mede- 
lijden./Hoe kan zo’n liefde mij doen lij
den?”). Vergeleken met Narcissus, die ver
liefd werd op een beeld dat hij niet kon 
aanraken, acht Pygmalion zichzelf gelukki
ger en minder uitzinnig, “puisque je peux 
quand je le veux aller vers la statue, la 
prendre, l’enlacer et l’embrasser et cela me 
permet de mieux supporter ma peine, tandis 
que lui ne pouvait posséder l’ymage qu’il 
voyait dans la fontaine” (“want ik kan 
- desgewenst — mijn beeld/vastpakken, het 
omhelzen, kussen/om zo mijn pijnen wat te 
blussen/hetgeen Narcissus nimmer kon/met 
‘t beeld dat hij zag in de bron”). Pygmalion 
mint het beeld, dat echter onder zijn aanra
king ‘koud’ blijft en “niéts hoort en ziet, 
noch van hem noch van zijn geschenken”, 
en hij tracht op vele manieren het beeld tot 
leven en liefde te bewegen. Hij kleedt het 
met de rijkste kleren en stoffen, tooit het met

Jan Vercruysse Giovanni Cariani

Zelfportret, 1981 [cat. nr. 36] Portret van een man, ca. 1510-14, privé-bezit
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Jan Vercruysse

Zonder titel (Mihi Canto), 1981 [cat. nr. 42]

René Magritte
Voor La tentative de l’impossible, 1928 

foto: Parijs, 1928

2. -T

Jan Vercruysse

L’Histoire, La Guerre (IV.2), 1983 [cat. nr. 66]

juwelen en bloemen, trekt het schoenen aan, 
tracht het vervolgens met muziek te verlei
den: hij zingt alle-soorten liederen, bespeelt 
de harp, de hoorn, de schalmei én tamboe
rijn, vedel en gitaar, en hij danst, maar “elle 
ne veut chantér ni répondre”. Venus komt 
ter hulp: “A l’ymage elle envoyé alors une 
âme” (“Dus zendt ze ‘n ziel in ‘t kille beeld”) 
en Pygmalion vindt zijn geliefde levend en 
gewillig terug. Het levende beeld bevalt 
later van een dochter, die op haar beurt 
moeder van Adonis wordt... “Maar ik houd 
u nu niet langer op/en neem de rechte draad 
weer op”, en de roman keert terug naar het 
verhaal van de roos.
De mythe van de eerste beeldenmaker, zo
als verteld in zijn middeleeuwse variant, is 
op vele manieren aanwezig in Vercruysses 
werk. In de eerste serie zelfportretten ‘be
middelt’ de muziek meer dan eens (onder de 
vorm van een lege muziekstandaard, van 
partituren, van muziekinstrumenten) tussen

4171 en

L’amant et l’ymage, 
Valencia, Ms. 387, fol. 146 v, 

overgenomen uit: Giorgio Agamben, Stanze, fig. 18

de kunstenaar en zijn model (cat. nrs. 16, 
17,...). Het werk Zonder Titel uit 1982 heeft 
als bijtitel (Pygmalion) (cat. nr. 55). 
Vercruysse voert ook andere varianten van 
de Pygmalion-mythe uit de geschiedenis 
opnieuw op: Zonder Titel (Mihi Canto) 
(1981) (cat. nr. 42) toont een Venus-statuette 
op een sokkel tegenover een hand met een 
bos penselen, met als onderschrift Mihi canto 
et musis. Het werk is een remake van 
Magrittes La tentative de l’impossible, 
waarop Magritte zichzelf afbeeldt - in pak, 
en met palet en penselen - terwijl hij de 
geliefde-muze-Geörgette schildert en tege
lijk schept. De eerste serie zelfportretten 
eindigt op twee composities waarop de kun
stenaar een statuette voor en achter bekijkt, 
in een opstelling die rechtstreeks verwijst 
naar de portretten van kunstenaars en kunst
liefhebbers van Lorenzo Lotto, Titiaan,.... 
(cat. nrs. 24,28). (En het is verleidelijk om 
Vercruysses blauwe, glazen muziekinstru

menten te zien als de instrumenten van 
Pygmalion die, als onnutte dingen, aan de 
haak gehangen zijn.)
Het derde van de drie zogenaamde ‘boeken’ 
- of: boekachtigen - heet Narcisse, maar 
heeft oók een ondertitel: Narcisse, ou De la 
Méthodologie dans les Arts. [5] Hoe kunst 
te maken? De tekst van het boek gaat als 
volgt: “L Exemple. 1. Picasso ou le masque 
africain. Par ex. : Picasso a inventé le masque 
africain”. (Wat iets zou kunnen betekenen 
als: Picasso of de kunstenaar maakt kunst 
door wat hij vindt of ontleent zelf uit te 
vinden of te scheppen.) Na een lege dubbel- 
pagina, met plaats voor een niet ingevuld 
tweede voorbeeld, volgt: “III. Exemple. 3. 
Pygmalion ou Rien. Par ex.: Femme était à 
la hauteur de ses yeux”. Zoals in de Roman 
worden in dit ‘boek’ de twee oermythes 
over beeld en verlangen in elkaar gescho
ven, en lijkt ‘Pygmalion’ een antwoord of 
een sleutel.
Het belang van de Pygmalion-mythe ligt 
echter niet zozeer in de min of meer ver
doken verwij zingen, maar in de wijze waarop 
ze een aantal van de fotowerken vormelijk 
en inhoudelijk structureert. Pygmalion is 
een methodologie: ze bepaalt en benoemt de 
verhoudingen tussen de verschillende ter
men of de personages in de fotowerken. De 
ensembles zijn immers meestal gemaakt 
met drie beelden, en hebben als vaste ter
men: 1) de kunstenaar(sblik), 2) een naakt
model, en 3) een andere ‘term’, die een 
mogelijk verband kwalificeert. (Variaties 
zijn het verdubbelen van één van de termen, 
waardoor er ofwel vier beelden gebruikt 
worden, of één term leeg blijft.) Na één 
zelfportret van Dürer (cat. nr. 15b) treedt 
Vercruysse zelf op, nooit als een (psycholo
gisch te typeren) ‘zelf maar steeds als (mo
gelijk, beschouwend, op de rand van de 
positie van) ‘kunstenaar’. De verbindende 
term is de pijnboom, of de muziek, of schrijf
gerief, of het oogmasker. De vrouw ver
schijnt steeds, en wordt bekeken, op de 
plaats van het beeld, en dus als ‘beeld’ : de 
vrouwen zijn altijd ‘gemodelleerd’, gefoto
grafeerd in poses of beelden die aan de 
schilderkunst ontleend zijn: Ingres’ 
Odalisque (onder meer cat. nr. 23a), Corots 
Marietta/Odalisque romaine (cat. nr. 26ac), 
Chassériaus Toilet van Esther (onder meer 
cat.nr. 21a), Manets Olympia (cat. m. 25b), 
Wiertz’ La liseuse (cat. nr. 3 Ibc). De vrouw 
is nooit ‘zichzelf - geen van de naakten 
portretteert een persoon — maar is altijd 
‘gemaakt’, kunstig vervaardigd, en twijfelt 
daarom tussen een echt en een verzonnen 
bestaan. De mannelijke en/of kunstenaars
blik ziet de naakte vrouw - de stereotiepe 
definitie van wat het mannelijke verlangen 
wil - altijd kunstmatig of Ymaginair. Wie al 
spiegelend of kappend beelden maakt, zo 
vertelt het verhaal van Narcissus en 
Pygmalion, raakt verstrikt in (beelden van) 
zijn eigen verlangen. Het verlangen richt 
zich op wat nooit geheel ‘één’ en nooit 
helemaal ‘echt’ is. Het Ymage dat de liefde 
wekt, is tegelijk een maaksel, én ontsnapt en 
zwijgt als was het echt. Men kan een beeld 
niet bezitten. “Voici donc, enfin, la définition 
de l’image, de toute image: l’image, c’est ce 
dont je suis exclu.” [6]

Privatportràts

Wat is dat, een portret? Zelfportret, 
Autoportrait, Portrait of the Artist,... Wat 
is dat, een zelfportret? Na enkele eeuwen 
modem zelfbesef en modernisme is men het 
vandaag gewoon om gezichten en portret
ten psychologisch te beschouwen: de schil
der of fotograaf en de kijker zoeken hoe 
iemands aard en ‘zelf zich uitdrukken in 
gelaatstrekken. Het gelukte portret is de 
plaats waar iemand zichzelf verraadt, ‘op 
zichzelf lijkt’ en waar om die reden, voorbij 
of achter de gezichten van alledag, waar
heid te zien is die niet te zeggen valt. Of het 
portret wordt ‘sociologisch’ beschouwd - 
en dit meer naarmate het portret minder 
‘diep’ en eerder conventioneel is: het ge
koesterde zelfbeeld, de opvattingen en de 
smaak en het wereldje waarin men opgeslo
ten is, verraden zich dan in de pose en de 
attributen waarmee men zich laat portrette
ren. We zijn het, eveneens, gewoon portret
ten te zien hangen in het museum, naast 
landschappen, stillevens, mythologische en 
religieuze taferelen. Alsof al die beelden, 
omdat het toch allemaal schilderijen zijn, 
allemaal min of meer op dezelfde manier 
‘kunst’ zijn, en in het museum en aan de 
wand op hun plaats hangen. Maar wat is (of 
was) het portret vóór de psychologie? En 
waar was het portret vóór het kunst was? [7] 
Precies zoals boeken gesloten bewaard
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Jan Vercruysse

Lucrèce, 1983 [cat. nr. 88]

Artemisia Gentileschi

Tarquinius en Lucretia, ca. 1645-50, 
Neues Palais, Potsdam-Sanssoucci

worden en pas geopend worden als men erin 
wil lezen, zo werden in de 15de en 16de 
eeuw kleine religieuze Andachtsbilder, spie
gels en ook portretten opengeklapt of uit een 
doos of foedraal gehaald als men ernaar 
wilde kijken. De ‘verpakking’ beschutte het 
beeld natuurlijk materieel, maar beschermde 
vooral de private inhoud van het beeld. 
Portretten .hingen dus niet als posters pf 
affiches aan de muur, ze waren niet bestemd 
om door iedereen gezien te worden, en ze 
waren evenmin gemaakt om altijd bekeken 
te worden. De omstandigheid dat een por
tret eerst opgeborgen en ‘dicht’ was, maakte 
van het kijken een afzonderlijke en bijzon
dere handeling. Men moest een portret open
slaan.
Omdat de verpakking (hoezen, dozen, dek- 

ri seis) sneller versleet dan de beelden, omdat 
schilderijen - ook portretten - relatief snel 
verzamel- en pronkobjecten werden, zijn, 
op enkele uitzonderingen na, alle omhulsels 
verloren gegaan. Om de schilderijen te kun
nen ophangen, werden diptieken en 
triptieken gedemonteerd, panelen in tweeën 
gezaagd en voor- en achterkanten geschei
den. De deksels werden apart ingelijst en als 
zelfstandig beeld behandeld. Men kan de 
oorspronkelijke portretten nu slechts recon
strueren door de lijsten te bestuderen, oude 
inventarissen te consulteren, enzovoort. 
Maar het is duidelijk dat de portretten van 
Memling en Van Eyck, Dürer, Lotto en 
Titiaan niet simpelweg een gezicht toon
den, maar ontworpen en gemaakt waren als 
een samenstelling van beelden, of van beel
den en opschriften, die samen een ‘verhaal’ 
vormden. Men moest een portret openma
ken en lezen. Want de beelden fungeerden 
in dubbelportretten, of met één of twee 
beschilderde buitenkanten; ze hadden een 
houten klapdeksel (met scharnieren of lin
ten), of een deksel dat door de zijlij st voor 
het beeld kon schuiven, of ze werden bedekt 
met een beschilderd doek (een ‘timpaan’) 
dat op een raam gespannen was. De beschil
dering van deze lijsten en achterkanten, 
zij luiken en deksels - wapenschilden, spreu
ken en motto’s, symbolische figuren en 
allegorische taferelen - vormde met het 

portret in strikte zin één geheel dat, als een 
beeldraadsel, door de kijker (die, normaal 
gezien, de geportretteerde kende) ontraad
seld moest worden.
Vercruysses portretten staan in de traditie 
waarin de ‘betekenis’ van het portret niet 
het naakte of onthulde gezicht is, maar een 
complex van referenties waarin de persoon 
gewikkeld wordt. Niet alleen hergebruikt 
Vercruysse de pose van het klassieke por
tret - halflij f s, aan de tafelrand of het tablet, 
het spel van de handen - en voert hij zichzelf 
op in het kader van 15de- en 16de-eeuwse 
portretten (cat. nr. 34 en volgende). Het 
hele fotowerk kan in de oude zin een ‘por
tret’ genoemd worden: het is geconstrueerd 
als een beeldraadsel dat een gezicht toont 
door het te bedekken. De Portretten van dë 
Kunstenaar dateren daarom van voor het 
‘psychologische’ portret: ze tonen niet een 
binnenkant en kunnen niet zielkundig be
grepen of ontleed worden. Ze zijn niet ex
pressief, ze tonen geen naakt gezicht, ze 
kijken de geportretteerde niet in de ogen. 
Een portret is geen plaats van ontmoeting.of 
van confrontatie, maar een geconstrueerde 
‘persoon’ - letterlijk: een (toneel)masker. 
Zoals een van de bewaarde deksel- 
schilderingen zegt: Sua cuiquepersona: ie
der zijn masker. Precies daarom is het boek, 
meer dan de tentoonstelling in het Van 
Abbemuseum, de juiste (en nu meteen laat
ste) plaats om deze fotowerken te tonen.

(Het museum)

(Men vergeet al te licht het geweld dat het 
museum beelden aandoet. De - burgerlijke 
- idee van de openbaarheid als eigenlijke 
‘plaats’ en bestemming van de kunst, die in 
het museum gestalte krijgt, exposeert alle 
beelden gelijkelijk. Volledig licht, en totale 
zichtbaarheid van alles voor iedereen. Ter
wijl voor sommige beelden - het portret is 
het eerste voorbeeld - een besloten bestaan 
meer geëigend is. Vele beelden en beeld- 
types zijn gemaakt voor een gebruikscontext 
en een publiek dat een bijzonder, particulier 
‘weten’ meebrengt (religieus, persoonlijk, 
politiek,...) dat hen toelaat het beeld te 
‘lezen’ en het beeld te laten werken. De 
gedachte dat (alle) beelden gemaakt zijn om 
naar te kijken, en kijken moet volstaan om te 
begrijpen, is historisch naïef, en vertrekt 
van een bijzondere en burgerlijke esthetiek 
die zichzelf te gemakkelijk ontijdelijk gel
dig denkt.)

Sua cuique persona: Portretten van de 
Kunstenaar door hemzelf (I-XIX)

Een portret is een masker. Maar wat is een 
masker - bij Vercruysse? Hij gebruikt het 
vrouwelijke oogmasker, maar dat kan ei
genlijk bezwaarlijk voor masker doorgaan: 
het bedekt niets en het verbergt niet een 
gezicht, maar is een ding met gaten. (Rops 
spant hetzelfde masker, zwart, op de billen 
van zijn vrouwen.) Het masker van de vrouw 
is haar lichaam. Het gezichtsmasker daar
entegen is mannelijk, en als dusdanig het 
hoofdthema en centrale object van de laat
ste reeks van negentien fotowerken Portret 

van de Kunstenaar door hemzelf. Deze serie 
valt in twee groepen uiteen. De portretten I 
tot VI tonen de kunstenaar aan een tafelrand 
of een boord, terwijl hij maskers manipu
leert of poseert met een groepje gemaskerde 
mannen op de achtergrond. De portretten 
VII tot XIX tonen een rechthoekig masker- 
als een geplooid blad behangpapier - dat 
zich losmaakt van een wand van panelen en 
planken, en dan het gezicht wordt van een 
figuur die, tien beelden lang, poses inneemt 
en gesticuleert - alsof hij praat of iets uit
legt. Twee van deze negentien zelfportetten 
zijn ‘gemarkeerd’, zowel door hun positie 
aan het begin en het einde van de serie als 
door hun inhoud.
Op het eerste portret komt de kunstenaar 
met een halve rug links het beeld binnen 
(cat. nr. 106). Hij leunt met de rechter- 
elleboog op een boord en toont de achter
kant van een masker, terwijl hij zich om
draait en uit het beeld kijkt. Vercruysse 
hergebruikt Le Tricheur (De valsspeler) van 
Georges de La Tour, maar zo dat het tafereel 
gereduceerd wordt tot één figuur, die naar 
links wordt geschoven tot men niet meer 
kan zien wat - bij De La Tour - zijn linker
hand doet: uit zijn gordel valse kaarten 
trekken. De kunstenaar, zoals hij hier zich
zelf portretteert, laat in zijn kaarten kijken - 
en er zijn vele kaarten en vele maskers te 
spelen - maar ‘tricheert’ door zijn vals- 
spelen buiten beeld te verbergen. De La 
Tours beeld bestaat in twee versies die slechts 
licht maar toch, zo lijkt het, betekenisvol 
verschillen: details in de kleding en de plaat
sing van de figuren wijken af, en de speler 
toont andere kaarten. Ook Vercruysse,maakt 
enkele variaties op dit eerste beeld, om dan 
na elkaar zijn ‘maskers’ uit te spelen. De 
twee laatste portretten (XVIII en XIX) (cat. 
nrs. 122,123) vormen samen het einde van 
de reeks en sluiten meteen het boek én het 
hele fotowerk af. In het laatste portret (XIX) 
is alles gezegd, en de figuur is geportret
teerd Noorfade out: een wit masker, rechtop 
in rust, de linkerhand onder tafel. Het voor
laatste portret (XVIII) spreekt het laatste 
woord: het ‘masker’ is hier uitzonderlijk 
niet abstract-gedecoreerd, maar spiegelt of 
toont de binnenkant van een vrouwendij 
zodat de ooggaten als door of vanuit het 
schaamhaar of het geslacht kijken - Femme 
à la hauteur de ses yeux... - terwijl de 
linkerhand op zijn Italiaans duidelijk maakt 
dat iets of iemand... Ma ché... !

Lucrèce

De motto’s, symbolen en figuren die ge
schilderd worden op de achterkanten, deur
tjes of deksels van de portretten zijn veelal 
moraliserend van aard. Zoals te verwach
ten, is de vanitasgedachte, die de trots pose
rende figuur en de toeschouwer herinnert 
aan de nietigheid en de vergankelijkheid 
van al het aardse, prominent aanwezig. 
Wanneer men het portret omdraait - Mors 
reversât omnia - krijgt men een doods
hoofd te zien. Zo zijn de schedelbeelden die 
nu geïsoleerd aan de muur hangen en be
schouwd worden als de eerste vanitasstille- 
vens (vroeg 16de-eeuws werk van Barthel
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Titiaan

Tarquinius en Lucretia, ca, 1570, 
Fitzwilliam Museum, Cambridge

Bruyn, Jan Gossaert,...), eigenlijk achter
kanten en deksels van portretten.
Wanneer het 17de-eeuwse portret de figuur 
laat mediteren over een schedel of een ander 
vanitassymbool, verenigt het beeld
elementen die in de eerste portretten als 
afzonderlijke onderdelen behandeld wor
den. In deze traditie maakt Vercruysse 
vanitasportretten, waarbij het ‘bewogen’ en 
daardoor uitgewiste gezicht, de zandloper, 
de metronoom, de wijzerplaat, en ook het 
schaakspel eraan herinneren dat de tijd en 
het spel van de wereld over de mens heersen 
(bijvoorbeeld cat. nrs. 34,96,97,102,103). 
In een Zelfportret uit 1981 (cat. nr. 35) 
liggen de handen van de kunstenaar op 
elkaar, terwijl op een geactualiseerd 
vanitasstilleven (meteen wekker, een schelp, 

geld, een vrouw,... ) een hand naar de ijdele, 
wereldse goederen grijpt. In een van zijn 
meest bekende fotowerken presenteert de 
kunstenaar zichzelf als Nature Morte (cat. 
nr. 91). Opmerkelijk is dat Vercruysse zich 
ook bedient van de Lucretia-figuur, een in 
de portrettraditie zeer vaak opduikend 
iconografisch nevenmotief. Zij vormt het 
thema van een van de belangrijkste en meest 
homogenereeksfotowerken(1983,16 nrs.). 
De populariteit van de Lucretia-figuur hangt 
samen met het gebruik van de figuur als 
moreel voorbeeld en tegen-beeld van vele 
vrouwenportretten. Maar Lucretia blijkt ook 
een van de vaste figuren te zijn die, op het 
deksel of de achterkant, mannenportretten 
bedekt en begeleid hebben. [8]
De basisversie van de geschiedenis van 
Lucretia wordt verteld door Titus Livius. 
De schone Lucretia, echtgenote van 
Tarquinius Collatinus, werd geroemd om 
haar deugdzaamheid. Tarquinius Superbus, 
de zoon van de Romeinse koning, voelde 
zich aangetrokken door haar schoonheid en 
uitgedaagd door haar kuisheid, en vroeg, 
toen de echtgenoot van huis was, gastvrij
heid voor de nacht, ‘s Nachts drong hij 
Lucretia’s kamer binnen, en toen ze hem 
afwees, bedreigde hij haar eerst met een 
zwaard en nadien met eeuwige schande: hij
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zou haar samen met zijn slaaf doden en 
vertellen hoe hij hen samen betrapt had. 
Daarop liet Lucretia begaan, riep ‘s mor
gens vader, echtgenoot en getuigen samen, 
vertelde wat er gebeurd was, zwoer haar 
onschuld, en pleegde vervolgens - om mis
bruik als precedent door andere vrouwen 
onmogelijk te maken - reglementair zelf
moord door zichzelf een zwaard in het hart 
te steken. De wraakactie van haar familie en 
vrienden loopt dan uit op de verdrijving van 
de koningen uit Rome en de stichting van de 
republiek. Lucretia is dus een morele hel
din, en als ‘sterke vrouw’ wordt ze geprezen 
door de Romeinen, en later, tot in de Renais
sance en daarna, geëerd als een voorbeeld 
van proto-christelijke deugdzaamheid en 
kuisheid. Zo wordt ze gebruikt en afgebeeld 
op de portretten: ten voeten uit of halflijfs, 
naakt, terwijl ze zichzelf opoffert (Cranach, 
Dürer, Bruyn, Gossaert, Van Scorel,...). 
Enkele decennia later, wanneer de historie- 
schilderkunst verzelfstandigt, komt een 
tweede meer narratief motief de Lucretia- 
iconografie verrijken: de nachtelijke over
weldiging door Tarquinius, met de slaaf als 
getuige (Botticelli, Titiaan, Tintoretto, 
Tiepolo,...).
Lucretia is een voorbeeld, maar de figuur en 
de lotgevallen van Lucretia worden soms, 
reeds in de oudheid, ook anders bekeken en 
geïnterpreteerd. Vooreerst moreel. Lucretia 
kan niet tot voorbeeld genomen worden: ze 
pleegt de zwaarste der zonden - de zelf
moord —uit trots, om haar eer en die van haar 
familie te redden. Wat echt telt, is echter niet 
het menselijke opzicht, maar wat men is in 
de ogen van God. En hoe meer men later 
over de kwestie nadenkt, hoe moeilijker ze 
wordt. Want watis ‘onschuld’ hier?Lichaam 
en geest laten zich toch niet zo gemakkelijk 
scheiden, en het lichaam vindt zijn plezier 
waar het wil. En het blijft toch zo dat ze - zij 
het misschien om eerbiedwaardige redenen 
—heeft toegestemd, en wat daar gebeurd is, 
kan dus niet echt als een verkrachting be
schouwd worden. In het literaire navertel
len, aanpassen en variëren op de Lucretia- 
geschiedenis wordt de intrige bovendien 
aangevuld en complexer gemaakt, en ver
zint men onvermijdelijk ook parodiërende 
en vrolijk ‘schuine’ versies waarin, bijvoor
beeld, Lucretia de minnares is van Brutus 
die haar zal wreken, waarbij ze er niet aan 
denkt zich wegens wat verboden plezier 
pathetisch te doden, of waarbij gedemon
streerd wordt hoe een kuis en eerzaam doel 
toch ongeveer alle middelen kan heiligen. 
De Roman de la Rose vertelt het verhaal van 
Lucretia eerst getrouw na, om vervolgens 
algemeen over de vrouw te klagen: “Mais 
actuellement il n’y a plus de Lucrèce, ni de 
Pénélope en Grèce, ni aucune femme de 
bien sur cette terre, même si on voulait bien 
chercher. Jamais femme ne s’est défendue 
lorsque l’on a bien su s’y prendre pour 
l’avoir” (Lucretia’s namen de benen/, ook 
Penelope’s zijn verdwenen/, vrouwen van 
eer vind je niet meer./Nooit heeft een vrouw 
niet willen vrijen/met wie haar goed wisten 
te vleien”).
V ercruysse beeldt Lucretia af in vijf opstel
lingen die, elk op hun wijze, de duidelijk
heid van de figuur aantasten. De eerste 
Lucretia’s variëren op het oudste type: 
halflijfs, naakt en gekleed, of staand naakt, 
klaar om de hand aan zichzelf te slaan. 
Vercruysse vormt de beelden om tot 
vanitasfiguren 'door Lucretia een spiegel 
voor te houden (cat. nr. 85). Met de hand
spiegel, waarin Lucretia haar vergankelijke 
en ijdele schoonheid kan contempleren, 
drukt Vercruysse twee traditionele beeld- 
types op elkaar. Hij maakt het beeld ‘dub
bel’ en de figuur ambigu. Het voorbeeld van 
de zuivere intenties en principes is tegelijk 
Eva, verleidster, vrouw. In de derde opstel
ling zit/leunt de naakte Lucretia, frontaal, 
op een eigenaardige, vrij hoge, halfronde, 
zwaar gedrapeerde bank met een voettrede, 
met achter haar een spiegel en een gordijn 
dat gedeeltelijk is weggeschoven (cat. 
nrs. 80,81 ). De dolk ligt eerst naast haar, en 
is dan van de bank op de grond gegleden. In 
het beeld kan men de basisopstelling van de 
tronende madonna herkennen (Van Eycks 
Madonna Van der Paele, of de Lucca-Ma- 
donna): de bank is het statige, brééd 
gedrapeerde onderlijf van de madonna, het 
gordijn achteraan is de rug van het balda
kijn. De uitdagende Lucretia is uit de kleren 
én uit de figuur van de Heilige Maagd ge
stapt. Of zit ze op haar schoot? De vierde 
opstelling werkt met de iconografie van de 
overweldigingsscène (cat. nrs. 88, 89). 
Lucretia zit op een bank - een bed - met 
links een laag bankje - een kussen, een 
mantelzoom. Wat achteraf voorgesteld of 
begrepen zal worden als een overweldiging 
-corpusestviolatum, animus insons—was, 
zoals Vercruysse het hier toont, simpelweg 
een rendez-vous. Lucretia wacht reeds naakt 
op Tarquinius die zo zal komen, en contro
leert zichzelf nog even in de spiegel of kijkt

Jan Vercruysse

Portrait de l’Artiste par lui-même (I), 1984 [cat. nr. 106]

Georges de La Tour

De valsspeler, na 1632, Louvre, Parijs

via de spiegel de toeschouwer aan. Ze zit al 
in de houding van dé scène die zal volgen, 
zoals die geschilderd is door bijvoorbeeld 
Titiaan (cat. nr. 88b) en Artemisia Gentileschi 
(cat. nr. 88a). Op het kussen waarop 
Tarquinius zal knielen om haar te bedrei
gen, ligt de dolk reeds klaar. Tarquinius 
hoeft zijn wapen zelfs niet mee te brengen: 
zij wil wat hij wil en heeft voor alles ge
zorgd. In de vijfde en laatste opstelling (cat. 
nr. 90) wordt een vast element van de 
overweldigingsscène - de hand van de slaaf 
die de voorhang van Lucretia’s bed weg
trekt - vereenzelvigd met de hand die het 
gordijn wegtrekt in de Roman de la Rose, en 
wordt Pygmalions Ymage, met behulp van 
de sluier, de dolk en de titel van het werk, 
Lucrèce gedoopt.

De methodologie: een poëtica

De methode van Vercruysse is niet die van 
een plastisch kunstenaar maar die van een 
dichter: zijn grondstof is beeldtaal. Hij werkt 
met beeldelementen die, zoals woorden, 
altijd reeds betekenis meebrengen, die nooit 
voor het eerst gebruikt worden, en steeds 
opnieuw gecombineerd en geschikt kunnen 
worden. Het eerste poëtische principe is dat 
van de variatie. Vercruysse bouwt zijn foto
werken - zoals trouwens bijna zijn hele 
oeuvre - op in series of reeksen van beelden 
of beeldgroepen. Met een beperkt aantal 
elementen worden steeds wisselende com
binaties gemaakt, of een basisbeeld wordt 
telkens'minimaal, soms nauwelijks merk
baar, gevarieerd: een rekwisiet wordt toege
voegd, objecten verschuiven, de belichting 
is wat harder, de blikrichting is anders, de 
letters zijn nu gedrukt en dan geschreven, de 
titel is nu in het Frans en dan in het Neder
lands gesteld, enzovoort. Dit poëtisch pro
cédé heeft twee effecten. Vooreerst bena
drukt het spel met kleine verschillen de 
‘eenheid’ van de reeks: elk beeld herhaalt en 

met deze onderdelen in het leeggeruimde 
beeld nieuwe béélden samen te stellen. De 
beelden, zijn, precies omdat ze visueel wei
nig informatie bevatten, tegelijk zeer 
elliptisch en geconcentreerd. Dit gebruik 
van beeldtradities - geen ‘originele’ taal 
maken, maar met de woorden die bestaan 
ongewoon nauwkeurig (poëtisch) spreken - 
is een koekoeksstrategie. Tegenover de 
pathetiek van het originele, en onder de 
citaten en de verwijzingen, ligt inderdaad 
een manier om het verleden te gebruiken 
zonder het zich toe te eigenen: intrekken in 
oude beelden die leeg staan, oude beelden 
niéuw inrichten. Alle kapotte, vergeten, on
bewoonbaar verklaarde beelden en beteke
nissen zijn immers van niemand en van 
iedereen.

Avis au lecteur

Een van Vercruysses ‘boekachtigen’ is ge
titeld Spleen de Hambourg (1983). Een op
somming van plaatsnamen wordt, in een 
soort van reisverslag, verbonden met dat 
vage, onnoembare verdriet van ergens te 
zijn. Het bericht waarmee J.V. als editorhet 
anonieme manuscript inleidt, verdient met 
betrekking tot de fotowerken in zijn geheel 
geciteerd te worden: “Ce serait beau, trop 
beau/de pouvoir confier ses sentiments/et 
ses opinions à un livre ./Pourtant, c’est ce 
qu’apparement/T auteur du Spleen de 
Hambourg à fait.//Lire donc ce Journal de 
Voyage/qui est à juste titre un roman car/ 
l’auteur a visiblement lus d’autres,/le Journal 
d’une Vie/ce serait aller trop loin, peut- 
être.//Néanmoins, en lecteur/le trop-savant 
seul s’y perdra”.

Bart Verschaffel

benadrukt immers wat gelijk blijft, en het 
oeuvre maakt zo een zeer besliste indruk. 
Vercruysses werk gaat duidelijk niet over 
van alles of over zeer veel dingen: het 
insisteert, nog voor men kan zeggen op wat. 
Het tweede effect van de minimale variatie 
is dat, wanneer alle verschillen klein zijn, 
kleine verschillen er schijnbaar toe doen. 
De werken lijken heel precies, gemaakt om 
nauwkeurig bekeken en gelezen te worden. 
Maar wat kan een beetje meer licht, of een 
iets bredere lijst, of het verschil tussen twee 
simpele handbewegingen betekenend Wat 
betekent het verschil tussen De La Tours 
Tricheur met klaverenaas, en de Tricheur 
met ruitenaas? Misschien niets, misschien 
iets—het effect van de kleine variaties is wel 
dat men de beelden bekijkt en tracht te lezen 
zoals men, in het kaartspel of voor een 
schaakbord, de ogen over al de kaarten of de 
stukken laat glijden om de kleinigheden op 
te merken die verraden waar het om gaat. 
Het tweede belangrijke poëtische procédé 
betreft de wijze waarop Vercruysse de be
staande beeldtradities bewerkt en gebruikt. 
Er is zeker een laag van openlijke verwijzin
gen en duidelijke aanhalingen, zoals inL’Art 
de Voir, in de naakten van de eerste serie 
zelfportretten, of in een aantal (zelf)portret- 
ten die algemeen naar Magritte en dikwijls 
naar een van diens werken in het bijzonder 
wijzen {L’estropiât', Personnage méditant 
sur la folie', La musée d’une nuit; La 
réproduction interdite,...) (cat. nrs. 34,46, 
54 & 61,55 & 56). Belangrijker is echter de 
manier waarop Vercruysse beeldtradities 
gebruikt in de Lucretia-serie of de masker
reeks. Hij citeert of verwijst daar niet, maar 
schematiseert eerst bestaande beelden door 
weg te laten (kleur, personages, attributen), 
enkele betekenisdragende elementen te kie
zen en te reduceren tot bijna neutrale, ab
stracte bouwstenen die zijn wat ze zijn zoals 
in het schaakspel het paard een paard en de 
koning een koning is, en door vervolgens

Noten

[1] Jan Vercruysse, Portretten van de 
Kunstenaar, met een essay van Pier Luigi 
Tazd, Gevaert/Ludion, Brussel/Gent, 1997, 
166 pp. Andere belangrijke catalogi zijn 
uitgegeven door de Vereniging voor Ten- 
toonstellingen van het Paleis voor Schone 
Kunsten van Brussel (1988) en het Van 
Abbemuseum, Eindhoven (1990).
[2] De nummering van de werken is uiter
aard gebaseerd op de oeuvre-catalogus die 
opgenomen is.in Jan Vercruysse, op. cit. 
(noot 1), pp. 145-161.
[3] Ik gebruik de uitgave van Guillaume 
de Lorris/Jeande Meun, Le Roman de la 
Rose, in dé serie Lettres Gothiques, LGF, 
Parijs, 1992. De berijmde Nederlandse ver
taling door Ernst van Altena is uitgegeven 
in de reeks Ambo Klassiek, Ambo, Baam, 
1991.
[4] Giorgio Agamben, Stanze. Parole et 
fantasme dans la culture occidentale (verta
ling van Stanze. La parola e il fantasma 
nella cultura occidentale, 1977), Bourgois, 
Parijs, 1981, zie vooral deel IÉ, pp. 105- 
219. Zie ook John. W. Fleming, The Roman 
de la Rose. A Study in Allegory and 
Iconography, Princeton University Press, 
,1969.
[5] Jan Vercruysse heeft drie boekwerken 
in beperkte oplage bij Yves Gevaert uitge
geven: Sur l’Utopie & Erratum (1982), 
Spleen de-Hambourg (1985) en Narcisse 
(1989).
[6] Roland Barthes, Fragments d’un dis
cours amoureux, Editions du Seuil, Parijs, 
1977, p. 157.
[7] Over het portret is veel geschreven, en 
verzamel werkenmet (kunstenaars)portretten 
zijn redelijk beschikbaar. Monumentaal en 
zeer belangwekkend is: Angelica Dülberg, 
Privatportrats. Geschichte und Ikonologie 
einer Gattung im 15. und 16. Jahrhundert, 
Mann Verlag, Berlijn, 1990 (1985).
[8] V oor de analyse van de Lucretia-reeks 
heb ik, naast enkele bladzijden van Angelica 
Dülberg, Titus Livius, Andor Piglers 
Barockthemen. EineAuswahl von Verzeich- 
nissen zur Ikonographie des 17. und 18. 
Jahrhunderts, en de bekende overzichts
werken, gebruik gemaakt van drie bijzon
dere studies: G. Voigt, Über die Lukretia- 
Fabel undihre literarische Verwandten, in: 
Berichte über die Verhandlungen der 
königlichen sachsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, 1883, 
pp. 1 -36; Hans Galinsky, DerLukretia-Stoff 
in der Weltliteratur, Breslau, 1932; Ian 
Donaldson, The Rapes of Lucretia. A Myth 
and its Transformations, Clarendon Press, 
Oxford, 1982.

De tentoonstelling Portretten van de Kun
stenaar van Jan Vercruysse loopt nog tot 
1 februari in het Van Abbemuseum, 
Vonderweg 1, te Eindhoven (040/ 
275.52.75).
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Verwijzende beelden
Over Geheugenverlies. Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, fotograaf

1. Voorgeschiedenis
In 1990 werd in het Musée de la Photographie 
van Charleroi een reeks foto’s van Willy 
Kessels tentoongesteld. In 1992 werden er 
enkele fotomontages van Kessels opgeno
men in de expositie Montage and Modem 
Life in het Brusselse Paleis voor Schone Kun
sten. Willy Kessels werd immers als een van 
de weinige Belgische vertegenwoordigers van 
de modernistische fotografie in de jaren ’30 
beschouwd. Dirk Snauwaert, voormalig cu
rator van het Paleis voor Schone Kunsten, 
kwam op het idee om een aparte tentoonstel- 
ling aan Kessels te wijden. Maar voordat het 
zover was, publiceerde het Museé de la 
Photographie in 1996 - naar aanleiding van 
een aldaar op handen zijnde Kessels’ tentoon
stelling - een monografie waarin Christine 
De Naeyer voor het eerst een aantal biogra
fische gegevens op een rijtje zette: in de 
jaren ’30 engageerde Kessels zich voor de 
Nieuwe Orde en werkte hij als fotograaf voor 
extreem-rechtse politieke bewegingen als het 
Verdinaso en Rex. Tijdens de oorlog werd hij 
collaborateur. Nadien werd hij tot vier j aar cel 
veroordeeld. In de media kwam er een verhit 
debat op gang. Jean Guy, toenmalig hoofdre
dacteur van Le Peuple, ontketende een heuse 
rel: hij toonde zich een fel tegenstander van 
een tentoonstelling gewijd aaneen ‘nazi’. Het 
gevolg hiervan was dat het project in Charleroi 
afgeblazen werd. Deze gebeurtenissen lieten 
ook de makers van de Brusselse tentoonstel
ling niet onberoerd: “Kwam elke tentoonstel
ling inderdaad niet onvermijdelijk neer op 
een celebratie, en in dit geval, een - onaan
vaardbare - rehabilitatie?”

2. Voorbereiding
Craigie Horsfield vraagt aan Dirk Lauwaert in 
De Kessels-dialogen, opgenomen in de catalo
gus: “Wat is voor jou het belang van de biogra
fie van de kunstenaar?” (p. 23). Het antwoord 
luidt: “Als het zonder kan, dan verkies ik dat. 
Door intens naar het werk te kijken, het zo 
diepgaand mogelijk te analyseren. Kunste
naars worden doorgaans nog altijd louter op 
hun biografie benaderd”. In het geval van 
Willy Kessels blijkt dit nu onmogelijk. Er is 
een tentoonstelling gekomen, maar de kennis 
over het extreem-rechtse verleden van Kessels 
heeft het project enorm beïnvloed, zo moge 
reeds uit de titel blijken: Geheugenverlies. 
Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy 
Kessels, fotograaf.

3. Duits melodrama 1933-1945
Een aantal jaren geleden deed ik onderzoek 
naar Duits melodrama in de periode tussen 
1933 en 1945. [1] Ik heb een filmtheoretische 
achtergrond, studeerde en doceerde Film- en 
Opvoeringskunsten aan de Katholieke Uni- 
versiteit van Nijmegen. Ik houd van het genre 
melodrama, en bestudeer dit als esthetisch 
object. Het werd mij duidelijk hoe ongemak
kelijk het is om Duitse films uit die ‘foute’ 
periode als esthetisch object te benaderen. 
Geheugenverlies lijkt een makkelijke oplos
sing: in de filmgeschiedenis bestaat het Duitse 
melodrama eenvoudigweg niet. Althans niet 
als genre dat als zodanig bestudeerd wordt, 
zoals bijvooibeeldhet Amerikaanse melodrama 
of de western. Titels van dit subgenre kom je in 
de literatuur sporadisch tegen, maar dan heten 
het geen melodrama’ s maar amusementsfilms 
-de tegenhangersvan de propagandafilms. En 
dan worden niet zozeer de films zelf geanaly
seerd als wel hun context: Duitsland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog -fascisme. Als er al iets 
over de kwaliteit van deze films gezegd wordt, 
betreft dat niet hun esthetische kwaliteit, maar 
hun kwaliteit om mensen tijdens de oorlog te 
laten vergeten dat het oorlog is, de zogenaamde 
escape-hmcüe, of om hen juist via een omweg 
toch van propagandate voorzien. "EnnoPatalas 
vertelde ooiteens dat wanneer hij in de zaal van 
het Filmmuseum in München Kolberg van 
Veit Harlan programmeerde er nooit iemand 
protesteerde. Wilde hij echter Opfergang van 
dezelfde regisseur vertonen dan regende het 
protesten. Het lijkt een omgekeerde wereld. 
Kolberg is immers een propagandafilm, min of 
meer rechtstreeks geordonneerd door Minister 
van Propaganda Joseph Goebbels; Opfergang 
daarentegen is een geëxalteerd melodrama dat 
zich afspeelt in een ahistorische wereld waar 
slechts de psychische oorlog van de liefde en 
het verlangen regeert. Patalas' verklaring was 
dat Kolberg door iedereen overduidelijk als 
propaganda kan worden herkend en dus ook 
als zodanig is erkend. Bij Opfergang echter 
wordt men onrustig en onzeker omdat men zelf 
moet beslissen of deze film van deze ‘foute’ 
regisseur ook een ‘foute’ film is; men voelt 
zich verloren tegenover de dubbelzinnigheden 
van het melodrama en de overduidelijke 
filmische kitsch.” [2]

4. Een paradox
Hetongemak dat de Brusselse tentoonstellings
makers voelden, wordt ook niet veroorzaakt 
door de foto’ s op zich. Kessels’ foto’ s getuigen 
niet (openlijk, opvallend of overtuigend) van 
rechts extremisme. Dat is paradoxaal genoeg 
het grootste probleem. Het maakt de toeschou
wer onzeker, ongemakkelijk, want hij moet 
zelf beslissen waar hij naar kijkt. Catherine 
Robberechts merkt in De Kessels-dialogen op: 
“Ik denk dat het gebruik van een sequentie van 
Kessels’ familiefoto’ s in oorlogstijd een zeker 
gevaar inhoudt. Zoals je zei: foto’s zeggen 
niets, en uit deze familiefoto's spreekt even
min iets... Maken we hem zo niet op een vrij 
goedkope manier verdacht?” (p. 31). Deze 
overweging illustreert deze ongemakkelijke 
confrontatie.
Jonas Mekas schreef naar aanleiding van de 
verschijning van The Last of the Nuba, een 
fotoboek van Leni Riefenstahl: “En dit is mijn 
eigen definitieve oordeel over de films van 
Riefenstahl: ben je idealist, dan zie je idealisme 
in haar films; ben je classicus, dan zie je in haar 
films een ode aan het classicisme; ben je nazi, 
dan zie je nazisme in haar films.” [3] Degenen 
die ervoor zorgden dat de KeSsels-tentoonstel- 
ling in Charleroi niet geopend werd, koppel
den de foto’s direct aan de extreem-rechtse 
periode in het leven van Kessels en verklaar
den deze als ‘ontoonbaar’. Hierdoor staan ze 
vreemd genoeg op één lijn met de bewonde
raars van Kessels’ werk die zijn extreem
rechtse verleden verhulden. Blijkbaar waren 
ook zij van mening dat het werk van een ‘nazi’ 
niet getoond kon worden. Mekas’ opmerking 
moet uiteraard niet letterlijk genomen worden. 
Het gaat erom dat de waarheid niet bestaat. 
Vanuit één invalshoek bekeken, lijkt de waar
heid te bestaan, maar wanneer er verbanden 
gelegd worden, kan dat tot onduidelijkheden 
en dus ook tot ongemak leiden. Bijvoorbeeld 
het ongemak van herkenning en erkenning van 
het samengaan van esthetiek en fascisme.
Met dit probleem werden de makers van de 
Brusselse tentoonstelling geconfronteerd. Het 
was de aanleiding voor De Kessels-dialogen in 
de catalogus, maar daarin wordt het slechts 
terzijde aan de orde gesteld. Men heeft dit 
probleem niet echt willen delen met het pu- 
bliek.

5. De tentoonstelling
De tentoonstelling confronteert niet met dub
belzinnigheden. Als je binnenkomt, zie je ne
gen uitvergrote foto’s van Kessels. Tegenover 
de foto’s staan een grote tafel, stoelen en een 
boekenkast met naslagwerken die de bezoe
kers kunnen raadplegen. Het zijn bijna uitslui
tend naslagwerken over de Tweede Wereld
oorlog, over collaboratie. Er wordt dus onmid
dellijk een ‘context’ aangereikt - een context 
tussen aanhalingstekens, want zo op het eerste 
gezicht is het verband niet duidelijk tussen de 
negen foto’s en de Tweede Wereldoorlog, 
collaboratie. Rechts van deze zaal is een tweede, 
langwerpige, ruimte. Over de gehele lengte 
staat een lange glazen vitrine waarin aan twee 
kanten foto’ s te zien zijn van Kessels. Er wordt 
een overzicht gegeven van zijn werk: 
publiciteitsfoto’s, portretten, foto’s gemaakt 
op de set van Misère au Borinage van Henri 
Storck en Joris Ivens, naaktfoto’ s, kortom: een 
- wat magere - kennismaking met de veelzij
dige Kessels.
Helaas wordt die kennismaking onmogelijk 
gemaakt. Als je de zaal binnenloopt, zie je niet 
de foto’ s in de vitrine, maar word je geconfron
teerd met een rechte lijn -de vitrine - en je blik 
kan niet anders dan gevangen worden door een 
enorm uitvergroot portret aan het einde, boven 
de vitrine. Het is een portret van een streng 
kijkende man met een zuinig mondje. Het 
wordt daar niet vermeld, maar het is Joris Van 
Severen, de Verdinasoleider. Inde vitrine hangt 
een soortgelijk-klein-portret van V an Severen 
-daarbij wordtzijnnaam wel vermeld. Ookdit 
portret fungeert als een onduidelijke positio
nering van de foto’s van Kessels. Kessels 
maakte deze foto, maar waarom wordt juist dit 
portret als enige uitvergroot en in deze zaal 
opgehangen, en waarom zonder onderschrift? 
Het geheel komt schijnbaar duidelijk over. 
Achter een gordijn rechts in deze zaal worden 
fragmenten uit de film Misère au Borinage van 
Joris Ivens en Henri Storck getoond, samen 
met aan Kessels toegeschreven filmopnames 
van Verdinaso-bijeenkomsten en recente beel
den van een herdenkingsplechtigheid ter ere 
van Joris Van Severen. Kessels is bekend 
geworden door foto’s die hij op de set van 
Misère au Borinage maakte, maar met de film 
zelf heeft hij uiteraard niets te maken. Heel 
curieus, deze vertoning, en ook een beetje 
hypocriet. De niet mis te verstane toon 'ex- 
treem-rechts' is immers tè expliciet gezet om 
met de vertoning van een film van een 'ex- 

treem-linkse' regisseur dubbelzinnigheid te 
bewerkstelligen. Maar het feit dat de film 
getoond wordt, getuigt wel van het ongemak 
van de samenstellers van de tentoonstelling. 
De tentoonstelling is niet overtuigend. Zij over
tuigt in de eerste plaats niet van de kwaliteiten 
van het werk van Kessels. Ik zag van hem beter 
werk - het lijkt bijna alsof men het poverste 
materiaal uitgekozen heeft. De ‘contexten’ 
overtuigen evenmin. De relaties worden bijna 
artificieel gecreëerd. Uit de gehele presentatie- 
wijze blijkt een rotsvast geloof in de 
overtuigingskracht van het beeld, terwijl in 
werkelijkheid de meeste beelden - bijvoor
beeld het portret van Van Severen - pas bete
kenis krijgen nadat je in de vitrine of in de 
catalogus gezien en gelezen hebt over wie het 
gaat.

6. De catalogus
De catalogus bestaat uit twee delen. In het ene 
deel - op de linkerbladzijden - zijn essays 
opgenomen over Kessels en zijn werk door 
Bert Hogenkamp, Christine De Naeyer, Ste
ven Jacobs, Guy Leemans en Mare Holthof. 
Het andere deel - aan de rechterkant - bestaat 
uit De Kessels-dialogen, tien dialogen die 
plaatsvonden tussen 7 april en 20 september 
1997, voornamelijk gevoerd door beeldend 
kunstenaar Craigie Horsfield en essayist Dirk 
Lauwaert, daarbij geassisteerd door Erik 
Eelbode, Christoph Ruys en Catherine 
Robberechts. In de dialogen worden onder
werpen behandeld als: De onmogelijkheid van 
het Kessels-project, Dialoog als methode en 
Het tonen van rechtse beelden.
Ook De Kessels-dialogen getuigen van het 
ongemak waarmee de samenstellers van de 
tentoonstelling geconfronteerd werden tijdens 
de voorbereiding. Ongemak op allerlei terrei
nen: confrontatie met het eigen oorlogsverle
den, met de vernieuwde blik op het werk van 
Kessels, met het gebrek aan eenduidigheid. 
Helaas krijgt de toeschouwer ook hier niet de 
kans deze ongemakkelijke confrontatie aan te 
gaan. Het werk zelf blijft opvallend ‘buiten 
beeld’. Het vormt aanleiding tot een dialoog, 
maar het staat zelf niet ter discussie: noch wat 
betreft de kwaliteit, de esthetiek, noch als 
verhulde ideologische boodschapper. In de 
essays en in de dialogen wordt nauwelijks 
aandacht besteed aan de foto’s, als materiaal. 
Dat blijkt eenbewuste keuze. Craigie Horsfield: 
“Natuurlijk kunnen we wel discussiëren op 
basis van de foto’ s en de specifieke informatie 
waarover we beschikken. We kunnen ons best 
wel een duidelijk beeld vormen van de praktijk 
van professionele fotografen in de periode 
waarover we spreken. (...) We beschikken 
over een hele lijst van rubrieken die ons moge
lijkheden biedt, die op ons ligt te wachten... 
Maar als we daar op ingaan en die moeilijker 
aanpak naast ons neerleggen, dan zal alles wat 
we zullen zeggen beperkt blijven, hoe goed we 
ook geïnformeerd zijn, hoe diepgaand ons 
onderzoek ook is of hoe behulpzaam onze 
medewerkers zullen zijn geweest...” (p. 59). 
Er is echter een andere aanpak mogelijk, die 
wellicht nog moeilijker is: een onderzoek naar 
de esthetische kwaliteiten van de foto’s, ge
koppeld aan een analyse van him historische 
context. De foto’ s confronteren met de beelden 
waarnaar zij verwijzen, datongemakproductief 
maken, daarin zou de uitdaging van dit project 
gelegen kunnen hebben..

7. De foto’s - de paradoxen - tonen
In de dialogen wordt ook gesproken over de 
mogelijkheden om de foto’ s in de catalogus op 
te nemen. Dirk Lauwaert: “Een eerste moge- 
lijkheid bestaat erin om foto’s als illustratie te 
gebruiken (.. .).Maarwehebbenookdemoge- 
lijkheid om tien foto’s over een volledige 
pagina af te drukken (...)” (p. 125). Craigie 
Horsfield: “(...) ik ben er niet zeker van dat 
full-pagefoto’sonzedoelstellingzullen vooruit
helpen. Het maakt ereenboekmetplaatjes van, 
een fotoboek. Het is een te grote breuk, het is 
alsof de foto’s bedoeld waren om op zo’n 
pagina te staan. Het geeft Kessels - als Kessels, 
de fotograaf - de mogelijkheid om uit het net 
van onze argumentatie te ontsnappen” (p. 127). 
De projectmedewerkers hebben er uiteindelijk 
voor geopteerd om zo weinig mogelijk gebruik 
te maken van de foto’s. In de tentoonstelling 
worden de foto’s ‘onzichtbaar’ gemaakt door 
een presentatiewijze die impliciet (of is het 
expliciet?) niet tentoonstelt. In de catalogus is 
op iedere pagina een foto opgenomen, in een 
formaat van ongeveer4op6cm.: als illustratie. 
Ik weet niet of er coffee-table-boeken van de 
foto’s van Kessels zullen volgen, maar ik mis 
de foto’sin de catalogus die nu voor mij ligt. Ik 
had graag gezien dat er naast de illustraties in 
de tekst, na de tekst, een apart deel gereser
veerd zou zijn mstfull-page foto’ s van Kessels. 
Volgens Horsfield zou dat een te grote breuk 

betekenen. Ik ben het niet met hem eens. Nu 
wordt de toeschouwer het ongemak groten
deels bespaard. Of was men bang dat de toe
schouwer niet in staat zou zijn deze dialoog 
met zichzelf aan te gaan? Ik zou er juist voor 
pleiten de foto’s ‘gewoon’ tentoon te stellen - 
met onderschriften, en ze vervolgens (weer) te 
tonen, in dezelfde catalogus die uitgebreid 
informeertoverdeproblematiekrondhetwerk A 
van Kessels. Horsfield merkt op: “Ons hele 
gesprek, de teksten, onze dialoog werden op
gebouwd rond aangelegenheden omtrent 
Kessels; het kan niet dat de foto’s daarin een 
directe illustratieve waarde krijgen, ze zouden 
opnieuw als een soort tegenargument, als een 
contrapunt fungeren...” (p. 127). Dat begrijp 
ik niet. Een soort argument tegen de noodzaak 
van de dialoog? Wat dat betreft, is het boek 
overtuigend genoeg. De foto’s zouden het 
boek nog overtuigender gemaakt hebben, 
omdat ze direct confronteren met het onge
makkelijke gevoel dat fascisme en esthetiek 
samen kunnen gaan.
In de televisievertelling Nauwgezet en wanho
pig merkte Jorge Semprum op: “Hetzelfde 
luidsprekersysteem [waardoor ook de stem 
klonk van de SS-er die riep ‘Krematorium 
ausmachen’] werd op sommige uren van de - 
dag door de SS-er (...) gebruikt om platen te 
draaien. Blijkbaar was hij verliefd op deprach- 
tige stem van Zarah Leander. (...) Er was een 
enorm contrast tussen het leven in het kamp, 
waar sommige kameraden het niet uithielden 
en anderen ziek werden of stierven,, en de 
romantische, sensuele stem van Zarah 
Leander”. In dezelfde uitzending vertelde 
George Steiner: “En zo probeer ik te begrijpen, 
hoe iemand van de Gestapo ‘s middags kon 
martelen of moorden in Auschwitz of Belsen 
en ‘s avonds prachtig Schubert kon spelen. En 
het vrijblijvende antwoord, dat hij niet goed 
speelde, is een leugen! Hij speelde schitte
rend. ..” [4] Semprum en Steiner durven de 
confrontatie met de voor hen wel zeer onge- 
makkelijke, onverdraaglijke paradox aan: zij 
erkennen dat onvergeeflijke handelingen tij
dens de Tweede Wereldoorlog hand in had 
kunnen gaan met een (hoogstaande) artistieke 
praktijk.
Peter Delpeut schreef naar aanleiding van het 
jull-page afdrukken in Skrien van stills uit 
‘onschuldige’ Duitse films uitde periode 1933- 
1945: “Pas heel laat (te laat?) -de foto’s waren 
al uitgezocht en besteld - voelde ik het onge
mak om deze foto’ s op deze pagina’ s te plaat
sen. De fotorubriek van Skrien is vooral een 
hommageaanhetfilmbeeld(...). Maarwaarom 
waren deze foto’s, deze stopgezette filmbeelden 
uit de kaders van film en propaganda in het 
Derde Rijk, niet van stond af aan ongemakke
lijk? Precies omdat ze van zichzelf niet onge- 
makkelijk zijn (....). De beelden om hen heen 
(...), de beelden die zij verdringen, de beelden 
die we allemaal ooit zagen maar liever verge
ten, de beelden die onze ogen het liefst verbie
den. Die onrust productief maken, misschien 
zullen we dan ooit eens iets begrijpen van dat 
ongrijpbare onderwerp.” [5]
Ook de foto’s van Kessels verwijzen naar 
andere beelden. De tentoonstelling en de cata
logus maken echter vooral duidelijk dat er ‛ 
tegenwoordig nog veel verdrongen wordt. Het 
extreem-rechtse verleden van Willy Kessels is 
onthuld. Nu worden zijn foto’s verdrongen.

Bernadette Klasen

Noten

[ 1 ] Zie voor de problematiek rond esthetiek en 
fascisme ook: Bernadette Klasen, Angst essen 
Seeleauf. Fascisme, esthetiek en film, in: Ver
sus, 3/1990, pp. 5-17. Dit nummer van Versus 
was integraal gewijd aan het Duitse melo
drama.
[2] Peter Delpeut, Film en propaganda In de 
poriën van hetfilmbeeld, in: Skrien, 171, april/ 
mei 1990, p. 33.
[3] Jonas Mekas, in: The Village Voice, 7 
november 1974.
[4] Wim Kayzer, Nauwgezet en wanhopig. 
Televisievertelling in vier delen, Deel 2: Niets 
is zo leerzaam als de ervaring dat ze je naar het 
leven staan, uitgezonden door de VPRO op 9 
april 1989 (cuts.: B.K).
[5] Peter Delpeut, op. cit. (noot 2), pp. 34-35.

De tentoonstelling Geheugenverlies. Verant- 
woordelijkheidencollaboratie. Willy Kessels, 
fotograaf was van 7 november 1997 tot en 
met 4 januari 1998 te zien in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 
Brussel, 02/507.84.66.
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Willy Kessels, held zonder grootse daden?
De naam van Willy Kessels kwam mij voor 
het eerst onder ogen in een aan zijn werk 
gewijd artikel dat enkele jaren geleden in de 
krant De Morgen verscheen. Ik werd met
een getroffen door de paar begeleidende 
foto’s van het modernistische Brussel. 
Vooral één foto bleef hangen: de avondlijke 
opname van de in binnenlicht badende kan
toren van het dagblad Le Peuple. De impact 

A van dit beeld stond niet los van àndere, meer 
persoonlijke herinneringsbeelden. Kessels’ 
glorieuze foto uit 1932 van het door Maxime 
en Fernand Brunfaut ontworpen Le Peuple- 
kantoor, vermengde zich met ‘mijn’ beel
den van het al jarenlang volkomen verkrotte 
gebouw. Juist dat verval laat thans een alles 
bij elkaar genomen tamelijk banale recht- 
toe-rechtaan constructie zien. De tijd heeft 
het - overigens relatief kleine - gebouw als 
het ware gedeconstrueerd: het werd gede
gradeerd tot een simpel staketsel, tot een 
loutere drager zonder enige grandeur of 
uitstraling. Wat Kessels daarentegen in de 
overtreffende trap had vastgelegd, was de 
eertijdse façade, het gebouw-als-schijnver- 
toning.
Architecturaal modernisme en art deco wil- 

d den imponeren, enerzijds via eenvoudige 
slagzinnen en activistische teksten, ander
zijds via rechtlijnige ontwerpen die speel
den met de contrasten tussen licht en don
ker, volume en leegte. Dat laatste deed ook 
de zogeheten modernistische fotografie van 
de jaren ’30, waarvan Kessels’ opname van 
het Le Peuple-kantoor een (al te) voorbeel
dig specimen is. Architecturaal en fotogra
fisch modernisme vonden elkaar kortom in 
éénzelfde doxa of 'principalisme'. En vooral 
resulteerde de nadruk op de assen licht/ 
donker en massief/leeg in een architectuur 
die voor het fotografische oog gemaakt, ja 
voorbestemd leek. Het architecturale mo
dernisme had een 'façadistische' kant die de 
architectuurfotografie à la Kessels naïef 
verdubbelde, zoal niet verheerlijkte. Ge- 

' bouwen als het Le Peuple-kantoor of de 
eveneens door Kessels gefotografeerde brou
werij Wielemans-Ceuppens te Vorst (een 
ontwerp van Adrien Blomme) waren letter
lijk spectaculair: gemaakt om bekeken te 
worden, liefst vanuit ongewone hoeken of 
kijkposities en mét accentuering van het 
contrast tussen licht en donker, vensters en 
drager, binnen- en buitenkant. Dit geprefe
reerde ‘zelfbeeld’ werd naïefweg aan
geleverd door een fotografie die in de 
sloganeske uitgangspunten van het moder
nisme mogelijkheden tot vernieuwing zag. 
Het gevolg is dat het thans bijzonder moei
lijk is om de modernistische architectuur 
van haar fotografische representatie te schei- 
den. Haar historische ‘doorwerking’ valt 
immers in grote mate samen met de be
schikbare foto’s. Die tonen ons de 
modernistische bouwsels op de wijze waarop 
ze willen gezien worden: als tweedimen
sionale beelden van driedimensionale 
artefacten die de aanwezigheid van mense
lijke lichamen bijzonder moeilijk verdra
gen.
In de tentoonstelling en publicatie Geheu
genverlies. Verantwoordelijkheid en colla
boratie. Willy Kessels, fotograaf wordt deze 
analyse bevestigd. Steven Jacobs wijst in 
zijn goed geïnformeerde bijdrage over de 
architectuur- en stadsfotografie van Kessels 
op de circulaire relatie tussen architecturaal 
en fotografisch modernisme. Hij benadrukt 
tevens terecht het relatief clichématige en 
‘brave’ van Kessels’ foto-en montagewerk. 
Het oordeel van Craigie Horsfield gaat in 
dezelfde richting. In een van de dialogen 
met Dirk Lauwaert stelt hij bijvoorbeeld:

• “[Ik] heb heel gemengde gevoelens over 
Man Ray, maar zelfs wanneer die zijn mid
delmatige mode- en society-foto’s maakt, 
wanneer hij echt maniëristisch bezig is, is 
hij nog altijd aan het experimenteren in de 
donkere kamer, niet met overtuiging welis
waar, maar toch is het iets wat hij moet doen. 
Kessels daarentegen blijft erg ongeconcen-

- treerd, hij denkt in termen van die 
maniërismen, maar op een erg beperkte 
manier” (pp. 19/21). Met deze ampele kant
tekening, die helaas onuitgewerkt blijft, raakt 
Horsfield mij dunkt de kern van de zaak. De 
uitdrukking ‘maniëristisch modernisme’ 
lijkt inderdaad de meest trefzekere omschrij - 
ving van Kessels’ werk uit het begin van de 
jaren ’30. Ook in de uit deze periode date
rende naakten - om nog maar te zwijgen van 
de in de publicatie ongedateerde abstrac
ties! - vormen de uitgangspunten van het 

(fotografische) modernisme een quasi-aca- 
demische canon, een niet nader bevraagd 
kader. Bij het bekijken ervan kan men zich 
maar moeilijk van de indruk ontdoen dat de 
maker zijn uiterste best heeft gedaan om als 
modernist erkend te worden. Het is als het 
ware allemaal té goed gemaakt: ze komen 
hypercorrect en braaf over, alsof de auteur 
vooral niet wilde zondigen tegen wat hij als 
canoniek beschouwde.

Het ’commercialisme’
van Kessels’ modernisme

Stellen dat Kessels ‘voor modernist speelde’, 
is wellicht een al te boude bewering. Toch 
kan men maar moeilijk om het geposeerde, 
soms zelfs ronduit behaagzieke karakter 
van ‘s mans modernistische foto’s en mon
tages heen. Kessels’ dweperij met het mo
dernisme hangt allicht samen met de com
merciële context waarbinnen de betrokken 
werken ontstonden. Hij maakte talloze van 
zijn foto’s met het oog op een publicitaire 
vormgeving, waarvoor hij geregeld ook zelf 
tekende. De fotografische bezigheden van 
de jonge Kessels lijken zelfs moeilijk te 
onderscheiden van diens werk als graficus 
en vormgever (onder meer ook van meubi
lair). Zijn relatief korte carrière als 
architectuurfotograaf was bijvoorbeeld on
losmakelijk verbonden met de illustratie
opdrachten die hij ontving voor boeken als 
Découverte de Bruxelles of Synthèse 
d’Anvers. Illustreert Kessels’ werk uit de 
vroege jaren ’30 niet voor alles de wissel
werking tussen modernisme en ‘commer- 
cialisme’? Een eerste kanttekening bij de 
titel van de tentoonstelling ligt dan ook voor 
de hand: vanwaar de exclusieve klemtoon 
op Kessels’ positie als fotograaf? Waarom 
werd bijvoorbeeld niet gekozen voor de 
subtitel ‘Willy Kessels, fotograaf en vorm
gever’?
In de kunstgeschiedenis is het gemeengoed 
om het modernisme en haar art deco-variant 
als stijlen of esthetische stromingen te be
handelen. Voor deze benadering zijn mis
schien wel enkele goede argumenten te be
denken, ze impliceert echter al te vaak het 
poneren van een autonomie die voorbijgaat 
aan zowel de feitelijke als de discursieve 
verwevenheid tussen modernisme en kapi
talisme. En wel meer bepaald dat vernieuwde 
kapitalisme dat vanaf het einde van de 19de 
eeuw de (groot)steedse middenklasse tot 
kopersmassa transformeerde. Ik beweer 
hoegenaamd niet dat het modernisme in 
dienst stond van deze transformatie, wel dat 
de economische ontwikkelingen voorheen 
ongekende mogelijkheden openden op het 
vlak van design en vormgeving, architec
tuur, beeldproductie, enzovoort. Want de 
‘massa-fase’ van het kapitalisme was - en 
blijft - synoniem met een almaar toene
mende esthetisering van de koopwaar en 
haar (re)presentaties. Het historische mo
dernisme schreef zich via wisselende allian
ties in deze tendens in. Eén enkele verwij
zing moge in dit verband volstaan: 
Bauhaus...
Het is misschien een aftands ritueel gewor
den om de kunstgeschiedenis als weten
schappelijke discipline zoiets als blindheid 
voor socio-economische processen aan te 
wrijven. Dat de kunstgeschiedenis decennia
lang een eigen object construeerde op maat 
van een op zijn minst bevraagbare autono- 
mie-clausule is onderhand bekend. Het pro
ject Geheugenverlies heeft weliswaar oog 
voor de ideologische en politieke kant van 
de artistieke productie van Willy Kessels, 
de dwarsverbindingen tussen modernisme 
en kapitalisme in het algemeen, en de noch
tans voor de hand liggende band tussen 
Kessèls’ esthetisch modernisme en een op 
modernisering gericht consumptiekapita- 
lisme worden geheel en al veronachtzaamd. 
De jaren ’30 én ‘het geval Kessels’ worden 
tot een primair politieke kwestie geredu
ceerd. Ik durf deze over-politisering een 
manifeste ‘mis-representatie’ noemen om
dat ze volledig voorbijgaat aan de onmis
kenbaar commerciële aard van het gros van 
Kessels’ zogenaamd modernistische werk. 
De man heeft, lapidair gesteld, niet alleen 
propagandistische plaatjes van Verdinaso- 
bijeenkomsten geschoten. Ook bijvoorbeeld 
zijn architectuurfoto’s beoogden een verlei
dende aanspreking van een publiek van ko
pers en/of lezers. Werden zijn veelbespro
ken opnames van de Borinage-misère soms 
niet ook als publiciteitsmateriaal voor de 

film van Ivens en Storck ingezet? Meerdere 
van de tentoongestelde en in het begelei
dende boek afgedrukte foto’s of montages 
representeren toch ook een socio-econo
mische context. Ze doen dat niet alleen 
inhoudelijk maar ook formeel. Want hun 
compositie mag dan wel modernistisch 
wezen, uit de nadrukkelijkheid waarmee ze 
met ‘de nieuwe fotografie’ pacteren, spreekt 
tegelijk ook een wil om te imponeren, om 
het oog van koper of lezer te ‘pakken’. 
Kortom, het tentoongestelde materiaal uit 
de vroege jaren ’30 weerspreekt de exclu
sief politieke representatie van Kessels’ 
oeuvre. De tentoonstellingsmakers huldi
gen een extreme vorm van politico- 
essentialisme dat alleen in als ‘politiek’ 
gedefinieerde houdingen en praktijken een 
mogelijke brekingsfactor van de autonomie 
van het esthetische ziet.

Het ‘mimétisme’ 
van Kessels’ modernisme

Voor het nadrukkelijke of maniëristische 
karakter van Kessels’ modernisme valt nog 
minstens één andere verklaring aan te voe
ren. We weten immers zeer goed dat het 
Belgische modernisme of avant-gardisme 
voornamelijk een zaak van import was - 
van afkijken en spieken, van nadoen en 
imiteren, en soms ook: van het beter doen 
van wat in het buitenland al eens eerder was 
gedaan (zie Van Ostaijen of Magritte). Om 
hetzelfde met een bekende metafoor te zeg
gen: Parijse of Berlijnse regenbuien wisten 
regelmatig Brussel te bereiken, soms ook 
Antwerpen, zij het doorgaans in hoogst ver
dunde aard, dus druppelsgewijs. En laat het 
nu juist Parijs zijn waar Kessels in 1925 vier 
maanden lang verbleef, en wel ter gelegen
heid van de beruchte Exposition des arts 
décoratifs et industriels modernes. Kessels 
bleef van de nieuwste ontwikkelingen in de 
fotografie ook op de hoogte via de import- 
activiteiten van de surrealist E.L.T. Mesens. 
In 1928 presenteerde Mesens - als eerste in 
België - in de Brusselse Galerie TÉpoque 
een overzicht van de toenmalige trendset- 
ters in de fotografie. Mesens maakte ook de 
twee internationale fotografietentoonstel- 
lingen die in 1931 en 1932 in het Paleis voor 
Schone Kunsten doorgingen, en waaraan 
Willy Kessels participeerde. Ik citeer even 
Kessels-biografe Christine De Naeyer: 
“Deze tentoonstellingen betekenen een 
hoogtepunt in de nog jonge loopbaan van de 
fotograaf [Kessels] en een essentieel mo
ment in de geschiedenis van de Belgische 
fotografie. (...) Onder de aanwezige kun
stenaars noemen we Max Ernst, Man Ray, 
Lee Miller, Brassaï, André Kertész, Lucia 
en Lészló Moholy-Nagy, Albert Renger- 
Patzsch, Edward en Brett Weston, Dora 
Maar, Hannah Höch, Germaine Krull, Grete 
Stem... België wordt hoofdzakelijk verte
genwoordigd door Cami en Sasha Stone, 
Robert de Smet en Willy Kessels, die een 
representatieve keuze uit zijn werk voor
stelt: portretten, naakten en fotomontages, 
maar ook industriële en publicitaire beel
den, reportagefotografie (bijvoorbeeld de 
illustraties bij Pierre Fontaine’s reportage 
Le Nudisme en Belgique) en opdrachten van 
uitgeverijen, zoals L’Eglantine” (pp. 38/40). 
Ondanks Kessels’ deelname aan de interna
tionale tentoonstellingen van 1931 en 1932 
ben ik tot nader order de mening toegedaan 
dat diens modernistische foto- en montage
werk van weinig oorspronkelijkheid getuigt. 
Het mimeert buitenlandse vernieuwingen, 
zonder er iets wezenlijks aan toe te voegen. 
Meer zelfs, Kessels’ beelden lijken mij op 
een meer dan eens krampachtige manier te 
willen vasthouden aan een welbepaald beeld 
van wat eertijds ‘de moderne fotografie’ 
heette. Als zodanig nodigen ze tot een dub
bele lectuur uit. Men kan ze lezen als uitin
gen van modernisme, maar evengoed kan 
men ze interpreteren als illustraties van 
metamodemisme. De laatste uitdrukking 
doelt juist op vormen van zowel geogra
fisch als artistiek afgeleid modernisme die 
primair een canonieke representatie van de 
(juister: van een) modernistische esthetica 
representeren. Metamodernistische voorstel
lingen nemen inderdaad zichzelf tot 
onderwerp. Ze thematiseren via hun 
maniëristische nadrukkelijkheid de basis
kenmerken van het (een) modernisme, dat 
zo in de beelden zelf tot een serie van quasi- 
academische formules of sjablonen stolt. 
Daarmee is uiteraard niets gezegd tegen het 

kunsthistorische belang van het meta
modemisme à la Kessels. Integendeel zelfs ! 
Juist dit soort van mimetisch werk laat kunst
historici bijvoorbeeld toe om het moder
nisme als een verzelfstandigde stijl te analy
seren. Dat gaat dus des te gemakkelijker 
omdat het modernisme in zijn diverse fasen 
en manifestaties zélf keer op keer tot 
codificerende of canonieke (zelf)represen- 
taties aanleiding gaf. In de gedurig her
haalde overgang van modernisme naar 
metamodemisme speelde echter het voor 
elk esthetisch of intellectueel veld kenmer
kende onderscheid tussen centrum en peri
ferie een doorslaggevende rol. Een 
‘autonomiserende’ benadering miskent de 
eertijdse verschillen in culturele of symbo
lische macht tussen Frankrijk en België, 
Parijs en Brussel. Het dreigt zo het afge
leide, mimetische karakter van het over
grote deel van het Belgische modernisme te 
negeren.
Deze veronachtzaming typeert ook het pro
ject Geheugenverlies. Het contrast tussen 
de vragen die het tentoongestelde werk 
welhaast vanzelfsprekend oproept en de 
quasi-totale afwezigheid van antwoorden is 
onthutsend. Waarom is er niet voor geop
teerd om het mimetische gehalte van 
Kessels’ modernisme te contextualiseren? 
Zoals gezegd, vonden uitgerekend in het 
Paleis voor Schone Kunsten twee interna
tionale fotografietentoonstellingen plaats, 
waaraan ook Kessels deelnam. De catalo
gus toont op p. 171 in de rechterbeneden
hoek een overzichtsfoto van de presentatie 
van diens fotowerk tijdens een van deze 
exposities. Welnu, wat lag er soms meer 
voor de hand dan een confrontatie van het 
werk van Kessels met een selectie uit het 
geëxposeerde werk van de buitenlandse 
participanten? Dat ware welzeker een ge
makkelijke zet geweest. Maar het zou, zo 
vermoed ik toch, ook een hoogst effectieve 
‘expositie’ hebben opgeleverd van de daad
werkelijke krachtverhoudingen tussen bin
nen- en buitenlands modernisme. Het 
metakarakter van Kessels’ maniëristische 
modernisme zou nauwkeuriger kunnen zijn 
ingeschat. ’

De macht van de media

Geheugenverlies heeft een in alle opzichten 
cruciale voorgeschiedenis: ‘de affaire 
Charleroi’. In 1996 verscheen naar aanlei
ding van een door het Musée de la 
Photographie in Charleroi geplande ten
toonstelling over het oeuvre van Willy 
Kessels een monografie van de hand van 
Christine De Naeyer. De auteur beschreef 
daarin onder meer diens rechtse verleden: 
foto- en filmwerk voor het Verdinaso tij
dens de jaren ’30, ‘collaborateur’ tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, een veroordeling tot 
vier jaar celstraf wegens incivisme door het 
Krijgshof in 1947. Wat Kessels’ collabora
tie met de Nieuwe Orde betreft: het is hoogst 
onduidelijk of hij actief deel uitmaakte van 
bewegingen als De Vlag of de Algemene 
Schutsscharen-Vlaanderen (ASSV). Daar
entegen staat het vast dat Kessels in zijn 
studio nabij de Brusselse Grote Markt tien
tallen Duitsers fotografeerde, evenals kop
stukken van de Belgische politieke collabo
ratie (zoals de VNV-leiders Staf De Clercq 
en Hendrik Jozef Elias of Rex-aanvoerder. 
Léon Degrelle). Ook gaf Kessels tijdens 
zijn proces toe dat hij meerdere Nieuwe 
Orde-manifestaties bijwoonde.
Op de bekendmaking van deze gegevens 
volgde een media-rel, waarin toenmalig Le 
Peuple-hoofdredacteur Jean Guy een voor
trekkersrol speelde. Onder druk van de 
mediacampagne besloot de Raad van Be
heer van het Musée de la Photographie in 
extremis tot de afgelasting van de voorziene 
Kessels-tentoonstelling.
Intussen had de Vereniging voor Tentoon
stellingen van het Paleis voor Schone Kun
sten een subsidiedossier voor een Kessels- 
expo bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap ingediend. De Charleroi-af- 
faire zorgde vóór een blokkering. “Het ver
hitte debat over Kessels in de media zette 
bovendien de medewerkers aan het den
ken,” aldus Piet Coessens in zijn Woord 
vooraf: geschiedenis van een project, gepu
bliceerd in de catalogus. “Kwam elke ten
toonstelling inderdaad niet onvermijdelijk 
neer op een celebratie, en in dit geval, een - 
onaanvaardbare - rehabilitatie? Zouden we 
ons anderzijds niet schuldig maken aan
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verdringing en onze verantwoordelijkheid 
ontlopen indien we de zaak afbliezen?” 
(p. 6). Tentoonstelling en boek kwamen er 
dus alsnog. Maar ze staan duidelijk in het 
teken van ‘de affaire Charleroi’. Ik zou 
zeggen: al te duidelijk. Enerzijds stel ik een 
opvallend gebrek vast aan een fundamen
tele reflectie op de onmogelijkheid om het in 
de catalogus gedurig omschreven ‘zwarte 
verleden’ accuraat te representeren. Wie in 
een en dezelfde beweging representeert én 
moraliseert, reduceert op een ondoordachte 
wijze - dus zonder inzicht in het hoe van het 
eigen ‘gelijk’ - de complexiteit van het 
gerepresenteerde. Anderzijds verbijstert de 
hedendaagse hegemoniale rol van de media 
in de publieke of openbare verhouding met 
datzelfde verleden. In onze spektakel- 
maatschapij schrijven de media geschiede
nis, onder meer door onze verhouding met 
de geschiedenis - met het verleden - op een 
verkorte want moralistische wijze te 
mediëren. Ook dit aspect is door de makers 
van Geheugenverlies onvoldoende belicht. 
Dat de media-heisa rond de in Charleroi 
geplande Kessels-tentoonstelling constitu
tief blijft voor de huidige omgang met het 
veroordeelde oeuvre, blijkt eenvoudigweg 
uit het feit dàt een moreel-politiek oordeel 
onontkoombaar is geworden. Sinds de 
Charleroi-affaire verhoudt men zich als geïn
teresseerd individu of als tentoonstellings
maker kortom noodzakelijkerwijs ànders 
tot het werk van Willy Kessels dan voor
heen. De belangstelling van de media maakt 
dat iedere publieke communicatie over de 
figuur van Kessels, en a fortiori elke ten
toonstelling die werk van hem opneemt, 
zich voortaan omstandig moet verantwoor
den. Deze over-politisering gaat gepaard 
met een onderbelichting van Kessels’ rol als 
modernistisch fotograaf. En dat terwijl zijn 
oeuvre nota bene de directe aanleiding van 
het hele project was! Waarom deze opval
lende ommezwaai? Vanwaar de nergens 
expliciet verantwoorde maar impliciet alom 
tastbare angst om ‘in de fout te gaan’? Kan 
de kijker en lezer er iets anders in zien dan 
de impliciete anticipatie op de journalistiek 
geuite beschuldiging van collaboratie met 
een collaborateur - op een herhaling van de 
Charleroi-affaire? Als zodanig is Geheu
genverlies— tot in de titel toe — een media
event, een door een imaginaire angst voor 
afwijzing getekende verhouding tot de per 
definitie imaginaire wereld van de mediale 
berichtgeving.
Zowel de tentoonstelling als de publicatie 
gaan inderdaad in een minstens tweevoudig 
opzicht een niet nader gereflecteerde relatie 
met de media aan. Want zowel retroactief 
als prospectief speelt overduidelijk de 
berichtgeving over de zaak-Charleroi. Het 
door Jean Guy en consoorten gecreëerde 
‘nieuwsfeit’ richt de blik van de tentoon
stellingsmakers én de redacteurs van de 
begeleidende publicatie: ‘dit moet verme
den worden’. Vandaar het bibliothécaire 
simulacrum: ‘wie wil lezen, kan meer we
ten’ (en wie daar niet de tijd voor heeft, moet 
zichzelf en niet de tentoonstellingsmakers 
van geheugenverlies beschuldigen). Van
daar allicht ook de lange kijkkast: een zowel 
letterlijk als figuurlijk hoogst doorzichtige 
poging om afstand te suggereren (het verle
den wordt getoond, maar de act van het 
tonen benadrukt zichzelf via het vitrine- 
glas, dat de actuele blik van de documenten 
uit het ‘zwarte verleden’ scheidt). Vandaar 
ook De Kessels-dialogen tussen Dirk 
Lauwaert en Craigie Horsfield: de woorden 
van de beide gespreksdeelnemers cirkelen 
gedurig rond de vraag naar de mogelijke 
morele verantwoordelijkheid die het tonen 
of exposeren van Kessels’ oeuvre impli
ceert. De dialogerenden beantwoorden zo 
gedurig een door niets of niemand gesteld 
probleem: ze anticiperen onophoudelijk een 
verwacht appel, ja een bevel van de kant van 
een nimmér bij naam genoemde derde. 
Overigens haast ik mij te zeggen dat Dirk 
Lauwaert, mede door zijn personaliserende 
aanpak- zijn ouders zaten tijdens deTweede 
Wereldoorlog aan ‘de verkeerde kant’ - 
meermaals erg pertinente opmerkingen 
maakt. Zo bijvoorbeeld over het imaginaire 
lichaam, het verlangen om in het (‘rechtse’) 
uniform van Verdinaso of VNV “een beter 
lichaam te hebben, er beter uit te zien, er 
stralend uit te zien in [een] uniform, er 
prachtig uit te zien op een slagveld. Dat is 
het verlangen om... ja... jezelf te vormen, 
een aantrekkelijk lichaam te krijgen. (...).

Willy Kessels

foto, jaren ‘30, collectie François Gonzalez

Voor mij zit daar een soort logica en de 
ideologie wordt alleen in een zekere mate 
gebruikt om aan dat verlangen tegemoet te 
komen, omdat lichamen in de 19de eeuw 
wat meer los gelaten werden, alvorens ze 
fysiek, psychologisch hun plaats vonden in 
de maatschappij. Voorheen had iedereen 
zijn plaats; de lichamen en de kostuums die 
ze droegen, waren hen door de maatschap
pij gegeven. In de 19de eeuw verdwijnt dat. 
De lichamen begonnen rond te zwalpen, ze 
hadden geen welomschreven vorm meer en 
men ging elders op zoek naar programma’s 
om het lichaam te vormen...” (p. 87).
De geciteerde uitspraak had de opstap kun
nen vórmen tot een hoogst belangwekkende 
conversatie over de relatie tussen moder
nisme en ‘rechts’ (of de Nieuwe Orde). 
Want spreekt uit de rechtlijnigheid van het 
esthetische modernisme niet eveneens een 
zekere hang naar - in alle betekenissen van 
het woord — welgevormde lichamen? Ook 
daarom verdraagt de haar begeleidende 
architectuurfotografie zo moeilijk de zicht
bare aanwezigheid van mensen-van-vlees- 
en-bloed: hun modale gebrek aan zoiets als 
een rechte lijn - aan een mager en jeugdig 
lichaam - zou het beoogde beeldeffect al
leen maar verstoren. In de in Geheugenver
lies afgedrukte dialogen ontbreken deze en 
aanverwante denklijnen. Gedurig keren de 
dialogerende partners naar de verwachte 
schuldvraag terug. Onophoudelijk pogen 
ze het foute van de jaren ’30 en de collabo
ratie woordelijk in beeld te brengen. Alsof 
de in de benedenhoeken van Geheugenver
lies afgedrukte beelden van Willy Kessels 
vooral niet voor zichzelf mogen beginnen te 
spreken. Alsof een mogelijk gemurmel bij 
voorbaat de kop moet worden ingedrukt. En 
vooral: alsof een in de onmiddellijke toe
komst door een of andere journalistieke 
nitwit geuite beschuldiging van rehabilita
tie van een voor collaboratie veroordeelde 
beeldenmaker belangrijker is dan een ern
stige reflectie op het hoe en waarom van de 
ook vandaag weerom volop aanwezige po
pulaire fascinatie voor extreem-rechts. 

De manifest aanwezige afwezigheid 
van historiografische reflexiviteit

Het project Geheugenverlies is symptoma
tisch voor een door het mediale spreken 
geïnstalleerd zyvijgen. De verwachting van 
een in de media geformuleerde veroorde
ling resulteert in zelfcensuur enerzijds, in de 
aanmaak van diverse verdedigingsgordels 
anderzijds. Deze reactieve reflex had juist 
expliciet gethematiseerd moeten worden. 
Tentoonstelling en boek zouden kortom 
zonder meer gebaat geweest zijn met een 
heel wat offensievere houding naar de me
dia toe.
Maar er is meer. Men kan namelijk onmoge
lijk de vraag ontwijken of ‘de affaire 
Charleroi’ geen deel uitmaakt van de ge
schiedenis van het oeuvre van Willy Kessels. 
Of meer algemeen gesteld: kan men de 
representatie van een zeker verleden 
überhaupt loswrikken van de uiteenlopende 
wijzen waarop dat verleden in het verleden 
zélf werd gerepresenteerd? Valt de (of een) 
weergave van ‘de feiten’ naadloos te onder
scheiden van vroegere weergaven van die
zelfde ‘feiten’? Mij dunkt van niet: ge
schiedschrijving maakt nooit tabula rasa, 
maar knoopt expliciet of impliciet altijd bij 
al gemaakte voorstellingen van het bestu
deerde verleden aan. Een reflexief inge
stelde historiografie vertrekt daarom Van de 
stelling dat de vroegere beeldvorming rond 
een verleden tot de te bestuderen geschiede
nis van dat verleden behoort. De verantwoor
delijken voor het project Geheugenverlies 
wisten zulks ook, zoniet zouden ze zich niet 
gedurig hebben ‘ingedekt’. Maar ze doen 
haast niets met dit weten. Ze laten bijvoor
beeld na om de ‘affaire Charleroi’, die 
constitutief was voor zowel hun project als 
de recente (receptie-)geschiedenis van 
Kessels’ oeuvre, kritisch te documenteren. 
Ik kan hier moeilijk anders dan een vorm 
van... geheugenverlies in ontwaren. Meer 
zelfs, het schijnt mij toe dat de door de 
hoofdtitel van het project gesuggereerde 
oproep tot meer historisch bewustzijn op

een bijzonder vrijblijvende manier het ge
demonstreerde gebrek aan historiografisch 
zelfbewustzijn moet compenseren.
Geheugenverlies wordt manifest beheerst 
door de schuldvraag, en reproduceert zo de 
dominante historiografische omgang met 
dit complexe verleden. De kwestie van de 
individuele schuldtoerekening primeert op 
een meer afstandelijke beschrijving. Ja, 
Willy Kessels was een collaborateur. Ja, 
Willy Kessels was goed fout. Maar waarom 
thematiseren Lauwaert en Horsfield nau
welijks de schijnbare noodzaak, ja de geïn
stitutionaliseerde, dus sociaal gesanctio
neerde onontkoombaarheid van een morali
serende benadering van de jaren ’ 30 en ’40? 
Waarom houdt historicus Guy Leemans zich 
aan de individualiserende uitgangspunten 
van het juridische dossier dat Kessels’ ver
oordeling wegens incivisme ondersteunde 
- en dàt ondanks de in de titel van zijn 
bijdrage aangekondigde ‘kritische lectuur’ ? 
Waarom besteedt hij geen aandacht aan het 
sociale netwerk dat Kessels’ politieke hou
dingen en praktijken ondersteunde? Of nog: 
waarom beperkt een historicus zijn onder
zoek tot het retroactief overdoen van een 
gerechtelijk onderzoeksdossier?
Het project wordt écht paradoxaal door de 
gedurige suggestie van een als determine
rend beschouwde context (‘collaboratie in 
België’ ) die noch in de tentoonstelling, noch 
in de begeleidende publicatie wordt ge
toond of gedocumenteerd. Hetbibliothecaire 
simulacrum dient deze al te zichtbare la
cune allicht op te vullen. Via een bepaald 
heterogene verzameling boeken wordt het 
bestaan gesuggereerd van een beschikbaar, 
naar believen te consulteren geheugen om
trent de jaren ’30 en de Tweede Wereldoor
log. Maar verschilt een wetenschappelijk of 
geschiedkundig geheugen niet per definitie 
van dat collectieve historische bewustzijn 
waarin een verleden wordt herinnerd (en 
niet: bestudeerd). En schuiven de tentoon
stellingsmakers met de namaak-bibliotheek 
de eigen verantwoordelijkheid niet al te 
gemakkelijk door naar de individuele be
zoekers?
Het project Geheugenverlies gaat tenslotte 
ook in de fout door de totale afwezigheid 
van elke duiding van Kessels’ rol in het 
geheel van de artistieke collaboratie tijdens 
de Duitse bezetting. Geheugenverlies lijdt 
inderdaad manifest aan geheugenverlies: 
tentoonstelling en publicatie zwijgen hardop, 
ja oorverdovend over die vormen van artis
tiek incivisme die veel bezwarender zijn 
dan de in het Kessels-dossier aangehaalde 
feiten. Het project stelt een perifere figuur 
in de schijnwerpers en laat de veel ernstiger 
gevallen van collaboratie van de kant van 
kunstenaars of beeldenmakers volkomen 
buiten beeld. Het resultaat is geschiedenis- 
als-spektakel, geschiedschrijving als een 
zodanige enscenering van één enkele casus 
dat. het genot van de morele verontwaardi
ging het gemakkelijk haalt van het altijd 
heel wat minder ‘jouissante’ labeur van de 
reflexiviteit. Geheugenverlies simuleert al
les welbeschouwd een onnadenkend te ge
nieten verschil tussen ‘Kessels’ en ‘wij’, 
tussen verleden en heden.

Rudi Laermans

De tentoonstelling Geheugenverlies. Ver
antwoordelijkheid en collaboratie. Willy 
Kessels, fotograaf was van 7 november 
1997 tot en met 4 januari 1998 te zien in 
het Paleis voor Schone Kunsten, Konings- 
straat 10,1000 Brussel, 02/507.84.66.
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Jan Vercruysse

Portretten van de Kunstenaar

Van AbbeMUSEUM
7 december 1997 -1 februari 1998
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De 19de eeuw, heen en terug

28
• Y

3

#

Honoré Daumier

Het publiek in het salon, 1852

Wat voorafging

De recente kunsthistorische praktijk heeft 
ons beeld van de 19de eeuw grondig 
hertekend. De eeuw ziet er een stuk minder 
lineair uit. De weg tussen de romantiek en 
de 20ste eeuw loopt niet meer exclusief over 
de avant-gardes realisme, impressionisme 
en postimpressionisme, er is sprake van een 
gelaagder en gecompliceerder beeld. Sym
bolisme en art nouveau worden nadrukke
lijker in het verhaal van de 19de eeuw be
trokken. Kunst die lang als creatief impo
tente on-kunst bestempeld werd, wordt te
rug uit de reserves gehaald of aangekocht. 
De pronkstukken van de 19de-eeuwse sa
lons en de neostijlen mogen zich in hun 
rehabilitatie verheugen. De nieuwe 19de 
eeuw is ook minder prominent schilder
kunstig. Sculptuur, fotografie en sierkunst 
worden meer dan vroeger in het kunst
historische parcours opgenomen.
De promotor bij uitstek van deze brede de 
eeuw is het Franse Musée d’Orsay. Het Van 
Gogh Museum in Amsterdam ontwikkelde 
zich in gelijkluidende zin. Laatstgenoemde 
instelling is het afgelopen decennium van 
een vrijwel monografisch museum naar een 
‘museum van de 19de eeuw’ geëvolueerd, 
met aandacht voor de kunstenaarsgroep rond 
Van Gogh en de 19de-eeuwse kunst in het 
algemeen. Deze ontwikkeling voltrok zich 
onder het directeurschap van Ronald de 
Leeuw, die inmiddels afscheid nam van het 
Van Gogh Museum om hef naburige Rijks- 
museum te gaan leiden. De gewezen direc
teur kreeg van het Van Goghmuseum een 
Courbet cadeau, én het tweedaagse 
symposium Presenting the Art of the 19th 
Century. [1]

De echte 19de eeuw «
Zoals De Leeuw zelf opmerkte, is de titel 
Presenting the Art of the 19th Century voor 
meerdere interpretaties vatbaar. Hij kan 
verwijzen naar de vraag welke 19de eeuw 
we selecteren, maar ook naar het probleem 
van de presentatiewijze in tentoonstellin
gen en museumzalen. Op het symposium 
kwamen beide kwesties aan bod. Ze staan 
ook beiden op het programma van de her
nieuwde studie van de vorige eeuw, die 
derhalve in meer dan één opzicht ‘uitge
breid’ wordt: zowel eertijds veronacht
zaamde kunst als de toenmalige'context 
(naast de presentatiemodellen ook de kunst
handel, de opdrachtgevers, enzovoort...) 
zijn onderwerp van onderzoek én/of 
tentoonstellingsprojecten.
De nieuwe 19de eeuw heeft heel wat eigen
aardige konterfeitsels in petto, wat de kunst
historicus weleens tot een grapje verleidt. 
Zo introduceerde Neil MacGregor (National 
Gallery, Londen) de grootste salon-draak 
uit zijn dialade doodleuk als “the silliest 
picture of the 19th century”. Soms overvalt 
de kunsthistoricus een lichte gêne, wat bij
voorbeeld Henri Loyrette (Musée d’Orsay, 
Parijs) overkwam, die het gelach van het 
symposiumpubliek snel doorspoelde door 
bijna verontschuldigend “oui, c’ est ridicule” 
te stamelen. Maar de kunsthistorische ernst 
haalt altijd snel de bovenhand. Het devies 
van de onderzoekers van de nieuwe 19de 
eeuw is immers dat niet wij het 19de-eeuwse 
kaf van het koren dienen te scheiden, maar 
dat de 19de eeuw ‘zelf aan het woord moet 
komen. De verruiming van het eeuwbeeld 

houdt allerminst op bij de salonkunst. Alles 
wat door de modernistische kunstgeschied- 
schrij ving enigszins verwaarloosd of scheef 
bekeken werd omdat het niet paste in de 
avant-gardeketenrealisme/impressionisme/ 
postimpressionisme, moet opnieuw in het 
vizier komen. Ook laatstgenoemde avant- 
gardes zijn aan een revisie toe. Het ge
wraakte modernistische verhaal zou immers 
niet enkel grote delen van de 19de-eeuwse 
artistieke productie buitenspel hebben ge
zet, het zou zijn hoofdrolspelers ook in een 
hoogst on-19de-eeuws verhaal gemanoeu
vreerd hebben, een verhaal over het platte 
vlak en de witte muren, over de herleiding 
van kunst tot zijn basisvoorwaarden, enzo
voort. Als reactie daarop wil men het im
pressionisme voortaan ‘opz’n 19de-eeuws’ 
bekijken. Uiteindelijk neigt men ertoe om 
de hele visie op dit tijdvak te historiseren. 
Reinier Baarsen (Rijksmuseum, Amster
dam) bijvoorbeeld, streeft er niet enkel naar 
het ’ 19de-eeuwse gat’ in de kunstnijverheid 
van het Rijksmuseum op te vullen, hij kiest 
de stukken ook nog eens op grond van 
authentieke criteria. Exemplaren die be
kroond werden of voor koninklijke opdracht
gevers bestemd waren, krijgen voorrang, dit 
omdat ze exemplarisch zouden zijn voor de 
toen heersende smaak.
Het is echter nog maar de vraag of een 
kunsthistorisch objectivisme, dat zich uit 
angst voor geschiedvervalsing achter de 
geschiedenis verstopt, een substantiële kri
tiek kan formuleren op het modernistische 
betoog. Het parcours van Musée d’Orsay 
bijvoorbeeld, herschrijft de modernistische 
19de eeuw niet wezenlijk. De opeenvolging 
van avant-gardes blijft intact, alleen vinden 
we in de zalen daarnaast of daartussen aller
lei herontdekte kunst terug. De verhouding 
tussen ‘de oude vernieuwers’ en ‘de nieuwe 
oubolligen’ is er één van nevenschikking, 
de herbronning blijft tot een Wiedergut- 
machung beperkt.

Het mag geen verwondering wekken dat de 
facelift van de 19de eeuw gepaard gaat met 
een nieuwsgierigheid naar de manier waarop 
men in de;. 19de eeuw kunst presenteerde. 
Het meest discrete symptoom van deze be
langstelling voor oude presentatievormen is 
het hernieuwde gebruik van gekleurde mu
ren in tentoonstellingen en museale presen
taties. [2] Wandbespanningen oude stijl 
worden weer gesmaakt, authentieke inlijs- 
tingen en dubbele ophangingen duiken als- 
maar vaker op. Meestal kopieert men daar
bij geen 19de-eeuwse modellen, men laat 
zich gewoon door de geschiedenis ‘inspire
ren’. Maar er zijn ook voorbeelden van 
kunsthistorisch bestudeerde toepassingen, 
zoals de recente, herinrichting van het Mu
seum Mesdag (Den Haag), dat een onderko
men biedt aan de collectie van de Haagse 
marineschilder en verzamelaar Hendrik 
Willem Mesdag (1831-1915). De collectie 
van dit museum is erg coherent, ze bestaat 
voor het grootste deel uit Nederlandse kunst 
van de Haagse School-generatie en Franse 
werken uit de School van Barbizon en het 
realisme. Het huidige museum is in alle 
opzichten een period piece. Het toont niet 
enkel één moment van 19de-eeuwse 
verzamelcultuur, maar baseert zich voor de 
presentatie en inrichting ook op de “smaak 
en gezichtspunten van de verzamelaar”. [3] 
De particuliere ontstaansgeschiedenis van 
een verzameling maakt die historiserende 
aanpak verdedigbaar, maar probleemloos is 
zo’n optie nooit. Merkwaardige stukken 
(van onder meer Courbet, Corot, Troyon... ) 
blijven aan een actuele herinterpretatie ont
trokken. Zulk een verstolping eist in zekere 
zin een tegengeste, zodat de oneigentij dsheid 
ervan zich niet in nostalgische zelf
tevredenheid voltrekt.
Echt angstaanjagend is de idee dat een mu
seum met een actief verzamelbeleid zich 
aan historische kopieerzucht te buiten gaat. 
Zover is het nog niet, maar op enkele plek
ken wordt toch al rechtstreeks naar de 19de 
eeuw overgeschakeld. In een kleine zaal 
van de Art Gallery of Ontario (Toronto) 
wordt 19de-eeuwse Canadese kunst in ge
stapelde formatie tegen een rode fond ge
hangen. “Welcome to the salon,” zo luidt 
het, “you are standing in a room designed to 
reflect the style of a 19th-century art 
exhibition.” Het Metropolitan Museum of 
Art (New York) heeft haar nieuwe galleries 
voor 19de-eeuwse Europese schilderkunst 
en sculptuur opgevat in een van elke post
moderne knipoog ontdane beaux-arts-süjl. 
De bedoeling was dat ze er zouden uitzien 
alsof ze ontworpen waren door McKim, 

Mead en White, architecten die vanaf 1904 
voor het museum werkten. [4] In feite heeft 
het drietal nooit zulke toonzalen voor schil
derijen gebouwd, zodat Metropolitan-cura
tor Gary Tinterow zijn symposiumbijdrage 
afsloot met de bedenking dat “we re-created 
the past we wished we had had”.
Negentiende-eeuwse retro-ensceneringen in 
kunsthistorische musea zijn alleen al op 
kunsthistorische gronden een absurditeit. In 
het uitstekende essay Impressionist 
Installations and Private Exhibitions, één 
van de basisteksten over de. 19de-eeuwse 
presentatievormen, analyseert Martha Ward 
een tentoonstellingscultuur die veel te com
plex, fijnmazig en contextueel bepaald is 
om er hanteerbare standaarden uit te distil
leren. [5] Pogingen om 19de-eeuwse ten
toonstellingen té doen herleven, merkte 
Ward recent op, hebben dan ook vooral een 
“distinctly twentieth-century form of 
spectacularization" opgeleverd. [6] Maar 
dit is niet het enige tegenargument. Het 
simuleren mondt uiteindelijk uit in een 
ahistorisch perspectief op het verleden. In 
naam van de geschiedenis wordt de ge
schiedenis zelf in tijdloze sjablonen van 
tijdperken klem gezet.

Het verhaal voorbij?

Historiserende gadgets als die van Toronto 
en New York zijn uitzonderlijk, maar ze 
liggen niettemin in het verlengde van een 
retrospectieve tendens in de kunst- 
geschiedschrijving. Wat zijn de implicaties 
van deze historiserende benadering, voor de 
kunsthistorische discipline in het algemeen, 
en voor de omgang met de kunst van deze 
periode in het bijzonder?
Impliciet of expliciet gaat deze kunst
historische praktijk ervan uit een pre- 
modernistische 19de eeuw op het spoor te 
kunnen komen. Men wil de 19de eeuw 
‘zoals ze was’ voor het bewuste modernis
tische discours er de schaar in zette. Het 
historiserende betoog vervangt niet het ene 
verhaal door een ander, het streeft naar de 
uitwissing van eender welke kunst
historische narrativiteit. Het poogt dan ook 
voortdurend de verdringing te ontkennen 
die bij elke vorm van (kunst)geschied- 
schrijving in het spel is. Uit angst om in de 
oude zonde van het modernistische discours 
te vervallen, verdringt dit discours dat er in 
elke vorm van historiografie onvermijdelijk 
iets verdrongen wordt.
Als deze historiserende reflex de studie en/ 
of de presentatie van de 19de eeuw betreft, 
dan gaat deze methodische verdubbeling - 
de verdringing van de verdringing - boven
dien gepaard met een inhoudelijke double
ring. De 19de-eeuwse spektakelcultuur 
maakte kunstenaars immers voor het eerst 
bewust van de enscenering van de esthe
tische ervaring. De presentatie werd op zijn 
beurt het voorwerp van artistieke presentatie- 
strategieën. Het historiserende discours over 
de 19de eeuw verlangt dus nostalgisch terug 
naar een eeuw die zichzelf al uitputte in het 
(nostalgisch) uitstallen.
Zolang het presenteren van het historische 
dient om de actualiteit van deze act zelf af te 
dekken, toont deze verdubbeling zich niet, 
en blijft ze dus onproductief. Het komt erop 
aan ze te laten mislukken, de verdubbeling 
zich te laten ontdubbelen, waardoor we niet 
het 19de-eeuwse ensceneren maar ons 
(her)ensceneren van dit stuk geschiedenis 
in het gezicht kijken. Zo’n ontdubbeling 
schept misschien een ruimte waarin we vra
gen kunnen stellen over de herhaling die 
hier aan het werk is. Welke echo weerklinkt 
tussen de 19de eeuw en onze blik op die 
eeuw, tussen de toenmalige presentatie- 
cultuur en de onze? In welke mate dekt ons 
tentoonstellen, presenteren, ensceneren in 
naam van de geschiedenis een leegte af 
waarrond ook onze eigentijdse actes de 
présentation draaien, waarbij we misschien 
ook onze laat-20ste-eeuwse curatoriale cul
tuur kunnen rekenen?
Wellicht moeten we niet enkel onze kunst
historische blik maar ook de vraagstelling 
zelf verbreden. Vertoont onze verdringings- 
angst met betrekking tot de 19de eeuw geen 
gelijkenissen met de actuele pogingen om 
maatschappelijke discussies te ontdoen van 
elke schijn van ideologische geïmpliceerd- 
heid? Is de aandrang omhetkunsthistorische 
standpunt weg te cijferen niet verwant aan 
een actuele tendens tot depolitisering, en 
bevestigt ze niet de hedendaagse hyper- 
ideologie van de ideologieloosheid?
Het gaat er niet om onze historiseringsdrift 
af te leren als een kwaadaardig symptoom. 

Wel moeten we ons object van onderzoek, 
in dit geval de 19de eeuw, de kans geven om 
op ons terug te slaan daar waar we zijn 
impulsen verdubbelen. Misschien kan ons 
betoog dan tegen zichzelf aanbotsen, tegen 
zijn eigen actualiteit, of juist tegen deze on- 
actualiteit die bestaat in de ontbinding van 
actualiteit in een historisch weten.

Gisteren is kunstgeschiedenis

Wie namens de 19de eeuw wil spreken, gaat 
ervan uit dat ook de modernistische verhaal
vorming kan worden ‘bestudeerd’ als een 
onverschillig onderzoeksobject. Zoals heel 
de kunstgeschiedenis met een apathische 
grondigheid, met een soevereine distantie 
wordt gerepertorieerd, zo zou ook het 
modernistische betoog klinisch onderzocht 
kunnen worden. Dit verhaal zou zelf histo
risch worden. Maar is de hedendaagse kunst
historicus dit modernistische verleden echt 
te boven gekomen? Hij kan toch maar af
stand nemen van het modernisme in relatie 
tot dat modernisme. Hij is een erfgenaam 
van wat hij historiseert: een gehistoriseerde 
modernist. Extreme pogingen om 19de- 
eeuwse kunst weer volgens een historisch 
recept te presenteren, ogen niet voor niets 
aseptischer dan de meest klinische white 
box-presentatie!
Op Presenting the Art... werd enkele keren 
gesuggereerd dat men aan de vooravond 
van de 21 ste eeuw misschien ook de discus
sie over het presenteren van 20ste-eeuwse 
kunst maar moest aansnijden. Bij die ge
dachte rijst het beeld van een kunstgeschie
denis die zich tot in de jaren ’80 ‘narratief 
uitkleedt’, zodat zelfs de dag van gisteren 
niet de kans krijgt door het verhaal van 
vandaag te worden verminkt, en elke artis
tieke daad, verpakt in zijn bij de tijd pas
sende context, in een archief van carto
grafische kunsthistorische reconstructies 
wordt bijgeschoven.
De geschiedenis is geen afgesloten ‘ge
weest zijn’, ze wordt geschiedenis in een 
steeds verglijdende tussentijd, een onop
houdelijke verwijding tussen de punten die 
we ‘heden’ en ‘verleden’ noemen. De uitda
ging van de kunstgéschiedschrij ving is deze 

. verwijding open te houden. Alleen dan kan 
onze historische blik het masker van de 
neutrale observator afzetten, en kan de be
langstelling voor een welbepaald tijdvak 
oplichten als een heimelijke fascinatie voor 
een tijd die we noch kunnen historiseren, 
noch op verhaal brengen, maar die als een 
ondode voortijd onze eigen tijd doorspookt.

Dirk Pültau

Noten

[1] Het symposium Presenting the Art of 
the 19th Century vond plaats op 7 en 8 no
vember 1997 in het Rijksmuseum te Am
sterdam.
[2] Zie bijvoorbeeld Ronald de Leeuw, Kleur 
in musea, in: Jong Holland, nr. 2, jrg. 11, 
1995, pp. 22-29.
[3] Ronald de Leeuw in: Museum Mesdag, 
Catalogue of Paintings and Drawings, 
Amsterdam en Zwolle, 1996, p. 4L
[4] Zie Gary Tinterow, New Galleries for 
Old, in: The New Nineteenth-Century 
European Paintings and Sculpture Galleries, 
The Metropolitan Museum of Art, New Y ork, 
1993. Tinterows lezing op het symposium 
volgde deze tekst. Voor een goede kritiek op 
de in 1993 geopende Galleries, zie John 
House in: The Burlington Magazine, Vo
lume CXXXV, nr. 1089, december 1993, 
pp. 855-856.
[5] Zie Martha Ward, Impressionist 
Installations and Private Exhibitions, in: 
The Art Bulletin, december 1991, Volume 
LXXIII, nr. 4, pp. 599-622.
[6] Zie Martha Ward, What’s important 
about the history of modem art exhibitions, 
in: Thinking about Exhibitions (ed. Reesa 
Greenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy 
Nairne), Routledge, London & New York, 
p. 463.
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Het moreel en de mode
Mode en geschiedenis

Mensen zijn de geklede soort, eertijds vol
gens het trage systeem van het gebruik [1], 
vandaag volgens het snelle systeem van de 
mode. Vroeger kozen mensen niet zelf wat 
ze droegen, maar schreef de traditie hen dat 
voor. Natuurlijk waren binnen het traditio
nele kostuum persoonlijke variaties moge
lijk, maar ze waren beperkt en betroffen 
details. Vergelijkbaar dus met de taal: de 
regels kunnen niet eigenhandig gewijzigd 
worden, maar die regels vormen een soepel 
systeem dat het eigene toch zegbaar en 
denkbaar maakt.
Vandaag dus het andere systeem, dat van 
fashion, van de mode. Mensen worden niet 
meer volgens een conventie gekleed, maar - 
zo lijkt het - naar eigen goeddunken. Die 
hypothese maakt elkeen weer iedere ochtend 
verantwoordelijk voor zijn verschijning. De 
naakte verantwoordelijkheid schept verwar
ring, onzekerheid en angst. ( ‘Ik weet niet wat 
ik moet aandoen’ is de vaak gehoorde 
ochtendkreet van het ene geslacht, een nood
roep die in het oude systeem ondenkbaar 
was, omdat alles geregeld was.) Mensen 
kleden dus zichzelf in het systeem van de 
mode, naar eigen humeur en wens, niet 
meer naar seizoen, gelegenheid en rol. Dat 
heeft een immense investering in het zelf
beeld en in de erotische dimensie ervan tot 
gevolg gehad. Onze erotiek is zeer vestimen- 
tair bepaald. Toch ontvlucht iedereen de een
zaamheid voor de kleerkast en de spiegel. 
Men wil zich ‘vrij’ ‘laten kleden’. Aanvan
kelijk door een kleermaker die de wensen 
vertaalde, later door een ontwerper die wens
beelden (als commodities') via de markt voor
stelt, waaruit kan worden gekozen.
De open dialoog tussen het lichaam en een 
kleermaker, later tussen het lichaam en de 
voorstellen van de ontwerpers die samen de 
fashion industry laten spreken, hebben de 
polemiek tegen de gewoonte in het hart van 
de kleding geplaatst. Daardoor komt kledij 
in de historiciteit terecht: stijlen kunnen 
erkend worden, breuken aangeduid.
De zich kledende mens ervaart kledij als een 
open avontuur. Een avontuur van het so
ciale en erotische zelfbeeld, dat ieder slechts 
kan construeren in relatie tot iets eerders. 
Mode functioneert volgens een dialogisch 
model: ieder vestimentair voorstel staat te
genover een vorig voorstel en lokt weer een 
nieuw voorstel uit. Kledij is dan ook de 
eerste plaats waar wij het historische als 
zodanig zien: ‘historische films’ worden 
‘kostuumfilms’ genoemd, precies omdat het 
verleden ogenblikkelijk afleesbaar is van de 
kledij die de stars dragen. Historisering (in 
romans, films en schilderkunst) begint steeds 
als kostuumarcheologie.

Gekleed worden versus kledij kiezen

De mode begint aan het Bourgondische hof. 
Daar is het elkaar aflossen van in en out of 
fashion ontstaan. Het duurt evenwel tot de 
late 19de eeuw voor de economische en 
technologische voorwaarden vervuld zijn 
om van mode onze hedendaagse fashion 
industry te maken. Het Second Empire 
brengt alles samen. Parijs wil dé stad van de 
luxe-industrie zijn — de stofindustrie levert 
de grondstoffen, zij is de ‘zware’ industrie. 
Worth, de eerste couturier, verkoopt als het 
ware de ‘software’: concrete, particuliere 
ontwerpen. Hij keert alle rollen om: de 
aristocratie komt naar hem, en niet omge
keerd; de kleermaker voert niet de wensen 
uit van de vrouw, hij doet haar dwingende 
voorstellen; het is opnieuw een man die 
vrouwen kleedt, wat sinds 1675 steeds meer 
in onbruik was geraakt. [2] En dan volgt in 
de tweede helft van deze eeuw de democra
tisering van fashion via deprêt-à-porter. [3] 
Kleren worden vooraf gemaakt in alle mo
gelijke maten en de klant kiest zijn maat. 
Ongehoord! Voorheen hadden kleermakers 
met een lichaam te maken: dat moest opge
meten worden, dus aangeraakt, om het ge
kleed te krijgen. Kledij ontstond in de on
middellijke relatie met het lichaam. In een 
confectiezaak daarentegen wordt gepast, niet 
meer gemeten.
Fashion schept vandaag nochtans de illusie 
Van een persoonlijke relatie tussen kledij en 
klant (jij kiest immers zelf), maar de echt 
persoonlijke verhouding tussen klant en 
producent, tussen lichaam en uiterlijk is 
verbroken. Verkopers hebben geen kennis 
van de kledij, ten hoogste van een look. Ze 
zijn geen naaisters en kleermakers, maar 
een vleiend oog dat niet kan zien waar iets 
fout zit in het pak, ze kunnen hooguit vast

stellen dat een ander pak ‘misschien’ beter 
zal passen. Ze kijken hoe je ermee staat, niet 
hoe het is gemaakt. Het eerste is niet onbe
langrijk, maar een beetje dwaas als je het 
tweede er niet meteen aan kunt toevoegen. 
Het is als een technicus die alleen maar met 
jou kan constateren dat een apparaat niet 
werkt, en verder geen enkel idee heeft over 
de wijze waarop het gerepareerd kan wor
den.
Deze aberratie is het symptoom van de 
paradox van een industrie van het geperso- 
naliseerde. Niet het gesprek met de klant 
bepaalt de kledij, maar de voorstellen van de 
producent. De verkoper koppelt dat voor
stel aan jou, hij haalt het niet alleen uit het 
rek, maar hangt het met zijn noodzakelijke 
en tegelijk ongewenste blik ook echt aan 
jou. Hij kijkt of jij in een Armani past, niet 
of bij jou een Armani past (wat een 
impertinente gedachte zou dat zijn!).
Men hore hierin geen pleidooi voor een 
vrije kledij. Als er iets niet vrij kan zijn, is 
het wel de kledij. Het ‘ik’ dat erin tot uit
drukking komt, voert geen egocentrische 
monoloog. Men is niet zichzelf in zijn kle
dij, men wordt het ten hoogste. Wat een 
illusie óm te denken dat in kledij de vrijheid 
van het individu zich zou kunnen realiseren. 
Juist omdat men denkt erin zichzelf te zijn, 
vindt de geest van de tijd er een des te 
grondiger uitdrukking.

Uit het pashokje

Ik begreep als tiener de drukte niet van 
moeder en grootmoeder. We stonden in Au 
Coin de Rue voor mijn eerste pak. Ik ver
droeg die blikken niet op mijn lichaam, 
terwijl ze de charme keurden van die stugge 
jongen in dat nieuwe pak. Ze bouwden een 
jongeman zoals ze die zelf in hun lichaam 
wensten. Zoals Stewart Novak aankleedt in 
Vertigo: om een verschijning te creëren van 
het andere geslacht.
Verschijning: het magische moment is het 
uit de kleedkamer komen met het nieuwe 
pak. Voor de allereerste keer: de blik cap- 
teren. Poseren en stappen voor de spiegel. In 
dat kader verschijnen en hopen dat je nu 
echt nieuw kan gezien worden. Hoe hulpe
loos ontroerend de vrouw - die weer een 
meisje is - als ze te voorschijn stapt en 
onzeker ‘hoopt’ op de goede blik. Op het 
kledingstuk? Nee, op haarzelf.
Decennia later, een bezoek aan een luxe- 
kledingzaak. Een driedelig pak dat meteen 
- een bijzondere revelatie - als gegoten zit. 
Onmiddellijk ga je je anders bewegen: je 
voelt dat het pak iets heel belangrijks veran
dert, namelijk de verhouding tussen je 
lichaam en de ruimte. Het kost veel minder 
inspanning je te verplaatsen. Je doet het 
tegelijk bewuster én eleganter, met meer 
zwier neem je meer ruimte als jé territorium. 
Net zoals dansmuziek nodigt het pakje uit 
tot bewegingen. Bewegingen die de ruimte 
definiëren. Kledij moduleert mijn onmid
dellijke levensruimte.
Dat expansieve gemak is een van de cru
ciale aspecten van de elegantie. Die wordt 
van binnenuit gevoeld en is nog essentiëler 
dan de bevestiging van dat gevoel in de blik 
van de anderen. Ik voel me niet elegant 
omdat de blik van de anderen me dat signa
leert, nee, ik veroorzaak hun gecharmeerde 
blik door de elegantie die ik in mezelf reali
seer. Kledij is dus niet alleen sociaal, maar 
in de eerste plaats ondersteuning van het ik. 
Kledij - men denke maar aan het insnoerende 
korset, aan spannende lingerie [4] - maakt 
de huid en het vlees zelfbewust. Kledij is 
autoërotisch. Het wekt de erotiek en de 
trots, de erotiek als trots. Men voelt zichzelf. 
Narcistisch, maar ook genereus, affirmatief 
zichzelf manifesteren, maar ook geven. Dat 
is elegantie: die gespannen boog tussen 
imponerende autoriteit en verleidelijke ge
nerositeit.
De kledij is een fundamentele uiting van de 
verhouding van het zelf tot het zelf - nog 
voor kledij de verhouding is van het zelf tot 
de ander. De kledij filtert het zelf en geeft 
het als een innerlijk beeld aan het lichaam 
terug. Dit lichaamsbeeld is er eerst voor het 
lichaam en voor het zelfgevoel in dat 
lichaam, en niet voor het oog noch van 
zichzelf (voor de spiegel), noch van de 
anderen (in de wereld). Het zelf ervaart zich 
niet als een picture buiten zich, maar als een 
morele kracht, als een innerlijke kwaliteit. 
De tonus van de zelfervaring is gekoppeld 
aan het tactiele moment van de kledij: hoe 
het kostuum mijzelf doet voelen en laat 
aanvoelen. Of juister: welke voorstellen het 
mij doet om mezelf te voelen.

De lokalisering van kledij

Het grote probleem van de reflectie over 
kledij betreft haar lokalisering. Reeds in de 
eenvoudigste uitspraken -de onmiddellijke 
commentaar in een kledingzaak, bij een 
voorbijganger, een modefoto, een omroep- 
ster - probeert men het probleem in een 
specifieke richting te duwen, namelijk een 
objectiverende. Kledij is dan steeds het pro
bleem van de anderen (niet van het beoorde
lende ik); van het beeld (niet van het eigen 
lichaam); van de code (niet van de eigen 
persoon). Ook alle geschiedenissen en theo
rieën van de mode projecteren het verschijn
sel buiten de schrijver en de lezer, buiten 
degene die toont en kijkt. Meest flagrante 
uiting van deze tendens is Barthes’ beroemde 
boek dat mode zelfs buiten het beeld projec
teert, in de tekst bij het beeld. [5]
Dit lijkt me de beste weg om iets essentieels 
over het hoofd te zien: dat de mode en de 
kledij steeds hier en nu beginnen, in mijn 
lichaam. Geen enkele reflectie over mode is 
los te denken van de geklede schrijver en 
lezer. Kledij moet niet vastgesteld worden 
aan anderen, elders - men moet vertrekken 
van de veel fundamentelere vaststelling van 
het ‘zich kleden’. Dan is.meteen ook duide
lijk dat kledij niet 'constatief' is, maar 
performatief.
Nog anders geformuleerd: kledij is geen 
code, geen mededeling - zoals het 
culturalistische project stelt - maar een 
praxis. Kledij verwijst niet naar iets, maar is 
een scheppend doen. Kledij representeert 
niet, maar presenteert. [6] Kledij definieert 
niet, maar positioneert. Kledij is pragmatiek, 
geen semantiek. Kledij schrijft geen tekst, 
maar definieert een veld. En dat veld is 
slechts vanuit een ‘ik, hier, nu’ te verstaan. 
Vanuit een lichaam dat gesitueerd en 
geseksualiseerd is.

Mode en de vrouw

Fashion lijkt het domein van de vrouw te 
zijn. Daar zijn goede argumenten voor: sinds 
de 19de eeuw is haar kledij de inzet van de 
meest ingrijpende, meest zichtbare verschui
vingen. In de vrouwenkledij ‘werkt’ het 
fashion-principe heel sterk. Mannenkledij 
is sinds dezelfde 19de eeuw stabiel, minder 
beweeglijk en fantasievol, in kleur en con
cept steeds neutraler-kortom, vaal, donker 
e.n teleurstellend. [7] Het lijkt even alsof de 
man in het systeem van de traditionele kle
dij zit en alleen de vrouw in dat van de 
fashion opereert.
Deze opdeling lijkt overeen te stemmen met 
een oude moraliserende lectuur van de mode, 
namelijk als een uiting van vrouwelijke 
ijdelheid die tegengesteld is aan de manne
lijke pudeur. Fashion bekritiseren is altijd 
het vrouwelijke ervan onderstrepen.
De vrouw zou dus in de mode staan, de man 
erbuiten. Alleen de vrouw zou interessant 
zijn in haar verschijning, de man niet. Al
leen de man zou redelijk en terughoudend 
zijn, de vrouw onredelijk en opdringerig. 
Misschien zijn er veel dagelijkse ervaringen 
die in zulk een tegenstelling begrepen kun
nen worden, maar de mode zelf in elk geval 
niet. Dat mannen en vrouwen in twee antro
pologisch verschillende systemen zouden 
zitten, is ondenkbaar. Alsof mannen niet 
weten dat vrouwen interessante mannen 
willen zien! Iedere puberjongen die voor 
het eerst bewust (zij het protesterend) zijn 
haren voor een spiegel kamt, komt tot die 
onthutsende vaststelling. Het protest maakt 
voortaan deel uit van de charme van het 
mannelijke uiterlijk. De vrouw zou zeker 
niet willen dat haar minnaar haar rol in de 
toiletkamer gaat spelen. Maar ze sleurt hem 
wat graag voor die spiegel - cet espace 
féminin - om hem daar onhandig te zien zijn. 
En blijkbaar speelt iedere man die tegenstrib
belende rol als was het aangeboren.
In werkelijkheid kleedt men zich steeds 
binnen de geslachtelijke polariteit, nooit als 
man of vrouw ‘op zich’, maar steeds als 
vrouw tegenover een man (naast een andere 
vrouw tegenover een man) en steeds tegen
over de vrouw (naast een andere man). Men 
kleedt zich steeds om af te bakenen - zeker 
ook wanneer men die grens lijkt op te hef
fen. Men installeert differentiërende vor
men en details, die als mannelijk of vrouwe
lijk worden betekend. Dubbel mechanisme 
dus: tussen de polen van mannelijk en vrou
welijk, maar ook tussen het niveau van de 
vorm en dat van de betekenis. Betekenis die 
gegenereerd wordt in de polariteit met het 
fascinerende voorstel van het andere ge
slacht.

Tonen en verbergen

De mode zit steeds tussen het affirmatieve 
laten zien en het voorzichtige verbergen. 
Mode is nu eenmaal het culturele middel bij 
uitstek om de zichtbaarheid van het lichaam 
te moduleren. Dat gebeurt in twee bewegin
gen: verbergend en openbarend. Verbergen 
en tonen, pudeur en impudeur, bescheiden
heid en ijdelheid, terughoudend en opdrin
gerig. Mode is het sturen van de blik - weg 
van het ene en naar het andere. Aandacht 
vestigen op of integendeel afleiden van de 
anatomie en seksuele kenmerken, de rijk
dom en de luxe, de ijdelheid of het schaam
tegevoel.
Het lichaam en het ‘morele’ dat erin opge
sloten is, worden gekneed door de mode. Er 
wordt een evenwicht gezocht tussen verber
gen en tonen en ook tussen wat verborgen en 
wat getoond wordt. Ook hier is het essen
tieel deze twee operaties als aan elkaar ge
bonden te zien: men kan maar iets verber
gen door iets anders te accentueren en om
gekeerd impliceert het accentueren steeds 
het verbergen van iets. De hypothese van 
het naakte lichaam, maar ook die van het 
geheel verborgen lichaam bestaat niet. Kle
dij is pas mogelijk omdat er steeds een plek 
in een andere positie is. Het is die anders 
gebruikte zone die voor speling zorgt - 
daarmee kan geruild, geschoven worden. 
‘Ik geef je dit in ruil voor dat,’ zegt de mode 
tegen het lichaam.
Dit principe geldt zowel binnen één lichaam 
als tussen lichamen. [8] De interne ver
schuivingen zijn een antwoord op verschui
vingen tussen het mannelijke en het vrou
welijke, tussen hoog en laag in de maat
schappij, tussen jong en ouder in de genera
ties. De ene zal voortdurend de lege plaats 
van de andere proberen te veroveren. Men 
zal verbergen en laten zien als repliek op een 
voorstel van de ander. Kleine, permanente 
duels van het tonen en het kijken, geregeerd 
door laten zien en verbergen. Het permutatie- 
systeem is overzichtelijk en in de praktijk 
onuitputtelijk. [9] Men heeft de indruk van 
een voortdurende herhaling (omdat de mo
gelijkheden van het schaakbord beperkt zij n) 
en tegelijk zijn de manoeuvres daarbinnen 
ontelbaar, wat de indruk geeft van het onuit
puttelijke en feeërieke van fashion.
Het beeld dat uit deze formule ontstaat, is 
dat van het fragmenteerbare, combina
torische lichaam. Wat gedeeld kan worden, 
is de anatomie. Niet als prothese-lichaam, 
maar als de deling van het erotische lichaam 
dat tegelijk één en deelbaar is, partieel en 
toch steeds weer geïntegreerd. Slechts in de 
perversiteit wordt de deling radicaal (met 
het fetisjisme als schoolvoorbeeld); de mode 
zelf speelt ten hoogste met perverse motie
ven, maar onderwerpt die steeds aan een 
geherintegreerd lichaamsbeeld.
Het geïntegreerde lichaam is weliswaar de 
permanente achtergrond van de fragmen
tering, maar ze is ook een onrealiseerbare 
utopie - de droom van het naakte lichaam 
als volledige overwinning op de fragmen
tering door de kledij, door de mode, door de 
cultuur. Maar het naakte lichaam is 
betekenisloos. [10] Het is niet toevallig dat 
de extreme macht de lichamen ontdoet van 
alle kledij. Zo verliezen ze ook alle beteke
nis. Het naakte wordt bloot en is een depres
sieve toestand van betekenis en libido. Het 
lichaam kan in die staat geen voorstel meer 
doen. Het is pas door de kledij dat het 
lichaam betekenis krijgt en in uitwisseling 
kan treden. Zonder kledij is het merkwaar
dig genoeg meteen een gesloten object: ra
dicaal zichtbaar en daardoor onzichtbaar 
voor het socialiserende kijken dat organise
rend en combinerend is.

Mode als hedendaagse metafoor

Mode is de postmoderne metafoor voor het 
maatschappelijke. In de cynische hulderede 
over de maatschappij als - uitsluitend - 
bepaald door het modieuze principe weer
klinken alle aan de mode vastgekoekte mo
raliserende registers. Het cynisme is alleen 
maar een moralisme dat zichzelf ontkent, 
dat moraal met het gezicht naar de muur 
draait en denkt het probleem daarmee te 
hebben geëvacueerd. Helaas, juist door het 
morele engagement te ontwijken, kan het 
ouderwetse moralisme waarvan het gebruik 
maakt ongestoord zijn gang gaan. Cynisme 
is de slaap van de rede.
Mode lijkt een geschikte metafoor om een 
cultuur te beschrijven die als een substantie
loos spel wordt gediagnosticeerd. Eerst moet 
dan echter gewezen worden op het
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substantieloze van het metaforische gebruik 
van de mode. De geringste reflectie over 
kledij en mode reveleert het tegendeel van 
de willekeur, van de inhoudelijke leegte, 
van de pure oppervlakkigheid, namelijk een 
essentiële historische en libidineuze inves
tering in kledij en mode, de intieme kruising 
van het private en het sociale, van actualiteit 
en historiciteit, van lijflijkheid en levensfi
losofie. De permutatie is slechts de regel 
van het spel, niet het wezen van het spelen 
zelf. De code is het middel, niet de essentie 
van de geleefde mode.
Het theater was de metafoor van het laat- 
modernisme. Wat een verschillend perspec
tief! De metafoor van het theater plaatste 
tenminste polariteiten op het intellectuele 
menu: tussen scène en zaal, tussen hier en 
daar, tussen spel en referent, tussen tekst en 
uitvoering. Maar de mode? Omdat men ze 
moedwillig (puriteins) verkeerd begrijpt, in 
die schijnbare culms van het beeld, die in 
werkelijkheid een iconoclasme is, wordt het 
feest van de desillusie geopend met de reduc
tie tot mode (en van de mode). Mode staat 
door dat onbegrip veel zwakker dan theater.

Mannelijke architectuur

Een stuk stof blijft niet zomaar liggen op een 
bewegend lichaam: ze valt open, los en 
glijdt omlaag. We herinneren ons dat alle
maal van kinderspelen waarin we ons met 
lakens probeerden te verkleden. Alsof we 
allemaal toch eerst doorheen de chiton en de 
toga moeten, in een steeds weer herhaald 
parcours van de kledinggeschiedenis: van 
de minimale, naar de maximale constructie. 
Onhandig gehuld in zo’ n lap stof ervaren we 
wat kledij voor ons is geworden, namelijk 
een architecturale constructie. Ze is gearti
culeerd rond openingen en gewrichten, kent 
een binnen en een boven, een hoog en een 
laag. Het knippen van de stof, de decoupage 
volgens een patroon, de naden die de delen 
weer samenbrengen, het spel met de stof- 
richtingen, het inbouwen van hulpstukken 
(zoals het korset voor vrouwen [11], maar 
ook ooit voor mannen) maken de architec
tuur niet tot een metafoor, maar tot substan
tieel onderdeel van de kledij. Die architec
tuur is een gebinte waaraan de wanden op
gehangen worden. Het is dus als een bewe
gend huis.
De constructie in stof wordt doorgaans ver
borgen achter een parade van plooien, ver
sieringen en effecten. De logica van de 
constructie is de kern van iedere kledij, 
maar zelden het thema van de mode. Fashion 
is vaak alleen maar een kwestie van decora
tie (stofkeuze, kleur, borduursel, juwelen), 
terwijl daaronder de architecturale optie 
onveranderd blijft. Revoluties zijn wat dat 
betreft heel zeldzaam.
De architectuur is vanaf een bepaald mo
ment nadrukkelijk het thema van het kledij - 
concept geworden: de kledij wordt als het 
ware binnenstebuiten gekeerd; het grond
plan wordt zichtbaar gemaakt. Dat gebeurt 
niet bij de vrouwelijke, maar bij de manne
lijke kledij: het driedelige herenpak. [12] 
Daarmee is de mannelijke kledij modem 
geworden: expliciet over haar eigen midde
len, elegant in de soberheid waartoe de 
zichtbaarheid van die middelen dwingt. Het 
logische én morele succes van de mannen- 
kledij heeft haar precies aan het modieuze 
onttrokken.
De morele dimensie van deze mannenkledij 
ligt in haar duidelijke en blijkbaar zeer be
vredigende definitie van het viriele: prak
tisch en efficiënt (in sportieve en militaire 
zin), nuchter en autonoom (heel makkelijk 
kan het kostuum een rebelse toets ontvan
gen), neutraal en bescheiden, helder lees
baar en gebaseerd op zelfcontrole (er is ook 
een klerikale dimensie aan het pak).
Mannenkledij volgt de vier ledematen 
(vrouwenkledij is ook in de fase van de 
mode gekoppeld gebleven aan het kleed dat 
de beide benen verdoezelt). Rechte lijn, 
rank, soepel - zo oogt het modebeeld van de 
man sinds de 19de eeuw. Het is een combi
natie van neoklassieke strengheid en ratio
nele architectuur die aan de andere kant een 
grote romantische expansie toelaat. Het rea
liseert binnen een heel precieze vorm een 
verbluffende rijkdom aan nuances en ge
voelens.
Mannenkledij presenteert met andere woor
den een heel ander voorstel over wat het 
betekent een lichaam te zijn dat tegelijk een 
ik en een sekse heeft. Mannenkledij steunt 
niet op decoratie (geen decoratieve bor
duursels; eenvormige stof- en kleurkeuze), 
noch op drapering en haar expansie. Ze 

streelt het oog niet. Integendeel, ze laat 
expliciet de werking van het kostuum als 
architectuur zien en wint daardoor op het 
ene vlak soepelheid en op het andere vlak de 
elegantie van het understatement. Daarmee 
is de mannelijkheid gedefinieerd als recht
uit, eerder dan retorisch; als affirmatief, 
eerder dan verleidelijk (als verleidelijk door 
het affirmatieve).
Dit levert nu juist een groot probleem op in 
verband met de hypothese van de kledij als 
dialoog, als speelveld tussen de geslachten, 
als vestimentaire ontmoeting tussen het 
mannelijke en het vrouwelijke principe. 
Terwijl de man met zijn kostuum uit de 
mode als spectaculaire veranderlijkheid lijkt 
weggestapt, is de vrouw juist steeds meer in 
die spectaculaire beweeglijkheid opgeno
men. Alsof fashion door de langzame kris
tallisatie van het mannelijke kostuum tot 
functionele kledij ineen systeem van twee 
snelheden is terechtgekomen. Aan de ene 
kant hét hypersnelle bij de vrouw - en daar 
steeds minder grijpbaar voor gesocialiseerde 
articulatie, voor coherentie - aan de andere 
kant de heel lange duur van de mannelijke 
kledij (twee eeuwen al).

Kledij en de Theorie van het Individu

De traditionele kledij en het fashion-sys- 
teem zijn beide praktisch toegepaste hypo
thesen over de verhouding tussen indivi
dualiteit en maatschappelijkheid. Er is iets 
bijzonders aan deze praktische filosofie: ze 
is tegelijk ‘moreel’ en ‘seksueel’. De mode 
is geen rechtlijnige informatiecode over een 
maatschappelijke rol dié men speelt, maar 
geeft - veel fundamenteler - aan hoe men 
die maatschappelijke rol speelt. Terwijl het 
‘ik’ en de ‘maatschappij’ abstracte entitei
ten blijven in een theoretisch veld, worden 
ze door de kledij juist zeer concreet (concre
ter kan niet) gearticuleerd als iets waarin 
ieder hoe dan ook geïmpliceerd is. Kledij is 
meer dan een positiebepaling. Het is een 
intentieverklaring. De vrouw speelt in dit 
gebied van de onmiddellijke en praktische 
filosofie een uiterst actieve rol. In en door 
haar kledij is zij een permanente bron van 
hypotheses over het ‘ik’ tegenover de ande
ren, over het ‘ik’ dat steeds geseksualiseerd 
is, maar ook steeds over een morele substan
tie beschikt.
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Met. termen als ‘look’ en (Vroeger) ‘chic’ 
wordt verdoken enafgezwakt-maardaarom 
niet minder leesbaar - meer aan de orde 
gesteld dan het ‘beeld’ dat men produceert. 
Met moraliserend misprij zen lij kt B audrillard 
de mode tot schijnbeeld te herleiden. Het 
tegendeel is het geval. Kledij doet voorstel
len over innerlijke kracht, over levenswil, 
over luciditeit ten aanzien van het bestaan 
als een ik in de maatschappij. Zien we 
fashion (ten onrechte) als vrouwelijk dan 
lezen we daarin vrouwelijke vindingrijkheid 
om voortdurend tussen de polen van zich
zelf en de wereld, van zichzelf en haar 
geseksualiseerde lichaam een evenwicht te 
vinden door een onophoudelijke beweeg
lijkheid te installeren.
Dat zoveel aan de orde wordt gesteld in het 
kiezen en dragen van kleren blijkt uit de 
heftigheid en radicaliteit waarmee vrouwen 
elkaar beoordelen: veroordelen en bewon
deren niet in termen van mooi of lelijk, maar 
van levenshouding. Dat zij slecht gehoord 
worden en zichzelf daarin ook niet goed 
begrijpen, heeft te maken met ons verwron
gen idee over wat een ‘ik’, een ‘persoon’ is. 
De psychologisering van ons mensbeeld 
heeft een veel oudere beoordelingswijze 
vervangen en ze slechts als restfunctie laten 
bestaan.
Die oude idee van de persoon wordt voor 
mij het mooist samengevat in het woord 
‘moreel’ (dat wij steeds meer verstaan als 
een ander woord voor ‘moraal’). Het ‘mo
rele gehalte’ van een persoon is echter iets 
anders dan zijn moraliteit, het heeft te ma
ken met de veerkracht waarmee iemand 
gevaren, tegenslagen, weerstanden en be
proevingen trotseert. (Het woord ‘demorali- 
seren’ is daarvan afgeleid.) Iemands moreel 
is het ensemble van geestelijke kracht (die 
noch tot intelligentie, noch tot moraliteit, 
noch tot libido te herleiden is). De kledij als 
dagelijkse praktijk is de grote vertegen
woordiger van dit heel oud mensbeeld, dat 
volledig uit onze horizon lijkt verdwenen. 
Voor ons is de term ‘subjectief op catastro
fale wijze aan de term ‘persoon’ gekoppeld 
geraakt. Subjectief is het begrip dat de per
soon steeds weer relativeert en waarin de 
persoon uit het centrum van ieder betoog 
wordt geschoven. Op het persoonlijke kun 
je dan geen valabele uitspraken steunen, 
geen overtuigingen bouwen. In alle discus

sies blijkt haar antipode het objectieve te 
zijn en bijvoorbeeld niet het willekeurige, 
toch een veel betere kandidaat. Mode biedt 
ook hier een schitterend denkveld: fashion 
is de ontmoetingsplaats tussen het persoon
lijke en het geregelde, mode is - zoals 
iedereen kan ervaren - juist niet de wille
keur, noch objectief, maar juist daarom es
sentieel.

Ons verdraaide idee van de mode - met zijn 
moraliserend en anti-moreel programma - 
leidt ons af van de basis van het verschijn
sel, namelijk de worteling van het vestimen
taire in de geschiedenis van een maatschap
pij en in de praktische filosofie die aan de 
grondslag ligt van een jurk, een schouder- 
vulsel, een open kraag, een gesp, een hoge 
hak, een korset.
Niet zo verwonderlijk dus en toch zo merk
waardig dat de mode die we als zeer wisse
lend ervaren, en dus gebonden aan en in de 
temporaliteit, juist zo' n zwak historisch besef 
heeft. We zijn mode steeds meer gaan zien 
als een geschiedenis die slechts actualiteit 
(het in moment) en geen verleden kent (want 
dat is slechts hef onbespreekbare out mo
ment van diezelfde actualiteit). Verleden in 
de mode is slechts datgene wat nu uit de 
mode is. Daardoor zien we dus niet meer 
hoe de grote wijsgerig-affectieve articula
ties van de geschiedenis zich in de'eerste 
plaats in en via kledij openbaren.

Dirk Lauwaert

Noten

[1] Waar ‘costume’ rijmt met ‘coutume’, 
zoals een Parijse tentoonstelling van 1987 
in haar titel aangaf.
[2] Verordening van Louis XV die aan 
vrouwen toeliet zich als kleermaaksters te 
vestigen. Daarvóór waren het naaisters in 
dienst van de exclusief mannelijke kleerma
kers.
[3] In 1973 bewegen ontwerpers zich op 
het terrein van de confectiekledij - ze kop
pelen de idee van exclusief ontwerp aan 
industriële productie en massale distributie. 
Zie Didier Grumbach, Histoires de la Mode, 
Éditions du Seuil, Parijs, 1993.
[4] Alix Giroud de l’Ain in: Elle, decem
ber 1997.
[5] Roland Barthes, Système de la modè, 
Editions du Seuil, Parijs, 1967.
[6] Haar relaties zijn direct. Ze zijn daar
door misschien juist minder expressief, in 
elk geval minder kneedbaar. Er is een inhe
rente ‘eerlijkheid’ die van kledij een zoveel 
groter risico maakt dan de taal: de kledij 
liegt niet, maar verraadt je onherroepelijk.
[7] John Harvey, Men in Black, Reaktion 
Books, Londen, 1995.
[8] Zo helder uiteengezet in Eric de 
Kuyper, De verbeelding van het mannelijk 
lichaam, SUN/Kritak, Nijmegen/Leuven, 
1993. Zie ook Dirk Lauwaert, De geest gaat 
steeds door het lichaam (v/m). Over De 
verbeelding van het mannelijk lichaam van 
Eric de Kuyper, in: De Witte Raaf, nr. 49, 
mei 1994, p. 25.
[9] Erg verhelderend is in dat verband het 
boek van Fred Davis, Fashion, Culture, and 
Identity, Chicago University Press, Chicago, 
1992.
[10] Een fragiele staat die juist daarom 
binnen de intieme erotiek het vertrekpunt is 
voor een heel ander project.
[11] Over het construeren van het vrouwe
lijke door het aan- of afwezige korset, zie 
Marianne Thesander, The feminine Ideal, 
Reaktion Books, Londen, 1997.
[12] Men leze daarover het onvolprezen 
boek van Anne Hollander, Sex and Suit, 
Knopf, New York, 1994.
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Museum Het Paleis

Auke de Vries
Mondriaan Stichting 
Stimuleringsfonds voor 
beeldende kunst, 
vormgeving en 
museale activiteiten.

De Mondriaan Stichting werkt in de regel 
voor rechtspersonen; we geven onder
steuning - en soms ook advies - aan instel
lingen, bedrijven en overheden zowel 
nationaal als internationaal. Voor individuele 
kunstenaars/vormgevers bestaan er alleen 
mogelijkheden tot ondersteuning op het 
gebied van presentaties in het buitenland.

(- sculpturen
De Mondriaan Stichting is het cultuurfonds dat 
activiteiten op het terrein van beeldende kunst, 
vormgeving en musea ondersteunt en sti
muleert. Het gaat onder meer om opdrachten 
voor beeldende kunst, publicaties, projecten en 
om diverse museale en inter-nationale acti
viteiten. Sinds 1994 wordt er hard gewerkt aan 
de vorming van een slagvaardige, stimulerende 
en rechtvaardige organisatie. Voor het werk van 
de Mondriaan Stichting is jaarlijks circa 25 
miljoen gulden beschikbaar.

De Mondriaan Stichting ondersteunt bijzon
dere projecten die vernieuwend zijn, een 
voorbeeldwerking hebben en die anders 
nooit of zeer moeilijk van de grond gekomen 
zouden zijn. Een financiële bijdrage in zulke 
projecten betreft nooit het gehele bedrag dat 
voor een project noodzakelijk is. Een aan
zienlijk deel van het benodigde geld moet de 
instelling zelf financieren of moet elders 
gevonden worden.

De Mondriaan Stichting kent diverse mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

INN

incidentele museale activiteiten
aankopen beeldende kunst en vormgeving 
door kunstmusea
opdrachten beeldende kunst en fotografie 
projecten en publicaties beeldende kunst 
en vormgeving
internationale presentaties van 
Nederlandse beeldende kunst en
vormgeving
deelname aan internationale kunstbeurzen 
door Nederlandse galeries
activiteitenprogramma's van kunstenaaçs- 
initiatieven
beurzen voor kunsthistorisch onderzoek 

kunstkoopregeling voor particulieren 
kunstprojecten in het onderwijs (via Kunst 
en Bed rijf 020-623 0271)

Verder beheert de Mondriaan Stichting een 
tweetal lofts (geen ateliers) in New York waar 
kunstenaars, vormgevers of architecten kun
nen verblijven als zij voor de presentatie van 
hun werk in New York moeten zijn.

Hoe kunt u een aanvraag doen

Als u vân plan bent een aanvraag in te dienen 
bij de Mondriaan Stichting raden wij u aan 
telefonisch contact op te nemen. Wij kunnen 
u dan een algemene informatiebrochure toe
sturen en eventueel de regeling welke op uw 
aanvraag van toepassing is. In de regelingen 
staan de criteria waaraan uw aanvraag moet 
voldoen. U moet minimaal drie maanden voor 

aanvang van het project waarvoor u onder
steuning vraagt een aanvraag bij ons in- 
dienen. Wij raden u overigens aan om, 
voordat u een schriftelijke aanvraag indient, 
eerst een gesprek te voeren met één van onze 
projectmedewerkers (telefonisch of op ons 
kantoor).

t/m 22 februari 1998

Lange Voorhout 74, Den Haag

Informatie

Voor meer informatie over het werk van de 
Mondriaan Stichting, en voor het opvragen 
van onze brochure en regelingen kunt u ons 
bellen. Het telefoonnummer is 020 - 676 2032. 
Ons adres is Jacob Obrechtstraat 56,1071 KN 
Amsterdam.

Ke.

885 ATFranktu"
vatch

3,1998 «

I

■ ■ 0
o

IHB A a.. 1 p. 3
.C

ModernArtfromthe Sixties ■
resentMEEke"

VOORTGEZETTE OPLEIDING
VRIJE KUNST

macSag&
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Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten 
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Kritische reflecties
Wanneer een klasse haar historische eindsta
tion nadert, beweerde Marx ooit, krijgt ze de 
neiging om haar eigen einde te verwarren met 
het einde van de wereld. Wanneer kunstcritici 
het einde van hun historische traject bereiken, 
overvalt hen de neiging het falen van hun 
voorspellende identificaties of hun onbegrip 
voor actuele praktijken te verwarren met het 
einde van de kunst. (Het geruchtmakendste 
voorbeeld is dat van Michael Fried: meteen 
nadat hij met veel nadruk had betoogd dat 
Anthony Caro, Larry Poons en Jules Olitski 
zich zouden ontpoppen als de belangrijkste 
kunstenaars van de tweede eeuwhelft trok hij 
zich uit de kunstkritiek terug.) Hier is nog zo’n 
geval, nog zo iemand die publiekelijk laat 
vastleggen hetgeen volgt: vanuit het gezichts
punt van een criticus die zich met een relatief 
beperkte reeks artistieke posities en praktijken 
heeft beziggehouden, tekent zich als een on
miskenbare mogelijkheid zoniet het einde van 
de kunst, dan toch zeker het einde van deze 
historisch bepaalde definities van de artistieke 
praktijk af, en meteen ook het einde van de 
protagonisten en instituties die bij die definities 
hoorden. De praktijken waren gedefinieerd 
binnen een model van kritische weerstand en 
radicale negativiteit, de protagonisten zagen 
zichzelf als onlosmakelijk verbonden met een 
cultuurindustrie waartegen ze zich anderzijds 
ook onmiskenbaar afzetten, en de instituties 
wijdden zich met volle ernst aan hun historisch 
gedefinieerde opdracht: binnen de burgerlijke 
publieke sfeer een kritische ruimte open te 
houden voor vrijstelling en zelfs voor opposi
tie - anders geformuleerd: te zorgen voor 
plekken waar men esthetische en historische 
kennis kon ontwikkelen en bewaren in vormen 
van uitwisseling en communicatie die niet 
meteen en niet volledig waren onderworpen 
aan ideologische instrumentalisering of eco
nomische interesses. Daarvan afscheid te moe
ten nemen, lijkt nu makkelijker dan verwacht, 
ofschoon ik toegeef dat het einde veel sneller is 
gekomen dan voorspeld.
Omdat ik nu eenmaal ben opgeleid (om niet te 
zeggen: erop ben gefixeerd) om in sociale 
contexten te denken, begin ik bij de pagina’s 
waarop dit statement verschijnt. [1] Elke pa
gina bevat voldoende bewij smateriaal dat mijn 
stelling kan staven. Hetgeen Theodor Adorno 
en Max Horkheimer in hun Dialectiek van de 
verlichting (1947) melancholisch hebben voor
speld, hetgeen kunstenaars, critici en theoretici 
sindsdienhaastritueelhebbenaangehaald, alsof 
ze met die bezwering het onvermijdelijke nog 
zouden kunnen afwenden, staat nu onaan
vechtbaar vast: de sector van de sociale 
productie die traditioneel ‘avant-gardekuiist’ 
wordt genoemd, is een succesvolle fusie aan
gegaan met de sector die sinds 1947 bekend
staat als ‘de cultuurindustrie’. Eén van de 
krachten die ze met elkaar heeft verbonden, is 
de mode.
De mode van het kunstseizoen 1996 was de 
mode (er was geen sprake meer van culturele 
'alteriteit', evenmin van 'identiteitspolitiek', 
niet eens meer van gender-politiek), en de 
hele situatie is net zo tautologisch als ze 
klinkt. Een omslachtige omschrijving van 
mode zou als volgt kunnen luiden: de snelle 
en relatief vlotte constructie van subj ectiviteits- 

‘ illusies door middel van objecten geleverd 
door een industrie die identiteitssurrogaten 
ontwerpt in cycli van in productie getransfor
meerde herhalingsdwang. Volgens een an
dere definitie, die met de eerste in tegen
spraak is, is de mode een tekensysteem dat 
pogingen schraagt om het subversieve ik te 
situeren en tot spreken te brengen, een sys
teem waarin subjecten objecten tonen en in
zetten tegen de dominerende regels van smaak 
en conventie in, met. de bedoeling zich tegen
over het onmiddellijke verleden en het heden 
te positioneren.
Zoals bekend zijn beide definities - de matte 
dreiging van de eerste en de lege belofte van de 
tweede - sinds Baudelaire cruciaal geweest 
om de drempels van de avant-garde en de 
modernistische cultuur te bepalen. Wel dege
lijk de drempels, dus niet de essentie. Wat de 
avant-gardepraktijkonherroepelijk gescheiden 
hield van de modeproductie was het radicaal 
esthetische, sociale en politieke karakter er
van. De avant-garde was exemplarisch, zowel 
in haar mnemonische functies als in haar uto
pische houding, zowel in haar verwoestende 
kritiek (die het heden beoordeelde met de 
criteria van de geschiedenis) als in haar 
geanticipeerde beloften (die het heden beoor
deelden met de criteria van de voorstelbare 
mogelijkheden). Ze was ook exemplarisch 
omdat ze een publieke en collectieve dimensie 
veronderstelde die integraal deel uitmaakte 
van haar praktijk. Deze dimensie vrijwaarde 
het esthetische subject zowel van privé-belan- 
gen als van individuele privileges, doordat ze 
via imaginaire modellen een collectief toegan

kelijke ervaring van reële autonomie en zelfbe
schikking inoefende.
Modes in de kunstwereld, daarentegen, bezit
ten een beslissende en dwingende eigen logica: 
van identiteitspolitiek stapt men over op de nog 
meer beperkte gender-politiek en vandaar gaat 
hetregelrecht naarde meestrecente aflevering, 
de modepolitiek. Via de waanvoorstelling dat 
identiteit kan worden geproduceerd en gecon
strueerd in de vorm van een configuratie van 
objecten wordt de culturele productie in haar 
essentie absoluut gelijkwaardig aan de 
modeproductie. In deze waanvoorstelling heeft 
het verkeerd begrepen en verkeerd gebruikte 
poststructuralisme maar een kleine rol ge
speeld. Door identiteit als een performatieve 
categorie te beschouwen en in de identiteits- 
productie de linguïstische betekenaar te be
klemtonen, leek het alsof men van sociale 
klassen en politieke instellingen gevrijwaard 
kon blijven, eraan kon ontsnappen. Deze be
lofte was meer dan welkom in de Amerikaanse 
cultuur, waar de politiek sinds de jaren '70 
steeds meer uit de publieke geschiedenis werd 
weggeschreven naarmate ze steeds meer werd 
‘ingeschreven’ op het eigen ik. Deze conditie 
vormt één van de criteria die nodig zijn om 
anomie te definiëren. Nergens kunnen de col
lectieve voorwaarden voor anomie in een 
verdergevorderde staat worden bestudeerd 
- en nergens worden ze collectief sterker opge
legd - dan in de Verenigde Staten.
Watindesleetsedefinitievan 'het persoonlijke 
is politiek' de opvallendste lacune vormt, is het 
besef dat ‘de publieke sfeer’ een ruimte vormt 
die steeds sterker gecontroleerd en geregu
leerd wordt. Van deze regulerende koers
correctie vormtde nadrukkelijke, politiekmach- 
teloos makende omleiding van de artistieke 
praktijk naar het domein van de privé-ervaring 
natuurlijk een van de effecten.

Corporate culture

Hier volgen dan uit verschillende contexten en 
domeinen drie voorbeelden van hedendaagse 
publieke cultuur (of van haar travestie) - men 
kan ze zonder moeite vermenigvuldigen. Stuk 
voor stuk illustreren ze de onomkeerbare ge
volgen die optreden wanneer een kritische 
avant-garde niet meer binnen het discours van 
de openbaarheid of in publieke instellingen 
opereert. Het eerste Voorbeeld is gelicht uit het 
veld van de artistieke productie; het tweede 
komt uit het domein van de tentoonstellings- 
politiek, het derde uit dat van de kunst en de 
architectuur in de openbare ruimte.
Toen Calvin Klein vorig jaar op Madison 
Avenue een winkel opende die zijn vlagge- 
schip moet worden en die verfraaid is met door 
wijlen Donald Judd ontworpen meubilair, kon 
men zich nog af vragen wat de beruchte anar
chist Judd zou hebben gezegd als hij bij Klein 
gehoor had gevonden. Nu kon alleen het meu
bilair spreken. Dat herhaalde wat het al die tijd 
had betoogd: haal avant-gardeproducten weg 
uit de context van Bauhaus en De Stijl, maak 
jezelf wijs datje enkel en alleen de tijdloze en 
transhistorische functionele schoonheid kunt 
blijven bestendigen, en ziedaar het resultaat: 
luxueuze gadgets en gefetisjeerd avant-garde- 
design, bedoeld om geblaseerde consumenten 
door middel van een aristocratische soberheids- 
campagne de winkel binnen te lokken. Wat 
zijn overleden vriend en collega-minimalist 
niet meer had gekund, kon Dan Flavin we/: zelf 
beslissen of hij fluorescerende sculpturen zou 
leveren aan de onderneming die van het 
minimalisme een spektakel maakt en daarmee 
de consumptie van soberheid tot nieuwe dis
tinctie verheft. Natuurlijk gaf Flavin zijn toe
stemming. (Ik vraag me af of er in de hele 
geschiedenis van zijn eindeloze herhalingen 
ooit een moment is geweest waarop mijn oor
spronkelijke appreciatie van Flavins minima
lisme als een vorm van verzet tegen de corporate 
culture wél terecht was. Misschien was het 
avant-gardemodel dat aan zijn werk ten grond
slag lag zelf nooit iets anders dan pure 
affirmatie?)
Mijn tweede voorbeeld is de recente (en eerste) 
Biennale di Firenze, onder het curatorschap 
van Germano Celant en Ingrid Sischy. Beide 
tentoonstellingsmakers hebben een opmerke- 
lijke staat van dienst als haantje-de-voorste. Je 
kunt er donder op zeggen dat hun naadloze 
versmelting van Acconci en Alaïa, van 
Goncharova en Gucci, van avant-garde en 
mode-industrie als ondeelbare en uiteindelijk 
continue domeinen van menselijke bedrijvig
heid richtinggevend zal zijn voor een situatie 
die zich al heeft aangediend. Het is intussen 
duidelijk dat de macht die de kleding-en mode- 
industrie over de subjectiveringsprocessen heeft 
verworven voortdurend is toegenomen. (Het 
hoeft niet te verbazen dat film- en tv-sterren 
worden overvleugeld door modellen, niet al
leen qua visibiliteit, maar ook wat betreft hun 

vermogen om'het bruto nationaal product te 
doen stijgen.) Om haar project van onderwer
ping aan de mode voort te zetten, is de mode- 
industrie wanhopiger dan ooit op zoek naar 
kunstwerken die haar de mythische epifanieën 
kunnen leveren van wat het subject geweest 
had kunnen zijn, onder radicaal andere voor
waarden.
Het derde voorbeeld is in zekere zin het meest 
komische en triviale. In zijn schandalig en 
cynisch provincialisme typeerthetechter weer- 
galoos hetgeen men na de finale erosie van haar 
publieke dimensie en haar kritische normen 
nog als ‘cultuur’ kan herkennen. Een tijd gele
den formuleerde Philip Johnson, de Leni 
Riefenstahl van de corporate architectuur, het 
voorstel om bij het Lincoln Center een door 
hemzelf ontworpen sculptuur te installeren die 
de maker zelf zeer aanmatigend Monument to 
Post-Euclidian Space had genoemd en die nu 
als Time Sculpture wordt gepresenteerd (de 
facto gaat het om een contract van lange duur 
tussen de architect en de Movado Watch 
Corporation, die met haar in het monument 
ingebouwd, verlicht logo de operaminnende 
massa’ s weldra zal vertellen voor wie de klok 
luidt). Zo goed als geen enkele architect, kun
stenaar of criticus verhief toen zijn stem om 
ons te waarschuwen voor het potentiële 
belangenconflict tussen een sculptuur in de 
openbare ruimte en een contract voor 
bedrijfssponsoring - en al helemaal niet om de 
architectuurondernemer met de vinger te wij
zen die bedrieglijk als beeldhouwer poseert. 
De macht van de ondernemingswereld wordt 
onweerstaanbaar aangetrokken door culturele 
figuren en praktijken die mode en artistieke 
productie met elkaar versmelten. In de post- 
Warhol-kunstwereld zijn dergelijke figuren 
steeds frequenter opgedoken en weer verdwe
nen - meteen een bevestiging van de systema
tische strategieën waarmee de ondernemings- 
wereld zelf dag in, dag uit het openbare karak
ter van de esthetische en politieke dimensie 
van de subjectiviteit vernietigt. Ondernemin
gen zien in de reductie van de esthetische 
ervaring tot een correlaat van de mode (zowel 
bij de makers als bij de kijkers) het succes van 
hun eigen agenda bevestigd. Ze zijn het gron
dig oneens met de liberaal-democratische en 
burgerlijke definitie van cultuur als een com
plex proces van publieke subjectformatie, een 
proces dat, ondanks de toenemende globali
sering van ondernemingen en technologieën, 
paradoxaal genoeg toch specifiek individueel, 
regionaal en nationaal blijft. Dat proces is 
ingebed in bestaande geschiedenissen van so
ciale en individuele ervaringsvormen, op een 
bepaalde tijd en plaats. Noodzakelijkerwijs 
zijn bedrijfssponsors ertegen gekant dat inhe
rent moeilijke en hermetische culturele praktij
ken worden ondersteund, bewaard en voortge
zet - praktijken die van kijkers en lezers nor
men en betrokkenheid vergen en onvermijde
lijk oppositionele politieke implicaties heb
ben.
Maar het is niet alleen de bedrijfswereld die de 
cultuur beschouwt als een instrument voor 
publiciteit en symbolische ruil. Steeds meer 
willen en moeten museumdirecteuren zelf het 
museum als een multinationale onderneming 
laten functioneren. Het visioen van Thomas 
Krens, die in elk land een Guggenheim zag, is 
uiteraard slechts het duidelijkste voorbeeld 
van de manierwaarop het begrip ‘cultuur’ inde 
handen van een van haar meest vooraanstaande 
managers aan het desintegreren is. Zoals zo
vele anderen in de museumwereld behoort 
Krens tot een generatie die ‘haar dichters heeft 
verkwanseld’, terwijl ze op zoek ging naar 
wereldwijde visibiliteit in de kunstwereld, een 
generatie die het museum als instelling een 
gedaanteverandering heeft laten ondergaan: 
de instelling die ooit zo’n veilige plaats in de 
burgerlijke openbaarheid leek in te nemen 
(waar ze werd geacht te functioneren als een 
universiteit, een archief, een bibliotheek) wérd 
bij uitstek de plaats van de geavanceerde 
spektakelcultuur.
De verkwanselde cultuur van New York om
vat figuren als Hollis Frampton en Yvonne 
Rainer; Simone Forti, George Maciunas, 
George Brecht, de Fluxus-kunstenaars en vele 
anderen. Wat hebben de door de bedrijfs
wereld gecontroleerde openbare instellingen 
in de voorbije tien jaar gedaan om deze kunste
naarsin staat te stellen hun werk voort te zetten, 
om hun steeds brozere en efemere archieven te 
bewaren, om hun werk zowel voor een acade
misch als een niet-academisch publiek toegan
kelijk te maken?
Ik denk vaak aan de dag waarop het 
Guggenheim z’n deuren zal moeten sluiten, 
ofwel omdat de ideeën voor tentoonstellingen 
op zijn ofwel omdat de modemagnaat Hugo 
Boss (en recenter de mediagigant Deutsche 
Telekom) heeft besloten om zijn sponsoring te 
verschuiven of stop te zetten. Bevrijd van de 

culturele rommel van Afrika en Abstractie of 
Mediascape en Koons zou het Guggenheim 
dan zondertentoonstellingen open kunnen blij
ven, als een architecturaal monument (zoals 
het trouwens waarschijnlijk de bedoeling van 
de architecten was). Het zou kunnen uitgroeien 
tot één van de waarlijk grote 20ste-eeuwse 
monumenten voor het falen van het idee van 
het museum als ruimte voor democratisch 
burgerschap en cultureel zelfbewustzijn, ver 
verwijderdvandemachtvandebedrijfswereld " 
en de als een bedrijf functionerende staat.

Zelfbeschikking

Intussen blijven de opties voor de culturele 
productie erg verscheiden en veelomvattend, 
en het ziet ernaar uit dat geen enkele optie niet 
ten prooi zal vallen aan een zekere wanhoop. 
Een voorbeeld vormt de contraterroristische 
interventie in de openbare stedelijke ruimte 
door een anonieme groep Berlijnse kunste
naars. Rond de viering van Philip Johnsons 
negentigste verjaardag sneden ze met een 
kettingzaag uit een meer dan levensgrote 
affichefoto het oor van de meester weg. De foto 
was als reclame bedoeld voor de monstruositeit 
die Johnson binnenkort aan de stad van zijn 
vroegepolitiekepassieszalafleveren.Degroep a 
kunstenaars, die het terrorisme van de j aren ’ 60 
als farce herhaalden, stuurde Duitse tv-stations 
een video van het gegijzelde oor; als losprijs 
voor de teruggave ervan eisten ze van het 
bouwwerk te worden bevrijd. Een ander voor
beeld is het werk van Raymond Pettibon. 
Gebruik makend van primitieve middelen als 
tekenen en schrift is hij naar voren getreden als 
een figuur van Baudelaireaanse dimensies in 

. wat wellicht — op basis van de wereldheer
schappij van haar media-industrieën en van de 
ecologische verwoesting — de hoofdstad van 
de 20ste eeuw is geweest, zonder dat de mees
ten onder ons dat ook maar willen beseffen. 
Een derde voorbeeld komt eveneens uit Los 
Angeles: het recente werk van Allan Sekula, 
die probeert wat haast iedereen allang geleden 
heeft opgegeven of (wat waarschijnlijker is) 
nooitechtheeftoverwogen.Sekulaconstrueert a : 
concrete voorbeelden van culturele productie 
binnen een opnieuw gedefinieerde politiek 
van de publieke sfeer. Zijn werk stelt ons in 
staat de regiospecifieke arbeidsomstandighe
den te begrijpen zoals die onder het 
geglobaliseerde management gestalte krijgen, 
arbeidsomstandigheden die door de mythen 
van het postmoderne en postindustriële tijd
perk zo efficiënt worden versluierd. Of een 
kunstenaar als James Coleman, die uit de be
sloten, zelfs hermetische geopolitieke geschie
denis van Ierland opgedoken is met reflecties 
over subjectformatie en culturele productie in 
machtscentra. Zijn werk toont de dialectiek 
van de extreme particulariteit van de 
mnemonische functie van de kunst, als verzet a, 
tegen de universele wet van het spektakel.
Zonder dergelijke figuren zou het nog gemak- 
kelijker zijn om, in de geest van Valéry, een 
streep te trekken onder onze noties van een 
relatief autonome, publieke avant-gardecultuur 
en over te stappen naar de directheid van het 
Internet - zonder twijfel de grootste klap voor 
deartistiekeconventiessindsMarcelDuchamps - 
readymades of de opkomst van de televisie. 
Als de aanspraken van het Internet zouden 
kloppen, als de meest diverse gemeenschap
pen van competente sprekers inderdaad onbe
perkt toegang zouden krij gen tot zelfexpressie, 
kennisuitwisseling en communicatie, dan zou 
het nieuwe medium in de plaats komen van 
artistieke praktijken met hun traditionele be- -9 
loften (en hun feitelijke falen) om in naam van " 
anderen te spreken tot die anderen in staat zijn 
om in eigen naam te spreken. Dan zou de 
droom van de avant-gardes om feitelijke ruim
tes en voorbeelden van zelfbeschikking te con
strueren, in een dialectische ontkenning van 
mythe, magie én cultus, een elektronische 
werkelijkheid zijn geworden. Rouwend zou- „ 
den we dan kunnen terugblikken op de 
verdwijning van de materiële obstakels en 
historische weerstanden van die realiteit.

Benjamin H. D. Buchloh

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens "

Noot 

[1] Deze tekst verscheen voor het eerst in het 
Amerikaanse kunsttijdschrift Artforum Inter
national, XXXV, nr. 5 (January 1997), pp, 68- 
69 & 102.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

CATHEDRA. Op 21 november jongstleden zette een psy
chisch gestoorde man in het Stedelijk Museum het mes in 
Barnett Newmans schilderij Cathedra (1951). Dezelfde man 
tekende eerder voor de vernieling van Newmans Who’s 
afraid of red, yellow and blue III in hetzelfde museum. 
Destijds ging de aandacht in de pers vooral uit naar de 
restauratie, vooral nadat bleek dat restaurator Goldreyer de 
verfroller had gehanteerd. Ditmaal barstte in de Nederlandse 
dag- en weekbladen echter een felle maar verwarde discussie 
los over de moderne kunst en de kunstwereld. De opgekropte 
woede van gefrusteerde stukjesschrijvers werd massaal op 
de pagina’ s uitgestort: moderne kunst is onbegrijpelijk en de 
kunstwereld elitair. Inderdaad, het was bovenal een 
herhalingsoefening met aloude verwijten. Curieus was even
wel dat een en ander werd uitgevochten aan de hand van een 
schilderij dat bijna een halve eeuw oud is. Voor de vernieler 
en voor diverse publicisten is het werk van Newman kenne
lijk onverminderd actueel, een toonbeeld van wat er mis is 
met de hedendaagse kunst - nogal bizar gezien het feit dat het 
merendeel van de hedendaagse kunstproductie weinig te 
maken heeft met Newmans verheven, metafysische abstrac
tie. Betekent dit dat het publiek meer dan ooit de draad van 
de ontwikkeling van de beeldende kunst is kwijtgeraakt en 
daarom het oude vertrouwde pseudo-debat over abstracte 
kunst blijft voeren? Of dat de actuele kunst menselijker en 
begrijpelijker is dan het werk van Newman en dus minder 
gemakkelijk haatgevoelens oproept? Of hangt het er simpel
weg meé samen dat de kans om in het Stedelijk tegen een 
actueel werk op te lopen dat wellicht even felle reacties op 
kan roepen - laten we zeggen een werk van Damien Hirst - 
nagenoeg nihil is? Het Stedelijk Museum, dat nog maar een 
schim is van wat het in zijn glorietijd in de jaren ’60 en ’70 
was, is in ieder geval een passend decor voor deze verlate 
culture war. (S.L.)

MONTEVIDEO/TBA. De chaotische grand opening was 
een vrolijk fiasco met als hoogtepunt een bizar optreden van 
een kennelijk in hogere bewustzijnssferen vertoevende Gary 
Hill, maar de nieuwe behuizing van Montevideo/TB A aan de 
Amsterdamse Keizersgracht straalt een en al seriositeit en 
professionaliteit uit. De tijden zijn drastisch veranderd sinds 
René Coelho in 1978 zijn videokunstgalerie Montevideo 
begon: video is geen ondergeschoven kindje meer, maar een 
centrale hedendaagse kunstvorm. In een periode waarin een 
moedige conservator af en toe zelfs in het Stedelijk Museum 
een video werk weet binnen te smokkelen, heeft MonteV ideo 
- inmiddels gefuseerd met Time Based Arts - dan ook geen 
centrale rol meer als het om het exposeren van videowerk 
gaat. Misschien dat daar weer verandering in komt nu Rudi 
Fuchs heeft verkondigd dat het Stedelijk in de toekomst weer 
vooral een museum voor serieuze oude kunstvormen moet 
worden, maar voorlopig is de nadruk bij Montevideo meer 
komen te liggen op andere activiteiten, zoals het beheer van 
videocollecties van diverse Nederlandse instellingen en het 
verstrekken van faciliteiten aan kunstenaars. Niettemin be
vat het pand enkele fraaie expositiezalen, waar tot 10 januari 
werk van Peter Bogers en Gary Hill te zien was. Montevideo/ 
TB A, Keizersgracht 264, 1016 EV Amsterdam (020/ 
623.71.01). (S.L.)

CANVAS. Een nieuwe directie, een nieuwe naam en nieuwe 
programma’s: al de recent ingezette middelen leidden ertoe 
dat de Nederlandstalige openbare omroep BRTN in alle 
opzichten van dit woord geregionaliseerd is tot VRT. Terwijl 
de doelgroep der cultuurconsumenten voorheen bediend 
Werd met een verhakte agenda en in doodsemst gesmoorde 
presentaties, bestookt een tot Canvas herdoopt tweede 
televisienet de beeldbuiskijkers voortaan met borrelpraatjes. 

In Dood doet leven! bijvoorbeeld verklaart programma
maker Nic Balthazar elke maandagavond een artiest mors
dood vanuit de kinderlijke veronderstelling dat kunstenaars 
pas na hun dood gewaardeerd worden door het brede pu
bliek. De uit de doden herrezen gast mag samen met Nic 
plaatsnemen in een Venetiaanse gondel voor een losse bab
bel. De VRT maakt nog een aantal andere natte dromen waar. 
Op dinsdagavond bijvoorbeeld in Leuven Centraal. Voor
malig politiek en sportcommentator Gui Polspoel werd 
gerecycleerd tot radde cultuurprater. En het decor van de 
Wetstraat werd ingeruild voor een voormalig handelspand 
(eefi antiquiteitenzaak met bèdenkelijke reputatie) in de 
Leuvense Muntstraat van waaruit Polspoel pertinente vragen 
(“Mijnheer Hoet, wat is nu een goede investering in kunst?”) 
op Vlaams kwalitatief hoogstaand niveau aan bod brengt. 
Ex-studenten van de Katholieke Universiteit houden alleen 
nostalgische naweeën over aan het kneuterige wandelsteegje 
dat de Muntstraat is, met trappist van ‘t vat in café Amadeus, 
frituur Fonske en een goedkope geile stoot in discotheek 
Samambaïa. En dan is er tenslotte nog het actualiteiten
magazine LINK op zaterdagavond waar wij deelachtig mo
gen zijn aan de familiaire tafelpraat van een aantal gasten 
verzameld rond een rijkelijk voorziene dis. Hun gekeuvel 
wordt tijdig onderbroken door publicitaire cultuurspotjes om 
toch enige afwisseling te garanderen. •
Inhoud vragen van een omroep, zelfs een publieke, is natuur- 
lijk niet meer aan de Orde. Verschrikkelijk saai wordt televi
sie als ook gewiekste oneliners, ongehoorde satire en boertig 
vertoon op het appel ontbreken. De enig mogelijke kick voor 
de kijker is te achterhalen wie toegelaten wordt (en wil 
worden) bij Can vas-cultuurproducties. (E.W.)

KUNST IN OPENBARE GEBOUWEN. Op 23 december 
1986 keurde de Vlaamse regering het decreet goed betref
fende “de integratie van kunstwerken in gebouwen van 
openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van 
door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen 
en instellingen”. Dit decreet van toenmalig Minister van 
Cultuur Patrick Dewael stipuleert dat elk gebouw, geheel of 
gedeeltelijk door de Vlaamse Gemeenschap gebouwd of 
waarvan het de bouw vóór ten minste dertig procent subsidi
eert, een bepaald percentage van de bouwkosten aan geïnte
greerde kunstwerken moet spenderen. Tot 10 miljoen BEF 
bouwkost dient dat twee procent te bedragen, tot 50 miljoen 
anderhalf procent, tot 100 miljoen een procent en tenslotte 
een half procent voor hogere bouwkosten. Werken van 
minder dan 5 miljoen komen niet in aanmerking, noch bij 
geklasseerde of technische gebouwen. Het kunstwerk dient 
van een levend kunstenaar te zijn en geïncorporeerd in het 
gebouw of de omgeving. Het dient een onroerend goed te zijn 
of indien roerend onroerend door bestemming. Indien niet 
toegepast zou geen bouwsubsidie door de Vlaamse overheid 
worden toegekend. Deze laatste bleef zelf in gebreke en 
daarmee bleek het gehele decreet grotendeels dode letter. 
Wivina Demeester, Minister van Financiën en Begroting, 
heeft dit decreet opnieuw opgevist, en is vastbesloten het toe 
te passen; Naar aanleiding van de oplevering van een nieuw 
administratiegebouw voor de Administratie Leefmilieu en 
Infrastructuur aan de Brusselse Jacqmainlaan werd dit initia
tief voorgesteld. Hierbij beklemtoonde de minister dat ter 
herinnering aan dit decreet alle instellingen onder haar 
onmiddellijke bevoegdheid een omzendbrief werd bezorgd. 
Dat zijn er zeer veel.
Voor de toepassing ervan in het voornoemde Graaf 
de Ferraris-gebouw stelde Wivina Demeester een selectie- 
comité aan met als leden Bart DeBaerè, Luc Delfosse, 
architect Michel Jaspers, Menno Meewis, Jan Verlinden, 
Leo Victor, Paul Willemsen en de minister zelf. In de 
bouwkost van 2 miljard BEF werd ruim 20 miljoen voorzien 
voor uitvoering van het decreet. Nadat bij afsluiting van een 
open wedstrijd bleek dat weinig artistieke voorstellen de 

voorkeur genoten, besloot de jury een aantal kunstenaars 
bijkomend te betrekken. Het uiteindelijk resultaat toont een 
waaier van toepassingen, gaande van de plaatsing van be
staand werk (Johan Tahon, Jeanne Opgenhaffen...), monu
mentale buitensculpturen op het middenplantsoen van de 
Jacqmainlaan (Liliane Vertessen, Rombouts-Droste) tot spe
cifiek voor de wandelgangen geconcipieerd werk (Philippe 
Van Snick, Richard Venlet, Joëlle Tuerlinckx...). Het feit 
dat tevens Franstalige of in België residerende buitenlandse 
kunstenaars werden opgenomen is uniek voor zulke Vlaamse 
overheidsopdrachten alsook het goede honorarium. Namens 
het selectiecomité gaf Bart De Baere toe dat de integratie
mogelijkheden van het gebouw niet de beste zijn, mede door 
het feit dat de kunstenaars pas tijdens de bouwfase betrokken 
werden. Dit nadeel zou gedeeltelijk opgeheven kunnen wor
den in een volgende kunstintegratie in het nabije, nog in 
aanbouw zijnde Hendrik Conscience-gebouw. Tegen de 
voorziene oplevering ervan eind 1998 wordt tevens een 
publicatie voorbereid met conclusies over de gevolgde pro
cedures en het eindresultaat.
Op de vraag of de artistieke ingrepen in het Graaf de Ferraris- 
gebouw geslaagd zijn, kan men niet onverdeeld positief 
antwoorden. Het gebouw - vermijdt het woord 'architecuur' 
- is een typisch goedkoop, decoratief ingekleed ontwerp van 
het bureau Jaspers. Het biedt verdiepingen blinde gangen 
met aan weerszijden kantoorruimten. De meeste ingrepen 
concentreren zich rond een centrale liftschacht en het van 
hieruit per verdieping uitwaaierende gangenstelstel. Dit is 
duidelijk geen tentoonstellingsplek en het aanwezige pu
bliek is werkvolk, waarvan men geen artistieke preoccupa
ties mag verwachten. Echt geslaagd durven we slechts het 
werk van Richard Venlet en Dora Garcia noemen. Beiden 
plaatsten een werk dat nauwelijks onderhoud vraagt, zich 
discreet toont of de aandacht niet afleidt (indien ongewenst 
geacht), perfect ‘geïntegreerd’ is en in de grond heel ko
misch. Venlet verving in de blinde gangen van de achtste 
verdieping enige gestandaardiseerde wandpanelen door 
wandhoge fotografische doorzichten in zwart-wit. Het her
haalt een fragment van de stedelijke omgeving, welke men te 
zien zou krijgen indien men dit paneel zou uitzagen en door 
het betreffende kantoor naar buiten zou kijken. Het werk 
toont gefragmenteerd een troosteloze omgeving, maar door
heen deze nonchalante fotografische ontdubbeling oriën
teert de wandelaar zich ook. De wisselwerking tussen buiten 
en binnen verglijdt niet enkel van kleur naar zwart-wit, ook 
van realiteit naar fotografische filter. Het gebruik van wer
vende skylines of maquettes door vastgoedmakelaars krijgt 
hier een mooie ironische pendant. Wat èr ook in de toekomst 
in deze gangen gebeurt, het werk van Venlet zal nooit aan 
essentie inboeten, zelfs niet indien er een meubel of plant 
voorgeschoven wordt, integendeel. Zo ook de inbreng van 
Dora Garcia, die een Blue light installeerde op het dak van 
een lagergelegen achterbouw. Willekeurig brandt dit sterke 
licht in periodes van één tot acht uur. De pauzes tussen aan 
en uit kunnen eveneens, en even willekeurig, tussen één en 
acht uur oplopen. Voor de verstrooide ambtenaar of de 
toevallig opmerkzame passant kan de aanwezigheid van dit 
zinledige signaal op deze door strakke regulering beheerste 
adminisfratiemoloch wellicht prikkelend werken. In dit voor 
buitenstaanders nauwelijks te traceren werk schuilt meer 
dynamiek dan in de opvulling van de plantsoenen op de 
Jacqmainlaan met traditionele blikvangers in staal (Liliane 
Vertessen en Rombouts & Droste). De toevoeging van een 
enkele sequoia in deze classicistische tuinaanleg temidden 
van deze onpersoonlijke kantoorlaan ware verdienstelijker 
geweest, (E.W.)

BIENNALE DE L’IMAGE PARIS ’98. Het Centre natio
nale de la photographie (kortweg Cnp, photographie zonder 
hoofdletter) wil, “als de vanzelfsprekende expressie van haar 
nieuwe beleid aangaande hedendaagse kunst”, een twee-

Jean-Marc Bustamente
22 januari tot 28 februari 1998

Jürgen Meyer
5 maart tot 19 april 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 en 2 januari 1998
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IN ART DOGS EAT DOGS 
MR.CLEAN KNOWS HOW TO FIGHT DIRTY

Unisono 5. 
eddie d 

zomercollectie 98 
24 januari - 8 maart 1998

Het uitzicht 
van de duif 
Jan Elburg 

en Constant 
(een documentaire) 

6 december 1997 - 8 maart 1998

PERFORMANCE IN MOT & VAN DEN BOOGAARD 25.04,
TORCH AND DE EXPEDITE 18.10, WHITE CUBE 27.11.
1997 BY STURM/LIE +32 2 5132347 VIRUS

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.

„edelii, 
museum 

©Chieda

Leone 
Vanrijkel 
His story is history
My story is mystery (Sun Ra)

Hugo 
Duchateau
Snijpunt cultuur-natuur

RIJKSAKADEMIEVAN

■

---- \
Aanmeldingvc 
ot 1 april 1998

e jan-d 1999

i

AnsuyaBlom

Van donderdag 22 januari 1998 
t.e.m. zondag 15 februari 1998

Van zondag 22 februari 1998 
t.e.m. zondag 22 maart 1998

IRichard Deacon 
Michel François : 
Judith Goddard 
Dan Graham 
Kees Hm
Joan Jonas
Anne-Mie Van
Kerckhoven

Kunstgalerij C.C. 'de bogaard’ 
Sint-Truiden

Kunstgalerij C.C. 'de bogaard'
& Keizerszaal Abdij Sint-Truiden 
C.C. 'De Werft' Geel
C.C. Leopoldsburg

------------------------
Jaroslaw Kozlowski 
Guy Mees

Matt Mullican Avis Newman 
Hermann Pitz 
BerendStrik.
Manfred Stumpf
Moniek Toebosch 
Narcisse Tordoir 
LucTuymans
Emo Verkerk

Alain Cueff
Hou I lanru
Els Hoek
Gerardo Mosquera
Els van Odijk
Janwillem Schrofer
BartVerschaffel .
Denys Zacharopoulos .

Open
dagelijks van 14 tot 17 uur 
niet op zaterdag
(ook tijdens avondvoorstellingen 
en na afspraak)

Informatief mapje beschikbaar

l.s.m. CIAP Hasselt

Open
dagelijks van 14 tot 17 uur
niet op zaterdag
(ook tijdens avondvoorstellingen 
en na afspraak)
smamssmsmeemssemæwæ

Catalogus beschikbaar

l.s.m. CIAP Hasselt

Technische 
werkplaatsen 
Computer 
Diepdruk 
Elektronica 
Film 
Fotografie

Glas 
Gips 
Hoogdruk 
Hout 
Keramiek 
Kunststoffen 
Metaal

Offset 
Steen 
Verf 
Video 
Vlakdruk 
Was

Faciliteiten 
Bibliotheek 
Collecties 
Diatheek

Sarphatistraat 470 
1018 GW Amsterdam 
Nederland----------------

Informatiebrochure T +31 (0)20 5270300
aanvraag per briefkaart, fax of e-mail F +31 (0)20 5270301 

info@rijksakademie.nl 
www.rijksakademie.nl

1
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jaarlijks tentoonstellingsproject in het leven roepen met 
zowel gefixeerde als bewegende fotografische of digitale 
beelden. Curator is Cnp-directeur Régis Durand, bijgestaan 
door een adviescommissie met onder meer Lewis Baltz, 
Alfred Pacquement, Yann Beauvais, Cécile Boume, Hou 
Hanru, Adriaan Himmelreich en Julie Sauerwein. Thema 
van de eerste aflevering wordt de erg open frase De trés 
courts espaces de tempsl Very short spaces of time, waarbij 
het gegeven van temporaliteit als bindmiddel gehanteerd 
wordt voor een aantal uiteenlopende thema’s: snelheid, 
traagheid, geheugen, historisch bewustzijn of geheugenver
lies, het vervagen of expliciteren van verschillen en/of gren
zen, enzovoort. De centrale tentoonstelling zal een dertigtal 
projecten presenteren van een internationaal gezelschap 
kunstenaars, waarvan de leeftijd (in principe) beneden de 
35 jaar blijft. Namen worden pas vanaf maart bekendge
maakt. DeBiennale de 1’ image,Paris 98looptvan 12 mei tot 
12 juli in de École supérieure nationale des Beaux-Arts in 
Parijs en in het Cnp zelf. Tot 16 februari is er de tentoonstel
ling Their House te zien van Wyn Geleynse en een installatie 
van Henrik Pflenge Jakobsen. Op het tentoonstellingen
rooster van het voorjaar staan voorts nog Eugene Richards, 
Patrick Tosani, Valérie Jouve & Andréa Keen en Eric Poitevin. 
In het najaar worden onder meer Sophie Calle en Zoe 
Leonard verwacht.
Benieuwd wat het Maison Européenne de la Photographie 
(mét hoofdletter), waarvan directeur Jean-Luc Monterosso 
sinds mensenheugenis het giga-fotofestival Mois de la Photo 
ensceneert, daartegenover stelt. Tot 8 februari worden er in 
het huis alvast opnieuw klassieke registers opengetrokken: 
The Dancers Workshop of San Francisco van Irving Penn of 
Robert Franks The AmericansILes Américains, naast recen
ter materiaal van onder meer Joel Stemfeld, Jeanloup Sieff, 
Seton Smith, ChrystelEgal en een verjaardagstentoonstelling 
naar aanleiding van 50 jaar Polaroid.
Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy 5/7, 
75004 Paris (01.44.78.75.16). Centre national de la 
photographie, Hôtel Salomon de Rothschild, rue Berryer 11, 
75008 Paris (01.53.76.12.32). (E.E.)

MARVAL. Deze relatief jonge Parijse uitgeverij produceert 
vrijwel uitsluitend fotoboeken. Af en toe zien die er indruk
wekkender uit dan de foto’s eigenlijk verdienen, uitzonde
ringen niet te na gesproken, zoals een van Marvals recente 
uitgaven: het veelomvattende Des années folles aux années 
noires, over de interbellumfotografie in Frankrijk. Een over
zicht van het fotografiefonds van de Éditions Marval wordt 
tot 18 januari gepresenteerd in fotografieboekhandel-galerie 
Polaris, Kerstenmannekesstraat 1, 1000 Brussel (02/ 
511.65.78). Tot 24 januari wordt er het internet- en boek- 
project Hong Kong Transit met foto’s van Jean-Dominique 
Burton en teksten van France Borel voorgesteld. (E.E.)

CULTUURPRIJS BLANLIN-EVRAERT. Sinds 1992 
reikt de Faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit 
Leuven de Cultuurprijs Blanlin-Evraert uit, dit dankzij een 
legaat van voomoemd echtpaar. Deze Belgische prijs a rato 
van 500.000 BEF wordt jaarlijks toegekend aan een persoon 
actief in de muziek, architectuur, en twee- of driedimensionale 
beeldende kunst. Voorheen werden dirigent Jan Caeyers, 
architect Luc Deleu, schilder Raoul De Keyser, publiciste 
Marianne Van Kerkhoven en het ensemble Champ d’Action 
gelauwerd. De jury wordt voorgezeten door Marcel Janssens 
en bestaat verder uit een vaste kern met socioloog Rudi 
Laermans, kunsthistorica Lut Pil, architect Luc Verpoest en 
musicoloog Mark Delaere, aangevuld met losse leden. In 
1997 waren dat kunstcriticus Jan Braet, Chris Dercon 
(Boijmans Van Beuningen), Menno Meewis (Middelheim) 
en Vlaams kabinetsadviseur voor cultuur Jan Vermassen. 
Laureaat voor 1997 werd de Franstalige Ann Veronica 
Janssens (° 1956), een beeldend kunstenaar die met een 
fijngevoelige aanwending van minimale middelen 
tentoonstellingsruimten opmerkelijk weet te herdefiniëren. 
In 1994 vertegenwoordigde ze de Franse Gemeenschap op 
de Biënnale van Sao Paolo en in 1995 nam ze met een

GILLIAN WEARING
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functioneert. De onderscheidingen zullen nog altijd toege
kend worden door een ad hoe aangestelde jury, die los van de 
werkzaamheden van de commissie een advies formuleert. 
Sinds het ministerschap van Hugo Weckx kregen ook archi
tectuur en vormgeving wat aandacht, hetgeen zich stapsgewijs 
vertaalde in een aantal ondersteunende initiatieven zoals het 
jaarboek architectuur, (geringe) subsidies voortentoonstellin- 
gen of studiewerk en vanaf 1998 een beleidsnota architectuur 
en een reeks monografieën. De tweejaarlijkse cultuurprijs 
voor architectuur werd in 1996 voor het eerst toegekend aan 
Luc Deleu terwijl An Demeulemeester vorig jaar de eerste 
prijs voor vormgeving kreeg. Dit jaar kende de jury onder 
leiding van Geert Bekaert en met de leden Luc Deleu, Dirk 
De Meyer, Steven Jacobs, Francis Strauven en Katrien 
Vandermarliere de cultuurprijs voor architectuur toe aan het 
samenwerkingsverband van Paul Robbrecht & Hilde Daem 
en Marie-Josée Van Hee. (E.W.)

Gillian Wearing 

2 into 1, videostill

geluidssculptuur (van explosies) deel aan Inside the visible, 
de tentoonstellingscylus van curator Catherine de Zegher in 
het Kortrijkse St.-Elisabethbegijnhof. Vorig voorjaar hulde 
ze twee hagelwitte tentoonstellingsruimten in hetMUHKA 
te Antwerpen in een dichte mistnevel. In die ruimtes weer
klonk het geluid van het aan dit museum voorbijrijdend 
verkeer gedempt door. Met enkele rookspuwers en een 
geluidsversterker zette ze een opmerkelijk onpretentieus en 
poëtisch schouwspel neer. Dit environment thematiseerde 
op fijnzinnige wijze de continue speurtocht van bezoekers 
naar kunstwerken en de bepalende rol van het museum 
hierbij. Betreurenswaardig maar ook symptomatisch is dat 
het MUHKA net dit sterke en voor haar ruimtes bijzonder 
geschikte werk niet aangekocht heeft omwille van ver
meende ‘medische implicaties voor astmapatiënten’, terwijl 
een in Galerie Szwajcer tentoongesteld keientapijt wel een 
aankoop waardig geacht werd. Met de keuze van Ann 
Veronica Janssens continueert de Prijs Blanlin-Evraert de 
honorering van verdienstelijk werk dat net buiten de focus 
van de publieke belangstelling valt. (E.W.)

VLAAMSE CULTUURPRIJZEN. Een oudere prijzenpot 
is deze van de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de symbo
lische betekenis vaak werd herzien. Vanaf 1982 onder
scheidde de Vlaamse Minister van Cultuur op voordracht 
van de administratie en na advies van de Vlaamse Commis
sie Beeldende Kunst jaarlijks zeven beeldende kunstenaars 
met een beperkte honorering van 150.000 BEF. In 1990 
verminderde het aantal prijzen tot drie terwijl het aan de 
prijzen verbonden bedrag verdubbelde. Vanaf 1992 ontvin
gen nog maar twee uitverkorenen elk een bedrag van 
450.000 BEF. In 1994 tenslotte werd het prijzengeld afge
rond tot een half miljoen, en werd beslist dat de Minister de 
prijzen toekent op advies van een ad hoe samengestelde jury, 
onafhankelijk dus van de Commissie Beeldende Kunst. 
Sinds dat jaar genoten achtereenvolgens Raoul De Keyser en 
Cari De Keyzer, Bemd Lohaus en Ria Pacquée en tenslotte 
vorig jaar Liliane Vertessen en Patrick Van Caeckenbergh 
de eer. Anno 1997 kenden juryleden Bart Cassiman, Bart 
De Baere, Willem Elias, Lieve Herbaut, Piet Vanrobaeys en 
Paul Willemsen de titel toe aan de sinds 1990 in Vlaanderen 
residerende Cubaan Ricardo Brey en aan Narcisse Tordoir. 
Minister van Cultuur Luc Martens kondigde na overleg met 
de Commissie Beeldende Kunst trouwens opnieuw een 
aantal innovaties aan. Vanaf nu mag jaarlijks slechts één 
kunstenaar het podium op, dat gedeeld moet worden met, in 
een tweejaarlijks alternerende beurtrol, een onderscheiding 
voor de beste tentoonstelling of voor een waardevolle kriti
sche bijdrage. Met deze beslissing wordt eindelijk afgestapt 
van de beperkte celebratie van het kunstenaarschap en tege
moet gekomen aan de reële situatie waarin beeldende kunst

WERNER MANTZ PRIJS. In 1989 werd door de Jan van 
Eyck Akademie te Maastricht een stichting in het leven 
geroepen, genoemd naar de belangrijke Duitse architectuur- 
fotograaf Werner Mantz, die zich in de jaren ’30 in Maas
tricht vestigde. Zwart-witfotografie en het gebruik van dag
licht, essentieel in het werk van Mantz, worden naar voor 
geschoven als de technische criteria van deze prijs, die eens 
in de drie j aar wordt toegekend aan een fotograaf, afkomstig 
uit de Euregio Duitsland-België-Nederland. In 1990 en 1994 
ging de prijs respectievelijk naar Thomas Struth en Rineke 
Dijkstra. Dit jaar was het thema voluit architectuurfotografie 
en werden acht fotografen genomineerd, waaronder Kristien 
Daem, Gilbert Fastenaekens, Martin van den Oever en Han 
Werlemann. Winnaar werd de Maastrichtse fotograaf Kim 
Zwarts. Hij is geen architectuurfotograaf in de strikte zin van 
het woord, aldus het juryrapport, maar gebruikt de architec
tuur als kernthema voor zijn fotografische zoektocht. In dit 
rapport vindt u verder ook nog volgende merkwaardige 
passe-partout typeringen: “Een waar kunstenaar. Een dich
ter. Een professional”; “Zeer apart in consistentie en thema
tiek” en “Zijn werk behoort tot de geschiedenis van de 
fotografie”. Oneliners die alvast bruikbaar blijven voor de 
Wemer Mantz Prijs van het jaar 2000. (E.E.)

SPECTRUM PRIJS. Robert Adams was de eerste laureaat 
van deze Duitse tweejaarlijkse internationale fotografieprij s. 
Inhoudelijk staat de prijs, of beter deze ‘waardering voor een 
oeuvre’, in het teken van “Mensch-Natur-Technik”, tevens 
het motto van de in het jaar 2000 in Hannover verwachte 
wereldtentoonstelling. Een hemelsbreed thema dat gelukkig 
geen belemmering vormde voor de jury (met onder meer 
Jean-François Chevrier, Kasper König, Jeremy Millar en 
Thomas Weski) om voor de editie van 1997 opnieuw een 
interessante kunstenaarsloopbaan te bekronen, deze van 
Thomas Struth. De laureaat van de Spectrum-Preis mag ook 
een jong aankomend kunstenaar in zijn vreugde laten delen. 
Thomas Struth koos daarbij voor zijn landgenote Christina 
Zück (Karlsruhe, 1969). In de bijhorende tentoonstelling 
(met boek) toont zij een reeks over dierentuinen, terwijl 
Struth een overzicht van zijn foto- en video-portretten te zien 
geeft.
Tot 22 februari in het Sprengel Museum Hannover, Kurt- 
Schwitters-Platz, 30169 Hannover (0511/168-38.75). Ter 
gelegenheid van het tienjarige bestaan van Galerie Meert- 
Rihoux stelt men er foto’s uit China van Thomas Struth 
tentoon, van 29 januari tot 12 maart in de Vaartstraat 13, 
1000 Brussel (02/219.14.22). (E.E.)

TURNER PRIZE 1997. Sinds 1984 wordt deze prijs uitge
reikt aan een Brits kunstenaar onder de vijftig jaar met het 
doel de publieke discussie van Britse actuele kunst te bevor
deren. Verwonderenswaardig blijft hoe de toekenning van 
deze Britse prijs van 20.000 pond de gemoederen in de 
media steeds weer onredelijk beroert. Dit jaar werden 
Christine Borland, Angela Bulloch, ComeliaParker en Gillian 
Wearing geselecteerd voor een tentoonstelling in de Tate 
Gallery? waarbij Wearing de buit binnenhaalde. Recent

James Van Damme gallery . 
Kloosterdreef 37-1000 Brussel
Vox 32 2 644 30 63 Fax 32 2 644 9717
Open: dinsdag to zaterdag 12 tot 18 uur
Tentoonstelling: A visit from Stockolm 
Annika Eriksson 
Matts Leiderstam
Maria Lindberg
22.01.98-28.02.98
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DE PONT

Giuseppe Penone 
beelden en tekeningen 

tm 8 februari

Roni Horn
You are the Weather

1 0 januari tm 3 mei

Thomas Schütte
beelden, tekeningen, fotowerken

28 maart tm 21 juni

de Tuin 
van John Körmeling 

tm de zomer

DE PONT Wilhelminapark Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

galerij c. de vos

11 januari - 8 februari 1998
FILIP FIERENS
schilderijen

15 februari -15 maart 1998
MARC ANGELI
schilderijen — tekeningen

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

GALERIE DE BRIEDER
Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam tel/fax 4131500 do-zo 13.30-17.30

t/m 1/2
Marianne Fontein 

Frank Thonus

7/2 - 8/3 
Biemans Concern 

Darryl de Blies 
Peter Hofland

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

11/1 - 8/2 
Rotterdam-Wien 

Elfriede Baumgartner, Joerg 
Borger, Sigrid Kurz, Michaela 
Moscouw, Klaus Pamminger

15/2 - 22/3
Canal du Nord 
Patrick Tosani

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

3/1 - 8/2
Casper Hoogzaad 
Richard Francisco

14/2 - 22/3
Edda Renouf 

Eva Klee

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

, 11/1 - 5/2
Henk van Putten 
Agnus Gastmans

8/2 - 5/3 
Henk Wolvers 

Nora Tholhuijsen

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

9/1 - 8/2
Trapdoor

Selectie Rijksakademie

14/2 - 22/3 
Canal du Nord 

Sylvie Fanchon 
Gilgian Gelzer 
Peter Soriano

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

17/1 - 7/2 
Gilbert van Drunen 

Loréne Bourguignon 
Ladenkastprojekt

14/2 - 22/3
Canal du Nord 
Claude Viallat

RAM GALERIE
Rochussenstraat 365 A 3021 DJ Rotterdam tel 4123133 alleen op afspraak

7/1 - 10/2
Vitrines Schouwburg: 

Marjolijn van den Assem

14/2 - 26/3 
Canal du Nord 

L. Bourguignon, M. te Winkel, 
S. Comte, V.J. Phaft, Ph. Laleu 

C. Westerlk, O. Egberts, J.L. Verna

G a e e s

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

)

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

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

ACCENTEN II
[ een visie op grafische vormgeving in Nederland ]

van 19 januari tot 14 februari 1998

Peter van Straaten

van 9 maart tot 2 april 1998

Anthon Beeke
maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

K
G

d

KUNST//7HUIS
Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

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

C Corné Gabriëls
O Saskia Janssen
O Peter Land
O Colien Langerwerf
O Owen Oppenheimer
O Shauna McMullen 
O Femke Schaap

Killing
your 
darlings?

zieglemDuiuojO
Lustrumtentoonstelling
14 februari-15 maart 1998

© lokatie

Waagstraat 8/9/10 
Groningen

© opening 

zaterdag 14 februari 
17.00 uur
publicatie met bijdragen van: 
Bart de Baere, Jojanneke Gijsen, 
Mark Kremer, Camiel van Winkel

o openingstijden 

wo t/m zo 13.00-17.00
© met ondersteuning van 

Mondriaan Stichting, 
Provincie & Gemeente Groningen, 
Stichting H.S. Kammingafonds 
Gasunie N.V. .
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exposeerde Wearing een video en wat foto’s in de Brusselse 
Galerie Drantmann. De vertoonde video 2 into 1 is illustratief 
voor haar ogenschijnlijk eenvoudig aanpak met kleine ver
borgen verwikkelingen. In 2 into 1 verhalen een jongens
tweeling en hun moeder om de beurt eikaars karakter- 
eigenschappen en kleine kantjes. Punt is dat elke partij het 
relaas over zijn eigen persoon met de lippen naspreekt; men 
ziet en hoort hoe de stem van de moeder in de mond van de 
jongen nagalmt. (E.W.)

LEZINGEN. Voor de liefhebbers vermelden we een aantal 
lezingen die ons tijdig werden gemeld. De Jan van Eyck 
Akademie vervolgt het lezingenprogramma op 30 januari 
(11.00 u.) in de reeks Art-Market-Value(s). Galeristen Paul 
Andriesse, Jennifer Flay, Martin Janda, Jan Mot en Anthony 
Reynolds spreken er over hun werk metjonge kunstenaars. Op 
13 februari (15.00 u.) wordt de Charles Nypels Award 1998 
voor typografie toegekend aan vormgevers Rudy V ander Lans 
en Zuzana Licko voor hun werk op het tijdschrift Emigre. 
Lorraine Wild stelt dit tijdschrift voor en een tentoonstelling 
met publicatie is aangekondigd. Later in het voorjaar volgen 
een symposium over René Magritte, een seminarie over de 
evaluatie van boekontwerpen, en een symposium over Kant. 
We houden u op de hoogte. Voor inlichtingen kan men terecht 
bij Karin Vlietstra, Jan van Eyck Akademie, Academieplein 1, 
6211 KM Maastricht (043/350.37.37).
Galerie Ferdinand van Dieten - d’Eendt zal ondertussen op 
10 januari een potentieel pikant debat tussen Isabelle Graw 
(Texte zur Kunst) en Eduard Beaucamp (Frankfurter 
Allgemeine) afgerond hebben. De multiples en een leestafel 
van het tijdschrift Texte zur Kunst zijn er nog tot 8 februari te 
zien. Galerist Ferdinand van Dieten lijkt geen kans onbenut te 
laten om symposia te combineren met tentoonstellingen in zijn 
galerie. Op 13 februari (14.00-17.00 u.) vindt een symposium 
plaats over De artistieke beleving van het tijdsbegrip in de 
Universiteit van Amsterdam, Turfdraagsterpad 17. Op het 
voorlopige programma staan Herman Parret en Lex ter Braak, 
terwijl werk van Suchan Kinoshita, Voebe de Gruyter en 
Henk Visch tot 22 maart getoond wordt in de galerie, Spui
straat 270,1012 VW Amsterdam (020/626.57.77).
Galerie Drantmann nodigt de Canadese kunstenaar Ken 
Lum uit om te spreken over zijn werk naar aanleiding van 
zijn tentoonstelling in de galerie. Deze lezing vindt plaats op 
14 januari (20.00 u.) in de zaal Onder de Aula op de V.U.B.- 
Campus, Pleinlaan 2 in 1050 Brussel. Recent werk van Lum 
kan men nog zien tot 28 februari in Galerie Drantmann, 
Barthélémylaan 20,1000 Brussel (02/502.39.35).
Het Instituut voor Culturele Studies van de Faculteit 
Letteren aan de KUL organiseert een symposium over kunst 
in de publieke ruimte op 23 en 24 januari. Essentieel is de 
reflectie over het begrip ‘publieke ruimte’ en de vraag naar 
de verhouding van het publieke tot het private. Voorts wordt 
de traditionele betekenis van de publieke ruimte in de stad 
nader bekeken en hoe deze stelselmatig aan relevantie heeft 
ingeboet. Ook de aanwending van kunst wordt er belicht en 
de rol van media in oude en nieuwe technologieën. Het 
uitgebreide programma lijkt niet het zoveelste doordrukje 
van platgetreden paden. De diverse sprekers behandelen het 
thema in relatie tot hun eigen activiteiten, zoals Chris Dercon 
over Boijmans Van Beuningen, Bruno De Meulder en Hilde 
Heynen over de projecten Open stad en Brussel 2000, Luk 
Lambrecht over tentoonstellingen in publieke ruimtes, Koen 
Brams over deze kunstkrant. Over televisie spreken Rudi 
Laermans, Bart Verschaffel, Stefaan Decostere, Daniël 
Biltereyst en Jack Post. Kunst in de publieke ruimte gaat door 
op de achtste verdieping van het Erasmushuis, Faculteit 
Letteren, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven (016/ 
23.50.68). Een publicatie is gepland. (E.W.)

Plastische kunsten

JOËLLE TUERLINCKX. Bewoners van de Waalse Kaai 
in Antwerpen zullen intussen wel op de hoogte zijn van het 
bestaan van de kleine Stella Lohaus Gallery. Tijdens de 

openingsuren van de tentoonstelling Stella Lohaus Gallery/ 
Joëlle Tuerlinckx exhibition ontlademdrie spotlichten met 
verblindend geflits hun elektrische spanning in een gepro
grammeerde ritmiek. Ook overdag maar zeker tegen val
avond trekt dit flitswerk vanop het plein de aandacht, de 
neergelaten blinden ten spijt. Maar terwijl buiten nog enige 
opmerkzaamheid vereist is om de uiterste grenzen van het 
flitswerk te ontwaren, beuken diezelfde flitsen binnen flink 
in op je evenwicht. Na gewenning valt er evenwel van te 
genieten. De kunst is om de fractie van een seconde van het 
opflitsen perceptueel uit te buiten. Eens je het stadium 
bereikt hebt dat je maximaal mee kan deinen op de ontwik
kelde ritmiek, ervaar, je dat je doordeweekse blik in de 
overigens kale witte voorkamer ronduit uit de band springt. 
Een verkwikkende belevenis. Je kan ook oefenen op het zien 
van kleurige puntjes, al dan niet in configuraties. Extreem 
hip! En met een partner erbij kan je elkaar visueel aftasten, 
een ervaring die vooral beklijft bij valavond. De verkenning 
loopt verder achter een verduisteringsgordijn waar zich het 
kantoorgedeelte bevindt. De galerist attendeert u op een 
stapel glanzende kleurkaarten. Bij deze kleurkaarten begint 
er iets te dagen: is wit niet de optische resultante van hevig 
draaien met een kleurenschijf? En er zijn video’s met onder 
meer het verspringen van een getallenreeks. Op de verdie
ping leidt een lege achterruimte naar een opslagruimte met 
allerlei werkmateriaal en een diaprojectie van kleuren met de 
erop geschreven tijdsaanduiding Tater’.
Stella Lohaus Gallery/Joëlle Tuerlinckx exhibition nog tot 
24 januari in de gelijknamige galerie op de Waalse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/248.08.71). (E.W.)

JEAN-LUC MOULÈNE. Voor de derde maal onthaalt 
Kunsthalle Lophem het fotografische werk van Jean-Luc 
Moulène. Vorige projecten etaleerden uitvoerig Moulènes 
bekommernis om een fotografie te bedrijven die rechtstreeks 
de concurrentie aangaat met de beeldtaal van commerciële, 
propagandistische of andere wervende opdrachten. Eerst 
was er de reeks Disjonctions, een verzameling beschrijvende 
beelden die bedoeld zijn voor een directe lezing. Deze 
prenten getuigen van een absoluut respect voor de academi
sche regels van compositie, kleur en vorm. Men herkent er de 
in een diepteperspectief ingeperkte beeldgenres van de Schone 
Kunsten in: portretten, stillevens,... Deze beelden zijn met 
een zwarte lijst keurig burgerlijk ingelijst en makkelijk 
handelbaar. Moulène noemt ze bewust tableaux, taferelen. 
De reeks Produits, gezeefdrukte posters van drie op vier 
meter, zijn dan weer uiterst declamatorisch. In Loppem 
werden ze als Architecture de seuil uitstekend opgesteld in 
de buitenlucht: geafficheerd op uithangborden in particu
liere tuinen en priëlen waren ze gericht op een mogelijk breed 
publiek. De gehanteerde beeldtaal voor de naakten ten voe
ten uit, voor de accumulatie van fruit- of tabaksproducten en 
voor de nauwgezet in beeld gebrachte landschappen (een 
tuin, een boomgaard,...) steunt veel minder op de regels van 
de schone kunsten, eerder op de richtende efficiëntie van de 
moderniteit.
De actuele presentatie in Kunsthalle Lophem onthult de 
nieuwe werkgroep Collection 1997met beelden uit de steden 
Berlijn en Alexandrië. Aan de hand van nauwelijks negen 
grootformaat cibachromes, gevat in oerdegelijke eiken lijs
ten, toont Moulène veeleer monumenten dan stadsbeelden. 
Het zijn beelden waarin macht uitdrukkelijk wordt ontplooid 
en die de bezoeker nadrukkelijk uitdagen tot een stelling- 
name. Hiervoor is slechts een minimale voorkennis nodig 
van actuele maatschappelijke situaties, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de bouwwerf in Berlijn. Vanuit een voor het 
overige braakliggend grasland doemt in een van de werken 
de rijzig grauwe gestalte van de Rijksdag op, omringd door 
een parate lijfwacht van bouwkranen. Bij de observatie van 
dit bevroren moment gaat de aandacht ook naar de toekomst 
van dit voor eenheid staande instituut dat gerestaureerd 
wordt in functie van een nieuwe orde. Naar de plannen van 
architect Norman Foster zal een imposante glasluifel het 
gehele gebouw overdekken en verbinden met in aanbouw 
zijnde administratiegebouwen. Een ander frontaal beeld, 

ditmaal uit Alexandrië, toont letterlijk een bevroren situatie. 
Achteraan het beeld, net over de horizon, ontwaart men de 
stad in volle ontwikkeling met haar industrie  walmen. Op het 
middenplan eindigt een viaduct in constructie brutaal zijn 
weg; je vermoedt dat deze regelrecht uit het centrum van de 
stad gerold werd. Op het voorplan liggen links en rechts 
sloppenwijken en geheel vooraan is de grond opengereten tot 
een duistere, onpeilbare afgrond. Hier werd tijdens de aanleg 
van de viaduct de begraafplaats van het antieke Alexandrië 
gevonden; de viaduct naar de toekomst duikelt er recht het 
verleden in. Als kijker observeer je dit beeld vanuit een 
standpunt zwevend net boven de archeologische site. De foto 
ernaast gunt een zijdelingse blik, waar sloppenbewoners je 
vanop een afvalhoop aankijken.
Dit soort beelden levert historiestukken op met een rijkdom 
aan reële contrasten, die niet binnen het beeld gevangen 
blijven maar naar de toeschouwer uitlekken. De lage ophan
ging van de foto’s doet de kleine details in het beeld 
onnadrukkelijk tot hun recht komen. Zo valt bij nauwkeurige 
lezing bijvoorbeeld een Berlijnse theateraffiche op met het 
opschrift lch Adolf Hitler, of een vodje liggend tegen de rand 
van de fotolijst. In slechts twee beelden dringt een mense
lijke handeling zich op het voorplan. La poignée de main 
toont de ontmoeting in een Alexandrijns straatbeeld tussen 
een man in westers maatpak en een moslim. Deze laatste, 
gekleed in broek en trui, geeft willens nillens te denken, al 
was het maar omdat enkel zijn gestalte geen schaduw af
werpt. En vanuit een verre uithoek van deze kunsthalle gluurt 
een klein vrouwengelaat in close up de ruimte in. Als was het 
om zich te vergewissen van watje uitvoert in deze voorma
lige schuur, waarvan - dit dient vermeld — het dominante 
houten gebinte tot muurhoogte op een uiterst nonchalante 
wijze met stukken en beetjes piepschuim afgedekt werd. Een 
komieke ingreep van de kunstenaar om dit gebinte in harmo
nie met het gewitte ruwe muurwerk mentaal te ledigen.
Collection 1997van Jean-Luc Moulène is nog tot21 februari 
te zien in Kunsthalle Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 
8210 Loppem-Zedelgem (050/84.02.63), waar tevens het 
tweede luik van Retrospectief - introspectief van Jef Geys 
vertoond wordt. Een publicatie van Moulènes recent werk is 
in voorbereiding bij Cantz Verlag en mogelijk wordt later dit 
jaar een ruimere presentatie getoond in het Nederlands Foto 
Instituut in Rotterdam. (E.W.)

MAX ERNST IN BEELD. Aangezien de Nederlandse 
musea kennelijk niet het initiatief kunnen of willen nemen 
voor de uitputtende retrospectieven van klassiek-moderne 
meesters waar musea in Parijs en Londen om bekend staan, 
mopperen we maar niet over de wijze waarop deze kleine 
expositie van de beeldhouwkunst van Max Ernst met wat 
aanvullende presentaties door Museum Boijmans 
Van Beuningen tot een groot evenement wordt opgeklopt. 
De getoonde beelden zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de 
Capricorn Trust, de stichting die de nalatenschap van Ernst 
beheert. Het meeste sculpturale werk dateert uit de laatste 
decennia van zijn leven, maar gelukkig blijkt Ernst als 
beeldhouwer niet te zijn afgezakt naar het kitschniveau 
waarop hij zich als schilder vanaf de vroege jaren '40 
regelmatig begaf: het werk is zeer overtuigend. V aak gedeel
telijk opgebouwd uit afgietsels van alledaagse voorwerpen 
zoals bloempotten of een op een oog gelijkende steen, lijken 
zijn simpele antropomorfe schepsels met leven begiftigd te 
zijn. De alomtegenwoordige verwijzingen naar de primi
tieve kunst zijn bij Ernst van een andere aard dan bijvoor
beeld bij Picasso: bij Emsts collage-schepsels gaat het niet 
om zuiver formele ontleningen, maar om een poging beelden 
te creëren die van het bezielde karakter getuigen dat de 
wereld volgens Bretons leer van de beauté convulsive voor 
de surrealist aanneemt. Dit unheimliche maar met humor 
doorspekte effect is gelukkig ook in de bronzen afgietsels 
van de oorspronkelijke gipsen beelden behouden gebleven. 
Overigens is het ronduit bizar - als we toch even mogen 
breken met ons voornemen om niet te zeuren - dat in deze 
expositie niet één van de bronzen exemplaren van Emsts 
sculpturale meesterwerk Capricorn te zien is. In plaats

t/m 8 maart

Max Ernst in Beeld
t/m tg maart %

Rondom Raphaël
Prenten en tekeningen uit de Italiaanse 
hoog-renaissance (1480-1550)

t/m 1 maart

Jorge Pardo - Lighthouse

24 januari t/my februari

Deadpan
him van Steve McQueen 

untitled (The Belgium Affair) 
filminstallatie van Lidwien van de Ven 

60 bronzen beelden uit de collectie 
van The Capricorn Trust in New York 

120 foto’s over leven en werk van Max Ernst

Geschreven Werelden- de visie van Rosalind Krauss op 
het surrealisme aan de hand van surrealistische foto’s

Loplop /re/presents: the im/pulse to see. 
Visueel essay van gastconservator 

Edwin Carels
m.m.V. THE QUAY BROTHERS

h n.a.v. de ernst tentoonstelling AA 
Mh en de theorieën van A 

Mh ROSALIND KRAUSS 45
Muséum Boijmans

" Lezingenprogramma i.s.m. Studium 
Generale van de Erasmus Universiteit

donderdag 2g januari, 20.00 uur
Museum Boijmans Van Beuningen 

Edwin Carels Surrealisme en m

• donderdag 5februari, 20.00 uur
Erasmus Universiteit Woudestein, zaal B2 

Erik van den Berg Surrealisme en de psycho-analyse

donderdag 19 februari, 20,00 uur
Centrum voor Filosofie en Kunst, Oostmaaslaan 950 

Henk Oosterling Surrealisme en de filosofie

donderdag-26februari, 20.00 uur
Van Beuningen Ceesde Boer Surrealisme en de collage

28 februari t/m 21 mei

Francis Picabia - de late schilderijen (1933-1953)

. donderdag 5 maart, 20.00 uur
Erasmus Universiteit Woudestein zaal B2 Dick Gevers Surrealisme en de politiek

donderdag 19 maart, 20.00 uur
Museum Boijmans van Beuningen Rudy Kousbroek Dodelijke Ernst
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Rencontre-Echanges 14-2 - 22-3

Erik J. De Jong
Galerie Bernard Jordan

Galerie Jorge ALYSKEWYCZ

Institut NEÉRLANDAIS

Paris

Gerco de Router, Hans Wilschut

RIEMKE de Jonc & Lynda Gammon (26-2 - 21-3)

Daan van Golden (21-1-28-2)

Rotterdam
VERNISSAGE ALLE EXPOSITIES ZATERDAG 14-2 VANAF 15.00 UUR

Jusuf Hadzifejzovic Alliance Française (Portraits) Romy FlNKE, KLAAR VAN DER LIPPE, SYLVIE BLOCHER, 
Olivier Zabat, Serge Compte, ARI VERSLUIS & Ellie.Uyttenbroek

Galerie Delta Leonardo Delfino, Jose GAMARA, Michel Gemignani

Galerie FOTOMANIA Patrick Tosani

Galerie Liesbeth Lips Eva Klee, Edda Renouf

MK EXPOSITIERUIMTE Sylvie Fanchon, Peter Soriano, Gilgian Gelzer

Jos Berkers Phoebus- Rotterdam Claude Viallat

SALLE DE Bains Philippe Caurant .

SCHOUWBURGGALLERIJ
(RAM Foundation)

(Portraits) LoRÉNE BOURGUIGNON, SERGE COMTE, SYLVIE BLOCHER, 
Otto Egberts, Philippe Laleu, Go WESTERIK,
Vanessa Jane Phaff, Jean Luc Verna, Martijn te Winkel

Galerie Cokkie Snoei Gilles Barbier, Roland Topor

Leyenbroekerweg 113a Sittard INL] 
wo-zo 14.00-17.00 en op afspraak, 
tel 046 452 36 86 fax 046 458 49 89

KUNSTCENTRUM SITTARD

XX Multiple galerie o.a. Patrick Raynaud, Fabrice Hybert, Braco Dimitrejvic

Coördinatie; RAM Foundation
Rochussenstraat 365A - 3023 DJ Rotterdam NL. 
Tel/Fax: 31-(0)-1 0-4767644 - email: RAM@LUNA .nl

I Sterck & Rozo
I £ The Darker Stage of Twilight

H I
B .co

E opening preview woensdag 10 december 18-22u

5 11 december - 30 januari
E open woensdag t/m zaterdag 13-19u

damasquine
Dageraadstraat 62 rue de l’aurore

New Art Barcelona 27-30 Nov. Brussel 1000
Château Marmont Los Angeles 5-7 Dec. Tel 02/ 646 31 53 Fax 02/ 646 48 52
Raleigh Hotel Miami 7-9 Jan. http://www.damasquine.be

ETSEN - PRINTS

permanently:

OSIRIS
GALLERY

Boîtier Galerij 12 B-1000 Brussel 
Tel: 32-2-511.09.21 - Fax : 32-2-502.68.54 
don, vrij, zat 14.30 - 18.00

CALDER 17.1.98 - 28.3.98

Adami 
Alechinsky 
Brusse 
Chillida 
Gâfgen

Le Gac
Pignon Ernest
Rainer
Ronan
Saura

Seuphor 
Tapies 
Ubac 
Velickovic 
Voss
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daarvan is de expositie aangevuld met surrealistische kunst 
uit eigen collectie, met een aan Ernst gewijde fotogalerij en 
met een didactische presentatie van Ernst van Alphen over 
Rosalind Krauss’ visie op de centrale rol van de fotografie in 
het surrealisme. De resulterende light-versie van Krauss’ 
gedachtengoed is weinig substantieel — er komen alleen 
enkele elementaire hoofdpunten van haar argumentatie aan 
bod. Het streven om in het museum iets duidelijk te maken 
over contemporaine theorievorming is zonder meer 
lovenswaardig, maar het vinden van de juiste vorm valt 
kennelijk niet mee. Dat blijkt ook uit de evenmin geslaagd te 
noemen tentoonstelling Loplop/re/presents: the im/pulse to 
see, samengesteld door filmhistoricus Edwin Carels. Uit
gangspunt is hier Krauss’ meest recente boek, The optical 
unconscious, waarin zij onder meer aan de hand van Duchamp, 
Ernst en Giacometti een theorie van de visualiteit ontwikkelt 
die, als antwoord op de “disembodied opticality of modernist 
painting” zoals verdedigd door haar mentor Clement Green
berg, het lichamelijke centraal stelt. Carels combineert naar 
hartelust werken uit de museumcollectie en allerlei voorwer
pen van uiteenlopende origine, met voor de niet-ingewijde 
kijker nauwelijks te bevatten, uit hun context gerukte Krauss- 
citaten ter toelichting - in het Engels. Terwijl Van Alphen in 
zijn presentatie door de knieën gaat en slechts enkele hoofd
lijnen van Krauss’ publicaties over de surrealistische foto
grafie weergeeft, richt Carels zich duidelijk op de insider. 
Een groot deel van het museumpubliek wordt zo bij voorbaat 
buitengesloten. Een tweede bezwaar is dat zijn expositie 
uiteindelijk parasitair blijft: een kauwgomballenautomaat met 
de woorden “Balls, says Lyotard, quoting Duchamp” voegt 
weinig tot niets toe aan Krauss’ boek. De tentoonstelling 
L’informe-mode d’emploi, die Krauss met Yve-Alain Bois in 
het Centre Pompidou heeft georganiseerd, was zowel ambiti
euzer alsook minder hermetisch. Misschien moet het gast- 
conservatorschap maar worden voorbehouden aan kunste
naars en theoretici van het kaliber van Haacke en Damisch, en 
kunnen de werken uit de collectie tussendoor ook weer eens 
zonder opdringerige theoretische contexten worden getoond. 
Tot 8 maart in Museum Boijmans Van Beuningen, Museum
park 18-20, Rotterdam (010/441.94.00). (S.L.)

RITA MCBRIDE, Op de eerste verdieping van Witte de 
With construeerde Rita McBride een met gele kunststof 
beplakte houten tribune die meerdere zalen doorsnijdt en 
aldus een arena vormt. Zo wordt een theatrale ruimte ge
vormd die danig afwijkt van de neutraliteit van de doorsnee 
tentoonstellingsruimte. Hier lijkt van alles te kunnen gaan 
gebeuren, maar wat? “In opposition to the passivity of those 
who only look, here the viewer will be immersed in the 
company of others, called upon to divide and share the 
attention and direction of his gaze, the sense of his hearing,” 
aldus B artomeu Mari. Dit wordt echter slechts reëel als er iets 
wordt georganiseerd - een bijeenkomst, een performance. 
Witte de With is van plan om Arena na afloop van de 
tentoonstelling juist voor zulke gelegenheden nog een half 
jaar te laten staan, maar vooralsnog kan men in feite slechts 
kennis nemen van een verlaten set. Niettemin is Arena een 
interessante poging om de kunsthal met behulp van een aan 
het sportstadium ontleende vorm tot een sociale ruimte te 
maken. National Chain op de bovenverdieping van Witte de 
With heeft een heel ander karakter: een raster van metalen 
systeemplafond-lijsten dat zo laag is gehangen dat men 
eronder moet kruipen. Als men rechtop wil gaan staan, moet 
men het lichaam door een van de vierkante openingen steken. 
Met dit raster, dat schuin ten opzichte van de wanden hangt, 
slaagt McBride er overtuigend in de perceptie van de 
tentoonstellingszalen te veranderen en te intensiveren. De 
theatrale en sociale vorm van Arena maakt hier plaats voor 
een rigide patroon dat de kijker tot een monade in het raster 
van de moderniteit maakt.
Tot 11 januari (Arena ook daarna) in Witte de With, Witte 
de Withstraat 55,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). (S.L.)

EXPERIMENT EN RUIMTE. Om in de toekomst meer 
tentoonstellingen te kunnen organiseren en meer ‘essentiële

Rita McBride

National chain, 1997

aankopen’ te kunnen doen, heft het Kröller-Müller Museum 
per 1 januari een eigen entreegeld bovenop de toegangsprijs 
van het Nationale Park De Hoge Veluwe (die iets wordt 
verlaagd). De gecombineerde entree voor park en museum 
gaat 14 NFL kosten. Als dit betekent dat er tenminste één 
museum is dat zich wil ontworstelen aan de neerwaartse 
spiraal waarin de ooit vooraanstaande Nederlandse kunst
tempels zich bevinden, dan is dit zeer zeker verdedigbaar, al 
is het de vraag of deze prijs niet sommige potentiële bezoe
kers afschrikt. In afwachting van al die grootse tentoonstel
lingen en essentiële aankopen blikt het museum ondertussen 
terug op de naoorlogse tijd toen onder het directoraat van 
A.M. Hammacher het accent op de moderne beeldhouw
kunst kwam te liggen en de beeldentuin werd aangelegd. Ter 
gelegenheid van zijn honderdste verjaardag mocht 
Hammacher voor zijn oude museum nu de tentoonstelling 
Experiment en ruimte samenstellen met beeldhouwkunst 
van vier Spanjaarden - Picasso, Gonzâles, Miró en Chillida. 
Experimentele omgang met vormen en een nieuwe 
benadrukking van de concrete ruimte, dit is wat volgens 
Hammacher deze vier verenigt en hun historisch belang 
bepaalt. Wat echter bovenal opvalt, is hoe oubollig, hoe 
braaf-modemistisch, hoe bijna-karikaturaal deze beelden 
vaak aandoen. Het kost moeite om ze als méér te zien dan als 
ornamenten op de prachtige houten sokkels die Carel Visser 
speciaal voor deze expositie heeft ontworpen. Chillida’s 
beelden lijken bestemd te zijn om in de lobby van een groot 
bedrijf als nagenoeg onzichtbaar teken van moderniteit dienst 
te doen, terwijl de speelsheid van Picasso en Miró, en in 
mindere mate van Gonzalez, de aandacht afleidt van de 
ruimtelijkheid van hun werk. Brancusi’s elders in het mu
seum tentoongestelde Commencement du monde vaagt dit 
werk volledig weg. Daar doet zelfs de volledig mislukte 
sokkel die Stanley Brouwn voor deze recente aankoop ver
vaardigde niets aan af.
Tot 18 januari in het Kröller-Müller Museum, Houtkamp- 
weg 6, Otterlo (0318/591.12.41). (S.L.)

ZIELESPIEGEL. Terwijl Chris Dercon gastconservatoren 
de ene theoretisch gefundeerde tentoonstelling na de andere 
laat maken, kiest Rudi Fuchs ervoor om bekende schrijvers 
hun preoccupaties uit te laten leven. Dit mag dan belabberde 
exposities opleveren, het mediasucces is verzekerd. Gerrit 
Komrij is in tegenstelling tot Haacke of Damisch immers een 
household name. 'En nu is het maar liefst de Hollandse 
Homerus die twaalf zalen mag vullen - Harry Mulisch, die 
niet alleen uit de collectie van het Stedelijk maar uit de hele 
Collectie Nederland mocht putten. En zelfs die bleek nog te 

klein, zodat ook Fuchs’ vrindje Michael Wemer en anderen 
moesten bij springen. Uiteraard is de beeldende kunst net als 
alle andere zaken voor Mulisch alleen interessant inzoverre 
zij iets over Mulisch en diens (centrale) plaats in de kosmos 
zegt. De tentoonstelling functioneert dan ook als een 
“onverwisselbaar psychisch zelfportret” waarin kunstwer
ken slechts spiegels van Mulisch’ ziel zijn. Dit houdt onder 
meer in dat er veel gipsen afgietsels van Griekse beelden en 
werken die refereren aan de klassieke oudheid te zien zijn - 
het spreekt immers vanzelf dat een auteur van Mulisch’ 
importantie voeling heeft met de bakermat van de westerse 
beschaving. Ook de Duitse geschiedenis en haar duistere 
kanten vormen een Leitmotiv - Dürer, Lüpertz en Kiefer zijn 
nadrukkelijk present. Pas in de zaal met Egyptische oudhe
den bereikt Mulisch echter “het kunstzinnig diepste punt van 
[zijn] ziel”. Enfin, het verdient de aanbeveling om deze 
twaalf kabinetten net zo te bekijken als de Coupletten van 
Fuchs: als rariteitenkabinetten waarin de echte kunstwerken 
veel goedmaken. In dit geval maken in ieder geval Piranesi’s 
Carceri d’invenzione, de etsen van Dürer en Rembrandt en 
twee collages van Schwitters dat een bezoek niet uitsluitend 
ergerlijk is.
Tot 15 februari in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 
13,1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). (S.L.)

DE VERTELLING. De teloorgang van het Stedelijk wordt 
nog eens pijnlijk duidelijk in de “eerste versie van een vaste 
opstelling van de collectie” die Rudi Fuchs, vooruitlopend 
op de uitbreiding van het Museum, samenstelde. Zag Fuchs 
zich tijdens de Coupletten nog als een dichter-zanger, bij 
deze tentoonstelling zou men afgaande op de titel De vertel
ling een wat prozaïscher en meer lineaire benadering ver
wachten. Niets is minder waar: De vertelling is geen vertel
ling, maar wartaal. Fuchs’ associatieve opstelling laat nau
welijks een werk tot zijn recht komen: regelmatig combi
neert hij werken die geen enkele dialoog met elkaar voeren. 
Een beeld van Germaine Richier en een combine painting 
van Rauschenberg bevinden zich in verschillende werelden: 
ze heffen elkaar op, ze maken elkaar ongedaan. De combina
tie Segal, Dubuffet en Baselitz is niet minder onzinnig en 
schadelijk voor de werken. Zelfs als Fuchs voor een wat 
historischer benadering kiest, kan het misgaan: Cézanne, 
Matisse, Schoonhoven en Ryman kan men weliswaar in een 
verhaal van formele ‘zuivering’ van de schilderkunst inpas
sen, maar hun fysieke en ruimtelijke werking is zo radicaal 
verschillend dat deze schilderijen elkaar feitelijk naar het 
leven staan. Men begint zich af te vragen of het museum 
soms doelbewust het karakter van een chaotische uitdragerij 
krijgt aangemeten: in deze rommelboel lijkt het er allemaal 
niet meer toe te doen en kunnen dus ook Fuchs’ onzinnige 
aankopen gemakkelijk met de rest van de collectie worden 
vermengd. Wat ook weer eens duidelijk wordt, is dat de 
collectie - waarop Fuchs in de toekomst meer dan op 
tentoonstellingen het accent wil leggen - uiterst eenzijdig is. 
Naast sterke punten (de groepen werken van Malevich, 
Mondriaan, De Kooning en Dubuffet) staan lacunes: 
dadaïsme en surrealisme ontbreken bijvoorbeeld nagenoeg. 
De collectie van het Stedelijk kan een betere vertelling 
opleveren dan die van Fuchs, maar het blijft een zeer eenzij
dig verhaal.
De vertelling; eerste visie van een vaste opstelling van de 
collectie nog tot 1 februari in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13,1071 CXAmsterdam(020/573.29.11).(S.L.)

KRUN DE KONING & GLADSTONE THOMPSON. 
Net als bij Arena en National Chain van Rita McBride in 
Witte de With gaat het bij het gezamenlijke werk van Krijn 
de Koning en Gladstone Thompson in Bureau Amsterdam 
om een ruimtelijke ingreep van een nogal Spartaans karak
ter. Hier is van verzet tegen de passiviteit van de kunst- 
consument echter niets te merken - A collaborative work 2 
van De Koning en Thompson is volledig autonoom, be
doeld voor esthetische contemplatie. De kunstenaars schil
derden aan weerszijden van de zaal de muren gedeeltelijk 
mosgroen, en deze groene vlakken worden verbonden door

DE APPE Dl - ZO 12.00 - 17.00 UUR 
OPENING VRIJDAG 23 JANUARI 
1 8.00 - 20.00 UUR

yael Davids, firlkur llsenaar & Scha, Vvanne Jvnlijne, Haftara 
Çuldenaar, Dianne Hagen, Ham Mir, Jransje Killaars, INvshekma 
tanga, Sjaak tangenterg, firnv Kallen, tlka Oudenampsen, Paul de 
Heus, IKachiet van Saesl, Hana Jan, Pia Wergius

NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 1017 DE AMSTERDAM
T +31 (0)20 625 56 51 F +31 (0)20 622 52 15
E deappel@xs4all.nl http://www.xs4all.nl/~deappel

uniimiled.nl
23 jan ■ 22 mrf
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opgehoogde banen op de vloer - een soort trottoirs met 
witte randen en een eveneens mosgroene bovenkant. De 
benaming ‘trottoir’ is echter veel te banaal voor deze 
functieloze paden, waarop de beschouwer onder geen be
ding mag lopen. Aldus wordt een ruimte gecreëerd waarin 
weinig mag en niets gebeurt - behalve, zo suggereert Paul 
Groot in de nieuwsbrief van Bureau Amsterdam, als de 
kijker de geboden kleurvlakken benut als filmdoek, als 
projectievlak voor zijn gedachten. Het werk vraagt om 
duchampiaanse completering door de kijker, en afhanke
lijk van die beschouwer is de elegante leegte van A 
collaborative work 2 rijker en voller dan menig druk en 
interessanterig werk.
Tot 18 januari in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59,1016 NN Amsterdam (020/422.04.71). (S.L.)

Architectuur

DO.CO.MO.MO staat voor International working party for 
DOcumenation and Conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the MOdem MÖvemënt en in België 
neemt Luc Verpoest de coördinatie waar van dit onderzoek. 
Het internationaal secretariaat werd in 1990 gesticht en 
gehuisvest aan de Technische Universiteit Eindhoven onder 
leiding van Hubert-Jan Henket. De Belgische afdeling treedt 
dit voorjaar voor het eerst naar buiten met een lezingenreeks 
en debat over het conserveren, restaureren en renoveren van 
moderne architectuur. Bedoeling is het aan deze afdeling 
lopend onderzoek over de specifieke problematiek voor 
modernistische gebouwen aan te vullen, te verfijnen en 
natuurlijk bevindingen ter discussie te stellen. Hoe renoveert 
men de ondertussen te krap bevonden oppervlakte- en 
comfortnormen van sociale huisvesting uit die tijd, welke 
verouderingsprocessen treden er op, welke gevolgen hebben 
de functiewijziging van een gebouw? Aan de hand van 
actueel lopende bouwdossiers in België worden volgende 
thema’s voorgesteld; conserveren, restaureren of renoveren 
op 20 februari, bijzondere technische problemen op 13 maart, 
de motiveringen van de opdrachtgever op 3 april en de 
renovatie van sociale woningbouw op 8 mei.
De lezingen vangen aan om 14.30 u. in het auditorium van 
het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening, Kasteel van Arenberg in 3001 Heverlee. Meer 
informatie bekomt men bij het R. Lemaire Centre for 
Conservation, Monumentenzorg Moderne Architectuur, 
Goort Begijnhof 95, 3000 Leuven (016/22.45.09). (E.W.)

PETER CALLEBOUT. Na retrospectieves gewijd aan 
Willy Van der Meeren en Lucien Engels, pakt deSingel dit 
jaar uit met een nieuwe expositie over een protagonist van de 
Belgische architectuur tijdens de fifties. Deze keer wordt 
aandacht geschonken aan het werk van Peter Callebout 
(1916-1970) en opnieuw wordt de architect ter gelegenheid 
van de tentoonstelling ook geëerd met een publicatie in de 
reeks Vlees & Beton. Callebout, een autodidact die het vak 
leerde in het atelier van zijn vader, geniet in Belgische 
architectuurkringen vooral bekendheid als ontwerper van 
enkele woningen zoals zijn eigen huis te Nieuwpoort (1956) 
of het merkwaardige houten vakantiehuis aan de Zeedijk in 
Zeebrugge (1962). Sommige woningen, net zoals het inmid
dels verminkte museum Valerius de Saedeleer te Etikhove, 
vertonen een duidelijke verwantschap met het werk van 
Mies van der Rohe uit de jaren ‘20. Het flexibele plan en de 
dynamische interactie van ruimtelijke entiteiten worden 
door Callebout evenwel niet gekoppeld aan een abstractie of 
aan een klassiek aandoende monumentaliteit. Callebouts 
gebouwen vormen in geen enkel opzicht Miesiaanse 
fremdkörper, maar lijken op een organische manier met de 
plek verbonden en lijken met hun traditioneel of vernaculair 
materiaalgebruik eerder te refereren aan Scandinavische of 
Japanse architectuur.
Onder de titel Heeft architectuur nog zin ? wordt Callebouts 
werk van 23 januari tot 15 maart 1998 getoond in deSingel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.38.00). (S.J.) 

STEDEBOUWINEUROPA.HetNederlands Architectuur
instituut is niet het enige instituut waar men hardnekkig de 
nieuwe spelling ontkent en weigert de tussen-n in het woord 

■ ‘stedenbouw’ te voegen. In het NAi loopt momenteel een 
tentoonstelling met de titel De regie van de stad. 100 jaar 
stedebouw in Europa. Deze tentoonstelling vormt een onder
deel van de Cor van Eesteren Manifestatie ‘97, die op het 
getouw wordt gezet naar aanleiding van de viering van het 
honderdste geboortejaar van de belangrijkste steden
bouwkundige van Nederland en voorzitter van de Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). Aan de 
hand van vierentwintig steden wordt een algemeen overzicht 
geschetst van de Europese urbane morfologie en van de 
stadsplanning sinds de eeuwwisseling. Zowel de idyllische 
tuinstadontwerpen als de megalomane projecten van dicta
tors uit de jaren ‘30 komen aan bod. Naast revolutionaire 
utopische ontwerpen worden eerder beperkte, pragmatische 
ingrepenin het stedelijke weefsel getoond: Letchworth(1903), 
Lyon (1904), GroB-Berlin (1910), Krakow (1910), Interna
tional World Center Communication (1912), Keulen (1923), 
Rotterdam (1928), Eindhoven (1930), Amsterdam (1934), 
Moskou (1935), La Ville Radieuse (1935), General- 
bebauungsplan Berlin (1938), Greater London Plan (1944), 
Wederopbouwplan Le Havre (1946), Wederopbouwplan 
Warschau (1947), Stalinallee Berlijn (1952), Algemeen plan 
voor Stockholm (1958), Paris Spatiale (1958), Randstad 
(1958), Emmen (1963), Lelystad (1964), Parijs (1965), Milton 
Keynes (1970), Almere (1977). Ook de huidige steden
bouwkundige praktijk komt in deze expositie aan de orde 
mét recente ontwerpen voor de toekomst van twee metropo
len, Parijs en Berlijn, en van twee stedelijke regio’s, de 
Randstad en het Ruhrgebied.
De regie van de stad, 100 jaar stedenbouw in Europa nog tot 
5 april in het Nederlands Architectuurinstituut, Museum
park 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). Tot en met 
8 februari loopt in het NAi ook nog een tentoonstelling over 
de nieuwe rivierdijken in Nederland, die niet langer als een 
verzwaring worden opgevat maar voortaan in een integraal 
ontwerpproces worden geïncorporeerd. (S.J.)

OTTO WAGNER. Wanneer u het traditionele nieuwjaars
concert vanuit Wenen hebt gemist, kan u wat Weense sfeer 
opsnuiven in de tentoonstelling over Otto Wagner (1841- 
1918), die niet alleen zelf een typisch voortbrengsel van de 
Weense cultuur was, maar ook in sterke mate zijn stempel op 
zijn stad heeft gedrukt. Deze architect, die in 1899 lid van de 
Sezéssion werd, bouwde naast enkele bekende gebouwen 
zoals het Majolicahuis en de Postspaarbank, ook het netwerk 
van de Weense Stadtbahn. In de Witte Zaal, de tentoon
stellingsruimte van de Sint-Lucasschool te Gent, worden 
met behulp van foto’s de realisaties van Wagner in de 
historische context van het Wenen van rond de eeuwwisse
ling getoond. Daarnaast omvat de expositie ook een aantal 
originele tekeningen en aquarellen van onder meer projecten 
die niet werden uitgevoerd.
Totenmet7 februari in de Witte Zaal,Zwartezustersstraat 34, 
9000 Gent (09/225.42.90). (S.J.)

Fotografie

SALLY MANN. JAN LOCUS. De Amerikaanse fotografe 
Sally Mann brengt met Still Time de winter door in de Lieven 
Gevaertzaal van het Antwerpse Provinciaal Museum voor 
Fotografie. Mann (1958) stelt voor het eerst tentoon in 
België, wat bij de directie de geconditioneerde reflex opriep 
om deze tentoonstelling met een omvangrijke promotie- 
campage aan te kondigen. Still Time biedt tenslotte een 
overzicht van twintig jaar “creatieve arbeid”. Bovendien is er 
naast Landscapes (1972-1974), Portraits of Women (1976- 
1977) en At Twelve (1983-1985) ook de reeks Family Pictures 
(1984-1994) te zien, die Sally Mann de status van “contro
versieel hedendaags kunstenaar” opleverde. En dat is voor 
dit museum wellicht het ultieme kerstcadeau. Toch is het niet 
toevallig dat Mann in 1994 bekendheid verwierf met deze 

Family Pictures. Opgenomen in de landelijke omgeving van 
de staat Virginia, spelen Manns eigen kinderen Emmett, 
Jessie en Virginia de hoofdrol in een reeks foto’s die de 
structuur, de samenstelling en de functie van het gezin 
centraal stellen. Het thema lag bij menig criticus reeds 
geruime tijd onder schot. Enerzijds omdat er al eind de 
jaren ’80 bij verschillende fotografen een groeiende afkeer 
merkbaar was ten opzichte van the nuclear family zoals dat 
op de Amerikaanse conservatieve partijpodia werd voorge
steld: met een flinke dosis nostalgie en als de. laatste, vol
strekt legitieme ‘nationale hoop’. Kindermisbruik, groeiende 
scheidingspercentages, draagmoederschap en proefbuis- 
baby ’ s, om maar enkele voorbeelden te geven, werden in het 
hoog oplaaiende publieke debat eenvoudigweg genegeerd. 
Ongeveer terzelfder tijd werd op het fotografische terrein het 
tijdperk van de Nieuwe Documentaire aangekondigd. Het 
grote geld, de verre reizen en de tijdschriften die als laatste 
schakel van belang waren om het documentaire werk van 
fotografen te verspreiden, waren nagenoeg allemaal verdwe
nen. Of zoals D.H. Mader het destijds stelde: “Het slagveld 
op de foto is niet langer het strand van Okinawa, maar de 
ontbijttafel; de onderwerpen zijn niet langer Lambarene of 
Minamata, maar het gezin, de ouders, een geliefde, de 
vriendenkring of seksualiteit”. Thema’ s waarmee naast Mann, 
ook Susan Lipper, met haar Grapevine Hollow (over het 
ruige leven in West Virginia), als Larry Sultan met Pictures 
from home (over the family life in de Zuid-Califomische 
voorsteden), gelijktijdig ‘groot’ werden. Dit zijn twee ele
menten die voor een beter begrip van Manns werk in geen 
geval als overbodig afgedaan kunnen worden. Toch perkt 
Antwerpen Sally Mann in tot een “controversieel kunste
naar” en tot “de subtiele wijze waarmee zij haar publiek 
confronteert met een universeel taboe”. Want, lezen we in 
het persbericht: “Vooral anno 1997 is het moeilijk geworden 
om zonder enige vorm van schroom dergelijke onbeschaamde 
foto’s van naakte of halfnaakte kinderen te bekijken, zelfs al 
weten we dat deze beelden met kunstzinnige ambities en 
door een liefhebbende moeder zijn gemaakt”. Dit vertelt 
natuurlijk heel wat over de wijze waarop het Museum voor 
Fotografie het begrip actualiteit invult. Vooral wanneer je 
weet dat deze tentoonstelling vóór de zomer, van 1996 werd 
samengesteld - en inmiddels al in Salzburg en in de 
Rotterdamse Kunsthal te zien was - en de discussie omtrent 
Manns ‘controverse’ intussen al vijf jaar aansleept.
De Bewegende Stad (Antwerpen) is de vierde tentoonstel
ling in het kader van de Documentaire foto-opdrachten 
Vlaanderen. Na fotoreeksen over mutaties in het Vlaamse 
landschap (Lucas Jodogne, 1994), een fotografisch verslag 
van de (provinciale) vrijetijdsbesteding in evolutie (Freya 
Maes, 1995) en de (provinciale) mens in zijn arbeidsmilieu 
(Jérôme de Perlinghi, 1996), gaat het nu over “de voortdu
rende mutatie van de functies van de stad, haar stelselmatige 
uitbreiding naar de periferie, de verstedelijking van haar 
randgebieden en de ontluistering van waardevolle buurten”. 
En, vervolgt de stuurgroep van dit project, “wie dagelijks in 
de stad of haar perifere gebieden verkeert, merkt vrij wel niets 
van de sluipende veranderingen die er zich voortdurend 
voltrekken, tot een nieuwsgierig en verwonderd fotograaf, 
die het territorium vrijwel niet kende, de confrontatie aan
gaat en dan de beelden ontdekt dié voor de autochtoon totaal 
nieuw zijn”. Die fotograaf in kwestie was Jan Locus (1968), 
die “met succes eerder publiceerde in het Standaard-Maga- 
zine” en die verder door Michiel Hendryckx in de inleiding 
van het boek zonder gêne wordt omschreven als “ambitieus 
introvert”. Hendryckx voegt er meteen aan toe dat deze 
opdracht duidelijk maakt dat Jan een fotograaf is met een 
roeping, “iemand die passioneel zijn weg zoekt. Hij zegt van 
zichzelf een moeilijk karakter te hebben en vergeet daarbij 
dat dat de enige ware aard is van de authentieke kunstenaar.” 
Temidden van al deze kommer en kwel zou men nog verge
ten om de vraag te stellen wat nu eigenlijk door Locus 
gedocumenteerd werd, want dat is bij het bekijken van de 
foto’s niet zo duidelijk als de stuurgroep ons graag wil doen 
geloven. Zelf spreekt de fotograaf van dichtgetimmerde 
etalages, glas-betonnen buildings, exotische kruidenwinkels.
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geheimzinnige antiekwinkels, dichtgeslibde ringwegen of 
een kleine dorpswinkel op de hoek van een drukke straat, 
maar besluit om uiteindelijk toch te kiezen voor de mensen. 
Want zij zijn tenslotte “toeschouwer, acteur en maker van 
een eindeloze reeks gebeurtenissen en feiten die de stad 
vormen”. Het resulteerde in foto’s die je zonder twijfel kan 
omschrijven als het voorlopige dieptepunt van de Documen
taire Foto-Opdrachten Vlaanderen. Het ontbreekt Jan Lo
cus niet alleen aan elementair kritisch inzicht, ook technisch 
loopt een en ander gewoonweg uit de hand. Ann Verhetsel, 
die deze keer instond voor het inleidend essay, merkt op dat 
een geograaf die over een stad wil vertellen, “u het liefst wil 
meenemen op het terrein", en verwijst daarbij naar een 
eminent Belgisch geograaf die het aan het begin van deze 
eeuw als volgt verwoordde: “La géographie s’apprend par 
les pieds’.’. Verhetsel besluit hoe moeilijk het wel was de 
charme en het samenspel van verschillende stedelijke pro
cessen van deze Bewegende Stad in woorden te vatten en 
besluit: “Kaarten helpen ruimtelijke structuren duidelijk te 
maken, foto’s maken het gemakkelijker de plekken te bele
ven.” Jan Locus is duidelijk verloren gelopen.
Sally Mann en Jan Locus: nog tot en met 15 februari in het 
Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/242 93 00). (C.R.)

JOEL-PETER WITKIN. Terwijl je zou denken dat het 
werk van deze morsige vijftiger uit Albuquerque, New 
Mexico inmiddels een welverdiend vergeten leven leidt op 
de hoogste boekenplank van een aantal vemoeidefreakshow- 
estheten, haalt het Cultureel Centrum van Brugge een hele 
lading Witkinfoto' s in huis. Niet alleen omdat hij, luidens het 
persbericht, samen met Andres Serrano, tot de meest ophef
makende fotografen van het moment behoort, maar bovenal 
omdat hij “één van de fantastische of visionaire kunstenaars 
van het eind van het huidige millenium blijft”. Zal wel. 
Welkom bij de tijdloze top 100. Waar Witkin aanvankelijk in 
de jaren ’70, met nauwelijks verholen adoratie voor Weegee 
en Diane Arbus, een aantal surrealistisch aandoende series 
maakt, trekt hij zich vanaf de jaren ’80 vrijwel uitsluitend 
terug in zijn studio om er op een claustrofobisch vierkant 
formaat, 'terribele' mise-en-scènes te registreren. Zijn opna
men ondergaan in de donkere kamer een serie manipulaties 
en martelingen: van het ongeremd bekrassen met scheermes
jes en naalden tot het wellustig besprenkelen met was. 
‘Sluimerende geesten’ (Gods from Earth and Heaven is de 
titel van een Witkinboek uit 1989) wil de kunstenaar zo
doende wakker maken en tegelijk bevestigt hij er zijn wan
trouwen mee tegenover de steriele moderne fotografische 
techniek; hij weet zich meer verbonden met de 19de-eeuwse 
pioniers die elk hun eigenste chemisch gevecht met de 
fotografie aangingen. Wat Witkins beelden te zien geven, zal 
echter voor menig pionier, ook zij die zich in de vórige eeuw 
al in de sterfhuizen en hospitalen ophielden, ondenkbaar zijn 
geweest. Doodgeboren kinderen en al dan niet integrale 
lijken, misvormde mensen, zieken, kermisfreaks en fetisjisten 
poseren naakt en worden ingepast in eindeloze vanitas- 
taferelen, die niet zelden overlopen van de allesbehalve 
subtiele kunst- en fotohistorische verwijzingen. Een disso
nante symphonie pathétique van het abjecte. Kan een enkel, 
zorgvuldig uitgekozen Witkin-beeld zonder franjes ons nog 
weleens uit onze sokken slaan, dan biedt het vooruitzicht op 
een hele tentoonstelling een gerede kans op een overdosis 
macabere kitsch.
Joel-Peter Witkin: van 24 januari tot 1 maart in de 
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86, 8000 Brugge (050/ 
44.30.40). Van 25 januari tot 28 februari in galerie De Lege 
Ruimte, Citadellaan 48, 9000 Gent (09/221.82.10). (E.E.)

ALLAN SEKULA. Onvermoeibaar strijdt hij tegen de 
geënsceneerde en gemanipuleerde fotografie, die volgens 
hem de middle class in slaap wiegt door te suggereren dat 
foto’s niet de werkelijkheid weergeven en dat zij dus ook 
geen basis kunnen zijn om te proberen iets in de maatschappij 
te veranderen. Allan Sekula meent dat fotografen er wel 
degelijk naar moeten streven in hun werk de zichtbare

Allan Sekula

War without bodies, 1991

neerslag van de maatschappelijke verhoudingen te tonen. 
Eerder werd in Witte de With zijn Fish story gepresenteerd; 
nu eert het Nederlands Foto Insituut deze oude marxist met 
een selectief retrospectief getiteld Dismal science. Wederom 
valt op dat Sekula’s afkeer van de enscenering en van visuele 
retoriek zo ver gaat dat hij soms visuele saaiheid op de koop 
toe lijkt te nemen. Niettemin telt deze tentoonstelling enkele 
overtuigende werken waarin hij zijn doel bereikt: door de 
combinatie van beelden (foto’s of dia’s) en de bijhorende 
teksten (geschreven of op band gesproken) wordt inzicht 
verschaft in de gevolgen die de grillen van macht en kapitaal 
hebben voor het leven van individuen en van hele bevolkings
groepen. In Aerospace folktales (1973) brengen zwart-wit- 
fofo’s en een drietal geluidsbanden in kaart wat er met een 
blank middle-class gezin gebeurt als de vader (die van de 
kunstenaar) zijn baan verliest. Prachtig en schrijnend is hoe 
de man ernaar streeft zijn gezin van de blue collar-'owen te 
onderscheiden door zonder enig systeem ‘klassieke’ boeken 
te bestellen en zijn kinderen geld in het vooruitzicht te stellen 
als ze die ook daadwerkelijk lezen. Het meest recente werk 
op de tentoonstelling is Dead letter ojfice (1996-97) waarin 
Sekula de sociale verschillen in het Californisch-Mexicaanse 
grensgebied in kaart brengt. Net als in Fish story spelen 
boten en de zee een belangrijke rol: Hollywood bouwt in 
Popotla de Titanic na, terwijl in Ensenada de koffers van 
Amerikaanse toeristen aan boord van het cruiseschip 
Tropicale worden gebracht. Ondertussen gaat in de plaatse
lijke tonijnfabriek het afstompende werk gewoon door. Indi
rect becommentariëren al die beelden elkaar - en soms zelfs 
tamelijk direct, zoals de naast elkaar geplaatste foto’s van 
een oudere man met Ontbloot bovenlichaam die tijdens de 
Republikeinse conventie in San Diego vuilnis opraapt en de 
zoon van een lobbyist tijdens diezelde Republikeinse con
ventie, eveneens met ontbloot bovenlichaam, poserend voor 
een luxueus zwembad. Hoe problematisch zijn werk door 
zijn soms eendimensionale en weinig aansprekende karakter 
en door zijn vrees voor visuele trucs ook moge zijn, een werk 
als Dead letter office maakt duidelijk dat het goed is dat Allan 
Sëkula bestaat.
Dismal science, photoworks by Allan Sekula 1972-1996 nog 
tot 25 januari in het Nederlands Foto Instituut, Witte 
de Withstraat 63,3012 BNRotterdam(010/213.20.11).(S.L.)

CLAUDE CAHUN. Werd er in het boek L’Amour fou, 
photography & surrealism dat Rosalind Krauss in 1985 
publiceerde, nog verondersteld dat Claude Cahun als links 
politiek activiste en joodse in een concentratiekamp was 
omgekomen, dan raken de laatste jaren de biografische 
onduidelijkheden omtrent deze merkwaardige kunstenares 
stilaan opgehelderd. Lucy Schwob (1894-1954) was haar 
echte naam, ze stamde uit de grande bourgeoisie, studeerde 
in Oxford en aan de Sorbonne en het huis dat ze samen met 

Suzanne Malherbe bewoonde, fungeerde als een ontmoe
tingsplaats van dichters, schrijvers en kunstenaars in het 
Parijs van de jaren ’20 en ’30. Ze schreef gedichten en essays 
en was de auteur van een erg eigenzinnig fotografisch 
oeuvre, dat inmiddels reeds menig gender-minded criticus 
aan het denken zette. Haar fotomontages en geënsceneerde 
zelfportretten zijn vaak stimulerend inventief en ambigu. In 
een complexe persoonlijke mythologie tast ze de grenzen af 
van noties als seksuele identiteit, androgynie, dandyisme. 
Recent werd door het Kunstverein, München en de Neue 
Galerie, Graz het boek Claude Cahun — Bilder voorgesteld. 
Na een inleidende situering van Dirk Snauwaert gaat Laura 
Cottingham in op de betekenisvolle receptiegeschiedenis 
van Cahuns werk, die eigenlijk pas in de jaren ’90 in een 
stroomversnelling raakte. François Leperlier diept Cahuns 
biografie uit en Peter Weibel benadert haar oeuvre vanuit een , 
taalfilosofisch perspectief.
Van 18 januari tot 8 maart is de aan dit boek gekoppelde 
tentoonstelling Claude Cahun-Selbstdarstellungen nog te 
zien in Museum Folkwang, Goethestrasse 41,45128 Essen 
(201.83.45.103). (E.E.)

AUGUST KOTZSCH. Is als bescheiden pionier van de 
fotografie in Duitsland altijd wat in de schaduw gebleven van 
luidruchtiger nationale en internationale tijdgenoten. In ze
kere zin kunnen zelfs zijn beste werken, wanneer die uit hun 
context worden gerukt, een vergelijking met de meesterwer
ken van bijyoorbeeld een Le Secq nooit verdragen. Maar dit 
soort van vergelijkingen, schrijft Jean-François Chevrier, 
staan een goed begrip van een fotografisch oeuvre alleen 
maar in de weg. Een kunsthistoricus begrijpt pas, wanneer hij 
kan vergelijken. Chronologie wordt daarbij welhaast als een 
waardenschaal gehanteerd en veelal wordt het te vergelijken 
werk dan ook als inferieur beschouwd aan datgene waarmee 
het vergeleken wordt, wanneer dat vergelijkingsmateriaal 
vroeger tot stand kwam. En vermits hij zo moeilijk buiten het 
ordeningssysteem in categorieën (of genres) kan, dat hij 
kreeg ingelepeld door de academische doctrine van de Schone 
Kunsten, verkiest de kunsthistoricus een identificerende 
classificatie boven een beschrijving die de singulariteit van 
een oeuvre in acht neemt, aldus nog Chevrier. August Kotzsch 
(1836-1910) woonde zijn leven lang in Loschwitz, bij 
Dresden. Reizen deed hij nooit, hooguit een paar keer naar 
Dresden. In de zomermaanden was Loschwitz zo’n beetje 
het provinciale Barbizon van Saksen, de schilder Ludwig 
Richter en zijn leerlingen kwamen er naar de natuur werken. 
Kotsch werkte er, zomer en winter, als fotograaf, nadat hij 
eerst tekenlessen had gevolgd bij Richter. In eerste instantie 
leverde hij werkmateriaal voor schilders, modellen waarop 
ze zich konden baseren. Loschwitz was zijn territorium, zijn 
home ground, en daar hield hij zich aan. Alle foto’s die hij 
ooit maakte zijn er trouwens samen bewaard gebleven en dat 
is een zeldzaamheid in de fotogeschiedenis. Het biedt de ». 
kans om op een zinnige manier vergelijkingen te maken 
binnen een oeuvre en vast te stellen dat er huer naast de nodige 
conventionele oefeningen, een indrukwekkende kern aan- - 
wezig is die de louteré typologische studie, de modellen 
bestemd voor schilders, overstijgt. Een ontdekking.
Tot 22 februari in Musée d’Art Moderne, La Terrasse, 
42000 Saint-Étienne (04.77.79.52.52). (E.E.)

BRUCE WEBER. In de Wolfson Gallery van de Londense 
National Portrait Gallery loopt het eerste museumretrospectief 
van deze Amerikaanse fotograaf die het imago (en de omzet) 
van Ralph Lauren en de witte onderbroeken van Calvin Klein 
tot ongeziene proporties opdreef. Vogue of Gentleman’s 
Quarterly koesteren hem tot op vandaag paginabreed en 
zowel aankomende als geconsacreerde sterren zitten dank
baar zijn portretsessies uit. Bruce Weber (1946) is een eei 
vakman, en voor sommigen zelfs een ijkpunt in de geschie
denis van de modefotografie. Al dient gezegd dat die ge
schiedenis vaak gereduceerd blijft tot weinig meer dan een 
simpele aaneenrijging van ‘ijkpunten’. Horst, Penn, Ave
don, Ritts, Newton, Weber is zo’n ketting, waarbij elke 
schakel zich telkens nogal verwoed, maar nooit echt funda-
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Open van woensdag tot vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur & zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

Gerhard WINKLER
FOTOARBEITEN & SCULPTURES 

19 JANUARI-7 MAART
_ _____________ OPEN: DINSDAG TOT VRIJDAG 14-19 U. - ZATERDAG 12-17 U.______________  

VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25
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menteel, probeert te onderscheiden van de andere. Zo wordt 
aan Weber de verdienste toegeschreven dat hij een nieuw 
beeld heeft gecreëerd van de young American male, tegelijk 
onschuldig en sensueel, extravert, erotisch en atletisch (en 
min of meer blank). Het is Webers handelsmerk, zijn ‘her
kenbare stijl’, het onontkoombare zenuwcentrum van zijn 
vakgebied: de look. Vrouwen mochten in de jaren ’80 ook 
weleens wat te zien krijgen en dat Webers olympische 
jongelingen tegelijk als homo-erotische iconen werden ge
smaakt, was meegenomen. Toch gaat er zelfs van Webers 
meest statische, perfect uitgelichte, sculpturale composities 
een soort ‘onemst’ uit, een lichtzinnige gewichtigheid die 
wellicht enkel in de bladzijden van een modeblad kan door
wegen. Geïsoleerd in dure artbooks of in tentoonstellingen in 
prestigieuze kunstinstellingen, blijken nogal wat van zijn 
foto’s gewoon niet zo veel om het lijf te hebben. Al zal hem 
dat een zorg zijn. Bruce Weber: “A lot of people take 
photography too seriously. I think it’s about enjoyment or 
showing another world to people, and that’s a very positive 
thing. It’s something I hope I do in my photographs. So that’s 
why I like photographing my dogs - they’ve been an 
inspiration to me,"
Tot 15 februari in de National Portrait Gallery, St Martin’s 
Place, London, WC2H OHE (171/306.0055.241). (E.E.)

Publicaties

Nieuwe Publicaties

■ Patrick Baudry, La pornographie et ses images, Armand 
Colin-Masson, Paris 1997.
■ Jean Baudrillard, Ecran total, Galilée, Paris, 1997.
■ Louis Bodin, Les intellectuels existent-ils?, Bayard 
Editions, Paris, 1997.
■ Stanley Cavell, Contesting tears, the Hollywood melo
drama of the unknown woman, University of Chicago Press, 
Chicago, 1996.
■ City life, essays on urban life, ed. Heinz Paetzold, Jan 
van Eyck Akademie, Maastricht, 1997.
■ Godert van Colmjon, De schaduw van Narcissus, Her
men Molendijk Stichting Centrum Beeldende Kunst, 
Amersfoort, 1997.
■ Maarten Delbeke, Aangenaam verblijf, teksten 1994- 
1997, aa50-cAD, Mechelen-Kortrijk, 1997.
■ Jetzt oder nie, 5 Jahre Kunstholle Wien, Elfenbein und 
Disneyland, Kooperationen, Internationalisierung, 
Globalisierung, Kunstinstitutionen imnachstenJahrtausend, 
eds. Lucas Gehrmann en Gerald Matt, Ritter Verlag, 
Klagenfurt, 1997.
■ Sjaak Langenberg, Beeldhouwen met pleinvrees, een 
verkenning van de openbare ruimte als geestelijk domein, 
Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, Breda, 1997.

■ Henri Maldiney, Avènement de l’œuvre, Théétète Editions, 
St. Maximim, 1997.
■ Bruce Nauman, Image text, 1966-1996, tent, cat., Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1997.
• Origine et destination, Alighiero e Boetti, Douglas 
Huebier, reds. Marianne Van Leeuw en Anne Pontégnie, 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1997.
■ Photoworkfs) in progress/constructing identity, red. Linda 
Roodenburg, Nederlands Foto Instituut, Rotterdam, 1997.
■ Prix de Rome 1997 beeldhouwen en beeldende kunst en 
de publieke ruimte, red. Lilet Breddels, Uitgeverij 010, 
Rotterdam, 1997.
■ Qu’est-ce qu’une madeleine? A propos du CD-ROM 
Tmmemory’ de Chris Marker, essays van Laurent Roth en 
Raymond Bellour, Yves Gevaert Uitgever - Centre Georges 
Pompidou, Brussel-Parijs, 1997.
■ Haim Steinbach, 0%, tent. cat., Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig, Wien, 1997.
■ Witte de With Cahier #6, July 1997, Richter Verlag, 
Düsseldorf, 1997.

THEATER OF MANNERS. THE LUSTY LADY. Scalo 
publiceerde recent twee boeken van vrouwelijke fotografen 
die elk op hun manier een inside-document pleegden. Erika 
Langley ging, bij wijze van een opgedreven vorm van 
‘participerende observatie’, in een peepshow werken, terwijl 
Tina Barney rustig vanuiteen Laura Ashley-gebloemde zetel 
haar dure camera in het rond richtte. Beide Amerikaanse 
fotografen voelen zich zichtbaar opperbest thuis in het Scalo- 
fonds, waarin dit genre van min of meer ‘betere’ en min of 
meer sensationele belijdenisfotografie een duidelijk groeiend 
segment vormt. Vooral het Tina Bamey-boek wordt daarbij 
door Scalo als bijzonder naar voor geschoven. Theater of 
Manners heet het en onder Barney's eigen motto “Everyone 
is afraid of her own life” kunnen we een technicolor blik 
werpen op het boeiende leven van de upper class in East 
Coast America. Van binnenuit. Theater of Manners lijkt op 
het eerste (en tweede) gezicht een ‘lief dagboek’ waarin een 
inmiddels rijpe society-vrouw, nu eens melig, dan weer bijna 
vinnig beschouwend het schijnbaar onverstoorbare rijke- 
luisleventje om zich heen noteert. In de overdadige interi
eurs, op de tennisvelden en golfterreinen of aan het zwembad 
van hun weekendverblij ven, geven de WASP’s (White Anglo 
Saxon Protestants), die in Amerika zowat de rol van de 
aristocratie op zich nemen, zich geforceerd spontaan bloot. 
Alsof ze er hoe dan ook zeker van zijn dat ze van deze 
soortgenote niets te vrezen hebben. En dat is jammer genoeg 
ook zo: er wordt (af en toe goed) gekeken, maar niets 
aangeraakt.

Zo luidt ook de gouden regel van de peepshowbezoeker. 
Nadat ze de preken van haar feministische vriendinnen 
doorstaan had en haar walging overwonnen voor de kwakjes 
sperma op de vloer van peepshow The Lusty Lady, besloot 
fotojournaliste Erika Langley naaktdanseres te worden. Ten
einde foto’s te kunnen maken langs de andere kant van het 
kijkgat. Wie echter beelden verwacht van hitsige rukkers aan 
gene zijde van het glas of van gewiekste sekszakenlui in 
rokerige achterkamertjes komt danig bedrogen uit. Het boek 
The Lusty Lady is net als Theater of Manners een behoorlijk 
beleefd dagboek van een insider. Op kleinbeeld en in zwart
wit, afgewisseld met eigen, soms spitse commentaren en 
hartverwarmende interviews met de collega’ s. De foto’ s zelf 
echter lijken - op enkele uitzonderingen na, zoals het ontwa
penend schaterlachend meisje-met-voorbindpenis - niet echt 
veel baat te hebben gehad bij het verregaande engagement 
van hun maakster. Naar verluidt, werkt Erika Langley nog 
steeds met volle overtuiging in The Lusty Lady in Seattle 
onder de artiestennaam Virginia.
Tina Barney, Theater of Manners, Scalo Zürich, 1997.
Erika Langley, The Lusty Lady, Scalo Zürich, 1997. (E.E.)

TELEX: IRAN. Meer nog dan zijn spraakmakende boek 
over Rwanda betekende het monumentale boek Telex: Iran 
van de Franse Magnum fotograaf Gilles Peress (1946) een 
fremdkörperindefotojoumalistiek. Tijdens december 1979, 

januari 1980 verbleef hij vijf weken in Iran, net op het 
moment van het gijzelingsdrama in de Amerikaanse ambas
sade in Teheran. Daarvan en van de hele westerse mediaheisa 
eirond is in het hele boek geen glimp op te vangen. De foto’s 
inTelex: Iran brengen noch verslag uit, noch bieden ze enige 
achtergrond bij het wereldnieuws. In een montage-achtig 
verband krijgen we een persoonlijk, soms emotioneel relaas 
van een fotograaf die toevallig op dat moment de stad en haar 
wijde omgeving doorkruist. Een westerling, alleen in een 
land dat pas zo radicaal veranderde, en die beseft dat hij ons 
weinig meer dan zijn gemengde gevoelens kan tonen. Pagina
grote zwart-witfoto’s worden af en toe vergezeld van de 
droge telexberichten heen en weer tussen Peress en het 
Magnum hoofdkwartier in Parijs. Een aanrader.
Gilles Perres, facsimile heruitgave Telex Iran, Scalo Zürich, 
1997. (E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: ErikEelbode, Steven Jacobs, SvenLütticken 
en Christoph Ruys.

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphie design en typografie.

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

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

STELLA 11.12.97 - 24.01.98 29.01.98 - 07.03.98 STELLA
LO HAU s JOËLLE ERIK lohaus
GALLERY TUERLINCKX VAN LIESHOUT GALLERY
VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/257 13 50 WED.-SAT. 14-18 H.

■ Imschoot, uitgevers

;qo BITTER PEACOCK
l-2 ORLA BARRY

“-7:, Presentatie op zaterdag 17 januari om 20.00 u
in Etablissement d’en face, Artesiestraat 52,1000 Brussel.

96 pp., offset, z/w, 21 x 14.8 cm; editie van 500 exemplaren: 500 Bf;
30 gesignieerde en genummerde exemplaren: 3000 Bf.

Imschoot, uitgevers. Burggravenlaan 20, 9000 Gent, België 
Telefoon + 32(0)9 222 55 08, Fax + 32(0)9 222 55 07.

Galerie Mot &Van den Boogaard

8/I - 7/2

Manon de Boer
Ed Ruscha
audio / video / books 

II/2-2I/3

Joachim Koester

do-vr-za 12-18.30 uur en op afspraak
Antoine Dansaertstraat 46 B-I000 Brussel 
tel +32 2 5I4 I0 IOfax+32 2 514 14 46
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen 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 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. 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

■ Netwerk
De Ridderstraat28 -9300Aalst®053/78.89.81 -wo-aa I4-18u
Maria Gabrielle [tot 14/2] '
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst © 053/77.22.97 - vr 15-18u za-W 14-18u
Pol Pierart - schilderijen, fotografie [tot 15/2]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst ©053/78.86.80 - do-za 14-18u zp 10u30-13u30
Filip Fierens - schilderijen [11/1 tot 8/2]
Marc Angeli - schilderijen, tekeningen [15/2 tot 15/3]
■ Galerie S 65
Tragel 7-9300Aalst ©053/70.02.17 - wo-za 13u30-18u30
Bert De Beul - schilderijen [tot 14/2]

Antwerpen

• Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen <1)03/231.90.56 - wo-za 14-18u
“Arabian knights” - Wouter Deruytter [15/1 tot 7/3]
■ Dennis Anderson Gallery
Lakenstraat 7 - 2000Antwerpen ©03/237.00.23 - vr-za 10-18u
Leo Reijnders [tot 24/1 ]

■ Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7 - 2000Antwerpen ®03/213.26.32 - wo-zp 10-18u
“Ubu à l’Anvers, Alfred Jarry (1873-1907)” [tot 28/2]
■ Galerie IH A M
Paardenmarkt92 - 2000Antwerpen ©03/231.50.36- do-zp 14-18u
Serge de Toledo-fotografie [tot 1/2] .
Christina Kokou - schilderijen [7/2 tot 1/3]
■Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66- do-za 13-17u
Peter Fengler [22/1 tot 14/2]
■ Van Laere Contemporary Art -
Verlatstraat23-25 - 2Q00 Antwerpen 003/257.14.17- di-vr 14-19uza 12-17u
"Fotoarbeiten & Sculptures” - Gerhard Winkler [19/1 tot 7/3]
■ Haus of Prints/Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Joëlle Tuerlinckx [tot 24/1 ]
Erik van Lieshout [29/1 tot 7/3]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopoldde Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zp 10-17u
“Van een andere wereld, onbekende ikonen en Byzantijnse kunsf ’ [tot 1/3]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zp 10-17u
“Lambert Art Collection, Veronica’s revenge”/”De praktijk” - Peter Rogiers/ 
Karin Peulen/”De verzameling” [tot 18/1]
“ 3 rooms, 3 artists” - Erik A. Frandsen, Michael Kvium, Christian Lemmer/ [tot 
8/2]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 003/232.08.82 - di-zp 10-16u45
“Magisch Centraal-Azië, in de ban de sjamaan” [tot 29/3] '
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/216.22.11 ■ di-zp 10-17u
“Still time” - Sally Man/ ’Documentaire foto-opdrachten Vlaanderen 1997; de 
bewegende stad” - Jan Locus/”Room with a view” - Gerrit Op de Beeck [tot 15/2] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53- 2000Antwerpen 003/206.03.50 - di-zp 10-17u
“Magisch Centraal-Azië, muziek voor de ogen” - textiel [tot 29/3]
■ Bernarduscentrum

‘ Lombardenvest23 - 2000Antwerpen 003/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u
Viviane Vanoppen - schilderijen, grafiek [tot 30/1 ]
‘Groepstentoonstelling Karei de Grote Hogeschool” [6/2 tot 13/3]
■ LC.C.
Meir50 - 2000Antwerpen 003/226.03.06 - di-zp 10-17u
Phiip Aguirre, Koen Broucke, Ingrid Mostrey, Viot-Lieck [tot 1/2]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra
Bresstraat 10 - 2018 Antwerpen 003/216.31.38 - wo-vr 10-12u 14-16u za-zp 14- 
16u
‘Grimes of passion” - Mark Swysen - schilderijen/”Africa today" - sculpturen/ 
"Dromen in onschuld” - Eva Vanmol - schilderijen/’Holle bolle lichtheid, of de 
reis door het leven” - Lydia Liekens [tot 3/2]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Alexis Keunen - schilderijen, tekeningen [6 tot 26/2]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Joze)straat 35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 10-16u
“Accenten II; Peter van Straten” [19/1 tot 14/2]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Bervhem 003/286.88.20 - di-zp 10-17u
“Creatie, communicatie, creatie” - Gerrit Baten, Maud Bekaert, Johan Clarysse.
Peter Jonckheere, Johan Van Geluwe... [tot 15/2]
“In Mapheus’ armen” - Christine Kondjie, Chant Avedissian, Qanna Sambata - 
schilderijen [19/2 tot 3/5]

■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/503.17.65 - wo-za 14-18u
Daniele Galliano [15/1 tot 5/3]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat 62 -1000 Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-19u
"Energy/matter" - Sterck & Rozo [tot 31/1]
Robert Gligorov [19/2 tot 21/3]
■ Ruben Forni - Art Gallery
De Crayerstraat 13 -1000Brussel 002/646.77.36 - di-za 13-18u
Leonhard Lapin [8 tot 31/1]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24 -1000 Brussel 002/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Pierre Alechinsky, Olivier Debré, Luc Peire - prenten [10/1 tot 14/2]
P. Duclou, P. Debatty, V. Simon - werken op papier [28/2 tot 10/4]
■ Galerij James Van Damme
Kloostendreef37-1000Brussel 002/644.30.63 - di-za 12-18u
“A visit from Stockholm” - Annika Eriksson, Matts Leiderstam, Maria Lindberg 
[22/1 tot 28/21
E Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
“13 words and artist’s books” - Robert Barry [tot 17/1]
Thomas Struth [29/1 tot 12/3]
■ Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat8 -1000Brussel 002/512.14.16 - di-za 13-18u
"Panamarenko, nieuwe aanwinsten” [tot 28/2]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 002/741.72.11 -di-zp 10-17u
“Schatten voor allen, 10 jaar aankopen van de Koning Boudewijn Stichting” [11/ 
2 tot 19/5]
"Lehun en de Koningsweg, de Belgische archeologische opgravingen in Jordanië” 
[tot31/5]
■ Argos
Barthélémylaan 20-1000Brussel 002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u
“James” - Dany Deprez [15/1 tot 22/2]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - di-zp 10-17u
Peter Friedl [19/2 tot 26/4]
“Oostenrijk, visionaire geschiedenis van een land” [26/2 tot 12/7]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 -1030Brussel 002/218.71.19 -ma-vr 9-17uza 13-17u
Honoré 9’0 [tot 17/1]
Gert Verhoeven [-/l tot -/2]
• Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Cemiera 1980” - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi [tot 27/2]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u
“Jeunes artistes de la Région Rhône-Alpes” [22/1 tot 21/2]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18 - di-za 14-19u
“Paysage international, lieu du crime” - Yan Pei Ming [tot 17/1]
‘Women are beautiful (1957-1980)” - Garry Winogrand/Dirk Braeckman, Larry
Clark, Philip-Lorca diCorcia [17/1 tot 28/2]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat8 -1050Brussel 002/646.63.30-di-za 12-18u
Stephen Wilks/”City Pity” - Georges Dupin, Yvonne Droge Wendel, Seamus 
Fartell, Voebe de Gruyter, Stephen Wilks... [tot 17/1]
Jean-Marc Bustamente [22/1 tot 28/2]
■ Fondation pour 1’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 002/649.02.59- ma-vr 12u30-19u za-zp ll-19u
“Les lieux du plaisir, une exposition historique, Bruxelles 1900-2000, un espace 
art-vidéo, la 3ème fête” [tôt 1/3]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel 002/641.30.87- ma-vr llu30-17u
Jan De Breuker [tot 23/1]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 002/534.66.11 - do-za 10-18u30
“The secrets of the sacred grove” - Oleg Maslov, Viktor Kuznetsov - fotografie, 
schilderijen, video [tot 21/2]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10 - 
di-zp 10-18u
“Open passport” - John Max/’La communité hutterite, un monde en état de 
grâce” - Kristin Capp/Trois livres d’artistes” - William Klein, Graciela Iturbide, 
Nicolas Bouvier [tot 22/2]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zp 10-12u 14-17u 
Giinter Umberg, Bernard Frize, Olivier Mosset, Jo Baer, Fabian Marcaccio, 
Marthe Wéry, David Reed... [8/2 tot 22/3]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900Eeklo 009/378.35.89 -vr-zp 14-19u.
Johan Clarysse - schilderijen [ 13/2 tot 22/3]

Geel

■ Cultureel Centrum de Werft
Werft32 - 2440 Geel 0014/57.08.66 - do 14-16u vr 16-20u za 10-l2u 14-17u
“Belgische kunst, curiosa en iets daartussen” [17/1 tot 11/2]
“Snijpunt cultuur natuur" - Hugo Duchateau [22/2 tot 22/3]
“De kubieke kabinetten” - Eric Joris [11 tot 27/2]
■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do 19-22u za-zp 14-17u 
"Vaders-moeders" - Suzy De Laet/Jim Oosterlinck - installatie [10/1 tot 1/2] 
Nathalie Delafontaine [7/2 tot 1/3]

Gent

Brugge

■ Bogardenkapel
Katelijnestraat86 - 8000Brugge 0050/44.30.40 - wo-zo 10-12u 14-18u
Joel-Peter Witkin - fotografie [24/1 tot 1/3]

Brussel

■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel 002/512.34.25 - di-za 12-I8u
“Wintertuin der onlusten" - Al Balis, Ludo Engels, Raymond Minnen, Beg Tsé,
Danny Van Hoeck [8 tot 30/1 ]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 12-I8u30
“Ed Ruscha (books)” - Manon de Boer - video [8/1 tot 7/2]
■ Galerie Drantmann
Barthélémylaan 11 -1000Brussel 002/502.39.35 - wo-vr 16-19u za 12-18u
Ken Lum [16/1 tot 28/2]

■ Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen
Henleykaai 84 - 9000 Gent
Ian Kane, Jean le Noble, John Quivron, Stefaan Roelstraetel’Le chemin”/ 
”(E)motion” [tôt 31/1]
■ Vereniging voor het Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 ■ 9000 Gent 009/222.38.96 - di-zp 14-18u
“Moskou vandaag” - AES, Fenso, Oleg Kulik, Anatoli Osmolovski, Ljoedmila
Gorlova [tot 25/1]
■ Gele Zaal
Nónnemeersstraat26 - 9000 Gent 009/235.37.00- ma-vr 9-17u
Gorik Lindemans [19/1 tot 27/3]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 009/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Otto Wagner (1841-1918), originele tekeningen en aquarellen” [13/1 tot 7/2]
•Croxhapox

Aannemersstraat 54 -9040 Gent 009/228.38.65 - vr-zp ll-18u30
Dirk Peers [10 tot 25/1]
Kamagurka - schilderijen [7 tot 22/2]

Hasselt

■ E-Mail-Art-ruimte Begijnhof, huisje nr. 8
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 0012/74.14.15 - Op afspraak
Ben Vautier [3 tot 30/1 ]
Gianni Broi [3 tot 28/2]

8 februari - 22 maart
Günter Umberg (
met
Bernard Frize (F) / Olivier Mosset (CH)
Jo Baer (USA) / Fabian Marcaccio (USA) 
Marthe Wéry (B) / David Reed (USA) 
Helmut Federle (CH) / Carl Ostendarp (USA) 
Elisabeth Vary (D) / Mary Heilmann (USA) 
Keith Sonnier (USA) / Robert Zandvliet (NL)

met
de vaste collectie van het Museum

met medewerking van
het Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

29 maart - 10 mei
Tussenin/ln Between
kunstenaars
Jo Huybrechts (B) / Pierre Bismuth (F)
Ann Veronica Janssens (B) / Kurt Ryslavy (A)
Ricardo Brey (Cuba) I Peter Buggenhout (B)

curator
Edith Doove

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 —B 9831-Deurle 
tel 09/282 51 23 — fax 09/281 08 53

Openingsuren 
woe-zo 14-17 uur én za, zo eh feestdag 10-12 uur

Het Museum Dhondt-Dhaenens 
wordt gesponsord door
Bank Degroof, C&A, Europabank, 
Hulp der Patroons, Ipsen, Nationale Loterij, 
U A Scania, Van de Walle-Lissnijder

pct
9 januari - 5 februari 1998

GROTE ZALEN 
ijkpunten in het heelal 

TANNEKE BARENDREGT 
AGNES ROOTHAAN

FOYER 
ingepakte hoofden 
fransje diekmann

13 februari -12 maart 1998

GROTE ZALEN
SILVIA STEIGER

FOYER ’
SASKIA VAN BROEKHOVEN

TEKENINGEN & GRAFIEK

VOORSTRAAT 190 DORDRECHT 
TEL.: 078-6149822/6137562 

OPENINGSTIJDEN Dl T/M ZO 14.00 - 17.00 UUR
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■ Galerij van het Begijnhof
Zuivebnaria33 - 3500 Hasselt ^011/21.02.66 - di-za 10-17u w 14-17u
“Grafiek op de grens 2” [tot 1/2]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof , 
Zuivebnarkt33 - 3500 Hasselt <D011/21.13.17 - di-m 10-17u w 14-17u 
Jan Van Imschoot - schilderijen/”(P)reservations” - Henrik Hakansson, Carsten 
Holler, Suchan Kinoshita, Florence Manlik, Mike Tyler... [tot 15/2]

Kasterlee 

■ Frans Masereel Centrum
Zaatdendijk 20 - 2460 Kasterlee Z10I4/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
Thomas H. Majeski [tot 30/1]

Knokke 

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300 Knokke <1)050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
“Accrochage” [tot -/l]

Kortrijk 

■ Atelier De Gryse
Gentsesteemveg 41 - 8500 Kortrijk ^056/22.41.87 - ma wo-zp 10-12u 14-19u
Baldwin - schilderijen/John Bulteel - sculpturen [tot 20/1]

Leopoldsburg

Duitsland

Berlin-Tiergarten

■ Akademie der Künste
Hanseatenweg 10-10557Berlm-Tiergarten © 030/39.07.6-0 - ma 13-19u di-zo 
10-19u
“Bertolt Brecht 1898-1998” [25/1 tot 29/3]

Bremen 

■ Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Teerhof21-28199Bremen <D0421/50.08.97- di-zo ll-18u
“Die Arbeit des Zeichnens” - Fiona Banner, Russell Crotty,... [tot 15/2]

Düsseldorf 

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbepkitz5 - 40213Düsseldorf <D0211/83.81.0 - di-zo 10-18u vr 10-20u
Katharina Sieverding [tot 1/3]
■ Messe Düsseldorf
Stockumer Kirchstrasse 61 - 40474Düsseldorf <D0211/45.60.01
“Art Antique 98” [7 tot 15/2]

Emden

Linnich 

■ Deutsches Glasmalerei-Museum
Rurstrasse 9 - 52441 Linnich ©02462/9917-0- di-zo 10-18u
"Lichtblicke" - Josef Albers, Heinrich Campendonck, Markus Lüperts, ... [tot 13/4]

München

■ Schack-Galerie
Prinzregentenstrasse 9 - 80538München ©089/238.05-224
"Florenz und dieToskane, Photographien 1840-1900” [tot 15/2]
■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstra/3e 1 - 80538München ©089/29.27.10
"Selbstbildnisse" - Walter Gramatté [tot 25/1]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799München ©089/23.80.50
“Ludwig I und seine Malerfreunde" [tot 22/3]
■ Villa Stuck
Prinzregenienstra/je 60 - 81675München ©089/45.55.51.25 - di-zo 10-17udo 
10-21U
“Robert Wilson/Villa Studd’ [tot 8/2]

Münster 

■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 - 48143 Münster ©0251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
“August Macke, Aquarelle” [tot 8/2]

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <D011/34.65.48 - zo-vr 14-17u
“Art beyond conflict, 8 schilders uit Belfast” [tot 29/1]
“Gom en pigment” [3 tot 28/2]
“Snijpunt cultuur-natuur" - Hugo Duchateau [22/2 tot 22/3]

■ Kunst halle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden <0021/209.95 - dil0-20uwo-vrl0-17u 
za-zo ll-17u
"KunstStreifzüge" [tot 8/2]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lotenzer Strane32 - 90402 Nürnberg ©0911/231.24.03 - di-zo 10-17u 
“Der Kreis, ein'Künsterlgruppe in Nürnberg 1947-1997” [tot 25/1]

Leuven
Essen

Osterholz-Scharmbeck

■ Galerie Transit
Tiensevest31 - 3010Leuven <0016/22.62.44 - vr-zo 14-18u
Jenny Watson [tot 15/2]

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafe 41 - 45128Essen <00201/88.45.103 - di-zo 10-18u do 10-21 u
Dorothee Golz [tot 15/2]
"Selbsdarstellungen" - Claude Cahun [18/1 tot 8/3]

■ Barkenhof Stiftung
Osterirolzer Strasse 23 - 27711 Osterholz-Scharmbeck ©04791/93.02.98 - ma-vr 
8-13u
“Heinrich Vogeler (1872-1942) und der Jugendstil” [tot 24/5]

Morlanwelz Esslingen
Ulm

■ Musée Royal de Mariemont
7140 Morlanwelz <0064/21.21.93 -di-zo 10-18u 
“Impressions d’ Orient” - boekbanden [8/11 tot 14/2] 
“Sujet le livrelobjet: le livre” [28/2 tot 30/5]

Oostende 

• Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18- di-zo 10-18u
Me Dermott & Me Gough/’Knights of the impossible” - Wouter Deruytter/Anh
Duong/”Hedendaagse kunst uit Taiwan, portret van een eiland” [tot 1/2]

Otegem

B Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u 
“Een ontmoeting: Jan Fabre en Ilya Kabakov” [31/1 tot 15/3]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare <0051/24.21.00 - ma-za ll-18u 
“Noodingang, metaal als element in hedendaagse beeldende kunst” - Leo Copers, 
Honoré 8’0, TjokDessauvage, Paul Gees... [16/1 tot 22/2]

■ Villa Merkel und Bahnwârterhaus
Pulverwiesen - 7300Esslingen <00711/35.12.24.61
Eva-Maria Reiner [6/2 tot 15/3]

Frankfurt 

■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt <0069/28.53.30- dido-vr 12-19u wo 12-20u za ID 
19uzo ll-18u
“40 Jahre Galerie Appel & Fertsch, von Avramidis bis Zorio”/Karin Hoerler,
Emmanuel Raab [tot 1/2]
■ Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 Frankfurt am Main ©069/605.008.30 - di-zo ll-18u 
wo 11-20u
“Letter to a friend” - Allen Ruppersberg [tot 1/2]
• Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main ©069/212.304.47
Marlene Dumas [-/I tot -/2]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43 - 60596Frankfurt-am-Main ©069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Moderne Architektur in Deutschland 1900-2000, Macht und Monument’ [24/1 
tot 5/4]

Hamburg

■ S tad thaus Ulm
Miinsterplatz50- 89073 Ulm ©0731/161.77.40-ma-vr9-18uza-zoll-18u
“Der Turmbau zu Babel, MaBstab Oder AmnaBung?” [ 1/2 tot 8/3] 
“Hong Kong” - Ed van der Elsken [15/2 tot 13/4]

Wolfsburg 

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg ©05361/266.90 - wo-za 11-18u di+zo 11- 
20u
“Sunshine and noir, art in L.A. 1960-1997” - Edward Ruscha, Paul McCarthy,
David Hochney, Catherine Opie, Mike Kelley... [tot 1/2] 
"Arbeiten im Dunkeln" - Peter Fischli & David Weiss [3171 tot 3/5],

Frankrijk

Bordeaux 

■ Cape Musée d’Art Contemporain Nadine Escudero 
Rue Ferrère 7- 33000Bordeaux ©05.56.44.16.35 
“Works on paper” - Luc Tuymans [30/1 tot 11/4]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum De Bogaard
Minderbmedersstraat 29 - 38& Sint-Truiden <0011/68.79.59 - zo-vr 14-17u 
“His story is history, my story is myster/’ - Leone Vanrijkel [22/1 tot 15/2]

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095Hamburg ©040/32.10.30 
‘Francis Picabia, das Spatwerk 1933-1953” [tot 8/2]

Hannover

Dijon

■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon ©03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
Sarah Jones [tot 21/2]

Stavelot 

■ Galerie le Triangle Bleu
Placé Saint-Remacle 17- 4970Stavelot ©080/86.42.94 - vr-zo 14-19u 
“Zoran Music” - grafiek [25/1 tot 8/3]

Strombeek-Bever

• Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever ©02/267.41.56- ma-zo 10-22u
Carl Goethals, Lieven Decabooter, Luc Berghe,... [23/1 tot 12/2]

Tervuren

• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren ©02/769.52.11 - ma-zo 917u30 
“Stenen getuigenissen, Zimbabwe, heden en verleden” [tót 30/4]

Tielt 

■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44 - 8700 Helt ©051/40.77.81 - do-za 14u30u-116u30
Johan De Wit, Verena Thuerkauf [13/2 tot 28/3]

Turnhout

■Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover ©0511/32.45.94 - di-zo ll-17u wo ll-21u
Walter Stöhrer [17/1 tot 22/2]
■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz - 30169Hannover ©0511/168.38.75
Thomas Struth [tot 2/2]

Köln

■ Schnütgen-Museum
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln ©0221/221.36.20 - di-vr 10u-16u za-zo llu- 
16u
“Die grosse Kölner Beinschnitzwerkstatt des 12. Jahrhunderts” [29/1 tot 19/4]
■ Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln ©0221/221.67.14
‘Philippe Starck, Design mit Zukunft, eine internationale Revue neuer
Alltagskultur" [19/1 tot 19/4]
■ Museum Ludwig
BischcfsgartenstraPe 1 - 50667Köln ©0221/221.23.70
Cindy Sherman [tot 1/2]
"Photoarbeiten 1963-1997”. - David Hockney [tot 15/3]
■ .Josef-Haubrich- Kunst halle
Josef-Haubrich-Hcfl - 50676Köln ©0221/221.23.35
“Sie un Er, Frauenmacht und Mannerherrschaft im Kulturvergleich" [tot 8/3]
■ Photographische Sammlu ng. SK Stiftung Kultur
lm Mediapark?-50670Köln ©0221/226.59.00
“Someone else with my fingerprints, conditioning and identity” [30/1 tot 19/4]

Krefeld

Dunkerque 

■ Musée d’Art Contemporain
Avenues des Bains - 59140Dunkerque ©03.28592165-wo-ma 10-12u 14-18u 
Claudi Casanovas, Betty Woodman [tot 25/1]
■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël930 -59240Dunkerque ©03.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
“On n’a pas fini de parla: de Dada!” - Ben, Joseph Beuys, Robert Filliou, La 
Monte Young, Robert Hains... [tot 28/3]

Gravelines 

■ Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Arsenal - 59820 Gravelines ©03.28.23.15.89 - ma wo-vr 14-17u za-zo 15-18u 
“Jean Messagier, oeuvre gravé” [tot 2/2]

Grenoble 

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble ©04.76.21.95.84
“Dramatically differenf ’ - John Armleder, Angela Bulloch, César, Sylvie Fleury, 
Katharina Fritsch, Dan Graham, Haim Steinbach.. ./Anne Lacaton & Jean- 
Philippe Vassal - architectuur/‘Etat de grâce” - Kcho - tekeningen/’Immobile" - 
Michel Philippon, Pierre Joseph, Philippe Parreno, Philippe Ramette [tôt 1/2] 
“La narration dans la peinture et la vidéo contemporaine"/Tobias Rehberger, 
Willy Doherty ƒ’30 ans du symposium de sculptures”/Claude Levèque/Anne 
Lacaton & Jena-Philippe Vassal [22/2 tôt 10/5]

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout ©014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14- 
18u
“Laureaat Bronzen Adhemar 1997, Ferry”/”Loopgravenoorlog 1914-18" -
Jacques Tardi - strips [tot 25/1]

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798Krefeld ©02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“Das Schone und der Alltag, moderne Formgebung 1900-1914” [tot 18/1]
“88:88” - Dominique Gonzalez-Foerster [15/2 tot 19/4]

Lille

E Palais des ix- A rts
Place de la République - 59000Lille © 03.20.06.78.00 - wo-ma 12-18u vr 12-20u 
“Rétrospective Edouard Pignon (1905-1993)” [tôt 1/31

kM geeft de beeldend kunstenaar en 
restaurator informatie over materialen
en technieken die in de beeldende kunst 
worden toegepast. Met technische 
vakinformatie, beschouwende artikelen, 
historisch-restauratorisch onderzoek en 
interviews met beeldend kunstenaars.

hét vakblad voor beeldend

kunstenaars en restauratoren

Aanbieding!
Bestel nu een proefnummer voor BEF 140 
(inclusief porti), door dit bedrag over te 
maken op rekening 001-2862684-96 
van Stichting Kunstenaarsmateriaal bij de 
ASLK te Gent, met vermelding van uw 
volledige naam en adres. kM wordt u dan 
spoedig toegestuurd.

Voor meer informatie over abonnementen 
kunt u bellen met het secretariaat: 
00 31 20 6258060

N. Z. Voorburgwal ï30d 
1012 SH Amsterdam 
E-mail: kM@xs4all.nl

Breakfast
Begofia Munoz Garcia

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
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■ Musée de l’Hospice Comtesse
Rue de la Monnaie 32 - 59800Lille © 03.20.49.50.90 -wo-ma 10-12u3014-
J8u
“L’Europe de la dentelle” [tôt 18/2]

Paris 

■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris <1)01.42.72.21.13 - di-w 10u-17u40 
“Marianne et Germania, un siècle de passions franco-allemandes, 1789-1889” [tôt 
15/2]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris ©01.44.78.75.00 - wo-zo 11 -20u
“Le bain” -Irving Penn/”Polaroid 50 art et technologie”/”Les Américains” - 
Robert Frank/’American prospects” - Joel Sternfeld/'La vallée de la mort” - 
Jeanloup SieffP'Blue stairs” - Seton Smith/”Room O” - Chrystel Egal [tôt 8/2] 
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris <B01.53.59.12.40-di-7.o 13-19u
“Youth is an art” - Daan van Golden - fotografie [22/1 tot 1/3]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008 Paris <001.44.13.17.17 - wo 10-22u 
do-ma 10-20u
“Retrospectieve Georges de la Tour (1593-1652)” [tôt 26/1]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris <001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Oeuvres 1986-1996” - Anna en Bernhard Blume/Henrik Plenge Jakobsen - 
installatie/Manfred Jade/”Their house” - Wyn Geleynse [tôt 16/2]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <001.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-18u45
“Delta” - Darren Almond, Maurizio Cattelan, Giuseppe Gabellone, Suchan 
Kinoshita.. ./‘Migrateurs" - Sarah Sze [tot 18/1]
“Visions du Nord; Lumière du monde, lumière du ciel” - Edward Munch, 
Gallen-Kallela, Hill, Schjerfbeck, Strindberg/”Cristallisation” - Per Kirkeby/ 
"Nuit blanche” - Eija-Liisa Ahtila, BAK-Truppen, Knut H. Asdam, Cecilia 
Edefalk, Esko Mâiinikkô.[6/2 tôt 17/5]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058Paris Cedex 01 <001.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21Ù45
“Augustin Pajou (1730-1809), sculpteur du Roi” [tôt 19/1]
“Collection Lemme, portraits romains des XVII et XVII siècles” [13/2 tot 11/5]
■ Centre Georges Pompidou Musée Nationale d’Art Moderne
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex 04 <001.44.78.12.33
“Bruce Nauman, Image/Text 1966-1996” [tôt 9/3]
■ Musée d’Orsay
Quai Anatole France - 75343 Paris cedex 07 <001.40.49.48.14 - di-w 10-18u w 
9-18u
Collection Havemeyer, quand l’Amérique découvrait l'impressionisme [tôt 
18/1]
“L’univers poétique de Vilhelm Hammershoi (1864-1916)” [tôt 1/3]
“Manet, Monet, la gare Saint-Lazare” [12/2 tôt 17/5]

Quimper 

■ Le Quartier
Place du 137èR.I. - 29107Quimper <002.98.55.55.77 - di-w 10-18u w 14-17u
Georges Adéagbo, Pierre Petit [tôt 18/1]
Laura Lamiel, Platino [31/1 tot 5/4]

Reims 

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims <003.26.05.78.32 - di-w 14-18u 
“Nouvelles acquisitions 1996” - Eran Schaerf, Pier Paolo Calzolari, Eric 
Duyckaerts, Frans West, Christian Lapie [tot 8/3],

Rennes 

■ Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes <002.99.2855.85 - wo-ma 1012u 14-18u 
“L’Armor relais de l’art Morellet" [tôt 2/3]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne <004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“La collection du XIXe siècle du Musée, conservation, restauration et 
encadrement”/”August Kotzsch, pionnier de la photographie allemande” [tôt 
22/2]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’Art Contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers <004.73.80.26.56 -ma wo-vr 10-12u 14-18u za-
W 14-19u
Laurent Patiente [tôt 1/3]

Tourcoing

H Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing <003.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
“Réanimation” - Igor Sacharow-Ross [tôt 19/1]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne <004.78.03.47.00
“Le bel aujourd’hui, oeuvres d’une collection privée” - Cari André, Robert Barry, 
Cécile Bart, Danioel Buren, Alan Charlton... [tot 28/2]

Groot-Brittannië

Cornwall 

■ Tate Gallery St Ives
St hes - TR261TG Cornwall <001736779.65.43
Roger Hilton [15/11 tot 26/4]

London

■ Whitechapel Art Gallery
Whitechapel High Street 80 - El 7QXLondon <00171/522.78.88 - di-w ll-17u 
woll-20u
Thomas Schiitte [16/1 tot 15Z3]
■ Saatchi Gallery
Boundary Road 98A - NW8 ORH London <00171/624.82.99 - do-w 12-18u
“25 years of painting” - Alex Katz [tot 12/4]
■ Design Museum
Shad Thames - SE 12YD London <00171/378.60.55 - ma-vr llu30-18u w-w 12- 
18u
“Cycles, a tour of bicycle design 1825-2000” [tot 22/3]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <00171/887.80.00 - ma-w 10-18u w I4-18u
“Turner Prize 1997” - Christine Borland, Angela Bulloch, Cornelia Parker,
Gillian Wearing [tot 18/1]
“Art now; Annexe” - Paul Winstaley [tot 15/2]
‘Centenary gifts and promises” [tot 22/2] .
“Contemporary art, the Janet Wolfson de Botton Gift/’ [24/2 tot 26/4]
“Retrospectieve Pierre Bonnard” [ 12/2 tot 17/5]
Per Kirkeby [3/2 tot 26/5]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London <00171/938.83.61 - ma 12-J7u50 di-w 10- 
17u50
“Carl and Karin Larsson, creators of the Swedish style” [tot 18/1]
Colours of the Indus, costume and textiles of Pakistan [tot 29/3]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DS London <00171/439.74.38 - ma-w 10-18u
“Victorian fairy painting” [lot 8/2]
“The art treasures of England, the regional collections” [22/1 tot 13/4]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens ■ W2 3XA London <00171/402.60.75 - ma-wl0-18u ,
Piero Manzoni [tot 25/1]
■ National Gallery
Tn^algar Square - WC2N 5DN London <00171/747.28.85
“Hogarth’s Marriage à la mode” [tot 18/1]
"Making and meaning, Holbein’s Ambassadors” [tot 1/2]
“Recognising Van Eyck” [tot 15/3]
"Working after the masters; Anthony Caro” [25/2 tot 4/5]

Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 -2240 Luxembourg <0035222.50.45 -wo-ma ll-18u do 11- 
20u
“Jean Prouvé en Lorraine et au Luxembourg” [tot -/2]
“Families d’adoption, art européen en dialogue, collection de Stedelijk Museum
Amsterdam”/’Inviter 6; Michel Aubry” [tot 1/2]
“To be expected” - Simone Decker/”Gloville” - Hills Snyder/ Wall paintings” -
John Armleder [14/2 tot 5/4]

Nederland

Amersfoort 

■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort <0033/463.30.34 - di-w 10-17u wl3-17u 
‘Willem Sandberg (1897-1984)” - grafiek/'In site outside, grafische vormgeving 
en internet-sites van Europese musea” [tot 1/2]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <0020/547.50.50- di-w ll-17u
‘Cobra uit particulier bezif’ [tot 18/1]
‘Willem De Kooning sculptures among American paintings” - Sam Francis, 
Ellsworth Kelly, Morris Louis, Kenneth Noland, Robert Motherwell [tot 8/2] 
“Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945), druksels” [tot 1/3] 
"Wahlverwandschaften, European Painting in discourse” [ 13/2 tot 19/4]

Amsterdam

■ Glazen Huis Stichting New Sculpture Museum
Amstelpark - Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam <0 020/422.20.89 - 9-17u
Linda Molenaar [tot 18/1]
B Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam <0020/620.48.78 • di-w 13-17u
“De smaak van de opdrachtgever 4: de incidentele bouwer” [tot 24/1 ] 
"Oosterdok, Stationseiland” [31/1 tot 21/3]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam <0020/622.90.14 - di-w 10-20u30 w 13-17u
“Littekens” - Lieve Van Stappen, Philippa Edwards [16/1 tot 22/2]
“Grafiek op de grens 2” [27/2 tot 5/4]
■ Stichting Fonds voor de Beeldende Kunst
Brouwersgracht 276 -1013 HG Amsterdam <0020/523.15.23 - ma-vr 10-17u 
“Fast forward, film en video 1997” [tot 17/1]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam <0020/623.62.37- di-vr ll-18u w 14- 
18u le w I4-17u
“Miss World” - Marlene Dumas [tôt 14/2]
■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam <0020/420.09.74 - di-w ll-17uw 13-17u
Eloisa Sanz, Rufo Criado, Esteban Tranche, Sofia Madrigal - schilderijen [tot 22/1 ] 
“Stock sales” [24/1 tôt 12/2]
Eduardo Graber - schilderijen, tekeningen [8/2 tot -/3]
■ Galérie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam <0020/622.71.93 - di-w 13-18u
“Urban living, vijf Berlijnse kunstenaars, vijf posities” - Franz Ackermann, Jana 
Milev, Manfred Pernice, Daniel Pflumm en Heidi Specker [tot 31/1 ]
Theo Schepens/Projectruimte - Alexandra Rouppe vander Voort [7/2 tot 14/3]

H Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <0020/622.17.32 - wo-w 13-17u30 
Hans van Bentem - beelden/Michel Scholten, Danne van Schoonhoven, Ed
Gebski, Paul Nassenstein - beelden, schilderijen, tekeningen [17/1 tot 18/2] 
Rinke Nijburg - tekeningen, aquarellen [21/2 tot 11/3]

■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam <0020/422.04.71 - di-w ll-17u
“A collaborative work”-Krijn de Koning, Gladstone Thompson [14/12 tot 18/1] 
“Dreamkeeper’’ - Alicia Framis [24/1 tot 8/3]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <0020/625.72.14 - di-w 13-18u .
Steven Aalders - schilderijen [10/1 tot 14/2]
Merina Beekman - tekeningen, beelden [21/2 tot 25/3]
■ De Appel
Nieuwe Spiegebtraat 10 -1017 DE Amsterdam <0020/625.56.51 - di-w 12-17u 
“Unlimited.nl” - Yael Davids, Arthur Elsenaar/Remko Scha, Yvonne Fontijne, 
Barbara Guldenaar, Dianne Hagen, Ram Katzir, Fransje Killars,... [23/1 tot 22/3]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam <0020/573.29.11 -di-w ll-17u 
Kazimir Malevich - tekeningen [tot 25/1]
“De vertelling, eerste visie van een vaste opstelling van de collectie"P'In de 
sloot.. .uit de sloot, voorstel tot gemeente-aankopen 1997" [tot 1/2] 
"Zielespiegel" - Harry Mulisch [tot 15/2]
“Retrospectieve Stuart Davis (1892-1964)” [31/1 tot 29/3]
Walter Pichler [14/2 tot 13/4]
Jonthan Lasker - schilderijen [7/2 tot 19/4]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/'-1071 CX Amsterdam <0020/570.52.00-ma-w 10-17u 
“Utagawa Kuniyoshi, 1797-1861” - prenten [30/1 tot 5/4]
Mathijs Maris - schilderijen, tekeningen [-/2 tot -/5]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -1071ZD Amsterdam <0020/673.21.21 - ma-w 10-17u 
“Glasruitjes uit de 15de en 16de eeuw” [tot 28/1]
“Langs velden en wegen, de verbeelding van het laridschap in de 18de en 19de 
eeuw” [tot 3/3]
“De tand des tijds, verval en behoud van textiel” [tot 21/3]
“Chapeau, chapeaux! 150 hoeden 1650-1960” [tot 29/3]
“Opnieuw te water, de restaruratie van nautische modellen"P'Speerpunt van de 
geschiedenis: de Vrede van Munster” [24/1 tot 5/4]
“Ornament in pren" [31/1 tot 19/4]
“Chinees porselein, 400 stukken uit de Ming- en Qing-dynastieën" [tot 28/6]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Chunchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <0055/521.91.55- di-w 10-17u w 13-17u 
“Een Rondje Gelderland, Gelderse kunstenaars in de collectie” [tot 22/2] 
“Hedendaagse kunst uit Bénin” [22/2 tot 3/5]

Arnhem

■ Hogeschool voor de Kunsten
Onderlangs 9 - 6812 CE Arnhem <0026/353.56.88 - ma-vr 10-17u
“Tussentijdse eindexamententoonstelling” [30/1 tot 5/2]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem <0026/351.24.31 - di-w 10-17u w ll-17u 
“Ereleden van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars” [22/11 tot 8/2] 
“Female power stations. Queen bees” - Jacqueline Hassink - fotografie [28/11 tot 
22/2]
“Under your skin, schilderijen 1992-1997” - Kiki Lamers [14/2 tot 4/5] 
“Losbol” - Ada Dispa - tekeningen [28/2 tot 18/5]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda <0076/514.19.28 - do-w 13-17u
V.VU. van den Dorpe, Mamix de Nijs, BIOP [23/1 tot 15/2]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda <0076/522.50.25 - di-vr 10-17u w-w 13-17u
Retrospectieve Jan Roeland - schilderi jen/'Lightning IV, Sun moon arse (eclipse)” - 
Hilarius Hofstede [tot 8/2]

Den Haag

■ Museum Paleis Lange Voorhout
Langé Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag <0070/338.11.11 - di-w ll-17u
Auke de Vries - sculpturen [tot 22/2]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag <0070/365.89.85 - di-w 12-I7u
“Kerst show, een geënsceneerde illusie” - Zeger Reyers [tot 31/1 ]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liessebeweg 29 - 5751 WN Deurne <00493/32.29.30 - di-w 12-17u
“Hendrik Wiegersma (1891-1969), tekenaar” [tot 15/3]
“Ans Verdijk in W depot’ [2/11 tot 25/1]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer <00572/39.14.34 - di-w ll-17u 
“27 in 97, aankopen Gemeente Deventer" [tot 18/1 ]

Dordrecht 

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht <0078/613.75.62 - di-w 14-17u
“Ijkpunten in het heelal” - Tanneke Barendregt, Agnes Roothaan/’Ingepakte 
hoofden” - Fransje Diekmann [9/1 tot 5/2]
Silvia Steiger, Saskia van Broekhoven [13/2 tot 12/3]

Eindhoven 

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-w ll-17u
“Portretten van een kunstenaar” - Jan Vercraysse/”So different.. .and yet (1979- 
1980)” - James Coleman/Douglas Gordon - installatie [tot 1/2]

Groningen 

■ Galerie Wijk
Akerkhofl8ZZ-9711JB Groningen <0050/318.36.48 - do-vr 12u30-17u30w 
12u30-17u
Klaartje Pander, Sarianne Breuker - schilderijen [tot 24/1]

PETER FENGLER 
presentatie: do. 22 januari 19.00 uur 
22 januari t/m 14 februari 1998 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

V.V.D. VANDENDORPE
MARNIX DE NIJS 

BIOP
presentatie: vr. 23 januari 20.00 uur 

23 januari t/m 15 februari 1998 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)
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V
■ Ziegler
Wtagstraat 8-10- Groningen 0 - wo-zo 13-17u
“Killing your darlings?” - Comé Gabriels, Saskia Janssen, Peter Land, Colien 
Langerwerf, Owen Oppenheimer, Femke Schaap, Shauna McMullen [14/2 tot 
15/3]
■ G roninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 ■ di-zo 10-17u
Azzedine Alaia - mode [6/12 tot 8/3]
■ Centrum Beeldende Kunst Groningen
Trompsingel27- 9724DA Groningen 0050/368.01.60 -
“Kunst met een stekker" - Kees Aatjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [17/1 tot 15/2]

Haarlem

■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u 
‘Rembrandt en zijn kring, tekeningen uit de Rits Lugt Collectie” [tot 15/2]

W Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen 0045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-zo 14- 
17u
“Ian Hamilton Finlay, grafisch werk’ [16/11 tot 18/1 ]
Cor Dera, Paul Devens, Paul Drissen, Michel Vanderheijden [24/1 tot 29/3]

Heino/Wijhe 

■ Hannema-de Stuers Fu ndatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe ©0572/39.14.34 - di-zp ll-17u
“Keuze uit de collectie moderne kunst” [tot 8/3] 

‘s Hertogenbosch 

(o

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch <£>073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
“Hendrik Wiegersma (1891-1969), kunstenaar, verzamelaar, mythe” [tot 15/3]
“Zwijnen” - TïtiaEx - installatie [tot 1/4]

Hilversum

•Exedra
Langestraat 52 - Hilversum 0035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo 14-17u 
“Uw kenmerk” - David Bade, Erik van Lieshout [tot 18/1]

Laren 

■ Singer Museum
Oude Drift 1-1251 BS Laren <£>035/531.56.56 - di-za ll-17uzo 12-17u
Pierre Lumey - sculpturen [tot 18/1]
“Collectie Sara Lee Corporation, an impressionist legacy” [tot 15/2]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Tiufrnarkt 11 -8911KSLeeuwarden ©058/212.30.01 -ma-zall-17uzp 13-17u 
“Pop art, over poppen, mensen en beelden” - Mariene Dumas, Henk Tas, Hans 
Bellmer, Ernst Voss... [tot 1/3]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden <£>071/516.53.69 -wo-zo 12- 
17uzo 12-I6u
“Het verhaal van een cultuurjaar in beeld” - Taco van der Eb [tot 1/2]

Maastricht 

Ok

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <£>043/329.01.90 - di-zo ll-17u 
"Bonnefanten Festival, 36 exposanten van PJ.H. Cuypers tot de jongste 
generatie"Jens Stittgen - tekeningen/”Fallen” - Andreas Slominski [tot 1/2]

- ■ Landbouwbelang
Maasboulevard, naast Kamer van Koophandel - Maastricht ©043/362.25.06 - 
wo-zo 13-18u
"(P)reservations" - Henrik Hakansson, Carsten Holler, Suchan Kinoshita, 
Florence Manlik, Mike Tyler [tot 15/2]

Middelburg

■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22-3011 CLRotterdam 0010/413.50.55-wo-zo 12-17u 
‘Rotterdam-Wien” - Elfriede Baumgartner, Joerg Borger, Sigrid Kurz, Michaele 
Moscouw, Klaus Pamminger [11/1 tot 8/2] 
“Canal du Nord” - Patrick Tosani [15/2 tot 22/3]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 0 010/414.51.51 - wo-zo 13-17u 
“Ladenkastproject’ ’ - Gilbert van Drunen, Loæne Bourguignon [17/1 tot 7/2] 
“Canal du Nord” - Claude Viallat [14/2 tot 22/3] 
■ Salle de Bains
Mauritsstraat 167- 3012 CH Rotterdam 0010/413.91.39 - do-za 13-17u
“Canal du Nord” - Philippe Caurant [14/2 tot 22/3]
■ Galerie RAM
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam 0010/412.31.33 - op afspraak 
“Canal du Nord” - Lorene Bourguigon, M. te Winkel, S. Compte, O. Egberts, 
VJ. Phaff, Ph. Laleu... [14/2 tot 26/3]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BMRotterdam 0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u 
‘Trapdoor, selectie Rijksacademie" [9/1 tot 8/2]
“Canal du Nord” - Gilgian Gelzer. Sylvie Franchon, Peter Soriano [14/2 tot 22/3]
■ De Vaalserberg
Witte de Withstraat44 - 3012 BR Rotterdam 0010/414.88.74 - do-zo 13-17u 
“La vie complex” - Anja Czioska, Francien van Everdingen, Reinaart Vanhoe/ 
Filmkeuze van Esther Urlus [18/1 tot 15/2] 
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 -3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Dismal sciences, retrospectieve Allan Sekula 1972-1996” [tot 25/1]
“Airport, de verbeelding van het vliegveld in de fotografie” - Rits Rotgans, Peter 
Fischli & David Weiss, Gary Winogrand, Martha Rosier... [ 1/2 tot 15/3] 
■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam 0010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u vr 
10-17u za-zo 13-17u
“Canal du Nord” - Klaar van der Lippe, Olivier Zabat, Sylvie Blocher, Serge 
Compte [14/2 tot 22/3]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam 0010/436.00.15 -vr-zo 12-17u
Casper Hoogzaad, Richard Francisco [tot 8/2]
“Canal du Nord” - Eva Klee, Edda Renouf [14/2 tot 22/3]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20-3015 CK Rotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17uzo 11- 
17u
“Deadpan” - Steve McQueen - filminstallatie/”Belgium affair" - Lidwien van de 
Ven - filminstallatie [24/1 tot 7/2]
‘Rondom Raphaël, prenten en tekeningen uit de Italiaanse hoog-renaissance uit 
eigen bezit” [tot 15/3]
“Loplop/re/presents: the im/pulse to see” [tot 22/2]
“Max Ernst in beeld, The Capricorn Trust-collectie, New York"l'Geschreven 
werelden, de visie van Rosalind Krauss op het surrealisme”/”Lighthouse” - Jorge 
Pardo - installatie [tot 8/3]
Paul Beckman/Marcantio RaimondiP'Het gebruiksvoorwerp: minnelust” [tot -/3] 
“Francis Picabia, late schilderijen (1933-1953)” [28/2 tot 31/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CBRotterdam 0010/440.12.00 -di-za 10-17u zo ll-17u 
"Planologische hallucinaties” [tot 18/1] 
“De nieuwe rivierdijken” [tot 8/2]
"Momentaufname Baustelle Berlin” [tot 28/2]

“Alexandre Trauner, architect van de illusie, 50 jaar filmdecors” [24/1 tot 8/3]
“Schiphol; waar landen we?" [20/1 tot 8/3]
“De regie van de stad, 100 jaar stedenbouw in Europa” [tot 5/4]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10-17u zo ll-17u 
“De Haagse School, een groots overzicht” [tot 18/1 ]
Dirk Braeckman - fotografie [tot 1/2]
‘The Indoor Land Art Program” - Judith Koning, Peter Kempff, Aldert
MantjeSandra Derks, Kathy Burkhardt.. ./"Milieu kunstprijs, blauwdrukken voor 
een groene toekomst ’ [tot 8/2]
“W.OJ. Nieuwenkamp (1874-1954), eerste kunstenaar op Bali" [tot 1/3] 
“Henriette Ronner-Knip (1821-1909), poezenportretten uit de Belle Epoque” [14/ 
2tot 26/4]
“Exactitudes” - Versluis & Uyttenbroek - fotografie [7/2 tot 19/4]
“De super insecten show” [21/2 tot 3/5]
“Colons, koloniale invloeden op Afrikaanse kunst” [14/2 tot 1/6]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade 25 - 3016DM Rotterdam 0O1O/411Z2.O1 - di-vr 10-17u za-zo H- 
17u
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [tot eind 1998]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159- 3061AB Rotterdam 0010/412.40.48 - di-zo 14-17u
Henk van Putten, Agnus Gastmans - objecten, gemengde technieken [11/1 tot 5/2]
Henk Wolvers, Nora Tholhuijsen - keramiek, schilderijen, tekeningen [8/2 tot 5/3]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <£>010/246.36.66 - di-za ll-17uzo 12u30- 
17u
“Unisono 5, Eddie D, zomercollectie 98"- [24/1 tot 8/3]

. “Het uitzicht van de duif, grafiekmap van Constant met gedichten van Jan
Elburg" [tot 8/3]
"Kunstestafette 1998; Tracy Mackenria en Edwin Janssen” [28/2 tot 19/4]

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingsestraat 239 - 4381 CG Vlissingen 00118/41.66.72 - wo-zo 12-17u 
Marenne Welten, Remco Boender, Ab van Hanegem, André Groothuizen, Jeroen
Buser [tot 1/2]

Zutphen

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 -7201 JLZutphen 00575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-ZO 13u30- 
17u
“Optisch speelgoed uit de eigen collectie” [tot 22/2]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88- 7216DEZutphen 00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-ZO 13u30- 
17u
Judith de Boer - schilderijen, collages [tot 22/2]

Oostenrijk

Krems

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8- 3504 Krems 002732/82.669
"T/Eye/World, the art of vision” - Alfons Schilling/Paul Zwietnig-Rotterdam -
tekeningen [tot 8/2]
"In the realm of phantoms” [22/2 tot 1/6]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrurmer Strasse3 - 5020Salzburg 00662/842.29.40 - di-zo 10-17u
Annelies Oberdanner [tot -/l]

Wien

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 001/521.89-0
Alpenblick, die zeitgenössische Kunst und das Alpine [tot 1/2]
“Cremaster 1” - Matthew Barney [tot 8/2]
"Perspektive Übersee, Österreichische Photographen in amerikanischen Exil

(1929-1939)” [tot 15/3]
Nan Goldin [27/2 tot 3/5]

Spanje

Barcelona

■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15 - di-zo ll-20u
Antoni Tapies [29/1 tot 22/3]

Santiago de Compostela

■ Centro Galego de Arte Contemporanea
Valle Inclan -15704 Santiago de Compostela 00981/57.79.26 - di-za ll-20u zo 
ll-14u
“Marcel Broodthaers, cinéma”/Alberto Datas [tot 22/2]
Anish Kapoor [15/1 tot -/3]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St.-Alban-Graben 16 - 4000Basel 0061/271.08.28 - di-zo 10-17u
“111 Zeichnungen von 111 Künstlermn und Kiinstlerinnen” [tot 18/1]
■ Architecturmuseum
Pfluggasslein 3 - 4001 Basel 0061/261.14.13 - di-vr 13-18u za 10-16u zo 10-13u
“Junge Basler Architecturbiiros” [24/1 tot 15/3]
■ Museum Fiir Gegen wartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 0061/272.81.83 - di-zo 10-17u
“Check in!” - Carsten Holler, Rémy Zaugg, Pipilotti Rist, Jorge Pardo, Heimo 
Zobernig... [tot 8/3]

Bern

• Zeeuws Museum Abdij3-4331 BKMiddelburg 00118/62.66.55-di-
vr 10-17u za-ma 13u30-17u
"Saudara, portretten en (levens)veriialen van oudere Molukkers" [tot 1/3]

Nijmegen

Sittard

■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbmekweg 113 A - 6132 Sittard ©046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
Enk J. De Jong, Jusuf Hadzifejzovic, Jos Berkers [25/1 tot 1/3]

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz, 1 - 3005Bem 0Ó31/351.00.31 -dil0-21uwo-zo 10-17u 
“Genius loci” - Georges Descombes & Carmen Perrin, Ayse Erkmen, Andrea 
Fraser, Richard Venlet... [24/1 tot 8/3]

Zurich
■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 0024/322.91.93 - ma-za 10-17u zo 13- 
17u
Marjolijn van den Assem - schilderijen, tekeningen [31/1 tot 1/3] 
‘Topografische etsen van HE. Roodenburg (1895-1987)” [tot 25/1] 
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen 0024/360.17.46- do-zo 13- 
17u
Geertrui van der Craats, Erik Odijk, Ania Rachmat, Henk van der Giessen [1 tot 
22/2]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg 4 - 6041 JE Roermond £>0475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14- 
17u
Joep Nicolas - glaswerk [tot 18/1]

O
Otterlo

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat 42 - 5017 CS Tilburg <£>013/544.42.40 - do-zo 13-17u
“Switch, 1ste aflevering; vals plaf ’ - Diederik Klomberg, Frans Verschoor” [tot 1/2] 
■ Scryption
Spoorlaan434A -5038 CHTilburg <£>013/580.08.21 - di-vr 10-17uza-zo 13-17u 
“Copy art, kopiëren met de K van Kunst” [tot 1/3]
■ Stichting De Pont
Wilhebninapark 1 - 5041EA Tilburg <£>013/543.83.00 - di-zo ll-17u
Giuseppe Penone - beelden, tekeningen [tot 8/2]
“You are the weather" - Roni Hom - fotografie [tot 3/5]
“De tuin van John Körmeling" [tot zomer 1998]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96 - 5046 GNTilburg <£>013/536.74.75 - di-vr 10-17uza-zo 12-17u
“European art quilts"P'Uit het textielverleden AaBe Textiles cm Focus” [tot 8/2]
“Gereedschap” - Jorge Baldessari [tot 1/3]
“Schenking archiefmateriaal Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken” [tot 5/4] 
“Mooie stukken, 40 Tilburgers kiezen uit 40 jaar collectie” [14/2 tot 10/5]
“No sentimental journey in womenswear” [5/2 tot 17/5]

■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“Arnold Böcklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst, eine Reise ins Ungewisse" [tot 
18/1]
“L’exposition nationale 1896 à Genève” [13/2 tot 10/5]
“Von Anker bus Zünd, die Kunst im jungen Bundesstaat 1848-1900” [13/2 tot
10/5]
“Ferdinand Hodler, Fotoalbum” [27/2 tot 24/5]
“Ferdinand Hodler, Tanz und Streit’ [27/2 tot 7/6]
■ Museum fur Gestattung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u
“Dialog im Dunkeln, eine ausstellung über das Sehen” [21/2 tot 19/4]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034Zurich 001/383.43.76
“Objets du désir, Produkte zum Lieben und Brauchen" [tot 18/1 ]

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6- 6731AW Otterlo (£>0318/59.12.41 : di-zo 10-17u
“Experiment en ruimte; Picasso, Gonzalez, Miro en Chillida" [tot 18/1]

Roosendaal

Utrecht 

• Casco
Oudegracht366- 3511 PP Utrecht <£>030/231.99.95-wo-zp l3-17u30
“Breakfast” - Begona Munoz Garcia [11/1 tot 8/2]

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JSRoosendaal © 0165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Tineke van Veen, Martien Hoevenaars - glaswerk, schilderijen [25/1 tot 2/3]

Rotterdam

■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZ Rotterdam <£>010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
Marianne Fontein, Frank Thonus [tot 1/2]
Biemans Concern, Darryl de Blies, Peter Hofland [7/2 tot 8/3]
■ Maritiem Museum Prius Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011 EA Rotterdam <£>010/413.26.80 - di-za 10-17u zo ll-17u 
‘Reders aan het roer, uit de archieven van Nedlloyd 1870- 1970"P'Netwerk;
50.000 foto’s digitaal” [tot 8/3]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <£>077/351.34.57- di-vr 10-16u30 zd- 
Zpl4-17u
“Triptych, een blik op Nederlands realisme in de 20ste eeuw” [tot 20/2]

Vlissingen

■ Kunstuitleen Vlissingen
LangeZelke91 -4381 EZVlissingen <£>0118/41.66.72
“Kunst met een stekker" - Kees Aatjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [21/2 tot 21/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 maart 1998. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 februari 1998 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 65 - JANVARI-FEBRUAR11997 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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

NUMMER 66 - MAART-APRIL1997 

■ Rudi Laermans Over neokritiek en staatsliberalisme ■ 
Pierre Bourdieu In de greep van de journalistiek ■ Bart 
Meuleman Yves Desmet ■ Dirk Lauwaert Plassen tegen de 
maan Over Face à l'histoire ■ Craigie Horsfield 02.03.97 ■ 
Dirk Pültau Texte zur Kunst en de contextuele marge van het 
kunstwerk ■ Sven Lütticken Incarnaties van de avant-garde 
The return of the real van Hal Foster

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
vooraf gaandelijke 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 redac
tie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
• Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.
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NUMMER 67 - MEI-JUNI 1997
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ W.J.T. Mitchell Wat willen beelden nu werkelijkl ■ Bart 
V erschaffel De beeldruimte van het stilleven (van Cotân 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 Grow en Stefan Germer van Texte zur Kunst

NUMMER 68 - JVU-AUGVSTUS1997 

■ 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 
Dario 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 Münster 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

NUMMER 70 - NOVEMBER-DECEMBER 1997 

■ Rudi Laermans De supplementen van de democratie Bedenkingen 
over kunstadvisering ■ Ernst van Alphen De representatie van 
ruimte en de ruimte van de representatie ■ Mark Kremer Landjepik 
in de grote boze stad Bij Vito Acconci's Park in het Water ■ Steven 
Jacobs "Get Killed and Maybe They Will Notice You" Over Dial 
H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimonprez ■ Eddy Bettens Apocalyp
tische verhalen, alledaagse momenten Over de terreur in Don DeLillo 's 
Mao II ■ Bart Meuleman Het gebruik van woorden ■ Dirk Pültau 
Parijs-Brussel/Brussel-Parijs De Frans-Belgische artistieke betrek
kingen: een geïllustreerd feitenrelaas ■ Dirk Pültau Gent-Antwer
pen/Antwerpen-Gent ■ Koen Brams Vlaanderen in Barcelona ■ 
Ilse Kuijken Een beweging van veel dingen, in veel verschillende 
richtingen tegelijk, zonder climax en zonder middelpunt Een inter
view met Uri Tzaig

AUTEURS 

■ Benjamin H. D. Buchloh Doceert over moderne en heden
daagse kunst aan het Barnard College van Columbia University 
(New York). Publiceerde talrijke essays over moderne kunst en 
hedendaagse kunst. Executive editor van het Amerikaanse tijd
schrift October.
■ Bernadette Klasen Studeerde en doceerde Film- en Opvoerings- 
kunsten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Was verbon
den als redactrice aan het tijdschrift Versus.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.L. en is 
actief als essayist. Als redacteur verbonden aan het Benjamin- 
joumaal. Hij werkte mee aan de essaybundel 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.
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen 
in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde 
Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Verbonden 
aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Am
sterdam.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raaf sinds januari 1994.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende 
Kunsten van Rotterdam. Van hem verscheen in 1997 de essay
bundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst in de boeken
reeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Hij werkte mee 
aan de essaybundel Het wakende woord (over Maurice Blanchot), 
verschenen bij SUN in 1997.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Gebundelde teksten: De Glans der 
Dingen (Vlees & Beton, 1989) en Figuren. Essays (Vlees & Beton, 
1995).
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van tijdelijke of permanente projecten van kunstinstellingen. ...
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