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Poëtica
Poëtica als strategie: Carl Einstein

Met ‘poëtica’ als thematisch uitgangs
punt van dit nummer hebben we het 
ons niet gemakkelijk gemaakt, want 
waar slaat deze term eigenlijk op? Bij 
een poëtica gaat het on tegensprekelijk 
om theorievorming, die in enge zin te 
maken heeft met de dichtkunst, en in 
brede zin met de kunsten in het alge
meen. Meteen stelt zich al een eerste 
probleem: is de mate van conceptuali
sering zo algemeen dat een poëtica bij
voorbeeld tegelijkertijd een literaire én 
een plastische praktijk kan betreffen? 
Deze vraag roept onmiddellijk een an
dere kwestie op: is een poëtica het werk
instrument van de kunstenaar (en dus 
vooral prescriptief, en exclusief met 
betrekking tot zijn eigen praktijk), of is 
een poëtica het speeltje van de criticus, 
theoreticus of filosoof (en eerder 
descriptief, en met betrekking tot één 
of meerdere artistieke projecten)?
De begripsverwarring is misschien min
der het gevolg van onwil om tot een 
duidelijke definitie te komen, dan wel 
het resultaat van fundamentele on
kunde. De term ‘poëtica’ heeft in de 
eerste plaats betrekking op de - niet 
noodzakelijk geëxpliciteerde, laat staan 
op schrift gestelde - theoretische in
zichten van de kunstenaar die zijn werk
zaamheden sturen, al is het overduide
lijk dat de kunstenaar hiervoor meestal 
niet goed toegerust is. De criticus, theo
reticus of filosoof mag zich dan op het 
terrein van de theorievorming in zijn 
sas voelen, als het eropaan komt om die 
theoretische inzichten af te leiden uit of 
te toetsen aan kunstwerken, blijkt niet 
zelden een immense unheimlichkeit. 
Ongemerkt vinden zij elkaar toch, de 
kunstenaar en de theoreticus, en krijgt 
zoiets als een poëtica gestalte: bij de 
kunstenaar, door te scharrelen in theo
retische werken allerhande, en bij de 
theoreticus, door uit de mistige, vaak 
quasi-mystieke uitspraken van de kun
stenaar datgene te pikken wat hem goed 
uitkomt.
Omdat het haast onmogelijk is om aan 
deze valstrikken te ontsnappen, is het 
wellicht aangewezen om ze op een ern
stige manier productief te maken. Dat 
is alleszins wat we in dit nummer ge
probeerd hebben. Om heel concreet te 
zijn: we zijn op zoek gegaan naar deze 
kruispunten tussen artistieke praktijk 
en theorievorming, Jacq Vogelaar bij 
Carl Einstein (als literair auteur en 
kunsttheoreticus), Dirk Pültau bij 
Arnold Schonberg (als componist en 
beeldend kunstenaar) en Ernst van 
Alphen bij Mariene Dumas (als beel
dend kunstenaar en auteur van aante
keningen en teksten). In dit nummer 
vindt u ook drie recente gedichten van 
Bart Meuleman, met het voorstel om 
deze poëzie te lezen als handelend over 
poëzie.
Verder in dit nummer: Mare Holthof 
over Austria im Rosennetz - Visionair 
Oostenrijk', Rudi Laermans over Aan
genaam Verblijf van Maarten Delbeke; 
en Het Mysterie Magritte, de tweede 
aflevering van de strip De lage landen.
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Elke kunstenaar heeft wel een idee over 
kunst in het algemeen, al was het maar om 
bij benadering te weten welke positie zijn 
werk daarin heeft - of daarbuiten, zo dat al 
kan. Geen kunstenaar zonder poëtica, want 
niemand maakt kunst uit het niets, zonder 
eerst gekeken, gelezen, geluisterd te hebben 
en zich een zekere voorstelling van kunst 
eigen te hebben gemaakt. Een poëtica komt 
vaak voor rekening van een criticus die uit 
het werk van een kunstenaar algemene op
vattingen destilleert of, gemakzuchtiger, uit 
diens werk uitspraken en meningen sprok
kelt. Vervolgens kan het werk door anderen 
weer worden getoetst aan die toegeschreven 
poëtica - geen wonder dat al sinds mensen
heugenis de pose van de kunstenaar als 
enfant sauvage bestaat, de kunstenaar die 
zich van de domme houdt omdat in de kunst 
niets zo erg is als voor cerebraal of intellec
tueel te worden versleten.
Een expliciete poëtica kan het werk verhel
deren maar ook vertroebelen of er zelfs het 
zicht op ontnemen. Het komt voor dat de 
kunstenaar, voordat hij aan het werk gaat, 
over een groter plan of over een kunst
opvatting beschikt. In de praktijk zal het 
eerder zo zijn dat de kunstenaar al doende 
een visie ontwikkelt op het werk dat hij 
onder de hand heeft. Die opvatting kan hij 
eventueel toepassen op zijn metier en de 
kunst in het algemeen (en in één moeite door 
misschien vertalen in een visie op de hele 
werkelijkheid). Zo’n poëtica ontstaat dus 
proefondervindelijk, als een bijproduct, in 
de schaduw van het werk - het is eerder 
expliceren, in de zin van uitspreiden van het 
werk, dan expliciteren. Daarmee komen we 
in de buurt van een ander type, dat van de 
kunstenaar-filosoof of wat ook wel Artisten- 
Metaphysik wordt genoemd, een denken dat 
nog niet gerubriceerd is en zich meestal 
manifesteert in een mengvorm van denken 
en literatuur, fictie en essayistiek. Het be
lang van zo’n uitgesproken poëtica ligt dan 
vooral in de toelichting op het eigen werk. 
Maar wat indien ze als theorie op eigen 
merites beoordeeld wil worden? In dat ge
val hebben we met een ander soort tekst te 
maken die een andere lectuur vereist. Er is 
evenwel een tussenvorm die vaker voor

komt en moeilijker te grijpen valt, wanneer 
de kunstenaar zich in zijn beschouwingen 
met hetzelfde bezighoudt als in zijn literair 
of beeldend werk, maar met andere midde- 
len- juist dat laatste leidt nogal eens tot 
misverstanden.

Een buitenstaander

Zo’n type auteur die op verschillende ni
veaus met hetzelfde bezig was, is Carl 
Einstein (1885-1940), een Duitse schrijver 
en kunstcriticus die door Willy Roggeman 
begin jaren ’60, toen er voor het eerst 
Gesammelte Werke verschenen (wat een 
enigszins voorbarige omschrijving was), een 
“anonieme 20ste-eeuwer” is genoemd. [1] 
Naamloosheid was niet meteen Einsteins 
streven en bescheiden was hij allerminst. 
Als schrijver van de korte roman Bebuquin 
(1912) werd hij wel degelijk opgemerkt - de 
dadaïst Hugo Ball noemde enkele jaren la
ter de roman zelfs zijn belangrijkste 
inspiratiebron. Einstein liet duchtig van zich 
horen met polemische artikelen in het blad 
van de expressionisten, Aktion, en in 
dadaïstische en andere tijdschriften. Meer 
naam maakte hij als kunstcriticus die als een 
van de eersten over Afrikaanse kunst schreef, 
terwijl hij zich eveneens al vroeg op wierp 
als pleitbezorger van het kubisme. In Frank
rijk, waar hij zich eindjaren ’20 definitief 
vestigde, waren maar weinigen op de hoogte 
van zijn vroege geschriften en in Duitsland 

. wist men niet wat hij in Parijs deed. Tijdens 
zijn Parijse jaren bleef het Duits bovendien 
de taal waarin hij dacht en schreef. Hij 
raakte betrokken bij het blad Documents, 
werkte samen met onder meer Georges 
Bataille en Michel Leiris, en vervulde een 
actieve rol in het befaamde internationale 
tijdschrift Transition. Het meest bekend 
werd hij met zijn Kunst des 20. Jahrhunderts, 
die als deel van de gerenommeerde 
Propylen-kunstgeschiedenis in 1926 ver
scheen, een eigenzinnige kijk op de beel
dende kunst van (het eerste kwart van) deze 
eeuw, die verrassend houdbaar is gebleken. 
Anoniem was hij dus allerminst, hij werd 
gerespecteerd, als literair auteur, criticus en 
kunstkenner, en gevreesd om zijn scherpe, 

genadeloze oordelen. Het klopt echter dat 
hij mettertijd een onbekende is geworden én 
gebleven, ondanks alle pogingen sinds de 
jaren ’60 om zijn werk eindelijk weer en 
soms voor het eerst toegankelijk te maken. 
Een buitenstaander is hij altijd geweest, 
daar maakte hij het bewust ook naar, door 
zijn kritische instelling, zijn ongemakke
lijke stijl en (steile) stellingen, en doordat 
zowel de onderwerpen die hij aan de orde 
stelde als zijn visie daarop nieuw waren. 
Einstein was ook moeilijk te plaatsen omdat 
zijn literaire, kritische en radicaal-politieke 
activiteiten niet zo makkelijk met elkaar te 
rijmen waren. Hoewel hij aan expressio
nistische en dadaïstische bladen meewerkte, 
wilde hij per se niet voor expressionist of 
dadaïst doorgaan. Als hij literair, kritisch, 
theoretisch, kunsthistorisch werk publi
ceerde, was hij nooit alleen maar schrijver, 
criticus, theoreticus, laat staan politicus. Hij 
nam weliswaar deel aan de Spartakus- 
opstand en vocht in de Spaanse burgeroor
log, maar hij heeft zich nooit bij een partij 
aangesloten. Revolte paste als houding be
ter bij hem dan identificatie met een bepaald 
doel. Zijn methode was zijn hele leven lang 
de kritiek, de permanente reflectie. Sinds de 
jaren ’60 heeft men menigmaal geprobeerd 
zijn kunstopvattingen als een samenhan
gende kunsttheorie te presenteren. Dat heeft 
enorme molshopen opgeleverd, waaraan je 
hooguit kunt zien dat er stevig gegraven is, 
maar Einstein was helemaal niet uit op een 
globale theorie - theoretisch was hij een 
verklaard eclecticus.
Over zijn literaire teksten werd meermaals 
beweerd dat het enkel probeersels waren, 
die hij opgaf toen hij kunstcriticus werd. 
Zelf heeft hij meermaals gezegd dat hij het 
liefst alleen met literair proza was doorge
gaan en dat hij zijn kunstkritieken, hoezeer 
hij er ook om werd geprezen, als bijzaak 
beschouwde, als zaak vooral, om in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Een 
belangrijke reden om het literaire werk te 
laten rusten, was dat hij zich in zijn proza 
niet begrepen voelde, zelfs niet door zijn 
vrienden. Tientallen jaren heeft hij aan een 
vervolg op zijn debuut gewerkt, Beb II en 
F lucht waren de werktitels, maar het project



heeft alleen maar massa’s aantekeningen 
opgeleverd - het bewijst dat opschrijven 
iets heel anders is dan schrijven, dat geldt 
voor proza evengoed als voor essayistiek. 
Er ligt dus geen grote moderne roman in 
Einsteins nalatenschap begraven. Toen Carl 
Einstein op het einde van zijn leven wel een 
esthetica wilde schrijven, met als titel Traité 
de la vision (Verhandeling over de blik), 
kwam hij alweer niet verder dan een plan 
dat, zoals uit de nalatenschap blijkt, uit 
ellenlange reeksen vragen en stellingen be
stond. Met terugwerkende kracht had hij, 
direct aanknopend bij zijn monografie over 
Georges Braque (1934), alles wat hij ge
dacht, gezien en geschreven had, willen 
onderbrengen in een boek over de waarne
ming. Hij wist wat hij wilde, kwam aan 
schrijven (uitdenken) echter niet toe.
Er is naar verhouding - gezien zijn margi
nale positie - veel over Einstein geschre
ven, vooral in de jaren ’70 en ’ 80, enigszins 
in het kielzog van de belangstelling voor 
Bertolt Brecht en Walter Benjamin. [2] De 
teksten (portretten, inleidingen, gelegen- 
heidsstukken) van Helmut Heissenbüttel 
spreken mij het meest aan. Ze zijn ook het 
meest in de geest van Einstein zelf, en dat is 
geen toeval, want ook Heissenbüttel is in de 
jaren ’50 en ’60 begonnen als experimen
teel dichter, die vervolgens zijn gezichts
veld essayistisch uitbreidde.
Het is mijn stelling dat bij Einstein beter 
geen onderscheid gemaakt kan worden tus
sen literair werk en poëtica, net zomin als 
tussen literair en kritisch proza, tussen kunst 
en filosofie - en dat het verband vooral te 
zoeken is in zijn stijl van schrijven, die 
tevens een stijl van denken is, een weerbar
stige stijl, in zijn instelling, belangstelling, 
houding of hoe je zijn ‘strategie’ ook moet 
noemen. Reflectie bracht automatisch een 
gebroken, korte en fragmentarische vorm 
met zich mee, zowel in het proza als in de 
essayistiek. In een brief schreef hij ooit: “Bij 
mij voel ik overal het fragment; elke zin die 
ik schrijf, zou ik m’n hele leven door kun
nen veranderen.” In feite was dat ook zijn 
werkwijze.

Rollenspel van ideeën

In 1904 verhuisde de jonge Einstein van 
Karlsruhe naar Berlijn waar hij filosofie, 
kunstgeschiedenis, klassieke talen en zo 
meer studeerde. Hij liep college bij onder 
andere Georg Simmel, Alois Riegl, Heinrich 
Wölfflin en bekwaamde zich door zelfstu
die in Plato, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, 
Mach, Fiedler, Baudelaire, Flaubert, 
Mallarmé en noem verder maar op. In het
zelfde jaar begon hij ook aan een tekst te 
werken die zijn literair debtiut zou worden: 
Bebuquin. [3]
Alle voomoemde dichters en denkers dui
ken in Einsteins eersteling op, in ironische 
parafrasen, halve citaten, verbasterd, door 
elkaar gehusseld, deels serieus, deels kri
tisch, deels persiflerend en dat ook nog eens 
allemaal tegelijkertijd. In Bebuquin wordt 
een rollenspel met alle belangrijke kunst
opvattingen en filosofische formules van 
die tijd opgevoerd. In het vijfde hoofdstuk 
staat bijvoorbeeld de volgende lapidaire 
uitspraak: “Negatie zegt helemaal niets, 
bevestiging al evenmin. Kunst begint met 
het woordje anders.” In één zin wordt Hegel 
opzijgezet, Nietzsche gepasseerd en een 
dilettantische definitie van kunst gegeven. 
Maar als men niet ziet waarop iets een satire 
is, wordt het iets absurds - zo is Bebuquin 
dan ook gelezen, net zoals Ubu Roi van de 
jonge Jarry, maar het is uiteraard veel meer, 
al maakt het spel met verwijzingen beide 
teksten in bijna alle opzichten gedateerd. 
In Bebuquin acteren geen personages in de 
klassieke zin van het woord. Bebuquin, 
Böhm, Euphemia en alle anderen zijn sa
mengestelde, complexe figuren, die ook wel 
multipele personages zijn genoemd. De on
dertitel van Bebuquin - de dilettanten van 
het wonder—is al een indicatie dat Einstein 
zijn figuren vanuit een zekere distantie be
handelt. De dilettant is een fantast met on
toereikende middelen, zo wordt ergens ge
zegd, hij wil wel anders maar kan niet. Het 
wonder zou een schepping uit het niets zijn, 
al was het maar het creëren van een eigen 
ruimte, een persoonlijke wereld in plaats 
van een kopie - Bebuquin: “Ik wil geen 
kopie, geen beïnvloeding, ik wil mijzelf, uit 
mijn ziel moet iets heel eigens komen...” - 
maar de dilettanten beschikken niet over 
een visie die sterk genoeg is om met de 
conventies en de rationele logica te breken 
en een eigen realiteit te scheppen, een meta
morfose te realiseren. Dat mag hilarische 
scènes opleveren, maar Einsteins inzet was 
meer dan serieus: het ging om niet minder 
dan de vraag of er in de moderne tijd nog een 
idee was waarnaar en waarvoor men kan 
leven.
Wat traditioneel de handeling heet, waarin 
afgeronde karakters voorkomen, is in 
Bebuquin een reeks bewustzijnstoestanden 
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met ideeën als hoofdpersonen, scènes die 
minder door een tijdsverloop dan door een 
gedachtenconstructie worden bijeengehou
den, episodes die ook niet lineair verlopen 
en voortdurend wisselen van register, han
delingen die opeens plaats maken voor een 
bespiegeling, een betoog of een gezang. 
Dialogen zijn er niet, het zijn monologen die 
langs elkaar heen schuiven, facetten van een 
ingewikkelde gedachtengang, zodat er zo
iets als een collectieve monologue intérieur 
ontstaat.
Het ‘ik’ wordt door Bebuquin en Böhm als 
een fictie ervaren waarvan ze verlost willen 
worden, net zo goed als van de ideologie 
van de werkelijkheid als een samenhan
gende eenheid. Einstein is z’n leven lang op 
de ideeën van Ernst Mach doorgegaan. “De 
leer van het eenzijdige Ik wordt tenietge
daan door de theorie van het verdwijnen van 
het Ik, en de leer van de eenheid van het 
werkelijke wordt door de dialectiek van het 
pluralisme van de werkelijkheid opgehe
ven,” schreef hij in een scherp artikel naar 
aanleiding van de honderdste sterfdag van 
Goethe (1932). “Voor ons gelden hallucina- 
torische, eenvoudige ideeën, ontrationali- 
sering en verandering van de mens, nieuwe 
vormen voor zijn geest en zijn taal. In het 
bijzonder door het hallucinatorische zullen 
wij tot de collectieve krachten doorstoten.” 
Bebuquin is geen roman waarin een kunst
theorie ontwikkeld of geïllustreerd wordt, 
ook geen roman over of tegen een bepaalde 
mentaliteit. Het is öök geen roman over een 
kunstenaar, hooguit over iemand die wil 
scheppen, uit het niets, en de hindernissen 
die hij daarbij ondervindt. Wat nieuw aan 
Bebuquin lijkt, is in bijna alle gevallen inge
geven door onwil om traditionele schema’s 
te volgen. Einstein was vooral bezig ex 
negativo een eigen literaire vorm uit te pro
beren, dat wil zeggen door al schrijvend en 
construerend de invloeden van het symbo
lisme, in het bijzonder die van de door hem 
aanvankelijk bewonderde Mallarmé, van 
Stefan George en anderen uit te schakelen. 
Bebuquin is geen geslaagde roman, het is 
niet eens een roman, laat staan een proto
type van een open roman zoals Eco die ooit 
gedefinieerd heeft, maar al doende opende 
Einstein wel literaire mogelijkheden die tot 
dan toe nauwelijks door iemand waren aan
geboord.

Kubistisch proza?

Einsteins debuut is weleens als kubistisch 
proza getypeerd, al schreef hij het op een 
moment dat de term ‘kubisme’ nog bedacht 
moest worden. Die typering werd misschien 
ingegevèh doordat hij zich veelvuldig met 
het kubisme heeft beziggehouden, maar 
stoelt verder uitsluitend op een uitspraak 
van Einstein zelf. Die uitspraak dateert van 
begin 1923 en staat in een brief aan een 
vriend, de kunsthandelaar Daniel Henry 
Kahnweiler. De brief is echter nooit ver
stuurd, laat staan dat hij voor publicatie 
bedoeld was. In een moeilijke tijd trad 
Einstein in een fictieve dialoog met een 
vertrouwde over ideeën waarmee hij al lan
ger rondliep en eindelijk iets wilde doen. Na 
te hebben vastgesteld dat de literatuur hope
loos bij de schilderkunst en wetenschap 
achterliep, schreef hij dat hij “in Bebuquin 
in 1906 onzeker en aarzelend” bepaalde 
thema’s had aangevat zoals de subjectieve 
beleving van de tijd en de opsplitsing van 
het subject: “Het werk van de ‘kubisten’ 
was voor mij een bevestiging, dat een an
dere nuancering van de gewaarwording 
[Empfindung, ook ‘gevoel’ en ‘waarne
ming’] mogelijk is.” Einstein zag - hoe 
onzeker en intuïtief ook - bepaalde van zijn 
ideeën door ontwikkelingen in de schilder
kunst bevestigd. Van ontlening of beïnvloe
ding is er nooit sprake geweest.
Veel vroeger, in 1912, in de tekst Over de 
roman had hij reeds, los van de schilder
kunst, en dus ook zonder expliciet over het 
verschil tussen literaire en beeldende mid
delen te schrijven, gesteld dat het kunstwerk 
een kwestie van willekeur is (want waar 
begint en waar eindigt een gebeurtenis?), 
dus iets kunstmatigs bij uitstek: “Het gaat 
erom, in de roman beweging uit te beelden 
- een opgave die volstrekt niets met het 
descriptieve te maken heeft. (...) Waarde
vol in de roman is - wat beweging teweeg
brengt.” In Bebuquin was beweging er vooral 
een in de geest, een verandering van ge
dachten, waarbij het om bewustzijns
toestanden ging, om metamorfosen - en een 
trefwoord daarvoor was: het wonder, de 
schepping van iets nieuws. Op een andere 
plaats, B riefüber den Roman (1911,inl916 
herdrukt Onder de laatdunkende titel 
Didaktisches für Zurückgebliebene) vari
eerde hij op het voorgaande: “De zin van de 
roman is mensen en dingen in één lijn te 
bewegen, de roman biedt niet het leven van 
mensen, maar toont de tijd dat zij zich 
bewegen om hun lot te volbrengen.” Al deze 
voorbeelden ten spijt wappert boven elke 

studie over Einstein de vlag van het kubisme, 
net zoals de kwalificatie ‘absoluut proza’, 
waarmee Gottfried Benn hem probeerde te 
confisqueren, nooit meer van zijn werk kan 
worden losgeweekt. Zo besmettelijk kan 
een poëtica - of een poëticale uitspraak - 
blijkbaar zijn, dat anderen, kunstenaars en 
critici, er zich in hun eigen lectuur en be
schouwing niet meer van kunnen ontdoen. 
Het is bij Einstein belangrijk te weten wan
neer hij iets geschreven heeft, zeker als men 
geneigd is de analogie met kubistische ex
perimenten al te letterlijk te nemen. De 
eerste vier hoofdstukken van Bebuquin pu
bliceerde Einstein al in 1907 - in dat jaar 
onderbrak hij zijn studies én verbleef hij een 
tijdje in Parij s, waar hij het werk van Picasso 
en anderen leerde kennen en persoonlijk 
kennis maakte met Kahnweiler en misschien 
ook al met sommige schilders. Deze con
frontatie met de kunstwereld werkt mis
schien door in het hoofdstuk, dat hij daarna 
geschreven moet hebben, dat met een 
expressionistische bewegingsevocatie be
gint en een nieuw personage - de kunst
schilder Lippenknabe - ten tonele voert. 
Heinrich Lippenknabe geeft een volstrekt 
serieuze beschouwing ten beste, waarin hij 
de vorm (al ziet hij van het woord zelf af) 
onderscheidt van het begrip en het symbool, 
het logische en de ervaring. “Misschien 
baart de vorm nieuwe dingen,” eindigt hij 
optimistisch. Misleid door slordigheden in 
de interpunctie van zelfs al de eerste edities 
van Bebuquin, is dit betoog over de vorm 
vrijwel door iedereen aan Bebuquin toege
schreven. Dat is echter volkomen in strijd 
met de rolverdeling in de roman, waarin 
Lippenknabe de kunst vertegenwoordigt 
terwijl Bebuquin en zijn alter ego, de le
vende dode Böhm, uitdrukkelijk geen dich
ter of kunstenaar willen zijn omdat ze een 
hogere realiteit nastreven - Bebuquin de 
rust van de eeuwige ideeën, Böhm de gren
zeloze fantasie. Beiden beschouwen de vorm 
als een fixatie, en zij wensen de verbeelding 
door niets in haar bewegingsvrijheid belem
merd te zien.
Vrijwel onmiddellijk nadat de roman in 
1909 voltooid was, begon Einstein over 
beeldende kunst te schrijven. Uit die artike
len blijkt nog steeds geen uitgesproken pre
occupatie met de kubisten. Over de Franse 
fauvisten en de Duitse expressionisten zweeg 
hij, de Neue Sezession noemde hij een 
‘Vereinsputsch’ en over de kubisten praatte 
hij als ‘de Cézanne-leerlingen’. In Delaunay 
verafschuwde hij het journalistieke revo- 
lutiepathos, wat hem nadien ook in de 
expressionisten tegenstond, maar in het 
kubisme van Picasso, die vroeger volgens 
hem een zwakke verteller was, begon hij 
geleidelijk aan een alternatief voor het de
coratieve van de postimpressionisten te zien. 
“Rond 1908 breekt een nieuw gevoel door: 
de onverschilligheid van de technici tegen
over het motief ontwikkelt zich tot scepsis 
ten aanzien van de identiteit van het object,” 
zou hij terugblikkend schrijven.

Beschouwing over de waarneming

De kubistische vernieuwing werd door Juan 
Gris treffend omschreven: “J’essaie de 
concrétiser ce qui est abstrait - pour arriver 
à un fait réel. Le côté abstrait, je veux 
l’humaniser. Cézanne d’une bouteille fait 
un cylindre, du cylindre je fais une bouteille, 
une certaine bouteille.” Gris’ fles is niet 
meer de fles die in het eerste stadium van het 
kubisme in elementaire vormen werd ont
leed, het is ook geen afbeelding van een 
reële fles, het is een heel nieuwe fles omdat 
het deze concrete fles is, deze ene geschil
derde fles. Deze opvatting komt dicht bij het 
centrale concept van de Russische forma
listen, de ostranenie, en hun stelling dat 
door technieken van vervreemding iets ge
zien wordt als voor de eerste keer. Het is 
precies wat Einstein bedoelde met de zin die 
hij in handschrift bij het Duitse typoscript 
van zijn monografie over Braque schreef: 
“Regarder, c’est agir et voir signifie activer 
le réel encore invisible”, en dat komt weer 
bijna letterlijk overeen met de beroemde 
uitspraak van Paul Klee, dat het schilderen 
het onzichtbare zichtbaar moet maken.
In de brief aan Kahnweiler schreef Einstein: 
“Ik weet al heel lang dat wat men ‘kubisme’ 
noemt veel verder gaat dan het schilderen.” 
Het nieuwe was er, toen hij dat in 1923 
schreef, eigenlijk al een tijdje af. Van voor
vechter werd Einstein de verdediger van 
iets dat passé leek. Het kubisme was ook 
nooit een georganiseerde beweging geweest, 
het ging inderdaad zoals Einstein goed aan
voelde om een nieuw bewustzijn dat op 
verschillende gebieden tegelijk om een an
dere taal en nieuwe vormen vroeg. In een 
wel gepubliceerd artikel uit hetzelfde jaar, 
Gerettete Malerei, enttauschte Pompiers, 
waarin hij tegen degenen die triomfantelijk 
vaststelden dat Braque en Picasso het zin
kende schip van het kubisme hadden verla
ten, inbracht dat deze twee, die volgens hem 

ten onrechte in één adem genoemd werden, 
samen met Juan Gris een heel nieuwe wen
ding aan het kubisme hadden gegeven, stelde 
hij : “De problemen van het kubisme hebben 
de oorlog overleefd; want het ging niet om 
een manier, stijl of techniek; het ging om het 
ontstaan van de beeldruimte [Bildraum]', 
nog eenmaal beleefde men zonder reserve, 
zoals in de dagen van Giotto of van de 
Gotiek, wat dat is: direct zien; niet een of 
ander beeld of literair cliché. Men stootte 
door tot een proces dat iedereen beleeft; 
slechts weinigen durven het aan, dit proces 
bewust te ondergaan. Kubisme is zien zon
der vooroordelen; daarom noemen pientere 
geesten het cerebrale kunst.” In plaats van 
de indirecte en vertekenende benadering via 
begrippen, pleitte Einstein voor een onmid
dellijke ervaring, zoals die in het schilderij 
werd gepresenteerd én door de kijker actief 
zou worden beleefd. Van de kunstgeschie
denis vroeg hij dat ze het beeld zou laten 
spelen of ‘werken’ met het oog op onver
moede concepten en ongekende logica’s. In 
het al genoemde ontwerp voor een Traité de 
la vision (vision staat voor het Duitse Sehen 
en Schauen, en omvatte voor Einstein zowel 
‘het kijken’ als ‘het geziene’) heeft hij het 
over oeuvrer le voir dat in het kunstwerk 
plaatsvindt en penser le voir wat het werk is 
van de kritiek.
Einstein had niet alleen belangstelling voor 
het scheppen van een nieuwe ruimte, een 
autonome ruimte - zo zou men de kern van 
het kubistische proj eet kunnen formuleren— 
maar ook voor het beoogde resultaat daar
van: een nieuwe werkelijkheid: “Zien bete
kent het in beweging brengen van de nog 
onzichtbare realiteit” (over Braque). Kunst, 
zo zou je in het verlengde daarvan de inzet 
van Einsteins hele kritische werk kunnen 
omschrijven, interesseerde hem alleen voor 
zover zij van invloed was op een manier van 
kijken en de blik daadwerkelijk kon veran
deren. Men kan zich erover verbazen dat de 
man voor wie politieke verandering niet 
radicaal genoeg kon zijn, zich tot op het eind 
van zijn leven zo intensief met kunst en 
kunsttheorie heeft beziggehouden. Maar in 
kunsttheorie zag hij dan ook iets anders dan 
een tegen elkaar opbieden met classificaties 
en interpretaties. Ook van de kunstgeschie
denis eiste hij dat ze een opening zou creë
ren naar een nieuw weten.

Anti-naturalisme

Nagenoeg alle kunststromingen van deze 
eeuw presenteerden hun uitdrukkings
middelen als een nieuw realisme, dat de 
werkelijkheid - de nieuwe werkelijkheid 
van het machinetijdperk, van de metropool, 
van de snelle communicatie en verplaatsing 
- meer recht deed dan traditionele manieren 
om de realiteit weer te geven - met onver
mijdelijk de pretentie dat deze kunst meer 
bij de tijd was, moderner dus. Werkelijk
heidsgetrouw was gelijk aan waarheidsge
trouw, of soms zelfs gehoorzaam aan zui
vere ideeën - de moderne kunst kwam on
gemerkt terug bij het begin, bij Plato. Op
merkelijk is dat deze stelling, volgens welke 
de werkelijkheid als ethische maatstaf go, 
tot in het verst doorgevoerde estheticisme 
doorwerkte, zelfs in dat van de artistieke 
snob van het fin de siècle, “deze dilettant 
die,” zoals Arnold Hauser het formuleerde, 
“van zijn leven een kunstwerk tracht te 
maken, dus: iets kostbaars en onnuts”. Was 
het kunstwerk een doel op zichzelf, zoals 
Mallarmé en de symbolisten beoogden, het 
werd vervolgens een model voor het leven, 
dat dan toch weer de norm werd voor de 
kunst en, zoals in diverse variaties van de 
levensfilosofie, de voorrang kreeg boven 
alle vormen van intellectueel denken. Ook 
de expressionisten pretendeerden net als de 
futuristen dat ze in hun werk uitdrukking 
gaven aan het tempo, de blik, het denken en 
het voelen van een nieuw tijdperk. Maar 
betekende expressie in die zin iets anders 
dan het zo realistisch mogelijk weergeven 
van impressies? Dan was Baudelaire stuk
ken moderner toen hij uit de ontwikkeling 
van technische middelen om de werkelijk
heid natuurgetrouw af te beelden - fotogra
fie, film, geluidsweergave - concludeerde 
dat de kunsten zich voortaan dienden te 
richten op de non-figuratieve wereld van de 
verbeelding.
Misschien was het kubisme, zoals Einstein, 
en vóór hem Apollinaire, vaststelde, de eer
ste rigoureuze poging om dé natuur als 
bepalende factor uit de kunst te bannen, niet 
alleen door de beperking tot elementaire 
geometrische vormen maar vooral door de 
relativering van het onderwerp,)het object, 
het motief ten gunste van de waarneming 
zelf. Volgens Einstein streefden ook de 
impressionisten de verzelfstandiging van 
de blik na, maar lieten zij zich door de 
kritiek te zeer in de naturalistische hoek 
duwen.
In een essay over de 18de-eeuwse roman 
Vathek van William Beckford, een deca-



dent sprookje dat bijna een eeuw na zijn 
ontstaan door Mallarmé in Frankrijk en el
ders beroemd werd gemaakt, tekende 
Einstein in 1910 - Bebuquin was toen al 
geschreven maar nog niet gepubliceerd - 
expliciet zijn literaire stamboom, waartoe 
hij - behalve Beckford - Flaubert, 
Baudelaire, Swinburne en Mallarmé re
kende: “Deze kunstenaars herinnerden ons 
sinds lange tijd weer aan de ritmische 
aanschouwelijkheid, de gestileerde zintui
gen, het beeldende karakter van het kunst
werk en de constructieve aard ervan.” Het 
klinkt ons nu allemaal bekend in de oren, 
maar een woord als ‘constructie’ klonk be
gin deze eeuw - juist gezien de realistische 
traditie van schilderen naar de natuur en 
schrijven óver de werkelijkheid - menigeen 
als een vloek in de oren. Het was ook juist de 
kunstmatigheid van het kubisme - maar ook 
al van het impressionisme, dat toch hele
maal geen revolutionaire stroming was - 
die de meeste weerstand wekte. Het anti- 
naturalisme zou voor Einstein de kern Van 
zijn literaire en kritische geschriften blij
ven. De moderne kunst moest volgens hem 
iets maken dat zich met de werkelijkheid 
kon meten en zelfstandig genoeg was om er 
afstand van te nemen. Maar ook hij zou 
bevangen blijven door de morele categorie 
die het begrip ‘realisme’ in zich bergt - dat 
had te maken met zijn politieke visie en zijn 
ontvankelijkheid voor levensfilosofische 
ideeën.

De praktijk voor de theorie

Het is pas in 1923 dat Einstein overweegt 
om een kritiek op het door het naturalisme 
vernauwde zicht op de werkelijkheid, zoals 
hij die in het kubisme geconcretiseerd zag, 
op de literatuur toe te passen. Dat was waar
schijnlijk meer een wens dan een conclusie 
die hij uit zijn lectuur of literaire ervaringen 
trok. Zoals hij in het kubisme een directe 
uitbeelding van een nieuwe waarneming 
zag, moest de literatuur naar een adequate 
weergave streven van de direct beleefde 
werkelijkheid. Wat moet je je in literaire 
termen bij ‘onmiddellijke belevingswereld’ 
voorstellen? Misschien het vroege werk van 
Arno Schmidt die momenten van het 
bewustzijnsproces zo exact mogelijk poogde 
weer te geven. Het kan geen toeval zijn dat 
Ivo Michiels ooit in verband met Schmidt 
de term ‘kubistisch proza’ hanteerde en zijn 
werk als volgt typeerde: “Een gegoochel 
met flitsende observaties, plots opduikende 
en weer losgelaten gevoelsimpressies, ver
rassende woordspelingen, even gedurfde 
als onthullende associaties, gekapte mono
logen en dialogen (...) het geheel een won
derlijke seismografische markatie van de 
innerlijke tijdstrilling, een poëtisch stac
cato. ..” Nog afgezien van de gedateerdheid 
van deze beschrijvende termen, is de type
ring van Michiels eerder die van het 
expressionistische proza, en betreft het voor
namelijk eigenschappen die het proza aan 
de poëzie ontleende.
Einsteins proza onderscheidt zich op enkele 
punten principieel van de expressionistische 
woordkunst, en ook precies daarin verschilt 
zijn procédé van de latere surrealistische 
vrije associatie. De metafoor wijst hij af als 
decoratieve onkunst; symbolisme vermijdt 
ook hij niet altijd, maar hij is zich bewust 
van de allegorische verleiding om woorden 
of beelden telkens iets anders te laten bete
kenen. Het belangrijkste verschil zit ‘m in 
de constructie, waarbij de samenhang niet 
afhankelijk wordt gemaakt van een extern 
plan, maar van een idee - of hoe moetje het 
beginsel noemen dat een grotere tekst tot 
een organisme maakt? - iets dat al schrij
vend zichtbaar wordt gemaakt. “De werke
lijkheid van de literatuur is de woord
volgorde,” schreef Einstein. Zo beschouwd 
is Bebuquin een prototype van de moderne 
tekst: uit woorden wordt er een bouwsel 
opgetrokken, niet lukraak opgestapeld maar 
geconstrueerd; ruimten en gebeurtenissen, 
hoe concreet en gedetailleerd ze er ook 
uitzien, bestaan louter uit woorden en zijn 
geen weergaven van iets in de werkelijk
heid, zelfs niet van imaginaire voorstellin
gen. Het gaat om het verschil tussen taal als 
uitdrukking en taal als bewustzijnsproces, 
literatuur als beschrijving en literatuur als 
transformatie, of zoals de jonge Beckett het 
werk van Joyce en diens bijdrage aan de 
moderne literatuur typeerde: “His writing is 
not about something; it is that something 
itself.” In Bebuquin speelt bijvoorbeeld een 
belangrijke scène zich af in een circus. Het 
gedachtenspel van de elkaar spiegelende 
hoofdpersonen verandert in een collectieve 
agonie. Iedereen raakt verdwaasd door “de 
verblindende verschrikking van de spiegels 
boven de stad”. Die scène is geen beschrij- 
ving van een bizar circus; wat er gebeurt, 
vindt plaats in woorden, doordat zins
wendingen hun eigen gang gaan, beelden 
elkaar doorkruisen, vertrouwde metaforen 
worden afgebroken, enzovoort: dit circus 

heeft nooit ergens anders bestaan dan in het 
tiende hoofdstuk van Bebuquin. Toen 
Einstein betrekkelijk argeloos zijn 'voor- 
spel ’ schreef - zoals hij Bebuquin oorspron
kelijkaanduidde - was hij ‘praktisch’ wel
licht stukken verder dan theoretisch. In zijn 
proza vond hij, althans in aanzet, oplossin
gen voor problemen die hij theoretisch pas 
in de tijd van het surrealisme onder woorden 
bracht - toen hij Bebuquin allang als een 
fantastische mislukking achter zich had ge
laten.

Negerplastik

“Men zou de geschiedenis van de toename 
en vermindering van het ding en het ik 
moeten schrijven.” Als ergens een conver
gerend punt tussen het kubisme en Einsteins 
literaire experimenten gezocht moet wor
den, dan ligt dat in de gerede twijfel betref
fende de identiteit van een homogeen Ik en 
de zogenaamd objectieve maatstaven en 
normen op metafysisch, esthetisch en ethisch 
gebied. Maar het besef van de subjectiviteit 
van de ervaring vergrootte in de periode 
voor de Eerste Wereldoorlog alleen maar de 
enorme honger naar Zin, naar een grotere 
Idee. In tegenstelling tot de dadaïsten nam 
Einstein die behoefte serieus.
Toen hij in de primitieve kunst onpersoon
lijke vormen vond die in een natuurlijke 
eenheid met een gemeenschap en een cultus 
stonden, stelde hij dat in het westen de tijd 
was aangebroken voor een nieuwe, grote 
synthetische kunst - hij was realistisch ge
noeg om zich af te vragen of de kunstenaars 
daarvoor nog wel bestonden en hij was zich 
ervan bewust dat het sacrale geheim van de 
primitieve kunst niet voor nabootsing vat
baar was. Tevens was hij allergisch voor het 
wagnerisme en andere idealistische stro
mingen, waarvan Kandinsky een invloed
rijke woordvoerder zou worden, die op hun 
wijze eveneens een uitbreiding van een 
nieuwe manier van kijken nastreefden maar 
alles in dienst stelden van een hogere kunst 
en een cultus van het Woord en de Geest. 
Einstein zocht aansluitingen voor de kunst 
op een minder geestelijk en elitair niveau. In 
het kubisme meende hij - onder invloed van 
zijn interpretatie van primitieve kunst - een 
mogelijke aansluiting bij collectieve krach
ten en mythisch denken te zien. Vanuit zijn 
politieke perspectief kreeg het bewust ge
construeerde, autonome kunstwerk echter 
iets verdachts doordat het zich dreigde af te 
schermen van het maatschappelijke. Hoe 
autonoom haar object en haar middelen 
mochten zijn, hij weigerde de kunst als een 
afzonderlijk gebied te beschouwen.

Bebuquin vroeg zich af of hij een eigen 
wereld kon scheppen en of hij echt kon zijn 
- dat mislukte omdat hij een dilettant was: 
hij wilde iets uit hét niets scheppen, nog 
geheel in de geest van Mallarmé's autono- 
miebegrip, maar hij had er de middelen niet 
toe en vooral niet een leidende idee; hij wist 
wel dat alles ‘alleen maar combinatie’ was, 
maar er ontbrak een bindend constructie
principe. Het heeft er veel van weg dat 
Einstein zelfs die poging van Bebuquin 
verfoeide, omdat het louter een individueel 
streven was dat een negatie inhield van 
gemeenschap en collectiviteit, waarop de 
latere Einstein al zijn kaarten zou zetten.'

Zelfkritiek

Zoals gezegd, begon Einstein pas echt over 
de literaire consequenties van het kubisme 
na te denken in de jaren ’20. Eerder al, zodra 
hij door de kubistische schilders zijn intuï
ties inzake gevoel, gewaarwording en waar
neming bevestigd zag, begon hij zich van 
zijn eigen voorafgaande werk te distantiëren 
- alleen dat al nuanceert het begrip ‘in
vloed’ - waarschijnlijk omdat hij in de her
kenning de beperking van met name 
Bebuquin zag. Niet voor niets was hij al 
meteen na afsluiting van de roman begon
nen met essays waarin hij de roman aan
vulde en hem inhoudelijk en theoretisch 
corrigeerde. Was de roman hem niet open 
genoeg? Had hij het essay nodig om onder
werpen expliciet te behandelen, voor eigen 
rekening en niet bij monde van personages, 
waarmee hij zich, zoals hij al met het begrip 
‘dilettanten’ in de ondertitel aangaf, aller
minst vereenzelvigde? Maar wat voor es
says schreef hij ? Ze waren al even cryptisch, 
fragmentarisch, sarcastisch, dubbelzinnig 
en tegenstrijdig als het proza.
Einsteins kritische instelling ging soms zo
ver dat hij meteen nadat hij iets geschreven 
had de eerste was om het te relativeren of 
tegen te spreken, dat kon al in de tekst zelf 
zijn. Een voorbeeld: “Een van de mooiste 
dingen was in mijn ogen een doodshoofd, 
dat, als men het openklapte, ‘Wat is het 
leven mooi’ speelde, waarvan de tanden bij 
nadere ingespannen beschouwing zachte 
gipszuigelingen waren, de hals een prachtig 
vrouwenlichaam in een doorschijnende jurk; 
aan de onderkant stond de kaart van Saksen 
en in de oogholten (afgronden van verte
rende wanhoop) waren plaatjes van de 
Dresdener Bastei aangebracht. Het geheel 
was een bierglas en eenvoudigweg demo
nisch. Ik schonk het later aan een satanisten- 
club, men nam het dankbaar in ontvangst, 
zette het onder een gravure van Rops en de 

echtgenote van de vicevoorzitter dronk er 
tijdens zwarte missen bloedrode frambozen
limonade uit.” Dit is de opmaat van een 
serie schimpscheuten aan het adres van de 
literaire ‘behangers’ die altijd alle kanten 
uit kunnen en voor wie elk ding door talloze 
andere kan worden vervangen: iets is altijd 
meer dan alleen zichzelf, met als gevolg dat 
dit soort kunst uit louter variaties van de 
parafrase bestaat. Einstein zegt in dit stuk 
uit 1913, gericht tegen de decoratieve kunst 
van esthetische parafraseurs en mystici, 
behartenswaardige dingen, maar evengoed 
parodieert hij hier de decadente auteurs die 
hij kort daarvoor tot zijn eigen stamboom 
rekende. En in hetzelfde jaar schrijft hij een 
pantomime voor een danseres, in welke 
tekst hij zelf net zulke maniëristische krul
len draait. Het citaat heeft een lachspiegel- 
effect, tegelijk vertoont Einstein er een 
kunstje - zie je wel: ik kan het ook, zelfs 
beter—en een lezer van nu kan er eventueel 
een kritiek in lezen op de rol van het toeval 
in het schrijven, wat dan een profylactische 
kritiek was, want Einstein zou later de 
surrealistische écriture automatique als pure 
vrijblijvendheid verwerpen.
Zelfkritiek werd soms ronduit zelfhaat en 
wat zijn vroegere werk betrof zelfverloo
chening en nieuw werk werd bij voorbaat 
met een onmogelijke taak opgezadeld. Het 
siert hem dat hij de kunst niet verlaten heeft, 
maar misschien kon de kunst niet alles dra
gen wat ze door Einstein opgedragen kreeg 
ter compensatie van wat in werkelijkheid 
niet kon of van wat - door narcistische 
kunstenaars en intellectuelen - gecorrum
peerd werd.
Er is niet zo’n groot verschil tussen de 
vroegere en de latere Einstein; hij werd 
alleen maar radicaler en rabiater, en de 
kritiek leek meer en meer zelfkritiek te 
worden. Einsteins niet-aflatende kritische 
houding lijkt in tegenspraak met zijn apo
dictische toon - eerder is het zo dat hij met 
zijn categorisch denken zijn eigen twijfels 
moest overstemmen. Zijn fanatisme was dat 
van de twijfelaar die een keuze had gemaakt 
- zo had hij al van meet af aan stelling 
genomen tegen de autonome kunstenaar, 
misschien contre coeur, hoofdzakelijk op 
theoretische gronden, uit een abstracte keuze 
voor het grotere verband van een gemeen
schap of collectieve beweging. Het roman
project Bebuquin II was alleen maar een 
vervolg in die zin dat hij van Bebuquin de 
representant van een hele generatie maakte: 
“Laten zien hoe een romantisch-anarchis- 
tisch doelloze generatie opgroeit, die moet 
verliezen - te veel vrijheid,” aldus een van 
zijn nagelaten aantekeningen. Je kunt ook 
zeggen dat het creatieve werk van Einstein 
onder zijn eigen poëtica is bezweken - het is 
inderdaad maar de vraag hoeveel theorie 
een kunstwerk aankan.

Jacq Vogelaar

Noten

[1] Nadat er in 1962 bij Limes Verlag de 
Gesammelte Werke verschenen, uiteinde
lijk niet meer dan een wat slordige bloemle
zing, publiceerde Medusa Verlag Wölk & 
Schmid sinds 1980 vijf delen Werke. In 
Nederlandse vertaling verschenen alleen ooit 
enige fragmenten in de tijdschriften Wolfs- 
mond, Raster en Yang. Van Bebuquin ver
schijnt binnenkort een vertaling en toelich
ting van Jacq Vogelaar. Cari Einstein! 
‘Bebuquin’ van Willy Roggeman verscheen 
oorspronkelijk in De onbekende twintigste 
eeuw. List en literatuur, Nijgh & Van Ditmar, 
‘s-Gravenhage-Rotterdam, 1964, pp. 73-89, 
en werd nadien opgenomen in Lithopedia, 
Elsevier/Manteau, Amsterdam/Brussel, 
1979.
[2] Een beknopte literatuuropgave: Sibylle 
Penkert, Carl Einstein, Beitrage zu einer 
Monographie, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1969; Heidemarie Oehm, Die Kunsttheorie 
Carl Einsteins, Wilhelm Fink Verlag, 1976; 
Hans Joachim Dethlefs, Carl Einstein, 
Konstruktion und Zerschlagung einer 
dsthetischen Theorie, Qumran, 1985; 
Christoph Braun, Carl Einstein. Zwischen 
Asthetik und Anarchismus: zu Leben und 
Werk eines expressionistischen Schrift
stellers, Judicium Verlag, 1987; Heft 95 
(juli 1987) van Text + Kritik, was volledig 
gewijd aan Carl Einstein, met een tekst van 
Carl Einstein, en bijdragen van Hans Joachim 
Dethlefs, Helmut Heissenbüttel, Wilfried 
Ihrig, Klaus H. Kiefer, Matias Martinez- 
Seekamp en Heidemarie Oehm.
[3] In 1974 bracht Suhrkamp Bebuquin 
van Carl Einstein opnieuw uit, en in 1985 
Philipp Reklam jun.

Illustraties

1. Georges Braque, Hommage aan Bach,
1912.
2. Juan Gris, Personage, zittend in een 
café, 1914.
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Tentoonstelling: 9 mei - 2 juli 1998
Donderdag en zaterdag: 13.00 -17.00 uur «Woensdag: 13.00 - 20.00 uur • En na afspraak

De tentoonstelling heeft plaats in de tuinen van het RHoK.
RHoK [Instituut Beeldend Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap] • E. de Thibaultlaan, 2 * 1040 Brussel •Tel.: [02] 733 45 51
Dit project is het eerste uit een reeks tentoonstellingen georganiseerd door het Poëtarium van het RHoK v.z.w.
Volgend project: oktober 1998

met steun van: Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Nederlandse Ambassade te Brussel, de gemeente Etterbeek, de Brakke Hond, Delhaize, Ritmo Interim, Österreichische Weinmarketing Service g.m.b.H., 
Poëtarium van het RHoK en Noordstarfonds v.z.w.
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1210 Brussel 
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MISSILES FROM THE ANIMAL WORLD
Berend HOEKSTRA

16 meitot 20 juni 1998

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
Muntplein, 6 -1000 Brussel-TeL 02/22918 40- [ingang Koninginnestraat 23] 
De tentoonstelling is te zien op de eerste venüeping.
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De blik van Arnold Schonberg
Op 8 oktober 1910 opent in het Weense 
Kunstsalon Heller een tentoonstelling met 
42 werken van de 36-jarige Arnold 
Schonberg. In december 1911 neemt de
zelfde kunstenaar deel aan de eerste tentoon
stelling van Der blaue Reiter in München, en 
het j aar daarop worden 22 werken van hem 
gepresenteerd op de tentoonstelling Neukunst 
Wien in Boedapest, georganiseerd door Paris 
von Gütersloh. Op 4 maart 1912 schrijft 
Wassily Kandinsky een brief aan Schönberg, 
waarin hij melding maakt van een grootse 
tentoonstelling. De redactie van het Berlijnse 
tijdschrift Der Sturm zou werk samenbren
gen van Franse kunstenaars, Edvard Munch, 
Ferdinand Hodler en Oskar Kokoschka, en 
bovendien de integrale Blaue Reiter-exposi- 
tie naar Berlijn halen. Kandinsky’s vraag aan 
Schönberg om een nieuw portret naar Berlijn 
te sturen, botst echter op een vriendelijke 
weigering. Schönberg wenst volledig af te 
zien van deelname. Als reden vermeldt 
Schönberg de “onbetamelijke uitlatingen” 
van organisator Herwarth Walden over zijn 
symfonisch gedicht Pelleas und Melisande. 
Maar hij relativeert ook zijn positie als schil
der: “... het lijkt mij geen goede zaak dat ik in 
het gezelschap van professionele schilders 
zou tentoonstellen. Ik ben vast een outsider, 
een amateur, een dilettant. Of ik überhaupt 
moet tentoonstellen, is al de vraag. Of ik 
moet tentoonstellen met een groep schilders, 
is haast niet eens de vraag meer.” Het klinkt 
als een uitvlucht. Toch neemt het publieke 
leven van de schilder met deze brief een 
einde.
Schonbergs uitspraken over het statuut van 
zijn schilderkunst zijn dubbelzinnig geble
ven. In een gesprek met de Amerikaanse 
journalist Halsey Stevens, een jaar voor zijn 
dood, stelt hij nadrukkelijk dat schilderkunst 
voor hem “hetzelfde” was als “muziek ma
ken”. Beide zijn immers een manier om 
zichzelf “uit te drukken”. Verderop in het 
interview staat hij echter stil bij het verschil 
tussen muziek en schilderkunst en stelt hij 
dat hij in laatstgenoemde discipline een “vol
slagen amateur” was. De vraag waarom 
Schönberg begon én ophield met schilderen, 
blijft zo onbeantwoord.

Een zijspoor

In 1991 wordt het volledige beeldende oeuvre 
van Arnold Schönberg voor het eerst 
gecatalogeerd en volledig voor het publiek 
ontsloten. [1] Schonbergs integrale omvat 
niet minder dan 268 catalogusnummers, 
waaronder 76 olieverfschilderijen. Er zijn 
144 portretten, waarvan de helft zelfportret
ten. Onder de hoofdingen Visionen undBlicke, 
‘karikaturen’ en 'toneelontwerpen' worden 
telkens ongeveer 25 nummers samenge
bracht. In de retrospectieve zijn daarnaast 
ook ‘stillevens en interieurs’, ‘landschappen 
en exterieurs’, schetsboeken en enkele door 
de meester ontworpen kaartspelen te zien. 
De periode waarin Schönberg zich intens 
toelegt op beeldende kunst, situeert zich rond 
1910 - ruim genomen tussen 1906 en 1912. 
Daarna schildert hij nog slechts sporadisch. 
Zijn naam is al die tijd, en ook nadien, bijna 
exclusief verbonden gebleven met de mu
ziek. Met Schönberg wordt de componist 
bedoeld. De andere aspecten van zijn kunste
naarschap behoeven specificaties: Schönberg 
als schilder, Schönberg als schrijver.
Geniet zijn plastisch oeuvre belangstelling, 
dan vaak in relatie tot de muziek. Dat geldt 
haast vanzelfsprekend voor de toneel
ontwerpen, die tenslotte betrekking hebben 
op het monodrama Erwartung (op. 17) en het 
drama met muziek Die glückliche Hand 
(op. 18). De karikaturen passen ook al keurig 
in het verhaal van een omstreden componist. 
De titels (‘criticus’ en ‘mecenas’) volstaan al 
om te oordelen dat Schönberg vriend en 
vijand neerzette. Hij ‘reageert zich af. “Als 
hij zich aan een criticus herinnerde die hij 
verachtte, tuigde hij hem op zoals een been
houwer die een kalkoen opmaakt.” [2] 
Ook de talrijke portretten worden spaarzaam 
gewaardeerd, ook al kunnen ze moeilijker als 
voetnoot bij de muziek fungeren. Wellicht 
acht men ze te biografisch geladen. Schildert 
Schönberg niet ‘gewoon’ zijn vrouw 
Mathilde, zijn kinderen Trudi en Georg, zijn 
leerling Alban Berg, de librettiste van 
Erwartung Marie Pappenheim en zijn schoon
broer, de componist Alexander von Zem
linsky? Andere kunstenaars portretteren even
eens vrienden en medestanders, maar uit 
Schonbergs schilderijen blijkt overduidelijk 
dat hij zich niet in de wereld van de beeldende 
kunst beweegt. Zijn portretten worden opge
vat als de uitkomst van een dialoog tussen 
hem en zijn leefwereld. Ze worden beschouwd 
als het werk van een dilettant, van iemand die 
zich vermeit in terloopse kunstbeoefening. 
Er is tenslotte de stem van de meester zelf.

Rond 1910 zit Schönberg in geldnood. Uit 
een brief aan zijn muziekuitgever Emil 
Hertzka kunnen we opmaken dat hij zich 
door het schilderen van portretten een extra 
inkomen wil verschaffen. Elders geeft 
Schönberg te kennen dat hij niet zo wild is 
van de portretten en de landschappen. Hij 
houdt wel een gevoel van tevredenheid over 
aan “de andere (fantasie)stukkeri’. [3] Het 
zijn deze fantasiestukken, meer bepaald zijn 
‘visionaire’ schilderijen, en in het zog daar
van ook zijn zelfportretten, die Schönberg 
een zekere reputatie als schilder hebben op
geleverd. Ook in dit stuk laat ik de toneel
ontwerpen, portretten, karikaturen en land
schappen grotendeels buiten beschouwing, 
en sta ik vooral stil bij de Blicke, Visionen en 
zelfportretten van Arnold Schönberg.

Werkgroepen

De zelfportretten confronteren ons met het 
gelaat van de kunstenaar, dat meestal fron
taal en streng symmetrisch weergegeven 
wordt. Soms is enkel het hoofd te zien, meestal 
ook de hals, en ten hoogste de schouders en 
een stuk bovenlijf. De context is tot een 
minimum herleid. Het accent ligt meestal op 
de blik.
De ‘visionaire schilderkunst’ wordt door 
enkele motieven beheerst, enkele keren han
den, meestal gezichten die ons beurtelings 
met panische blik aanstaren of met een mys
tieke blik tegemoetzweven. De catalogus 
van 1991 vermeldt 24 ‘visionaire’ werken, 
en plaatst ze onder de hoofding Visionen und 
Blicke. Deze termen stammen uit de tijd van 
ontstaan. In een korte aantekening van 5 au
gustus 1934 brengt Schönberg de schilde
rijen ter sprake die hij tussen 1906 en 1911 
maakte. Hij merkt op dat Kandinsky ze Visions 
noemde, terwijl hijzelf de titel Gazes be
zigde. Schönberg heeft het over “al de schil
derijen, die ik geschilderd had”, waardoor de 
term Blikken ook op de zelfportretten lijkt te 
slaan. Ik zal echter de catalogus van 1991 
volgen, en een onderscheid maken tussen 
zelfportretten en Visionen und Blicke, waar
bij ik enkel voor de laatste groep de term 
‘visionaire schilderkunst’ hanteer. [4]

Het oeuvre als symptoom en commentaar

Van de schilder Schönberg worden vooral de 
zelfportretten en het visionaire werk gewaar
deerd. Toch doen ook deze werken dienst als 
illustratie bij muzikale of biografische ver
wikkelingen. Het levensverhaal van Schön
berg levert trouwens stof genoeg. Het eerste 
gedateerde zelfportret stamt uit 1908, en dat 
is een turbulente fase. Het is de tijd van de 

eerste schandaalpremières, de tijd dus waarin 
de façade van tonale harmonie en formele 
conventies afbrokkelt. ‘Toevallig’ begint 
Schonbergs echtgenote Mathilde rond de
zelfde tijd een relatie met de schilder Richard 
Gerstl. Na een poosje breekt ze met haar 
minnaar, maar vervolgens pleegt deze laatste 
op een gruwelijke wijze zelfmoord. Die trau
matische schokgolf deed Schönberg naar het 
penseel grijpen, aldus enkele auteurs. Peter 
Gorsen is formeel. Schonbergs oeuvre is een 
vorm van creatieve zelfgenezing. Het is the
rapeutische schilderkunst. [5] Ook na de 
exhaustieve tentoonstelling van 1991 bene
velen de (psycho)biografica een artistieke 
lezing. In 1995 reduceert Robert Fleck het 
oeuvre nog onomwonden tot een drievou
dige crisis: een existentiële, sociale en artis
tieke. [6] Schonbergs identiteit zou proble
matisch geworden zijn. De schilderkunst zou 
voor hem bescherming en een verheerlijkend 
aureool geboden hebben. De Zeljportretten 
en Blikken zijn de tekens van een wanhopige 
egomanie. In het beste geval illustreren ze 
Schonbergs profetische opvatting van het 
kunstenaarschap: de schilder die zich hals
starrig in de ogen kijkt, en zich zo tot solitaire 
messias uitroept. De Blikken en Zelfportret
ten zijn het embleem van een artistieke mis
sie. Maar de missie zelf voltrekt zich in de 
muziek.
Naast dit parcours loopt een ouder spoor, dat 
Schonbergs werk in een sfeer dompelt van 
innerlijkheid en mystieke parallellen tussen 
schilderkunst en muziek. De muziek, schil
derkunst en dichtkunst, zo schrijft Karl Linke 
in de eerste boekpublicatie over Schönberg, 
kunnen niet gescheiden worden, omdat uit 
elke discipline dezelfde “dwingende geest” 
spreekt “die in alles zo één is met zichzelf’. 
[7] De schilderkunst “is geen kunst die het 
oog begrijpt”, en zo spreekt de muziek even
min alleen maar tot het oor. [8] Dit oor is 
slechts dienaar van het “oorspronkelijke” en 
“unieke” in ons. Toch suggereert Linke dat 
muziek dichter bij de bron ligt dan de beel
dende kunst. Zij begint immers “waar het 
woord, het licht en het gebaar verstom
men”. [9]
Ook voor de schilder Wassily Kandinsky 
was het innerlijke wezen van de kunst iets dat 
vooral ‘klonk’. In een brief aan Schönberg, 
waarmee hij sinds 1911 correspondeerde, 
geeft Kandinsky te kennen een "romantisch- 
mystieke klank” in diens werken te ontdek
ken. Hij ziet “dingen (...) zoals ze daarbij 
innerlijk klinken”. [10] Een tekst over 
Schönberg besluit hij met de wens dat “wij 
het innerlijke oor niet afwenden van de zielen- 
mond”. [11]
Kandinsky las Schonbergs beeldend werk 

niet als vertaalde muziek, en trachtte ook zelf 
nooit ‘muziek te schilderen’. Wel is bekend 
dat hij in de muziek - met name die van 
Schönberg - een lichtend voorbeeld zag voor 
de schilderkunst, en dat hij gefascineerd was 
door correspondenties tussen de kunsten. 
Bovendien experimenteerden Kandinsky en 
Schönberg quasi-gelijktijdig met het samen
spel van klank, licht, kleur en beweging op de 
theaterscene, de eerste in Der gelbe Klang, 
de tweede in Die glückliche Hand. Toen eind 
jaren ’60 het onderwerp ‘Schönberg en de 
beeldende kunst’ weer ter sprake kwam, ver
dween de schilderkunst van Schönberg dan 
ook achter een betoog over parallellen tussen 
muziek en schilderkunst. Nog in de jaren ’ 80 
werd Schönberg opgevoerd in enkele ten- 
toonstellingen over ‘klank en beeld’ - zoals 
Vom Klang der Bilder (Stuttgart, 1985) en 
Capriccio (Brussel, 1986). Nochtans geven 
de schilderijen van Schönberg geen aanlei
ding tot een muzikale lezing. Zijn doeken 
zijn opvallend statisch, en bij uitstek op het 
beeldende gefixeerd: de ogen.

De muziek buiten beschouwing gelaten...

‘Schönberg schilderde ook', dit motto be
heerst de receptie van het beeldend werk. 
Hoe daaraan te ontsnappen? Moeten we de 
componist wel vergeten? Is dat überhaupt 
wel mogelijk? In 1908, het jaar van het eerste 
gedateerde werk, heeft Schönberg al zo’n 
16 opusnummers achter zijn naam staan. Hij 
heeft al een complexe muzikale voorgeschie
denis. Schönberg is zich daar ook volkomen 
van bewust. Wanneer hij zijn muziekuitgever 
Emil Hertzka vraagt om mecenassen aan te 
sporen zich door hem te laten schilderen, 
voert hij aan dat het toch veel interessanter is 
“door een musicus van. mijn reputatie ge
schilderd te worden” dan “door een of andere 
sierkunstenaar, van wie binnen twintig jaar 
niemand de naam nog kent, terwijl de mijne 
al tot de muziekgeschiedenis behoort.” [12] 
Dat Schönberg zich bewust was van zijn 
muziekhistorische status is echter niet be
langrijk, wel het feit dat hij willens nillens 
aan zijn artistieke identiteit vasthangt. Hij 
kon niet schilderen alsof hij gèèn componist 
was. Pogingen om de scheve receptie van 
zijn beeldend werk recht te trekken door de 
schilderkunst ‘apart’ te beschouwen, hebben 
om die reden iets naïefs. En toch. Moeten we 
niet even ‘doen alsof Schönberg enkel ge
schilderd had, al was het maar om af te 
rekenen met voorgekauwde parallellen tus
sen muziek en schilderkunst? Moeten we de 
muziek niet even vergeten, en vanuit het 
ongerijmde een interpretatieve excursie op- 
zetten? Als we op het absurde van dit ma
noeuvre botsen, geven we dan niet meteen 
het beeldend werk een plaats in het volledige 
oeuvre van de kunstenaar Schönberg, stoten 
we dan niet op de scharnier tussen schilder
kunst en muziek in zijn kunstenaarschap?

Het model en zijn blik

Schonbergs beeldende activiteiten zijn van 
korte adem. De periode waarin hij zich inten
sief op schilderkunst toelegt, bestrijkt hoog
uit acht jaar. Opmerkelijk is dat zijn productie 
niet evolueert. Er is geen gestage ontwikke
ling, maar wel veranderlijkheid op zich. Het 
oeuvre stapelt zelfs de verschillen op.
De zelfportretten bijvoorbeeld zijn een aan
eenschakeling van enkelvoudige werken. In 
Blaues Selbstportrat (1910) is het hoofd 
blauwgrijs, de ruimte daarrond oranje. 
Fysionomisch detailwerk ontbreekt, het kleur
contrast tussen figuur en grond heeft een 
abstraherend effect. Een ander portret is scru
puleus detaillistisch, miezerig gepenseeld, 
alsof de schilder zichzelf maquilleerde. Nog 
elders deemstert het hoofd weg in een picturale 
nevel. Sommige zelfportretten zijn harde 
observaties in een vlotte schildertrant. Het 
gezicht is geschilderd zonder betrokkenheid, 
alsof het onderwerp was van een psycholo
gische studie.
De zelfportretten ontberen stilistische cohe
rentie, Van een zuiver artistieke lijn lijkt 
nauwelijks sprake. De verschillen die er zijn, 
komen niet voort uit een systematische ex
ploratie van schilderkunstige mogelijkheden. 
Er wordt niet planmatig gevarieerd op een 
motief. De veranderlijkheid heeft iets 
willekeurigs. Denk het model Schönberg weg, 
en je zou denken dat x-aantal auteurs aan het 
schilderen zijn geweest. Kortom, wat de zelf
portretten bindt, is enkel en alleen het thema. 
Het is Schönberg zelf, of de halsstarrige 
fixatie van de schilder op zijn beeld, op zijn 
blik in de spiegel. De formele karakteristie
ken die wél terugkeren, zijn er enkel om de 
alleenheerschappij van dit thema te consoli
deren. Zo de exclusieve klemtoon op het 
hoofd, de afwezigheid van elk attribuut of 
contextueel element, de symmetrie en rigide
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frontaliteit waarmee elke compositorische 
speling uitgebannen wordt. En het feit dat elk 
gebaar of lichamelijk appèl deze werken 
vreemd is, zodat we het model onverbidde- 
lijk in de ogen kijken.
Het bindende element tussen Blikken en Zelf
portretten is evenmin van esthetische maar 
van motivische aard. Van het model zoomen 
we in op zijn blik. De blik in de Blikken maakt 
deel uit van mystieke, gefantaseerde gezich
ten. Een aantal keren is zelfs elke gelaatstrek 
achter deze blik afwezig. In Der rote Bliek 
(1910) nestelt één vliedend oog zich in een 
nevel van bruine tot vlees- en huidkleurige 
tinten. Hooguit de plaatsing van het oog, 
linksboven in een opstaand formaat, de ro
zige oogstreek en de vaag te onderscheiden 
ovaalvormige lichtere zone eirond, doen nog 
vermoeden dat het oog deel uitmaakte van 
een gezicht. In Vision (Augen) zweven twee 
ogen door een abstracte kleurnevel, het ene 
oog links bovenaan, het andere helemaal in 
de rechterbenedenhoek. De zwarte accentu
ering boven elk oog verwijst naar wenkbrau
wen, maar de materiële band met het gezicht 
is gelost. De blik is het enige restant dat 
Schonbergs kunst verhindert ‘abstracte schil
derkunst’ te worden.
Zelfportretten en Blikken, zo’n derde van 
Schonbergs werk, worden verbonden door 
dit minuscule 'blikmotief. In een latere aan
tekening vermeldt Schönberg deze uiterste 
concentratie als essentieel voor het verschil 
tussen zijn werk en dat van ‘normale schil
ders’ : “Ik heb nooit gezichten gezien, maar, 
omdat ik de mensen in hun ogen keek, enkel 
hun blikken. Daardoor komt het ook, dat ik 
de blik van een mens kan nabootsen. Een 
schilder echter omvat in een oogopslag de 
ganse mens... ik enkel zijn ziel.” [13] Een 
fascinatie voor de (eigen) blik is natuurlijk 
een dankbaar alibi voorpsychobiografie. Zo’n 
interpretatie is echter vooral aantrekkelijk 
omdat het werk te ijl lijkt voor een zuiver 
artistieke lezing. Er is ‘te weinig’ aan de hand 
in deze werken.

De visionair

Laten we deze blikken nu eens - in literaire 
zin - letterlijk opnemen. Blikken hebben de 
eigenschap dat ze ‘zien’, en het over
accentueren van de blik wijst erop dat het 
gaat om een ‘zien’ van een bijzondere aard. 
Het zien van een ziener, een visionair. Zo 
komen we uit bij Schonbergs uitspraken over 
kunst, die rond 1910 letterlijk expressio- 
nistischi^nken. “En de kunst echter behoort 
tot het onbewuste. Men moet zich uitdruk
ken. Zich onmiddellijk uitdrukken.” [14] De 
kunstenaar moet zijn innerlijk gehoorzamen, 
hij moet zich - meer bepaald het instinctieve, 
driftmatige in hemzelf - onbemiddeld uit
drukken. Hij is geroepen tot blinde gehoor
zaamheid aan een innerlijke noodzaak, die 
zijn lotsbestemming als schepper tekent. De 
innerlijke noodzaak is noodlottig als een 
roeping. Door zich uit te drukken, geeft de 
kunstenaar in wezen uiting aan een idee die 
door “alle grote geesten” wordt uitgedragen, 
niets minder dan “...het verlangen van de 
mensheid naar zijn toekomstige gestalte, naar 
een onsterfelijke ziel, naar oplossing in het 
wereld-al, het onstilbare verlangen van deze 
ziel naar zijn God.” [15] Diep in ons binnen
ste zijn wij, of is het genie één met het Al. In 
dit licht moeten we Schonbergs blinde ver
trouwen in de inspiratie lezen, die hij als 
onmiddellijke ontvangenis karakteriseert. In 
een latere tekst schrijft hij: “Daadwerkelijk, 
de voorstelling van schepper en schepping 
moet in overeenstemming met het godde
lijke voorbeeld gevormd worden; inspiratie 
en volmaaktheid, wens en vervulling, wil en 
uitvoering komen spontaan en gelijktijdig 
samen. In de schepping Gods waren er geen 
bijzonderheden, die later moesten worden 
uitgevoerd; ‘het werd licht’, plotseling en in 
zijn ultieme perfectie”. [16] Het genie is de 
toekomst en het licht, wij zijn slaven van het 
heden, en verwijlen in het donker. We moe
ten “blind blijven, tot we ogen verworven 
hebben. (...) Ogen die meer als het zinnelijke 
doordringen, dat slechts gelijkenis is, die het 
bovenzinnelijke doordringen. Onze ziel moet 
dit oog zijn.” [17]
Het is verleidelijk de blikken uit Schonbergs 
schilderijen te zien als dit zielenoog, en ze op 
te vatten als illustratie bij dit wazige, 
theosofische betoog. Dit volstaat echter niet. 
Schonbergs poging om dit ‘zuivere schou
wen’ op te roepen, loopt immers uit op een 
noodzakelijke mislukking. De schilderkunst 
mislukt zelfs op een erg opvallende manier. 
Niet alleen omdat ze materieel en bijgevolg 
‘onzuiver’ is, spreekt ze de intenties van de 
schilder tegen. Ze doet dat nog frappanter 
doordat de kunstenaar dit ‘schouwen’ letter
lijk citeert. Schönberg schildert ogen, blik
ken. Hij giet de idee van ‘zuivere aan
schouwelijkheid’ in een voorstelling. Naïe
ver kan nauwelijks. Als allegorieën van het 
onbemiddelde, zijn deze geschilderde blik
ken natuurlijk de opperste vorm van bemid
deling. Ze zijn een haast kitscherig ‘teveel’ in 

deze schilderijen. Precies omdat ze aan het 
‘mystieke fantasma’ van Schönberg teveel 
zijn, vragen ze om interpretatie.

Expressionisme

Schönberg schildert geïsoleerde, vrij zwe
vende blikken. Het subject dat in deze voor
stellingen neerslaat, moet bijgevolg een geï
soleerd, vrij zwevend subject zijn. Hoe ziet 
dit subject eruit?
Het valt op dat uit sommige blikken ontzet
ting spreekt. Ze lijken verlamd, ‘leeg van 
angst’. Ze behoren toe aan een subject dat 
tegen de wereld botst als doffe resistentie, dat 
machteloos in zichzelf hapert. De blikken 
hebben iets glazigs. Zij plooien op zichzelf 
terug, maar niet om in een soort absolute 
zelfreflectie bij hun ‘expressieve kern’ aan te 
komen. In Tranen bijvoorbeeld deemsteren 
blik en gezicht weg, en schuren we in de holte 
van het wegtrekkende gezicht langs de hard
heid van verf en doek. Waar het subject dacht 
te vervloeien in een kosmische ruimte, ver
blindt het tot afdruk van een gezicht. De 
schilder die zijn blik tracht te doorgronden, 
botst op een oogvlek. De kern van de ziel 
blijkt niet te gloeien, maar ontzield te zijn. 
Uiterste verdichting van expressie in de blik, 
geeft uit op iets on-expressiefs, iets 'subject- 
loos’.
Deze omslag lijkt de echo van een kanteling 
die Adomo analyseert in de muziek van die 
periode, waaronder het monodrama Erwar- 
tung(l909). In dit werk is de angstdroom niet 
enkel motief (in de tekst van Marie 
Pappenheim), maar wordt het muzikale ver
loop gedicteerd door de psychische geraakt
heid van het subject. “De seismografische 
registratie van traumatische shocks wordt 
(...) de technische wet voor de vorm van de 
muziek.” [18] Terzelfder tijd is een 
expressionistisch werk als Erwartung reeds 
gemerkt door de ervaring dat, waar het sub
ject zich onbemiddeld meent uit te drukken, 
zijn adem in de muziek stokt. “Zodra de 
muziek het uitgedrukte, haar subjectieve ge
halte, scherp en eenduidig fixeert, verstart dit 
onder haar blik tot juist dat objectieve, waar
van het bestaan haar zuivere uitdrukkings
karakter ontkent. In de protocollaire houding 
tegenover haar inhoud wordt de muziek zelf 
‘objectief’.” [19] Waar het subject zich tot 
protocol verdicht, zoals in de 'duizelfiguren' 
van het monodrama, stoot het expressio
nistische dictaat op zijn onwaarheid. De meest 
ongemilderde expressie krijgt iets 'voor- 
werpelijks’.
Op het ogenblik dat de betovering van het 
subject breekt, en dit subject zich in de mu
ziek ontvreemd ziet, lijkt de muziek als het 
ware zinloos te verlopen. De muzikale tijd 
verschijnt niet meer als ‘subjectief door
leefde’ tijd. Die ervaring klinkt door in wat 
Schönberg schreef over het monodrama: “De 
bedoeling in Erwartung is om in slow motion 
alles weer te geven wat gebeurt in een enkele 
seconde van uiterste geestelijke opwinding, 
dit uitgerokken tot een half uur”. [20] 
Erwartung is letterlijk een 'droomprotocol' 
- naar de term die Adomo voor meerdere 
expressionistische werken gebruikt. Het werk 
implodeert virtueel tot muzikale seconden- 
hallucinatie. De muziek verliest haar pro- 
gressief-dynamisch karakter. Momenten ko
men niet meer uit elkaar voort, maar staan 
abrupt naast of tegenover elkaar. Zoals in een 
droom dissocieert de tijd. Hooguit wordt de 
ontbinding nog door het narratieve verloop 
van de tekst getemperd, en door het orga

nische van de muziek die in opperste ver
scheurdheid nog ademt als een lichaam. 
Expressionistische werken als dit monodrama 
markeren een omslag in de verhouding tus
sen subject en muziek. Waar het subject zich 
als naakte expressie in de muziek realiseert, 
verhardt het niet enkel tot het blinde teken 
van haar ontvreemding, het geeft ook de 
heerschappij op over de muzikale tijd. De 
muziek ‘paralyseert’. Ze kent geen continuï
teit en geen ontwikkeling meer. Erwartung 
wordt dan ook gevolgd door werken die haast 
tot ogenblik zijn verschrompeld, zoals de zes 
kleine pianostukken, het opus 19. Het kan 
bovendien nauwelijks toeval heten dat dit 
‘paralytische’ muziekwerk begeleid wordt 
door Schonbergs intense uiteenzetting met 
een kunstvorm die letterlijk stilstaat: de schil
derkunst.

Het subject ‘op zich’

Het onderscheid tussen muziek en schilder
kunst is echter dat deze laatste het subject ‘op 
zich’ aan de orde stelt. De schilderijen ban
nen het subject in een voorstelling. Ze stellen 
het voor zich, leggen er beslag op. Dat maakt 
ze in hoge mate problematisch. Door het 
subject in een voorstelling te isoleren, ver
schijnt dit als iets dat ‘op zich’ bestaat.
De schilder blijkt roerloos gegrepen door 
deze blikken. Hij affirmeert telkens opnieuw 
dit geïsoleerde subject. Hoe koppiger het ‘ ik’ 
zijn eenzaamheid echter belijdt, hoe sneller 
het vervalt in de illusie van alleenheerschap
pij. Eenzaam als het is, kan het zich net zo 
goed God wanen. Zo kijkt inBlauerBlickeen 
gezicht in profiel het beeldkader binnen. De 
ogen gloeien, het gelaat verspreidt een hevig 
licht dat de beeldruimte doorstraalt. Een Zelf
portret (1910) en een Christus-Vision tonen 
een gezicht, gedompeld in een mystieke waas. 
Het gezicht uit het eerste werk oogt messiaans 
én lijkt op Schönberg. “De geest, die door 
Kandinsky en beslist in gelijkaardige zin 
door de expressionistische Schönberg als 
smetteloos, onmetaforisch waar verdedigd 
werd-ookbij Schönberg konhet niet ontbre
ken aan theosofie, die de geest als het ware in 
de aanwezigheid te voorschij n tovert - wordt 
vrijblijvend en precies daarom omwille van 
zichzelf verheerlijkt: ‘Gij zult in de geest 
geloven!”’ [21] Het vereenzaamde subject 
wordt gehypostaseerd, en als vrije geest ver
heerlijkt. De blinde oogvlekken van 
Schönberg worden ingeruild voor steriel sym
bolisme.
Het expressionistische moment is het punt 
waar het subject zichzelf ontmoet als blinde 
algemeenheid. Waar expressionisme ‘puur’ 
wordt, slaat het om in zijn tegendeel, en 
wordt de kunstenaar met de onwaarheid van 
het expressionistische geconfronteerd. Uit 
die omslag moet hij conclusies trekken. Vol
hardt hij in ‘expressie’, dan hypostaseert hij 
het subject, en belijdt hij nog slechts ‘een
zaamheid als stijl’. Dat probleem doet zich 
nu juist accuut in de schilderijen voor. Wat 
zich in de muziek als het ware ‘door, met en 
aan’ het subject voltrekt, heeft Schönberg in 
de schilderijen uit zijn verband gelicht en in 
een voorstelling gegoten. Het beeldend werk 
blijft hangen rond dit geïsoleerde subject, dat 
zich daardoor als absoluut dreigt voor te 
doen.
In haar beste momenten articuleert deze schil
derkunst de ambivalentie van het expressio
nistische moment. Uiterste expressie ver
mengt zich met zakelijke hardheid. De be
zielde blik slaat om in koudvuur. Enkel waar 

de omslag van de blik in verblinding of koude 
zelfmonstering leesbaar is, ontsnappen 
Schonbergs schilderijen aan iconen
symboliek. Op die momenten licht het 
expressionistische moment op als negatieve 
ervaring. Expressie slaat er om in het even 
ondoordringbare als onuitwisbare teken van 
een subject, dat zich enkel nog affirmeert als 
ontvreemd, en zich slechts in deze affirmatie 
tegen zijn opheffing teweerstelt.
Zowel in de muziek als in het beeldende werk 
verzet Schönberg zich tegen de ondergang 
van het subject. Maar de muziek naErwartung 
zal de ervaring dat de ‘absolute’ doorbraak 
van het subject zich tegen het subjectieve 
keert, tot in zijn uiterste consequentie door
denken. De schilderijen daarentegen blijven 
dit subjectieve poneren. Ze verheffen het 
subject tot programma. In haar dingmatige 
verdediging van het subject, verhoudt 
Schonbergs schilderkunst zich tot de mu
ziek, zoals vele massieve uitspraken en tek
sten van avant-gardistische kunstenaars tot 
hun oeuvre.

Dirk Pültau

Noten
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hoe ik poogde te eren een hardloopster, van wie ik al gehoord had.

‘uitstekend weer voor de tuin’, geeft de man van het weerbericht 
uit de ruisende verte, nu eerst ademhalen, de hortensia
gieten, rustig binnengaan,

alwaar -

vlees zit potdicht in de muren, 
het putwater stierf aan haar luchtje. 
onkruid laat los in de zandgrond.
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het gelijkbenige meisje dat nog geen naam wil, draait zich 
om en om in mijn onvaste wake, ik lees nog wat verder.

verstom ik, dan bloedt ze, verslijten haar lippen.
van een paar droge nachten zullen sterven haar bladeren, 
ik sprenkel haar beeltenis, de nacht is 

nog jong als ik 

opsta en afdaal, naar de donkerste keuken, 
voor een warmgemaakt melkje, o soepele verrukking - 
het daglicht maakt onze stembanden zwaar.
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‘s namiddags ligt u op de mat, op welke u 
geworpen werd, in het kolenhok, van de aarde 
af, gevat in een kleine slaap.

u bent nog niet daar want mijn wil is maar 
weinig, maar al uwe resten ik raap ze hard op. 
opblaasbare longen, een hoopvol programma.

doch uw roekeloze stilte verdraagt mijn geduld niet, en 
weekheid past slecht in de vorm van mijn ijver.

Bart Meuleman

■
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Hoe kleden we het kunstwerk aan?
Bij het recente werk van Mariene Dumas

With regret for the fact that ‘sexy’ also 
implies something stupid and the fine arts 
avoid that in favour of the ‘erotic’. I’ve 
always felt related to those places where the 
pin-up feels at home. And I thank all those 
nameless artists who’ve given us the real 
pin-ups.
Marlene Dumas, in: Sweet Nothings

In 1992 maakt Marlene Dumas een schilde
rij getiteld The Artist, the Model and her 
Lawyer. Midden op het doek staat het naakte 
model met haar handen afwachtend op haar 
rug. Aan weerszijden van haar staat een 
geklede man. Zij zijn druk met elkaar in 
gesprek. De titel, die boven de hoofden van 
de drie figuren geschreven staat, geeft aan 
dat het hier om de kunstenaar en de advocaat 
van het model gaat. De kunstenaar en het 
model zijn blijkbaar in een ongelijke strijd 
verwikkeld, anders had het model geen nood 
aan een advocaat. Het model is trouwens 
naakt, terwijl de lichamen van de twee heren 
verhuld blijven door de kleding die zij dra
gen. Zo beschouwd is Dumas’ schilderij een 
uitwerking van Manets Déjeuner sur l’herbe. 
Ook daar zien we een naakte vrouw temid
den van twee zorgvuldig geklede heren. 
Wordt de ongelijkheid in Dumas’ werk nog 
enigszins gelegitimeerd door de professio
nele motieven van de kunstenaar en de con
text van het atelier, dan neemt ze ronduit 
groteske vormen aan in Manets Déjeuner. 
Het groene gazon levert nauwelijks een 
narratief alibi voor de naakte aanwezigheid 
van de vrouw.
Waarom creëert Manet voor ons zo’n onge- 
makkelijke situatie? Wat is de aard van het 
conflict dat zich tussen de kunstenaar, het 
model en haar advocaat voordoet? In een 
werk uit 1995, dat The Model als titel draagt, 
gaat Dumas verder op deze vragen in. We 
zien een pin-up, die in duidelijke lijnen en 
met een voor Dumas zeer onkarakteristieke 
vlakke verftoets is neergezet. Het model 
ontbeert iedere suggestie van diepte, en 
daarmee van innerlijkheid. Dit wordt nog 
eens benadrukt door haar ogen, of liever, de 
lege schillen die in plaats van ogen zijn 
aangebracht. Een model heeft geen ogen, 
geen gezicht en dus geen persoonlijkheid, 
lijkt Dumas te zeggen. Het schilderij door
dringt ons van het verschil tussen wat we 
een model noemen en degene die in een 
portret is afgebeeld. In het Engels wordt het 
individu dat in een portret gerepresenteerd 
is niet het ‘model’ genoemd maar de ‘sitter’. 
Terwijl een model anoniem is, heeft de 
‘sitter’ een identiteit en een persoonlijk
heid. Het is juist die persoonlijkheid die 
door de kunstenaar in het portret vastgelegd 
moet worden, niet de uiterlijke vorm van de 
‘sitter’.
De afgelopen jaren heeft Dumas de 
objectivering in het kijken naar, of het re
presenteren van het vrouwelijke model tot 
onderwerp van haar werk gemaakt. Dumas 
streeft er niet naar om van ieder model een 
‘sitter’ te maken, maar ze verwerpt kijk- en 
representatiestrategieën die de vrouwelijke 
subjectiviteit uitsluiten. Het vrouwelijke 
lichaam kan in die praktijken slechts ‘mooi’ 
gevonden worden, wanneer het passief is en 
geen eigen subjectiviteit, wil of verlangens 
meer heeft. Kortom, pas wanneer het al 
kijkend geobjectiveerd is, kan de schoon
heid van het vrouwelijke lichaam , gezien 
worden. Dumas stelt zich de vraag of er een 
representatie van het vrouwelijke lichaam 
mogelijk is die niet ten koste gaat van haar 
subjectiviteit. Deze karakterisering van 
Dumas’ werk doet voorkomen alsof haar 
werk slechts bestaat uit een zwaarwichtige 
vorm van cultuurkritiek. Zo wordt echter 
geen recht gedaan aan de ironische onaf
hankelijkheid en het plezier waarmee Dumas 
haar modellen uitbeeldt. In haar schilde
rijen zijn erotiek en plezier geen effecten 
van de geschilderde vrouwen op de toe
schouwer, maar kwaliteiten die deze vrou
wen hebben, belichamen of zijn.
Terwijl Mariene Dumas zich in baareerdere 
werk voornamelijk toelegde op portretten 
en naakten, heeft zij nu een element aan haar 
uitbeelding van vrouwen toegevoegd: kle
ding. In deze tekst wil ik nagaan welke rol 
de kleding speelt in de manier waarop we 
naar het vrouwelijke lichaam kijken. Zet de 
kleding die Dumas haar modellen aantrekt 
aan tot een niet-objectiverende manier van 
kijken?

De mimicry van Miss World

Het Werk We were all in love with the 
Cyclops beeldt pin-ups in conventionele 
poses uit. We zien acht jonge vrouwen in 
panty’s en sexy ondergoed. Ze tonen zich

zelf als professionele modellen aan de toe
schouwer. De titel alludeert op het verhaal 
van de cycloop uit de Odyssee van Home
rus. Deze vrouwen zijn gevangen door de 
Cycloop, met andere woorden, in de ban 
van een eenogig monster, oftewel de ca
mera. Het plezier en het zelfvertrouwen dat 
deze modellen uitdragen, wordt daardoor 
ambivalent. Is het de objectiverende camera 
die hen zo in de houding doet springen? Of 
duidt de verleden tijd uit de titel erop dat ze 
zich bevrijd hebben van de camera en dat ze 
him sexy poses nu voor zichzelf of voor 
elkaar innemen?
Pin-ups hebben met het kunstenaarsmodel 
en het pornografische model gemeen dat het 
geen individuen met een eigen persoonlijk
heid zijn. Ze zijn letterlijk de belichaming 
van poses. Maar in tegenstelling tot het 
pornografische model of het kunstenaars
model zijn ze niet willoos of passief. Actief 
en doelbewust nemen ze poses aan die hen
zelf ook plezier lijken te verschaffen. Dat 
blijkt duidelijk uit het schilderij The Brides 
of Dracula. We zien vijf vrouwen in 
exuberante kleding en posés. Zij kijken niet 
langer naar de camera of de toeschouwer. 
Sommige van de kledingstukken die zij 
dragen, behoren tot de garderobe van de 
pin-up, andere roepen eerder een V enetiaans 
bal masqué op. Het felroze, oranje en paars 
- ongebruikelijke kleuren in het oeuvre van 
Dumas - zijn net zo carnavalesk als de 
gerepresenteerde situatie. Opvallend is dat 
de overdadige en wellustige kledij in dit 
schilderij geen spanning oproept tussen ver
huld en onthuld, zichtbaar en onzichtbaar. 
De kleding vormt eerder een ongedefinieerde 
zone rond het lichaam. Het is niet duidelijk 
of deze onderdeel uitmaakt van het lichaam 
óf van de ruimte die het lichaam omgeeft. 
Het half-transparante kant en het gaasachtige 
textiel vormen een laag die zowel deel uit
maakt van het lichaam, als het lichaam 
bedekt. Is de kledij een voortzetting van het 
lichaam, als een soort van tweede huid, of 
beschermt zij de huid?
We kunnen niet langer om deze ambiguïteit 
heen in het schilderij Ivory Black dat een 
zwarte vrouw staand toont. Met haar blik op 
de toeschouwer en haar frontale pose doet 
zij denken aan de Magdalena’s die Dumas 
in 1995 voor de Biënnale van Venetië 
maakte. Maar terwijl de vrouwenfiguren in 
de Magdalena-serie naakt waren of slechts 
een slipje droegen, lijkt deze vrouw ge
kleed. Ze draagt een kanten truitje en een 
gaasachtige rok die ze echter laat zakken. 
Daardoor krijgen we precies dat deel van 
het lichaam te zien dat volgens de regels van 
het erotiserende kijken tot het allerlaatste 
bedekt moet blijven. Het kanten truitje heeft 
een patroon van witte, geabstraheerde bloe
men. Als we echter nauwkeuriger toekij
ken, blijkt dat het patroon van liet truitje 
evengoed een tatoeage kan zijn.
Hetzelfde geldt voor het kledingstuk dat het 
bovenlichaam bedekt van de pin-up in Miss 
January. Net als in Ivory Black worden in 
dit schilderij de regels van de onthulling, 
van de striptease, op hun kop gezet. Miss 
January is een pin-up die nog maar gedeel
telijk gekleed is. Terwijl haar slipje al uit is, 
draagt ze nog wel één sok en een strak 
sluitend truitje. Dit truitje lijkt uit zwarte 
kant te bestaan, we zien, er haar lichaam 
doorheen. De abstracte manier waarop al
leen dit onderdeel van het werk geschilderd 
is, doet denken aan de drippingtechniek van 
Jackson Pollock. Het bovenlichaam van deze 
pin-up is niet gekleed, maar eerder ge- of 
beschilderd.
De vrouwelijke lichamen in Dumas’ schil
derijen spelen niet langer in op de spanning 
tussen verhullen en onthullen. Deze span
ning heeft al zijn kracht verloren omdat het 
lichaamsdeel dat als het ultieme sluitstuk 
van de geleidelijke onthulling fungeert, van 
begin af aan onthuld is. Daarbij komt dat de 
kleding niet langer het lichaam omhult, maar 
er eerder deel van geworden is. Lichaam en 
kleding gaan in elkaar op.
De fusie van lichaam en kleding in het werk 
van Dumas kan in verband gebracht Worden 
met het procédé van de mimicry, één van de 
favoriete strategieën van de surrealisten. 
Mimicry is een verschijnsel uit het dieren
en plantenrijk - het betreft de aanpassing in 
vorm en/of kleur aan de omgeving. Dóór die 
aanpassing lijkt het dier of de plant zijn 
autonomie te verliezen. Rosalind Krauss 
beschrijft het effect van mimicry als volgt: 
“Het leven van elk organisme hangt af van 
de mogelijkheid om z’ n eigenheid te behou
den, een afgrenzing waarbinnen het gevat 
is, hetgeen we een vorm van zelfbeschik
king kunnen noemen. Mimicry betekent een 
verlies van deze beschikking over het zelf, 

want het dier dat opgaat in z’n omgeving 
wordt ont-’eigend’, ontwerkelijkt, alsof het 
toegeeft aan de neiging tot fusie of oplos
sing, een neiging die aangemoedigd wordt 
door het uitgestrekte ‘buiten’ van hoe ruimte 
zich aan ons voordoet.” [1]
Man Ray heeft het principe van mimicry 
perfect uitgebuit in een serie foto’s die hij 
van Lee Miller maakte. In sommige van 
deze foto’s zien we haar naakt bij een raam 
met een gordijn. In de meeste van deze 
foto’s bedekt niet het gordijn haar lichaam, 
maar valt de schaduw van het gordijn over 
haar lichaam. Het is alsof het gordijn in de 
vorm van een schaduw deel is gaan uitma
ken van het lichaam. Als een tatoeage is 
deze schaduw op het lichaam geschreven. 
De omringende ruimte heeft zich als het 
ware op het lichaam gegraveerd. Het duide
lijke onderscheid tussen menselijke figuur 
en de ruimte waarin deze zich bevindt, of in 
fenomenologische termen; het verschil tus
sen figure en ground, wordt op die manier 
opgeheven.
Bij de surrealisten leidt deze versmelting 
van ruimte en figuur tot een zekere 
vormeloosheid. Terwijl de surrealistische 
kunstenaars het vormeloze min of meer 
intuïtief nastreefden, heeft Georges Bataille 
in zijn geschriften duidelijk gearticuleerd 
welk functie het vormeloze binnen het sur
realisme had. “Het was de categorie die het 
mogelijk maakt om van alle andere catego
rieën af te komen (...) want deze term was 
bedoeld om ons in staat te stellen alle gren
zen weg te denken, de grenzen waarmee 
concepten de werkelijkheid structureren en 
deze opdelen in kleine pakketjes van bete
kenis. Bataille, allergisch voor definities, 
geeft de categorie van het vormeloze geen 
betekenis; hij geeft deze eerder een be
paalde taak: om formele onderscheidingen 
ongedaan te maken, om te ontkennen dat elk 
ding z’n ‘eigenlijke’ vorm heeft, om voor te 
stellen dat betekenis vormeloos geworden 
is, alsof het om een spin gaat of een worm 
die onder een voet vermorzeld is”. [2] 
Bij Dumas heeft mimicry echter geen 
vormeloosheid tot gevolg. In haar schilde
rijen gaat het immers niet om de tweedelige 
relatie tussen figuur en ruimte, maar om een 
driedeling: dé vrouwelijke figuur, de ruimte 
waarin zij zich bevindt en de kleding die 
tussen figuur en ruimte zit. De kleding, die 
als een soort tatoeage op het lichaam is 
aangebracht, heeft geen aantasting van de 
zelfbeschikking of de onafhankelijkheid van 
de vrouw tot gevolg, maar eerder een uit
breiding daarvan. De kleding wordt als deel 
van het lichaam gepresenteerd. Het lichaam 
krijgt weliswaar een gelaagdheid, maar de 
kleding kan het lichaam niet langer afscher
men tegen een erotiserende blik. Tevens is 
haar rol uitgespeeld in de (al of niet geleide
lijke) onthulling van het lichaam.
De kleding is niet langer dienstbaar maar 
toch gaat het ook weer te ver om te stellen 
dat dé kledingstukken volledig deel van het 
lichaam geworden zijn. Het zijn nog geen 
ledematen. Kan het dat kleding opgaat in het 
lichaam zonder er werkelijk deel van uit te 
maken?

Verhullen en onthullen

Voor een beter begrip van de rol die kleding 
in het werk van Dumas speelt, is het nodig 
om stil te staan bij het gebruikelijke onder
scheid dat gemaakt wordt tussen erotische 
en pornografische voorstellingen van het 
vrouwelijke lichaam. Het is een cliché om te 
stellen dat het erotische opgeroepen wordt 
door het lichaam gedeeltelijk te hullen en te 
onthullen. Volgens deze opvatting kenmerkt 
de pornografie zich door de totale onthul
ling van het lichaam: er is geen spanning 
meer die een komende onthulling in het 
vooruitzicht stelt. Dit al te vertrouwde on
derscheid tussen erotiek en pornografie is 
zelf onthullend, want het toont dat de func
tie van kleding gedefinieerd wordt in relatie 
tot de toeschouwer in plaats van de drager 
ervan. Kleding slaagt er wel of niet in om 
een erotiserend effect op, laten we maar 
zeggen, hem te produceren. Het onthullen 
of uitkleden gebeurt niet zozeer door de 
persoon die de kleding (nog) draagt, maar 
door het oog van de kijker.
Terwijl kleding voor de erotiserende blik 
een essentiële rol lijkt te spelen en het totaal 
ontbreken van kleding in pornografie min
achting voor dit genre tot gevolg heeft, 
speelt kleding in de Schone Kunsten een 
tegenovergestelde rol. In de uitbeelding van 
de menselijke vorm is kleding geen middel 
in een proces van geleidelijke onthulling 
maar eerder een obstakel. De perfectie van 
Gods schepping, het menselijke lichaam,
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Mariene Dumas

Miss January, 1997, foto: Peter Cox, 
courtesy: Galerie Paul Andriesse

kan alleen in zijn naaktheid ten volle ge
waardeerd worden. Wie een goed kunste
naar wil worden, moet het menselijke 
lichaam dus zonder kleding kunnen aan
schouwen. In de Schone Kunsten is kleding 
niet essentieel, maar marginaal. Zij wordt 
alleen maar toegevoegd, niet omdat de kunst 
daarmee gebaat is, maar omdat de fatsoens
normen van de burgerlijke wereld geen oog 
hebben voor dat waar de essentie van kunst 
in schuilt.
In de kunst heeft kleding dus slechts een 
toegevoegde waarde. Zij draagt niet bij tot 
de perfectionering van de menselijke vorm. 
In dit opzicht is kleding te vergelijken met 
de rol die taal speelt in beeldende kunst. 
Woorden zouden afbreuk doen aan de pure 
visualiteit die beeldende kunst zou kenmer
ken. Titels of begeleidende teksten van kun
stenaars kunnen hun intenties of de in hun 
werk centrale thema’s onthullen. Maar een 
goed werk heeft zo’n onthulling niet nodig 
want het spreekt voor zich, dat wil zeggen, 
met eigen, visuele middelen. Het is dan ook 
niet verbazingwekkend dat veel kunstenaars 
binnen de meest puristische traditie, die van 
het modernisme, hun werken bij voorkeur 
geen titel geven. Werken worden genum
merd, of ze krijgen, nadrukkelijker kan het 
bijna niet, de titel Untitled mee. Niet alleen 
titels zouden afleiden van de essentie, ook 
de woorden, ideeën of teksten van de kun
stenaar staan binnen zo’n puristische kijk 
op visualiteit buiten het domein van beel
dende kunst. Deze strenge scheiding van 
woord en beeld komt neer op een soort 
apartheidspolitiek: voor ieder medium is een 
aparte kunst ingeruimd. Het niet respecteren 
van deze aparte ‘gebieden’ zou een aantas
ting van de essentie van kunst betekenen.
Geboren en getogen in voormalig apartheids- 
land Zuid-Afrika, negeert Dumas met wel
lust de grenzen tussen beeld en woord. Als 
beeldend kunstenaar schrijft zij de ene tekst 
na de andere. Zij geeft titels aan haar werken 
die bijna net zoveel aandacht vragen als de 
visuele aspecten. Maar zoals de kleding die 
ze haar modellen aantrekt geen functie heb
ben in de spanning tussen verhullen en ont
hullen, zo leggen haar titels en teksten ook 
niet bloot wat haar visuele werk in zich 
draagt. Kortom, terwijl kleren en woorden
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op het eerste gezicht weinig tot niets met 
elkaar te maken hebben, lijken ze in het 
oeuvre van Dumas nauw aan elkaar verwant 
te zijn. Om die verwantschap nader toe te 
lichten, zal ik in het vervolg van dit essay 
nader stilstaan bij de teksten waarmee Dumas 
haar kunstenaarschap omkleedt. Door halt 
te houden bij de wijze waarop haar teksten 
zich verhouden tot haar visuele werk, zal ik 
ook tot een nadere bepaling komen van die 
andere toevoeging: kleding.

Een kleed van taal

Om de functie van de ‘toegevoegde’ kleding 
en taal in het werk van Dumas te bepalen, 
moeten we kort stilstaan bij het begrip 
parergon. Het Griekse woord parergon be
tekent ‘supplement’, ‘accessoire’. Een 
parergon is in de meest letterlijke zin een 
‘hors d’oeuvre’: het is iets dat buiten (‘hors’, 
‘par’ ) het eigenlijke werk ( ‘oeuvre’, ‘ergon’ ) 
staat en daardoor van secundair belang is. 
Volgens Kant schuilt de essentie van de 
beeldende kunst in haar vorm. Andere kwa
liteiten zoals kleur zijn slechts van belang in 
zoverre ze de vorm ten dienste staan door 
deze bijvoorbeeld duidelijker of sprekender 
te maken. In de Kritik der Urteilskraft. stelt 
hij: “Het geldt zelfs voor versiering 
(parer ga), dat wil zeggen voor dat wat slechts 
een toevoegsel is en geen intrinsiek onder
deel in de complete representatie van een 
object, dat het genot van smaakvolheid al
leen verhoogd wordt door de vorm ervan. 
Dat geldt voor de lijsten van schilderijen, 
voor de draperieën op beelden, of voor de 
colonnades van paleizen.”
Kant suggereert dat alle elementen die toe
gevoegd zijn aan een intrinsieke vorm, 
parerga zijn. Kledingstukken of draperieën 
zijn geen onderdeel van de menselijke vorm: 
zij kunnen uit- of afgedaan, ervan geschei
den worden. De volgende vraag dringt zich 
dan ook op: “Is al wat van het menselijke 
lichaam gescheiden kan worden een 
parergon? En wat is er zoal van te schei
den?” [4] Hoe zit het bijvoorbeeld met frag
menten van klassieke beelden, met ledema
ten die geen deel meer uitmaken van de 
menselijke vorm? Deze worden toch zowel 
in de tijd van Kant, als nu ‘mooi’ gevonden, 
terwijl ze geen deel meer uitmaken van de 
“complete representatie van een object”.
Het voorbeeld van de pilaren van een ge
bouw maakt echter duidelijk dat een 
parergon niet gedefinieerd kan worden in 
termen van scheidbaarheid van een intrin
sieke vorm. Pilaren zijn volgens Kant een 
geval van parergon omdat zij niet tot het 
eigenlijke gebouw behoren, maar zoals 
Jacques Derrida in La Vérité en Peinture 
opmerkt, zal menig gebouw instorten wan
neer men de pilaren ervan scheidt. [3] Het 
intrinsieke van een gebouw is dus funda
menteel afhankelijk van iets dat zich 
‘erbuiten’ bevindt. Ook al is het parergon 
secundair, toch speelt het ‘van buitenaf’ een 
cruciale rol in de processen die het ‘eigen
lijke’ werk ‘van binnenuit’ definiëren.
Iets dergelijks zegt Dumas in haar tekst 
Background'. “My South-African back
ground will always remain present. But the 
word-image relation in my work not only 
has to do with that and is not only from there. 
The whole artworld relies on words to 
defend, explain or authorize artworks. Look 
at the many catalogues, art magazines and 
artbooks making works ‘accessible’ or 
giving them a context for being important. I 
never believed that an artwork could only be 
‘optical’. One ‘learns’ to see as you learn to 
read. I don’t however mean that it’s the 
same activity or that artworks have only 
literal meanings. What you read, makes you 
‘see’ differently and vice versa. Cinema 
uses text and images together, or disturbs 
them like Godard, as part of its natural 
history. Why shouldn’t painting?”
Dumas bestrijdt in bovenstaand fragment 
de zuiverheid van het optische. Verwerking 
van visuele impressies gebeurt onder meer 
door de activering van talige kennis. Zij zegt 
niet dat woord en beeld hetzelfde zijn. Inte
gendeel. Maar ze zegt wel, dat de werking 
van het beeld voortdurend bepaald wordt 
door het talige dat zich buiten het visuele 
domein ophoudt. In die zin is het woord een 
parergon van het beeld. Woorden vormen 
niet de intrinsieke kern van het beeld, maar 
iedere uitspraak over de essentie van het 
beeld wordt fundamenteel bepaald door het 
talige. Niet zozeer omdat die uitspraak in 
taal verwoord zal worden, maar omdat ie
dere essentialistische typering van het beeld, 
het beeld buiten het woord zal plaatsen, 
waardoor het er juist onlosmakelijk mee 
verbonden raakt.

Mariene Dumas

Ivory Black, 1997 
courtesy: Galerie Paul Andriesse

Dumas’ teksten en titels pretenderen nooit 
het visuele werk, waar zij het ‘hors d’ oeuvre’ 
van zijn, te dekken. Haar woorden zijn niet 
het resultaat van een transformatie die de 
inhoud van het beeld omzet naar het talige 
domein. Haar woorden rijden haar beelden 
eerder schuin in de flank aan. Haar woorden 
dragen tradities en contexten aan, die nog 
niet in de beelden die zij maakt, omsloten 
liggen. De woorden ‘irriteren’ de beelden 
door ervan te verschillen. Juist in het ver
schil tussen woord en beeld raakt de ‘essen
tie’ van Dumas’ beeld geactiveerd.
Zelf zegt ze over haar titels het volgende: 
“Mijn werken (ver)dragen hun namen, zo
als men zijn eigen geschiedenis moet 
(ver)dragen. Dronken van associaties en 
incest, besmet met allerlei ziektes en voor
oordelen, opzettelijk verwond, opdat ze niet 
hoogmoedig kunnen worden en hun inge
wanden zullen vergeten.” Dumas geeft hier 
onomwonden te kennen dat haar woorden 
enerzijds van buiten komen en niet tot het 
eigenlijke werk behoren: ze besmetten het 
werk, ze zijn een soort invasie van gevaar
lijke bacillen. Maar tegelijkertijd kan het 
eigenlijke ‘werk’ alleen in aanraking ko
men met zijn essentie, zijn binnenruimte, 

wanneer het van buitenaf door woorden 
‘besmet’ raakt.
Visueel werk, en al evenmin teksten en 
titels, zijn het resultaat van de hoogst per
soonlijke expressie van de kunstenaar. Zo
wel beelden als woorden dragen geschiede
nis, ziektes, vooroordelen in zich. Het meest 
eigen aan het werk van Dumas is de door 
haar gearrangeerde confrontatie tussen 
woord en beeld.

Sexy kunst

De pin-up is een hybride model. Zij heeft 
met het kunstenaarsmodel gemeen dat ze 
aan een bepaald schoonheidsideaal moet 
beantwoorden. Maar net als het erotische en 
pornografische model laat ze zich gebrui
ken voor de seksuele drijfveren van de kij
ker. De pin-up is kortom zowel esthetisch 
‘schoon’ als seksueel ‘opwindend’. Daar
mee is ze een ongrijpbare figuur voor het 
esthetische denken dat er, in navolging van 
Kant, van uitgaat dat de appreciatie van de 
esthetische vorm belangeloos gebeurt. Zo 
gauw er seksuele opwinding in het spel is, is 
daar immers geen sprake meer van.
De pin-up staat echter niet eenzijdig ten

dienste van de kijker. Als er al kleding 
wordt uitgetrokken, dan niet als onderdeel 
van een geleidelijke onthulling. Zowel Miss 
January als Ivory Black tonen hun kruis van 
begin af aan. De kleding die zij dragen, uit- 
dan wel aantrekken, articuleert de beschik
king over het eigen lichaam en het plezier 
dat de pin-ups zelf in hun lichaam vinden. 
Kleren zijn niet meer het ‘buiten’ van een 
‘binnen’ (het naakte lichaam), maar een 
parergon waarmee het lichaam zichzelf en 
van zichzelf kan zijn.
In de ongrijpbaarheid van de pin-up ligt de 
verklaring voor Dumas’ waardering van dit 
model. De aantrekkingskracht van de pin- 
up beperkt zich niet tot esthetische, maar al 
evenmin tot erotische kwaliteiten. Het lijkt 
alsof de pin-up geen gevoel heeft, of wil 
hebben, voor de wijze waarop in de wes
terse cultuur het esthetische domein kramp
achtig gescheiden moet blijven van het sek
suele domein. Haar blindheid voor dit cultu
rele onderscheid maakt haar cheap. En dat is 
precies wat Dumas ook voor zichzelf als 
rolmodel voor ogen heeft. In haar tekst Give 
the people what they want stelt ze: “A cheap 
girl. The Fine Arts are not sexy. They’re too 
smart (arsed) and too extravagant(lasting)ly 
tasteful. I’d love to make paintings that have 
the same kind of sex appeal as soul music. 
Aretha Franklin with R.E.S.P.E.C.T., Otis 
Redding with The Midnight Hour - my 
favourite LP ever... Janis Joplin - Cheap 
Trills!"
Het is veelzeggend dat Dumas zich liever 
als cheap girl ziet, dan als bad girl: “Bad 
Girls. People always want to know what my 
real hair colour is, as if that would reveal 
something essential. Rosemarie Trockel is 
not whorish, neither is Cindy Sherman, nor 
Jenny Holzer ( ‘Protect me from what I want’ ) 
and certainly not Barbara Kruger. Neither in 
their capacity as artists nor in their outward 
appearances. (And they’re not painters 
either.) Currently there’s a new generation 
of female artists who cultivate a kind of ‘bad 
girl’ reputation. They’re mostly not painters 
either.) Barbara Bloom and I - the city girl 
and the country girl - once asked ourselves 
whether, in terms of art, we should be 
primarily the good bad girl or the bad good 
girl? I’m too detached to be really bad.” 
Dumas ziet er geen heil in om als kunstenaar 
de bad girl te zijn (zoals de Britse Sarah 
Lucas bijvoorbeeld), omdat dat rolmodel 
als een verwerping van de good girl te actief 
betrokken is op dat wat het verwerpt. Om 
een bad girl in de kunstwereld te zijn, moet 
je je voortdurend bezighouden met datgene 
wat de schone kunsten in positieve zin defi
nieert en vervolgens het tegenovergestelde 
nastreven. Met zo’n negatieve houding wordt 
het schone van de schone kunsten op para
doxale wijze juist bevestigd. Dumas is lie
ver een cheap girl. Dat rolmodel getuigt van 
een gebrek aan gevoel of een desinteresse 
voor het onderscheid tussen goodlbad, art! 
non art, esthetisch/erotisch.
Het effect van dat hybride rolmodel heeft 
Dumas zelf ‘sexy’ genoemd. Sexy is niet 
hetzelfde als pornografisch, omdat de toe
schouwer op een meer ingetogen wijze ge
prikkeld wordt. Erotisch is het echter al 
evenmin omdat de sexy persoon zelf- en 
doelbewustis. De pin-up stuurt aan op gelijk
waardigheid, terwijl een ontmoeting met 
een kunstenaarsmodel of een pornografisch 
model al te makkelijk in het voordeel van de 
toeschouwer uitvalt.

Ernst van Alphen

Noten

[1] Rosalind E. Krauss, Corpus Delicti, 
in: Rosalind É. Krauss en Jane Livingston, 
L’Amour fou. Photography and Surrealism, 
Abbeville Press, New York, 1985, p. 74.
[2] Rosalind E. Krauss, op. cit. (noot 1), 
p. 64.
[3] Jacques Derrida, La Vérité en Peinture, 
Flammarion, Paris, 1978.
[4] Jonathan Culler, On Deconstruction, 
Cornell University Press, Ithaca, 1982, 
p. 194.

De tentoonstelling Miss World van 
Marlene Dumas liep van 6 januari tot 14 
februari 1998 in Galerie Paul Andriesse, 
Prinsengracht 116,1015 EA Amsterdam, 
020/623.62.37. De teksten van Marlene 
Dumas zijn onlangs gebundeld in de 
publicatie Sweet Nothings. Notes and 
Texts, geredigeerd door Mariska van den 
Berg, een coproductie van Marlene 
Dumas en Galerie Paul Andriesse en uit
geven door De Balie, Amsterdam, 1998.
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Workshops hedendaagse kunst
over Franz West/Lygia Clark/René Daniels 1

^2)

Zomercursussen kunstgeschiedenis 
onder meer Le Mystère Picasso / Van Gogh / Tytgat / Rodin / 
Breughel / Historische schilderkunst in de 19de eeuw/ 
Tuinarchitectuur/Oosterse tapijten op westerse schilderijen / 
Filmmuziek Max Steiner

?

Zomercursussen filosofie
over Erasmus van Rotterdam / Een lectuur van Plato's Phaedrus...

1

Vraag de gratis brochure
AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT • TEL (09) 233 03 24 • FAX (09) 233 42 36 
nieuwe telefoonnummers vanaf 15 mei
CURSUSSEN & LEZINGEN (09) 269 17 45 • UITSTAPPEN & REIZEN (09) 269 17 40

1

verlengd t/m 7 juni:

30 mei t/m 6 september "E 
Het museum " 
van de 19de eeuw Francis Picabia

• 6juni t/m g augustus

Toile: lichaams- 
(re)presentaties

Lezingen:

late schilderijen (1933-‘53) 

&
Rondom Picabia

t/miS juni
Minnelust & Reyne liefde

Uit het leven gegrepen: Nederlandse 
genreschilderkunst uit de collectie

Norman Bryson: Perverted Archieve: 
from August Sander to Nan Goldin 
13 mei 20.00 uur

Harun Farocki: vertoning van Creating a Still-life
Aansluitend discussie
27 mei 19.30 uur

Stephen Bann:
Genre becomes historical: the Dutch contribution to 
French igth century painting 
18juni 20.00 uur

Postmoderne tendensen in het late werk van 
Picabia worden gerelateerd aan het werk 

van moderne en hedendaagse 
. kunstenaars onder wie A
Mh. Duchamp, Lucassen, A

Mhh Prince, Salle, Schippers 4Mh en Scholte. A

27 juni t/m 4 oktober 
Aanwinsten Moderne Kunst

20 juni t/m. g augustus 
Engelse Keramiek

Reserveren is aan te bevélen: 010-4419471

27 juni t/m 23 augustus 
Beeldhóuwerstekeningen

10 juni t/m 27 september
I ripyou,you rip me 

(Honey, we’re going down in history)

27 juni t/m 16 augustus 
Moshekwa Langa

Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam
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Kunst en misdaad
Over Harald Szeemanns Austria im Rosennetz

Hans Hollein

Berggasse 19 - Sofa

De intrigerende titel van Harald Szeemanns 
tentoonstelling Austria im Rosennetz gaat 
terug op een novelle van de zonderlinge 
Oostenrijkse schrijver Fritz van Herzma- 
novsky-Orlando. In zijn boek Der Gaul- 
schreck im Rosennetz raakt een ambtenaar 
van de keizerlijk-koninklijke administratie 
verstriktin de ‘netten’ van een operazangeres. 
Een gelijkaardig verleidelijk, en toch van 
doornen voorzien vlechtwerk van objecten 
presenteert Szeemann in deze tentoonstelling 
over ‘visionair Oostenrijk’. Hetis een vreemd, 
chaotisch, intuïtief beeld waarin Szeemann 
(zoals zo vaak bij hem) de grenzen van kunst 
en cultuur, van rede en waanzin aftast. En heel 
onderhuids, misschien ook die van wet en 
misdaad.
Als men hem vraagt naar een definitie van wat 
typerend is voor de Oostenrijkse mentaliteit, 
verwij st Szeemann graag naar een dialoog uit 
de film The ThirdMan van Carol Reed waarin 
een personage tegen Joseph Cotten zegt: ‘Tm 
Austrian, I can only assist you, I can not help 
you.” De Zwitser Szeemann heeft beslist heel 
wat opgestoken van zijn cisalpijnse naburen: 
ook hij laat je hulpeloos verstrikt in een 
Rosennetz achter.

Ornament

In 1908 publiceerde de Oostenrijkse architect 
Adolf Loos in de Frankfurter Zeitung het 
beroemde essay Ornament und Verbrechen. 
Dat wordt algemeen, en terecht gezien als een 
aanval op de ornamentele kunst van de 
Deutsche Werkbunden de Wiener Werkstatte. 
Het woordje ‘Verbrechen’ (‘misdaad’) dat 
Loos in zijn titel gebruikt, is fascinerend. 
Loos’ essay blijktnietalleeneen modernistisch 
manifest, maar ook een uitval tegen allerlei 
vormen van decadentie. Loos leest de dege
neratie af aan de mate van ornamentatie. Hij 
stoort zich bijvoorbeeld aan het feit dat som
mige van zijn tijdgenoten getatoeëerd waren. 
Dat kon misschien voor Papoea’ s, maar in het 
Habsburgse rijk “zijn diegenen die getatoeëerd 
en niet geïnterneerd zijn latente misdadigers 
of gedegenereerde aristocraten”. Tatoeëring 
en misdaad hingen voor hem nauw samen. 
“Er zijn gevangenissen waar 80% van de 
gevangenen getatoeëerd zijn,” constateert hij. 
En hij stelt nog: “Je kunt de cultuur van een 
land aflezen aan de mate waarin de wc-muren 
met graffiti beklad zijn.”
Het is, voor wie traditionele tentoonstellin
gen gewend is, even slikken als je het Paleis 
voor Schone Kunsten binnenstapt om Austria 
im Rosennetz te bezoeken. Weg is de sober
heid en visuele magerzucht die zoveel heden
daagse tentoonstellingen kenmerkt, weg is de 
ornamentloze witte ruimte die in het spoor 
van Loos voor de ideale tentoonstellings
ruimte doorgaat. Zelfs de affiche die 
volgestouwd is met alfabetisch gerangschikte 
termen, van ‘Aktionisten’ tot ‘Wunder- 
kammerwunder', bereidt je niet echt voor op 
watje te wachten staat. Negenhonderd grote 
en kleine kunstwerken en documenten heeft 
Szeemann samengepakt in het Paleis. Onge
veer evenveel als in de herfst van ’96 in 
Wenen te zien waren, maar toen in een ruimte 
die de helft groter was dan hier. Horta’s Paleis 
leent zich echter perfect tot deze opeenstape
ling. Eindelijk komen ook de hoeken en zij
kapellen nog eens tot hun recht, en worden ze 
functioneel gebruikt.

Camouflage

In Oostenrijk, vond Loos, was het ornament 
niet langer organisch verbonden met de cul
tuur, het was er niet langer de uitdrukking van. 
Al in 1898 had hij in Ver Sacrum, het blad van 
de Wiener Secession, uitgehaald tegen de 
architectuur van de Weense Ringstrasse die 
hij vergeleekmeteengigantischPotemkindorp 
zoals Catherina de Grote van haar eerste 
minister te zien kreeg. Ellende en achterlijk
heid zaten weggestoken achter een groots 

decor, de Ringstrasse was (en is) niet meer 
dan een imperialistische façade voor de woon
kazernes waaruit Wenen werkelijk bestaat. 
“Ornamenten worden niet enkel geprodu
ceerd door misdadigers, zij zijn zelf een mis
daad omdat zij de nationale economie en dus 
de culturele ontwikkeling schade toebren
gen,” schreef Loos. Moreel zelfbedrog was 
zijn doelwit. Hij situeerde de neergang van de 
Donau-dubbelmonarchie op het ogenblik dat 
de Academie voor Toegepaste Kunst werd 
opgericht. “Wij zullen maar een architectuur 
voor onze tijd hebben als de leugenachtige 
slogan ‘toegepaste kunst’ verbannen is uit de 
woordenschat van de naties,” schreef hij. 
Misschien is het toevallig, het is alleszins de 
moeite van het vermelden waard: Harald 
Szeemanns tentoonstellingvondin 1996plaats 
in het Weense MAK-Österreichisches Mu
seum für angewandte Kunst.
Wie door Harald Szeemanns bizarre mentale 
herschepping van Oostenrijk in het Paleis 
voor Schone Kunsten wandelt, merkt dat hij 
een Wunderkammer heeft geconstrueerd - de 
tentoonstelling was overigens ook reeds in 
Zurich te zien, waar de titel luidde Wunder
kammer Osterreich. Het is een keizerlijk- 
koninklijke schatkamer zoals de Habsburgse 
vorsten al in de 16de eeuw bezaten. Austria 
imRosennetz is een kruising tussen een kunst
tentoonstelling, een antiekmarkt en een over
vol 19de-eeuws (en tegelijk erg hedendaags) 
antropologisch museum. In de eerste zaal 
toont Szeemann de begrafeniswagen waar
mee de in Sarajevo vermoorde kroonprins 
Ferdinand in 1914 naar zijn laatste rustplaats 
werd gebracht; een naar Freud verwijzende 
sofa van architect Hans Hollein; en een Steyr 
type 100 auto waarmee in 1935 de eerste 
autoreis rond de wereld werd gerealiseerd. 
Een groot aantal schilderijen en foto’ s siert de 
wanden: van een bizar 16de-eeuws doek van 
Gregor Baci waarin het oog van een man door 
een speer wordt doorboord, over foto’ s van de 
Amerikaanse fotograaf (van Oostenrijkse af
komst) Weegee, tot een portret van dirigent 
Herbert von Karajan.
Eén van de mooiste zalen van Austria im 
Rosennetz toont de grimmige, aan Goya her
innerende en tegelijk pre-surrealistische te
keningen van Alfred Kubin, de visionair- 
naïeve dierenaquarellen die Aloys Zötl vele 
jaren vóór douanier Rousseau maakte, en 
werk van Egon Schiele. En zoals vorig jaar op 
de Biënnale van Lyon combineert Szeemann 
opnieuw de karikaturale koppen van Franz 
Xaver Messerschmidt met Amulf Rainers 
overschilderingen van foto’s ervan. Maar je 
moet naar Wenen, naar het Barokmuseum in 
het Unteres-Belvédère, om het conventionele 
werk te zien dat Messerschmidt tien jaar 
vroeger maakte om te beseffen welke stap hij 
gezet heeft. Van ornamentele bustes als die 
van keizerin Maria-Theresia en keizer Franz- 
Stefan, naar deze enscenering van de eigen 
waanzin, wanhoop, en afkeer voor de mense
lijke komedie.

Misdaad!

Het verhaal dat van Loos’ architectuur en 
Kraus’ essays naar het ornamentloze moder
nisme, naar Schonbergs muziek, het door 
Wittgenstein ontworpen huis aan de 
Kundmanngasse én naar zijn filosofie leidt, is 
bekend (zie Het Wenen van Wittgenstein van 
Allan Janik en Stephen Toulmin). Terug dan 
maar naar het fin de siècle Wenen (van dat 
andere beroemde, gelijknamige boek van Carl 
E. Schorske). Laten we inderdaad terugkeren 
naar die andere pool van het essay van Adolf 
Loos: niet het ornament (of het gebrek eraan), 
maar het Verbrechen, de misdaad. Zou hij 
werkelijk alleen op de tatoeëringen van de 
misdadigers gedoeld hebben? Of was het een 
omfloerste manier om iets anders te zeggen? 
Bijvoorbeeld dat al die deftige burgers in hun 
paleizen langs de Ringstrasse, zwelgend in 
hun ornamenten, niet alleen achterlijk waren 
(dat zegt hij expliciet), maar bovendien mis
dadigers? Want waar haalden ze tenslotte hun 
rijkdom vandaan?
In de buurt van talrijke Sissi-parafernalia 
heeft Szeemann een ‘volkerenbord’ uit het 
begin van de 18de eeuw opgehangen, een 
tabel waarop de volksaard van tien Europese 
volkeren vergeleken wordt. Inderdaad, het 
Oostenrijks-Hongaarse rijk was én multi
cultureel én de ideale voedingsbodem voor 
anti-semitisme, racisme en nationalisme. Het 
ene werkte als een rode lap op het andere - dat 
kun je nalezen in Mein Kampf.
Wat verder in de zaal is een werkje uit 1915 te 
bewonderen dat Ter herinnering aan mijn 
militaire keuring heet. Een foto van de trotse 
betrokkene zit in een kader waarop stukken 
kerstversiering, verzilverde bladeren en een 
kartonnen soldaatje aangebracht zijn. Nogal 

wat Weense weelde was gebouwd op de 
oorlogsindustrie. De vader van Wittgenstein, 
maar ook Josef Pargfrieder (de aanlegger van 
de Heldenberg) werden rijk met wapenhan
del en leveringen aan het K+K leger. In een 
andere hoek hangt een bizar, in 1982 gemaakt 
dioramaatje waarin de Oostenrijkse held 
Andreas Hofer (gefusilleerd in 1810) keizer 
Franz-Josef I (geboren in 1830!) redt uit de 
klauwen van het monster van Loch Ness.
Eén van de mooie passages uit het Passagen- 
werk van Walter Benjamin verbindt het bur
gerlijke interieur van de 19de eeuw met het 
spoor en de misdaad: “De etuis, de over
trekken, de foedralen waarmee de huisraad 
uit de vorig eeuw overtrokken werd, waren 
even zoveel voorzorgen om sporen op te 
vangen en te bewaren.” En in Paris, die 
Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts schrijft 
hij : “Het interieur is niet enkel het universum 
maar ook het etui van de privé-persoon. Wo
nen betekent sporen nalaten. In het interieur 
krijgen ze nadruk. Men bedenkt een over
vloed aan overtrekken en hoezen, foedralen 
en etuis waarin zich de sporen van de alle
daagse gebruiksvoorwerpen afdrukken. Ook 
de sporen van de bewoners drukken zich in 
het interieur af. De detectivegeschiedenis 
ontstaat, die deze sporen natrekt. In zijn Filo
sofie van het meubilair zowel als in zijn 
detectivenovellen wijst Poe als eerste op de 
fysionomie van het interieur. De misdadigers 
van de eerste detectiveromans zijn noch gent
lemen noch apachen maar burgerlijke privé- 
personen.”
Szeemanns tentoonstelling nodigt uit om der
gelijke bizarre sporen na te trekken. Bijvoor
beeld tussen de gipsen afdrukken van voet
sporen uit het door Hans Gross opgerichte 
Institut für Strafrecht, StrafproceBrecht und 
Kriminologie in Graz en de Passtücke van 
kunstenaar Franz West die voorwerpen met 
gips en verf toedekt. En doen ook Wests 
beroemde, met tapijten beklede zetels - niet 
meer weg te slaan uit welke grote kunst
manifestatie ook - niet denken aan die hoezen 
en overtrekken van Benjamin?

Film & frequency hopping

Walter Benjamin in/over het Passagenwerk'. 
“Het hoofdstuk over het [burgerlijk] interieur 
moetuitmondenbij de intrede van hetrekwisiet 
in de film.” Szeemann besteedt aandacht aan 
de grote traditie van de Oostenrijkse film die 
vooral in Hollywood tot bloei kwam met 
figuren als Erich Von Stroheim, Peter Lorre 
of Michael Curtiz. Hedy Lamarr duikt op in 
de reeks filmfoto’s waarmee Szeemann de 
Oostenrijkse bijdrage tot de film illustreert. 
Hij toont haar in de eerste naaktscène uit de 
filmgeschiedenis, uit Extase (1932). Eén bi
zar detail heeft hij (nog) niet verwerkt in zijn 
tentoonstelling. De in Wenen als Hedwig 
MariaEvaKiesler geboren divaheeft behalve 
glamourfilms voor MGM, zoals Samson and 
Delilah, nog iets anders op haar actief. Samen 
met de bad boy van de avant-gardistische 
muziek, componist George Antheil, ontwik
kelde ze in 1941 een geheim communicatie
systeem om torpedo’s te leiden. Het werkte* 
met radiosignalen die niet gestoord konden 
worden omdat ze constant van frequentie 
veranderden. Een gesofisticeerde variant van 
deze frequency hopping wordt nog steeds 
door de militairen gebruikt, maar ook door de 
gsm-gebruikers onder ons. Dankzij Hedy 
Lamarr kunnen miljoenen gsm-eigenaars te
gelijk boodschappen zenden en ontvangen. 
Het rekwisiet bij uitstek opent Szeemanns 
tentoonstelling: Freuds sofa door Hollein. In 
het kleinburgerlijke interieur van de Berggasse 
19 vindt de ontmoeting plaats tussen rede en 
gevoel, bewuste en onderbewuste, analyticus 
en waanzin, foedraal en wat erin verborgen 
zit, kortom: de detective en de burgerlijke 
privé-misdadiger. Vandaar ook dat John 
Hustons Freud, the secret passion alleen maar 
een film noir kon zijn waarin Montgomery 
Clift Freud als een neurotische Philip Marlowe 
opvoert. Vandaar ook dat Poe’s (en Lacans) 
Auguste Dupin al een halve eeuw vroeger tot 
dezelfde conclusie als Adolf Loos was geko
men. Waar schuilt de misdaad, het corpus 
delicti? Daar waariedereen het kan zien, maar 
niemand het opmerkt: in het ornament.

Asymmetrie

Het kapitalisme is de economie van de asym
metrie, van de ongelijkmatige verdeling van 
rijkdom, van goederen, van materiaal of te
genwoordig van informatie. De motor van 
onze maatschappij drijft op deze asymmetrie 
in rijkdom, in informatie, in sociale standing. 
Zonder ongelijkheid is er geen handel, geen 
economie, geen macht mogelijk. Die asym
metrie kan slechts door één ding tot stand 

komen, kan slechts dooréén ding substantieel 
en belangrijk worden: door individuele of 
collectieve misdaad. Door openlijke of ver
doken diefstal.
Piet Coessens, directeur-generaal van de Ver
eniging voor Tentoonstellingen, spreekt in de 
inleiding van de catalogus van Austria im 
Rosennetz de wens uit dat Harald Szeemann 
een tentoonstelling rond visionair België zou 
maken. Dat is een droom die wel nooit gerea
liseerd zal worden: zo visionair zijn de 
Oostenrijkse Nederlanders niet. Maar als het 
onverhoeds toch gebeurt, mag Szeemann in 
zijn panorama van Belgische waanzin de 
ontvreemder van Van Eycks Rechtvaardige 
Rechters, Arsène Goedertier, niet vergeten. 
In de persoon van deze Oostvlaamse notabele 
ontmoeten kunst en misdaad elkaar op de 
innigst mogelijke manier.
In zijn essay over Karl Kraus schrijft Benja
min: “In de eerste zin van zijn meest recente 
portret karakteriseert hij [Kraus] de journalist 
als ‘iemand die weinig belangstelling heeft 
voor zichzelf en zijn eigen bestaan, of ge
woonweg in het bestaan zelf van de dingen. 
De journalist voelt de dingen slechts in relatie 
tot elkaar staan, als ze in gebeurtenissen uit
monden. Slechts op dat ogenblik worden ze 
betekenisvol, substantieel en levend voor 
hem’. Het enige dat de journalist interesseert, 
is het ontstaan of plots duidelijk worden van 
‘events’, van sociale asymmetrieën, kortom: 
van open of verborgen misdaad.” Kraus, de 
anti-journalist, beoogtjuisthet tegendeel, stelt 
Benjamin. Hij interesseert zich voor de din
gen zelf, niet voor hun nieuwswaarde. Hij 
interesseert zich voor de misdadiger, niet de 
misdaad.
Voor Benjamin was Karl Kraus één van de 
rechtvaardige rechters. Zijn anti-journalis- 
tiek interesseerde zich voor de dingen zelf, 
niet voor het media-ornament, niet het event. 
“Je kunt niets begrijpen van deze man tenzij 
je ziet dat noodzakelijk en zonder uitzonde
ring alles - taal en daden - voor hem tot het 
domein van het recht behoort. Zijn hele vuur- 
etende, zwaardopslokkende filologie in de 
dagbladen streeft evenzeer het recht als de 
taal na. Je begrijpt zijn taaltheorie verkeerd 
als je ze anders ziet dan als een bijdrage aan de 
taalkundige regels van het gerechtshof, als je 
het woord van een ander in zijn mond als 
anders ziet dan een ‘corpus delicti’, en zijn 
eigen woorden als anders dan oordelen.” 
Het stekeligste stukje uit dit Rosennetz, het 
zwaarst wegende Oostenrijkse corpus delicti, 
bewaart Szeemann voor een kleine toonkast 
helemaal op het einde van zijn tentoonstel
ling. Daarin liggen een paar boeken over ‘s 
lands grootste, en in zijn soort zeer visionaire 
kladschilder. Het zijn echter niet puur 
ornamentele kitschwerkjes als Abschied des 
Jagerburschen uit 1914, waarin een Tiroolse 
Romeo met afgezakte kousen zijn madel het 
hof maakt, die de man berucht hebben ge
maakt. Een foto van een massabijeenkomst in 
Neurenberg in 1934 en een karikatuur uit een 
Nederlands blad waarop de man de dood 
omarmt, tonen de controversiële kant van de 
Oostenrijkse geschiedenis. De schilder in 
kwestie heet Adolf Hitler.
Benjamin citeert aan het slot van zijn essay 
over Karl Kraus een passage uit Die Fackel 
van november 1920 dat hij het “sterkste bur
gerlijk proza van na de oorlog” noemt. Kraus 
schrijft daarin: “Wat ik bedoel, is - en voor 
één keer spreek ik duidelijk tegen dit onmen
selijk gebroed van bezitters van eigendom en 
bloed en al hun volgelingen, want ze verstaan 
geen Duits en ze zijn - omdat ze vinden dat ik 
mij tegenspreek - toch niet in staat om mijn 
ware bedoelingen te begrijpen... wat ik wil 
zeggen is: het communisme als realiteit is 
slechts het tegenbeeld van hun eigen levens- 
schendende ideologie... God beware het als 
een constante dreiging over de hoofden van 
diegenen die bezit hebben en die alle anderen 
willen dwingen om het hen te laten behouden. 
En die hen daarvoor, met de troost dat we
reldse goederen toch niet het hoogste zijn, 
naar het front van de honger en de vader
landse eer willen drijven. God beware het 
[communisme], zodat dit gespuis, dat al bui
ten zichzelf is van brutaliteit niet nog brutaler 
wordt. En zodat diegenen die als enigen 
genotsberechtigd zijn en die geloven dat ze de 
onderdanige mensheid voldoende beminnen 
als ze hen syfilis geven, tenminste met een 
nachtmerrie naar bed zouden gaan!”

Mare Holthof

Austria im Rosennetz - Visionair Oostenrijk 
loopt nog tot 12 juli in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat 10,1000 
Brussel, 02/507.84.66.
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Kritiek als frivool provincialisme
Over Maarten Delbekes Aangenaam Verblijf

Over het boek. Maarten Delbeke heeft een 
boek gemaakt, of juister: een opstellenbundel. 
Het heet Aangenaam Verblijf, en werd uitge
geven door Vlees en Beton in samenwerking 
met de architectuurvereniging aa50 en het 
Centrum voor Architectuur en Design (cAD, 
Kortrijk). De ondertitel getuigt van nogal wat 
onbescheidenheid, zeker voor een debutant. 
Doorgaans moet een auteur immers al enige 
erkenning genieten opdat de lapidaire uit
drukking ‘teksten 1994-1997’ zou volstaan. 
Zo’n omschrijving suggereert alvast dat de 
bijeengebrachte stukken a priori interessant 
genoeg zijn om geen nadere toelichting te 
behoeven.
De in Aangenaam Verblijf gebundelde stuk
ken handelen over uiteenlopende onder
werpen, zij het dat stedelijkheid, wonen en 
architectuur de dominante thema’ s vormen. 
Zo bevat het boek opstellen over het werk 
van Wim Neutelings, over de officiële 
Vlaamse architectuurjaarboeken, over de 
CIAM-idee van minimumwoningen (Ernst 
May’s beruchte Existenzminimum), en over 
‘ontwerpstrategieën voor culturele centra’. 
Daarnaast zijn er bijdragen over een roman 
{Vloeibaar Harnas van Peter Verhelst), over 
een colloquium, over een tentoonstelling, 
over glas. Het meest opvallend zijn de tek
sten die aan de populaire cultuur refereren. 
Delbeke heeft het namelijk ook over de 
Suske en Wiske-strips van Willy Vander- 
steen, over de film Max (met de Vlaamse 
beroemdheid Jacques Vermeire), over de 
Jommeke-figuur van Jef Nys, en over de 
BRT-jeugdfeuilletons van de jaren ’60 en 
’70 {Kapitein Zeppos, Johan en de 
Alverman,...).
Aangenaam Verblijf bundelt inderdaad tek
sten: Delbeke is eerder een opstellenmaker 
dan een essayist. Hij schrijft een allesbe
halve soepel Nederlands, overtreedt regel
matig de ongeschreven regels van het Alge
meen Beschaafd Vlaams, en is geen groot 
stilist. Een citaat ter illustratie: “De her
kenbaarheid van de [in de film Max] niet 
nader genoemde omgeving komt voort uit 
het feit dat dit type ‘dorp’ algemeen ver
breid is, zonder dat de veralgemening die 
automatisch met deze verbreiding gepaard 
gaat, aanleiding geeft tot vervreemding. Ze 
komt voort uit een voor elke potentiële 
kijker nauwkeurig in tijd en ruimte te situe
ren ontwikkeling in het ruimtelijk beleid in 
Vlaanderen, die in gelijk welke omgeving 
een concreet spoor heeft getrokken: de 'her- 
aanleg’ en ‘restauratie’ van de dorpskernen, 
die enkele producenten van roze-rode en 
lichtgrijze betonklinkers inderdaad geen 
windeieren moet hebben gelegd. Bij die 
heraanleg werd het dorp als specifieke en 
contextgebonden/contextscheppende enti
teit erkend of geconstrueerd, om er dan over 
het volledige grondgebied Vlaanderen het
zelfde beeld op te kleven” (pp. 25-26). Zo
veel is dus duidelijk: Aangenaam Verblijf 
ware zeer gediend geweest met een redac
teur annex corrector, maar daar was blijk
baar geen geld of tijd voor. Zoals ze nu 
'voorliggen, doen Delbekes teksten gedurig 
denken aan de geschriften van de academi
cus die er slechts met grote inspanningen en 
veel goede bedoelingen in slaagt om zijn 
ideeën op een ietwat begrijpelijke manier te 
verwoorden. Dat resulteert gewoonlijk in 
een altijd leesbare breuk tussen taal en ge
dachten, medium en denken. In Delbekes 
teksten voel je gedurig de kloof tussen de 
woorden en de hen motiverende ideeën. De 
gedachten volgen niet op een vanzelfspre
kend aandoende manier uit de zinnen, maar 
moeten meer dan eens geduldig uit het gele- 
zene worden afgeleid.

Over Delbekes postmodernisme. Aange
naam Verblijf'vs exemplarisch voor wat een 
slecht begrepen idee van ‘postmodern schrij
ven’ zoal kan aanrichten, een tweetal stuk
ken daargelaten - namelijk Dreaming that 
one is awake. Over beeldcultuur en de stad, 
een opstel met een consistente stellingname; 
en Gevecht met de zonde van het beeld: 
Vloeibaar Harnas van Peter Verhelst, een 
evocatieve en beheerst geschreven recen
sie. Met de zojuist vermelde stijlloosheid 
valt nog gemakkelijk te leven, ook al groeit 
die in Aangenaam Verblijf nergens tot een 
superieur stijlkenmerk uit. Erg storend, ja 
ronduit irritant is daarentegen Delbekes 
pomo-achtig gefladder. Het merendeel van 
de teksten ontbreekt het aan een duidelijke
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opbouw en betooglijn. Vaak wordt gedachte 
op gedachte gestapeld, en dat zonder veel 
directe onderlinge verbanden. Meer nog, 
Delbekes opstellen missen gewoonlijk een 
pointe, een of enkele ordenende stellingen 
of inzichten die het betoog bij elkaar houden 
en ritmeren. Van een schrijver valt zulks 
met gemak te verdragen, in een tekst van 
een ’taalbediener’ (of een ‘schrij velaar’) is 
het evenwel een door niets te compenseren 
gemis. Wie niet met woorden kan verleiden, 
moet het hebben van duidelijk onderbouwde, 
beargumenteerde /uitgedachten—en die zij n 
in Aangenaam Verblijf siechts na lang zoe
ken te vinden.
Het ontgaat mij bijvoorbeeld ten enenmale 
wat er zo grappig of interessant is aan het 
combineren van een beschrijving van de 
populaire film Max met een bespreking van 
hetJaarboekArchitectuur Vlaanderen1990- 
1993. Het op elkaar betrekken van dergelijk 
heterogeen materiaal zou wél relevant, zelfs 
boeiend zijn geweest indien Delbeke op een 
duidelijke manier een onderliggende ver
wantschap had aangetoond in bijvoorbeeld 
de manier waarop het wonen en de woonst 
in Max, respectievelijk het Jaarboek Archi- 
tectuurVlaanderen 1990-1993 verschijnen. 
Nu blijft het bij een suggestie van affiniteit 
die de auteur blijkbaar op zichzelf al vol
doende jolig vindt om er niet nader op te 
moeten ingaan. Prematuur denken wordt zo 
gewoonweg synoniem met een quasi- 
puberale, studentikoze opstelling.
Mij ontsnapt ook volkomen de zin van een 
tekst als Anatomie van de vloeibare stad. De 
auteur vertrekt bij Donna Haraway s cyborg, 
staat vervolgens uitvoerig stil bij het genre 
van de anatomische prent en Piranesi’s gra
vures van Rome, belandt dan in Los Angeles, 
en eindigt met flodderige opmerkingen die 
het gedaas van rapper Ice-T een schijn van 
intellectuele plausibiliteit moeten verlenen. 
Dat zo’n zigzag-wandeling door een overi
gens wel heel modieus landschap niet van
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zelf spreekt, lijkt Delbeke aan het slot zelf 
ook wel te beseffen. “Een laatstste opmer
king,” zo schrijft hij: “Al pratend zijn de 
stellingen van Donna Haraway en Karin 
Spaink, die in de eerste plaats de rol en het 
statuut van het sociaal-feminisme trachten 
te definiëren, vermengd geraakt met een 
stelling van Ice-T, een man waarvan op zijn 
minst betwijfeld kan worden of zijn belang
rijkste bekommernissen daar liggen. De in
trinsieke kracht van Haraways betoog lijkt 
juist te schuilen in het feit dat dergelijke 
allianties ontstaan door het verder bewan
delen van een ingeslagen weg. Het kan 
gelijk welk debat enkel maar verrijken.” 
(p. 158). Afgezien van de kromspraak doet 
het deugd om vast te stellen dat de auteur 
voor een keer zelf het statuut van de met veel 
talige moeite aan elkaar geregen inzichten 
verheldert: het gaat inderdaad om gepraat! 
De stelling dat zulk gebabbel, dat lukraak 
enkele boeken aan elkaar kout, ook nog 
“gelijk wel debat kan verrijken”, komt ge
woonweg neer op het zichzelf verlenen van 
een vrijbrief om lustig verder te babbelen. 
Of levert een patchwork-tekst per definitie 
een bijdrage tot eender welke discussie? 
Aan de lezer dus de keuze? Met permissie, 
maar ik denk dat ‘het debat’ - waarover? 
waartoe? - juist niet is gediend met een 
louter associatief schrijven dat op een punt
loze manier aan anderen ontleende gedach
ten met twee of drie persoonlijke ideetjes 
mixt.
Maar stap ik hier misschien juist niet al te 
gemakkelijk heen over de ‘postmodernis
tische’ schriftuur van Aangenaam Verblijf 
en de haar kenmerkende cut ups en sampling, 
polyfonie, intertekstualiteit en - vooruit dan 
maar - ‘deconstructivistische’ ingesteldheid 
(contra de ‘modernistische’ lineariteit van 
het betoog en haar ’fallocratische’ logos, 
prointertekstualiteiten fragmentering, e tutti 
quanti). Dergelijke ambities zijn misschien 
waardevol, maar ze resulteren niet noodza

kelijk in een geslaagde tekst. En daar gaat het 
uiteindelijk toch om voor de lezer (voor de ’ 
afstandelijke beschrijver van schriftuurlijke 
ontwikkelingen ligt dat natuurlijk anders). 
Beslissend in dit verband blijft de globale 
constructie: getuigt die ja dan nee van zoiets 
als een persoonlijke verwerking van het ■ 
gebruikte materiaal? Of in minder auteurs- 
gerichte termen: normeert de montage zich
zelf? Sluiten de gebruikte fragmenten en 
disparate gedachten zodanig op elkaar aan 
dat er - Deleuziaans gesproken - een con
sistente ‘vluchtijn’, een ‘immanent plan’ 
aan de oppervlakte komt? Is dat niet het 
geval, dan blijft een tekstuele collage in het 
luchtledige hangen en leveren de gehan
teerde uitgangspunten geen enkele meer
waarde op.
Zoals ze nu voorliggen, doen de teksten die 
Maarten Delbeke tussen 1994 en 1997 
schreef, mij inderdaad meer dan eens den
ken aan onaf voorwerk, aan een onverwerkte « 
reeks van invallen en citaten. Delbeke heeft 
voorzeker wat boeken gelezen, in Vlaande
ren een beetje rondgekeken (maar niet bijs
ter veel), en af en toe ook wel nagedacht en 
gereflecteerd. Maar dat alles werd in een 
spreekwoordelijke tweede ronde niet ver
der uitgedacht, laat staan nader doordacht. 
Neem bijvoorbeeld het Neutelings-opstel. 
Het uitgangspunt dat de ontwerpen van 
Neutelings bij het stripgenre aansluiten, is 
al niet bijster origineel, maar kom. Delbeke 
weet er echter op geen enkel moment een 
eigen draai aan te geven, op de flauwe 
vergelijking van strip (het genre) met strip a 
(in de betekenis van strook) na. Ook de 
bespreking van Neutelings’ fascinatie voor 
de als typisch Belgisch beschouwde 
verkavelingscultuur blijft op de vlakte. Uit
eindelijk verzandt het betoog in manifest 
onjuiste uitspraken als de volgende: “Strip
figuren zijn van oudsher een belangrijk na
tionaal exportprodukt, de kavel is het vorm
gevend principe van de Belgische vestigings- 
cultuur. Neutelings karakteriseert zijn ar
chitectuur met twee kwaliteiten die typisch 
Belgisch lijken, precies omdat ze een nega
tie vormen: het stripverhaal is geen litera
tuur, en toch wacht Claus nog altijd op de " 
Nobelprijs, terwijl de smurfen wereldwijd 
de televisie hebben veroverd. En natuurlijk 
is het verkavelingsmechanisme geen no
bele stedebouw, maar een neerslag van de 
steen die iedere Belg in z’n maag draagt” 
(p. 43). Dit soort van uitspraken overstijgt 
ternauwernood het niveau van reflectie in 
een modaal studentencafé na middernacht. 
Voor het overige is Willem Jan Neutelings: 
de strip als ontwerpmethode doorspekt met 
besprekingen van concrete ontwerpen die 
zich braafjes naar de in architectuur
tijdschriften gebruikelijke stijl voegen. .

OverDelbekes imaginaire Vlaanderen. Wie 
naar eigen zeggen ‘al pratend’ opstellen 
schrij ft, loopt een groot risico zichzelf tegen 
te spreken. Dat gebeurt in Aangenaam Ver- 
blijfdan ook meermaals, zo bijvoorbeeld als 
hetoverVlaanderengaatlnhetopstelwaarin 4 
Delbeke op een volstrekt puntloze manier 
de film Max naast het Jaarboek Architec
tuur Vlaanderen 1990-1993 plaatst - het 
draagt, oh ironie, de titel Het principe van de 
nevenschikking - wordt Vlaanderen als één 
groot dorp afgeschilderd. Deze gedachte 
duikt ook op in de teksten over Suske en 4 
Wiske, over Jommeke, en over de BRT- 
jeugdseries uit de-tijd-van-toen. De daarin 
verbeelde Vlaamse dorpsheid - of dorpse 
Vlaamsheid? - zou getuigen van “een 
ongereflecteerde acceptatie van een soort 
moderniteit die zich met alles wil associëren 
behalve met de stad (...). Als we de Suske en - < 
Wiske-reeks willen lezen als een belicha
ming van de moeizame omgang met de he
dendaagse, en daarmee stedelijke realiteit 
zoals we die hier aantreffen, vinden we dus 
het onopgeloste maar omniprésente conflict 
tussen (anti-)stedelijkheidenonstedehjkheid 
terug” (p. 20). Enkele bladzijden eerder * 
wordt datzelfde Vlaanderen echter geasso
cieerd met “de post-metropolitane realiteit” 
van “steden als L.A.”. Het heet dan dat bij 
“het aanschouwen van de zondagse tafere
len op ‘s lands steenwegen... mechanismen 
komen bloot te liggen die de basis vormen 
voor de mondiale suburbane implosie” 
(p. 12). Goed honderd pagina’s verder, in 
het opstel ‘over beeldcultuur en stad’, be
schrijft Delbeke dan weer een heel andere
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Vlaamse realiteit: steden bestaan nog wel 
degelijk, maar dan als per definitie tijdelijk 
gebruikte pretparken voor de in suburbia 
levende niet-stedelingen, die er ‘s zaterdags 
potverteren en er tijdens de zomer op een 
voorgeprogrammeerde manier feestvieren. 
De drie genoemde beelden van Vlaanderen 
zouden onder de noemer van één enkele, 
alomvattende diagnose samengebracht kun
nen worden. Delbeke doet dat niet, en laat 
de lezer daarom achter met de stellige in
druk dat de auteur van Aangenaam Verblijf 
zich maar al te graag wentelt in dat 
“esthetiserend bewilderment over hetgeen 
ons omringt” dat hij zegt te willen overwin
nen (p. 13). Delbeke grossiert veel te graag 
in associaties om een systematische be
schrijving van de ruimte genaamd Vlaande
ren uit te werken. Hij poneert liever zomaar 
wat naast elkaar staande stellingen over 
wonen en ruimtelijke ordening in Vlaande
ren, die bovendien nimmer ofte nooit ge
concretiseerd worden. Nochtans had dat 
weinig moeite gevergd. Ter voorbereiding 
van het recent in voege getreden Structuur
plan Vlaanderen werd in meerdere rappor
ten zeer veel empirisch materiaal bij elkaar 
gebracht. Delbeke is het echter niet om het 

> reële ruimtelijke Vlaanderen te doen, wel 
om een stereotiep beeld daarvan: Vlaande
ren als een afwisselend dorpse en post- 
metropolitische, hoe dan ook gezapige re
gio. Om dit cliché plausibel te maken, wordt 
in Aangenaam Verblijf impliciet een rond
uit perfide gedachtengang gevolgd.
Misschien is Delbeke echter gewoonweg 
naïef als hij Max, de strips van Willy Van- 
dersteen en Jef Nys, of een jeugdfeuilleton 
als Kapitein Zeppos, als spreekwoordelijk 
bewijsmateriaal voor zijn basisbeeld van 
‘het gezapige Vlaanderen’ aanvoert. In deze 
populaire cultuuruitingen wordt Vlaande- 

- ren inderdaad als één groot conviviaal dorp 
geportretteerd en is de eigen woonst het 
centrum van het universum. Of dat 
‘privatisme’ zo karakteristiek Vlaams is als 
Delbeke suggereert, valt zeer te bewijfelen. 
Maar nog los van deze vraag kan men maar 
moeilijk om het specifieke statuut heen van 
de door Delbeke besproken voorstellingen. 
Gaat het in Suske en Wiske of de jeugdserie 
Johan en de Alverman om representaties 
van het reële Vlaanderen? Of vieren de 
bedenksels van een Willy Vandersteen inte
gendeel een beeld dat nogal wat Vlamingen 
graag over hun eigen omgeving koesteren, 
en dat eventueel tegen beter weten in? 
Delbeke neemt nu eens het ene standpunt in, 
dan weer het andere. Of liever, hij wisselt 
kortstondige momenten van reflexiviteitkeer 
op keer in voor het genot van het bevesti
gende beeld (van het gelijk krijgen). Ener
zijds ziet Delbeke af en toe zelf ook wel in 
dat populaire beeldgenres massief appelle
ren aan gemeenplaatsen die het publiek ge
acht wordt te onderschrijven, anderzijds 
leest hij de strips van Vandersteen of Nys als 
realistische voorstellingen - als min of meer 
objectieve of ware afbeeldingen van het 

r voor Vlaanderen kenmerkende wonen en 
bouwen, evenals van de daarmee verbon
den wooncultuur. Zo merkt hij over de 
Jommeke-stiip van Jef Nys op dat daarin 
“de fantasie van het huis zonder buiten" 
wordt gerepresenteerd, “van een huis dat als 
vanzelf alles kan opnemen wat het omringt.

> Deze fantasie is innig verbonden met de 
cultuur en de cultus van het huis in het land 
waar Jommeke zich zo vanzelfsprekend 
thuisvoelt, meer nog, vormt er een essen
tiële constituante van” (p. 60). Dit soort van 
uitspraken veronderstelt steevast wat moet 
worden bewezen. En wel dat Vlaanderen - 

I en niet Nederland of Frankrijk of Duitsland
- een rond de private woonst cirkelende 
dominante cultuur heeft die hand in hand 
gaat met ons-kent-ons, met dorpsheid en 
‘doe maar gewoon’. Delbeke koestert dit 
cliché-beeld, herkent het in de door hem 
besproken strips en jeugdfeuilletons, en 

1 • vergeet ondertussen de ook door hem ge
maakte vaststelling dat het primair een ge
meenplaats betreft. Een beetje nadenken 
had overigens volstaan om erachter te ko
men dat, zoals enquêtes steevast uitwijzen, 
de helemaal niet ‘typisch Vlaamse’ gehecht
heid aan de persoonlijke woonst voor alles 

> op een sterke betrokkenheid op het eigen 
gezin wijst. De woning symboliseert kortom 
een achterliggende sociale realiteit. Die 
wordt echter gedurig doorkruist door daar
van verschillende sociale logica’s, zoals 
werk en vrijetijdsbesteding. Juist om deze 
reden getuigthet van een grenzeloze naïviteit 
om, zoals Delbeke, Vlaanderen op een tege
lijk affirmatieve en ironische wijze te redu
ceren tot een handvol populaire gemeen
plaatsen over ‘zondagse taferelen’ langs

Vlaamse wegen, en gezellige want de bui
tenwereld omvattende woningen.

Over Vlaanderen, architectuur en theorie. 
Alles bij elkaar genomen neemt Vlaanderen 
in Aangenaam Verblijf voortdurend de ge
daante aan van een vermakelijk curiosum, 
en dat ondanks de mogelijke gelijkenissen 
met het post-metropolitische Los Angeles. 
Op een analoge wijze bespreekt Delbeke de 
recente reflecties van Vlaamse auteurs op 
de Vlaamse architectuur en ruimtelijke or
dening in de door de Vlaamse Gemeen
schap uitgegeven architectuurjaarboeken. 
Hij uit daarover meermaals in hoogst alge
mene termen zijn ongenoegen: in Vlaande
ren wordt zo af en toe wel een architectuur- 
theoretische gedachte geponeerd, maar ver 
draagt die niet. Het is de overbekende teneur 
van Arm Vlaanderen: Baudelaires Pauvre 
Belgique is zo onderhand in een door 
Vlaamse intellectuelen gefêteerde formule 
veranderd. Op andere plaatsen wordt in 
Aangenaam Verblijf niet zozeer intellec
tueel Vlaanderen maar de architectuurtheorie 
als zodanig gegispt. Zo stelt Delbeke met 
veel pontificaal aplomb en zonder enig ar
gument dat “het architectengild er zelden in 
slaagt om de beeldvorming over stad en 
dorp te bevragen op een niveau dat het 
beeldaspect overstijgt. De immense gel
dingsdrang van een discipline die nog wor
stelt met de trauma’s van het modernisme, 
blijft haar fundamenteel parten spelen. Die 
geldingsdrang maakt het haar onmogelijk 
om de frictie geloofwaardig te maken die 
vanzelfsprekend zou voortkomen uit een 
voortdurende arbeid van zelfbevraging" 
(pp. 36-37). Zo’n bewering is meer dan 
boud in een boek dat slechts sporadisch 
verwijst naar architectuurtheoretische re
flecties in het buitenland.
Maar laten we nog even bij het door Delbeke 
gekoesterde Vlaamse architectuurbedrijf 
blijven. Daarbinnen stelt Delbeke een ma
nifeste breuk vast tussen de modale ontwerp
praktijk en het zowel door academici als de 
Vlaamse overheid nagestreefde ideaal van 
een kwalitatief hoogstaande architectuur- 
en wooncultuur. In het opstel Tableaux in 
woord en beeld illustreert Delbeke deze 
kloof via een confrontatie tussen de door de 
Orde van Architecten uitgegeven publicatie 
Plan en het Jaarboek Architectuur Vlaan
deren 1994-95. Deze oefening resulteert in 
een hoogst voorspelbare vaststelling : in Plan 
verschijnt de architect als een moeilijk te 
passeren vormgever van natte-droom-vil- 
la’s, terwijl het genoemde jaarboek ener
zijds bol staat van de jammerklachten over 
het gebrek aan architectuurcultuur in Vlaan
deren maar anderzijds toch voldoende rea
lisaties vindt om de uitdrukking ‘architec
tuur in Vlaanderen’ te legitimeren. Delbeke 
vermeit zich meerdere (vervelende) blad
zijden lang in de tegenstelling tussen mo
dale en kwaliteitsgerichte architectuur,, en 
besluit met de retorische vraag “hoe het 
mogelijk is dat er twee werkjes spreken over 
de ‘architectuur’ van letterlijk hetzelfde, 
kleine grondgebied, zonder ooit maar even
tjes in eikaars blikveld te verschijnen” (p. 
121). Zoveel Schadenfreude kan alleen op
gebracht worden door iemand die blijkbaar 
totaal geen besef heeft van de én in àlle 
culturele genres, én in alle westerse naties of 
landen of regio’s bestaande differentiatie 
tussen een primair professionele en een do
minant commerciële praktijk. Of heeft 
Delbeke dan nog echt niet opgemerkt dat er 
ook buiten Vlaanderen in de sfeer van mode, 
design, architectuur, muziek, enzovoort een 
functioneel verschil bestaat tussen - om met 
Pierre Bourdieu te spreken - een beperkt en 
een uitgebreid veld van productie en recep
tie?
We raken hier aan een meer algemeen gege
ven, tevens pijnpunt binnen de Vlaamse 
cultuur- en kunstkritiek. De afgelopen jaren 
tekent zich almaar duidelijker een spanning 
af rond de vraag hoe men nu juist met de 
Vlaamse situatie dient om te gaan. Is Vlaan
deren een gemoderniseerd land als ieder 
ander, zij het natuurlijk ook met eigen ken
merken? Of vormt het eerder een onont
koombare horizon, een uitzondering op alle 
denkbare buitenlandse voorbeelden, en dus 
ook op internationale of transnationale ont
wikkelingen? Dient de ondertussen verzelf
standigde kunst- en cultuurkritiek zich 
kortom nog altijd primair op de Vlaamse 
context te richten, en zo ja: hoe? Delbeke 
kiest ondubbelzinnig voor de strategie van 
het particularisme of de ‘vervlaamsing’. 
Hij beschouwt bijvoorbeeld het 'Vlaamsche' 
wonen en de hier te lande gevoerde discus
sie over architectuur als idiosyncratische 
gegevens. Deze impliciete stellingname 

wordt verder onderstreept door de bespre
king van Vlaamse strips, ‘Vlaamse filmkes’ 
(Vlaamse jeugdfeuilletons) en Vlaamse jaar
boeken over architectuur.
Zoals gezegd vind ik een grote gehechtheid 
an de eigen woning, of het manifeste ver
schil tussen een peer- en een massagerichte 
architectuur, allesbehalve ‘typisch Vlaams’. 
De door Aangenaam Verblijf gedurig ge
wekte suggestie dat zulks wel het geval is, 
reproduceert simpelweg dat Vlaamse intel
lectuele provincialisme dat zich nu al en
kele decennia lang wentelt in het aan de 
kaak stellen van als Vlaams voorgestelde 
eigenaardigheden. Deze 'pathologisering' 
van Vlaanderen is noch meer, noch minder 
dan een hoogst doorzichtige tactiek om zich
zelf te distantiëren van een zorgvuldig in 
stand gehouden beeld, en zo op een gemak
zuchtige wijze enig distinctieprofijt te in
casseren - uiteraard in Vlaanderen! Ze ont
slaat ook per definitie van een vergelijking 
met andere landen (de uitkomst staat toch 
bij voorbaat vast: ‘Vlaanderen is anders’) of 
van het zich inschrijven in een internatio
nale discussie (die is toch niet relevant voor 
deze lap grond). Door de strategie van de 
‘vervlaamsing’ kan men er tenslotte klakke
loos van uitgaan dat er alhier tot op heden 
niets zinnigs werd gezegd: het provinciale 
Vlaanderen heeft alleen maar provinciale 
gedachten opgeleverd. En dus acht Delbeke 
zich ontslagen van iedere serieuze reflectie 
over wat er tijdens de voorbije jaren over 
architectuur zoal werd gedacht en geschre
ven in niet-Vlaamse publicaties. En dus 
vindt de auteur van Aangenaam Verblijfhct 
niet nodig om stil te staan bij het verzameld 
werk van Geert Bekaert: het lezen van 
Jommeke volstaat. En dus moet er met geen 
woord worden gerept over het Structuur
plan Vlaanderen. En dus kan een Vlaams 
provincialisme - eerder dan nationalisme - 
worden gereproduceerd dat in een en de
zelfde beweging aan de kaak wordt gesteld. 
Delbeke heeft, zoals zovele inheemse klaag- 
zangers, het beeld van Arm Vlaanderen 
nodig om armoedige gedachten te kunnen 
ventileren: een veronderstelde ‘Vlaamse 
eigenheid’ moet de quasi-afwezigheid van 
eigen gedachten verdoezelen. Aangenaam 
Verblijf bundelt teksten die aangenaam ver
blijven in een imaginair Vlaanderen.

Over kritiek als ‘durverij’. Aangenaam Ver
blijf is tenslotte ook illustratief voor de 
omgang met de vraag betreffende het he
dendaagse statuut van de kritische reflectie 
op kunst-en-cultuur. De kritiek weet zich al 
een tijdje kentheoretisch en politiek niet 
langer door de (neo)marxistische traditie 
gedekt. Ze kan zichzelf daarom niet meer 
begrijpen of beschrijven in termen van 
ideologiekritiek. Deze onmogelijkheid ver
plicht de kritische praktijk de facto tot het 
ontwikkelen van andere modellen en strate
gieën, vooral ook in retorisch-schriftuurlijk 
opzicht. We zouden daarbij altijd ook de 
mogelijkheid dienen te overwegen dat het 
schrift thans niet langer een adequaat me
dium van kritiek kàn zijn, dus dat het schrift, 
misschien zelfs de taal überhaupt, geen op 
de huidige situatie geënte kritische praktijk 
meer toelaat - maar dit terzijde.
De radicale implosie van het ideologie- 
kritische project heeft een vreemd soort van 
desolate leegte gecreëerd. Delbekes opstel
len kunnen gelezen worden als een zichzelf 
verijdelende poging om aan deze leegte te 
ontkomen. En wel door ze retorisch te ver
hullen, ja letterlijk te overschreeuwen. Aan
genaam Verblijf is in die zin exemplarisch 
voor een kritiek die het eigen statuut blijk
baar kan noch wil verhelderen en daarom 
volstaat met frivole provocaties en in het 
luchtledige fietsende overdrijvingen, met 
geposeerd cynisme, en vooral met een iro
nie die zich nooit op het eigen denken of 
schrijven terugbuigt. In Vlaanderen vindt 
deze praktijk voornamelijk in het tijdschrift 
Andere Sinema een veilige thuisbasis - drie
kwart van de in Aangenaam Verblijf gebun
delde teksten verschenen trouwens oor
spronkelijk in dit blad.
Dirk Lauwaert heeft eerder al in de terecht 
geruchtmakende tekst Hedendaags sofisme 
en de arme ervaring (De Witte Raaf, nr. 62, 
juni 1996) het proces gemaakt van een tot 
loutere pose gestolde kritische praktijk. Zijn 
basisstelling is onverkort van toepassing op 
haast alle in Aangenaam Verblijf verza
melde teksten: kritiek die zich niet door 
weerbarstige ervaringen gebonden weet, 
verzandt in een vrijblijvende retoriek. Die 
wil zich dan alsnog een zekere allure aan
meten, zelfs een reële inzet simuleren, door 
een nu eens puberaal, maar altijd narcistisch 
aandoende durf. Kritiek wordt zo synoniem 

met het op de spits drijven van de houding 
van de lefhebber. Het doet er niet langer toe 
wat er nu juist wordt beweerd: wat telt, is de 
attitude, de branie, de letterlijke of figuur
lijke ‘grote bek’. In het genre van de gangster
rap bereikte deze simulatie van ‘een kritische 
houding’ een voorlopig hoogtepunt. Maar
ten Delbeke doet het in Aangenaam Verblijf 
beduidend kalmer aan, zeker wat taalgebruik 
betreft: hij scheldt noch fulmineert. Maar 
altijd is er die ondertoon van ‘kijk, ik durf!’ 
ter compensatie van een alles welbeschouwd 
ontzettend vermoeiende intellectuele en 
(cultuur)politieke vrijblijvendheid.
En ja, Delbeke durft - een beetje. Hij durft 
een amusementsfilm op één lijn stellen met 
een officieel jaarboek over architectuur; hij 
durft de Jommeke-stnp en de BRT-jeugd- 
feuilletons tot voorwerp van architecturale 
reflectie promoveren; hij durft beschouwin
gen over een advertentie voor Thermoplus 
(‘extra isolerende dubbele beglazingen’) 
combineren met kanttekeningen bij een tekst 
van Richard Sennett over glas. Delbeke 
durft, doch anders dan in de teksten van 
bijvoorbeeld Mare Holthof is de durf vol
strekt doelloos. Nergens neemt hij echt con
sequent stelling, bijvoorbeeld tegen andere 
opvattingen of tegen een socio-politieke 
context. Zo wordt in Aangenaam Verblijf 
wel gedurig het Vlaamse architectuur- 
wereldje op de korrel genomen, maar niet 
met analyses of argumenten: de sugges
tieve, ironische stijl moet volstaan. Delbeke 
polemiseert dan ook haast nooit: dankzij z’n 
ironie weet hij zich perfect beschermd tegen 
reële confrontaties met confrères. In Aan
genaam Verblijfzijn durf en ironie in laatste 
instantie slechts een handig middel om de 
handen nooit echt vuil te maken. Delbeke is 
uiteindelijk geen criticus maar een makke
lijk te gedogen hofnar.
Bij teksten als die van Delbeke - en ook bij 
talrijke opstellen in Andere Sinema - vraag 
ik mij gedurig af wie of wat nu juist wordt 
geviseerd met de vele overdrijvingen, de 
ontelbare boude beweringen-zonder-argu- 
mentatie, of het onophoudelijke koketteren 
met populaire cultuuruitingen. Voor wie 
zijn deze teksten, die theoretisch of cultuur
politiek nauwelijks wat bijbrengen, dan toch 
bedoeld? In welke constellatie willen ze 
interveniëren? Het voortdurende durven en 
ironiseren doet mij vermoeden dat een puur 
imaginaire, zoal niet fantasmatische ver
houding dit soort van kritiek structureert. 
De afgeschoten retorische pijlen gelden - 
om kort te gaan - een verbeelde gemeen
schap van ‘Oude Zakken’, een denkbeeldig 
‘Vlaams Establishment’, een imaginaire 
‘Academische Architectuurtheorie’. Tege
lijk richt Delbeke zich wellicht tot geloofs
genoten en wil hij andere durvers laten zien 
hoeveel lef hijzelf wel heeft. Dit imaginaire 
scenario klinkt natuurlijk bekend: het ver
wijst naar de onderlinge concurrentie in 
peergroups van mannelijke adolescenten.
Op een ongezegde, en vooral ook onreflexieve 
manier wordt Aangenaam Verblijf gedra
gen door het verlangen om te schokken en te 
verbazen - door de wens naar erkenning, 
ingelost door boe-geroep of vriendschappe
lijk applaus. (Maarten Delbeke zal deze 
bespreking allicht met veel instemmend 
gegrinnik lezen: soit.) Kritiek staat hier ge
lijk met een ‘durverij’ die onnadenkend 
zichzelf geniet en voor alles wordt gemoti
veerd door het spiegelbeeld van de provoca
teur. Kritiek als imaginaire provocatie: er 
wordt primair gemikt op het intellectuele 
veld - en uiteraard niet op de modale Suske 
en Wiske-\cze.r - door populaire genres te 
‘intellectualiseren’ en de intellectuele re
flectie tegelijkertijd te banaliseren. Indien 
dat, zoals in Aangenaam Verblijf, zonder 
veel nadenkendheid of literair talent ge
beurt, is het resultaat behalve goedkoop, 
gemakkelijk en studentikoos vooral ook 
oninteressant.

Rudi Laermans

Het boek Aangenaam Verblijf. Teksten 
1994-1997 van Maarten Delbeke is een 
uitgave van Vlees en Beton in samenwer
king met de architectuurvereniging aa50 
en het Centrum voor Architectuur en 
Design. Vlees en Beton, Lange Nieuw- 
straat 29,2800 Mechelen.

18 • De Witte Raaf 73 • mei-juni 1998



Post- St. Joost Uoortgezette opleiding Fotografie
Een 2 jarige intensieve opleiding met een groot aanbod aan persoonlijke gesprekken, projecten, workshops, 
theorielessen, lezingen en excursies. Inhoudelijk en praktische verdieping in het werken met alle vormen van 
het medium fotografie en eventuele ouerbruggingen naar andere media. Begeleiding door een groot aantal 
binnen- en buitenlandse (gast)docenten. Uitgebreide faciliteiten staan ter beschikking. Uoor beginnende kunste

naars / fotografen die werken 
met fotografie of dit medium 
als vertrekpunt in hun werk 
gebruiken. Maximaal 8 à 10 
deelnemers per studiejaar. 
Toelating: op basis uan 
ingezonden documentatie en 
een schriftelijke motivatie, 
eventueel gevolgd door een 
persoonlijk gesprek. Ook uoor 
buitenlandse deelnemers. 
Aanname uoor 1 juli. Uoor 
informatie en brochure bel 
076 (0031) 76 5250303 Post- 
St. Joost postbus 90.116 4800 
BR Breda. Stafdocenten: Helena 
uan de Kraan, Hans Scholten.
Projectdocenten: Froukje Hoekstra, 
Iris Dik, Lidwin uan der Den, Lon 
Robbé. Gastdocenten: Hans Harsman, 
Lewis Baltz, John Blake, Hugues 
Boekraad, Marjolein Boonstra, Huub 
uit ten Broek, Rineke Dijkstra, Uyn 
Gelynse, Frank Hettig, Claudia Kölgen, 
Bertien uan Manen, Rolf Orthel, Linda 
Rodenburg, John Schlessinger, Harry 
Sengers, Frans Zwartjes. Coördinator: 
Hans Scholten.

Opening eindpresentatie Post- St. Joost Fotografie én Grafisch Ontwerpen op urijdag 19 juni 17.00 uur in lokaal 01 
kloosterlaan 138 Breda. Opendag Post- St. Joost op urijdag 19 juni 11.00 - 16.00 uur Rcademie St. Joost 
Beukenlaan 1 Breda. *
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

MANIFESTA 2. Na een eerste editie in 1996 in Rotterdam 
steekt de tweede aflevering van deze nieuwe biënnale voor 
Europese actuele kunst zoals bekend de kop op in Luxem
burg. Een belangrijk uitgangspunt van deze biënnale is dat ze 
zich wil onderscheiden van de bestaande grote manifestaties 
door de vier windstreken van de Europese scène onder de 
aandacht te houden als één culturele ruimte, ondanks de grote 
infrastructurele verscheidenheid. De tweejaarlijkse verplaat
sing doorheen Europa leidt tot een programmatisch inge
bouwde vernieuwing van structuur, personeel, omstandig
heden, ideeën enzovoort. Een ingecalculeerde tabula rasa 
dus die institutionalisering wil tegengaan. De biënnale wordt 
financieel ondersteund door de verschillende landen, wat 
overigens geen garanties biedt voor een nationale artistieke 
vertegenwoordiging. De internationale raad (Chris Dercon, 
Hedwig Fijen, Henry Meyric Hughes, Kasper König, Enrico 
Lunghi, Hans-Ulrich Obrist en Lilijana Stepancic) koos 
Robert Fleck (Wenen), Maria Lind (Stockholm) en Barbara 
Vanderlinden (Brussel) tot curatoren voor de editie deze 
zomer. Nadat de eerste nieuwsbrief van Manifesta 2 beperkt 
bleef tot statistische gegevens over bevolking, economie, 
oppervlakte en andere wetenswaardigheden over het 
Groothertogdom Luxemburg, levert een tweede editie enige 
artistieke ruggengraat. Een vijftigtal kunstenaars werd uitge
nodigd waaronder Orla Barry, Alicia Framis, Dora Garcia, 
Honoré d’O, Jeroen de Rijke/Willem de Rooij en Eran 
Schaerf, alien in onze regio actief en verder vinden we ook 
Christine Borland, Maurizio Cattelan, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Pierre Huyghe, Elke Kry stufek en Tobias Rehberger 
terug in het programma. Ook deze editie presenteert een hele 
resem volslagen onbekende namen uit Midden- en Oost- 
Europa en - opvallend - de in 1996 overleden Felix Gonzalez- 
Torres. Globaal willen de curatoren met dit programma de 
vele autobiografisch getinte uitgangspunten in de actuele 
kunst bevestigen en maken ze ruimte vrij voor een wild 
woekerend virus op het politiek correcte discours van weleer. 
Manifesta 2 loopt van 28 juni tot 11 oktober. In het zenuw
centrum - het tentoonstellingscentrum Casino Luxembourg, 
rue Notre-Dame 41, 2240 Luxembourg (+352/22.50.45) - 
treft men ook het Info Lab, een informatiebank met publicaties, 
tijdschriften, video’s, internetaansluiting en dies meer. Het 
Musée National d’Histoire et d’Art, het Musée d’Histoire de 
la Ville de Luxembourg, de Villa Vauban, het CPCA en 
diverse locaties in de stad vervolledigen de rij gastlocaties, 
artistiek-inhoudelijk veel minder overheersend zullen zijn 
dan in Rotterdam. (E.W.)

N.I.C.C. Something happened! De Belgische kunstenaars
kaste tracht in een versneld tempo het maatschappelijk veld 
te betreden als gesprekspartner voor de overheid. Een kleine 
voorgeschiedenis illustreert deze omwenteling van formaat. 
Eind 1997 schoot het de vereniging Hit & Run, die in 
Antwerpen naarstig op zoek was naar bruikbare, leegstaande 
panden en subsidies, in het verkeerde keelgat om zonder 
gevolg doorverwezen te worden door cultuurschepen Eric 
Antonis. Tegelijkertijd vernamen de kunstenaars bovendien 
de sluiting van tentoonstellingsfaciliteiten als het stedelijke 
Jordaenshuis en het Internationaal Cultureel Centrum (I.C.C.), 
dat onder de voogdij staat van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten (K.M.S.K.). Het Jordaenshuis was enkele 
jaren tevoren door de stad precies bestemd als podium voor 
kunstenaars. En de oprichting van het I.C.C. in het Konink
lijk Paleis aan de Meir in 1970 was een rechtstreeks gevolg 
van de bezetting van het K.M.S.K. door kunstenaars in 1968. 
Naar verluidt vervulde dit centrum gedurende enige jaren de 
verwachtingen, maar met de oprichting van het Muhka op 
het Antwerpse Zuid en de aanhechting van het I.C.C. aan het 
K.M.S.K. verwaterde dit instituut compleet. Hit & Run riep

Procession dansante Echternach, 1989 
foto: Buny François

begin februari op tot de bezetting van dat I.C.C. om een 
publiek debat uit te lokken omtrent de toekomst van deze 
instelling, het beleid op het vlak van de beeldende kunsten en 
concrete financiële engagementen. Na overleg met de 
Vlaamse Gemeenschap en de Antwerpse stad en provincie 
resulteerde dit initiatief alvast in een aantal tot voor kort 
onvoorstelbare stappen.
De vrijwaring van het Koninklijk Paleis als ruimte voor het 
I.C.C. werd ook na een publiek debat op 6 februari niet 
verworven. Dit pand zal na ingrijpende renovatie een andere 
culturele bestemming krijgen. Maar als tegemoetkoming 
bekwamen de kunstenaars van Minister van Cultuur Luc 
Martens het recht omindeachterbouw - de voormalige 
paardenstallen- een bureau te betrekken. Met de steun van 
een groeiend aantal kunstenaars werd op 15 maart het Nie uw 
Internationaal Cultureel Centrum (N.I.C.C.) opgericht dat 
met een betaalde werkkracht in de toekomst de werking van 
dit kunstenaarscollectief zal coördineren. Deze vzw staat 
onder het voorzitterschap van Philippe Aguirre. Guillaume 
Bijl, Narcisse Tordoir, Luc Tuymans en Anne-Mie Van 
Kerckhoven werden tot ondervoorzitter benoemd. Onder de 
beheerders vinden we verder onder meer Danny Devos, 
Monica Droste, Christophe Fink, Philip Huyghe, Marc 
Schepers en - betekenis vol - de Franstaligen Michel François 
en Joëlle Tuerlinckx terug. Het doel van het N.I.C.C. is 
enerzijds het behartigen van gemeenschappelijke belangen 
van beeldende kunstenaars en anderzijds de organisatie van 
artistieke, sociale en educatieve activiteiten. De werking 
ervan is uitdrukkelijk bestemd voor de hele Vlaamse Ge
meenschap en - François en Tuerlinckx indachtig - België. 
Geen Antwerpse koffiekrans dus zoals menigeen aanvanke

lijk dacht. Deze doelstellingen moeten door werkgroepen die 
zich buigen over welomschreven projecten worden gecon
cretiseerd. Een aantal aandachtspunten werd reeds bekend
gemaakt. Aangezien het begrip I.C.C. volledig geïncorpo
reerd is in het N.I.C.C., wordt ook het werkingsbudget — 
6,5 miljoen BEF - van het voormalige I.C.C. door hen 
opgevorderd. Wat willen de kunstenaars met deze middelen 
doen? Een werkgroep is alvast op zoek naar een geschikt 
pand of andere accommodatieformules om tentoonstellin
gen, discussies en meer te organiseren, waarvoor vanwege 
overheidsinstituten blijkbaar geen interesse is. “Hoe is het 
mogelijk dat internationale tentoonstellingsmakers, kunste
naars of critici in België niet uitgenodigd worden voor een 
publieke uiteenzetting,” vraagt men retorisch, “en is het 
verantwoord jonge kunstenaars na hun kunststudies aan hun 
lot over te laten?” Een tweede werkgroep zou aan de slag 
gaan rond de immer aanslepende, hypercomplexe problema
tiek van het sociaal statuut van de kunstenaar, een federale 
aangelegenheid. Bovendien bepleiten de kunstenaars in
spraak bij alle overheidsinitiatieven inzake beeldende kun
sten, opdat beslissingen niet meer zoals vanouds buiten hen 
om genomen zouden worden.
Het coördinatie-adres van het N.I.C.C. luidt tot dusver Ko
ninklijk Paleis, Meir 50, 2000 Antwerpen (03/226.03.06, 
fax 03/226.03.12). Via storting op het rekeningnummer 001- 
3171926-05 kunnen (uitsluitend) beeldende kunstenaars voor 
500 BEF werkend lid worden; anderen kunnen opteren voor 
de opties ‘sympathiserend lid’ aan250 BEF of‘steunend lid’ 
voor 5.000 BEF. (E.W.)

VLAAMSE CULTUURPRIJZEN BEELDENDE KUNST. 
Deze jaarlijkse prijzen voor twee beeldende kunstenaars, 
goed voor een half miljoen BEF per persoon, werden eind 
vorig jaar herleid tot één jaarlijkse prijs voor een kunstenaar 
en één alternerende prijs voor de kritiek in het ene en een 
tentoonstellingsproject in het daaropvolgende jaar. Een vijftig
tal kunstenaars tekende luid protest aan: geen frank wilde 
men kwijt. Na overleg met de kunstenaars heeft Minister van 
Cultuur Luc Martens een opmerkelijk compromis uitge
werkt: de kunstenaarsprijs bedraagt voortaan 750.000 BEF 
en de alternerende kritiek- of tentoonstellingsprijs 
250.000 BEF! Bovendien worden de jaarlijkse subsidies voor 
beeldende kunstenaars met 250.000 BEF opgetrokken, ter 
compensatie van het prijzengeld dat de kunstenaars voortaan 
ontberen. Vooralsnog ontpopten critici en curatoren zich nog 
niet tot even goede kruideniers. De ad hoc jury die zich buigt 
over de aanduiding van de laureaten bestaat uit zeven stem
gerechtigde leden, waaronder twee leden van de Commissie 
Beeldende Kunst, twee kunstenaars door voomoemde com
missie geput uit de laureatenlijst sinds 1992 en tenslotte drie 
leden die door de minister worden aangeduid. (E.W.)

BLOW UP PHOTOGRAPHY BOOKSHOP. Is een 
speciaalzaak-in-progress op het vlak van literatuur over 
fotografie. Rik Desaver van Blow Up wil een bestand uitbou
wen dat verder reikt dan het klassieke aanbod van nieuwe 
monografieën over bekende fotografen. De theorievorming 
over fotografie en het fotografische lijkt relatief arm, maar 
dat neemt niet weg dat er een zinnige verzameling kritische 
en cultuurhistorische boeken beschikbaar kan worden ge
steld. Deze wordt aangevuld met een ruim gamma aan 
tijdschriften die zich onder meer vanuit een open omgang 
met fotografie profileren. Een tweede objectief van Blow Up 
is het ‘beschikbaar stellen’ van werk van jonge fotografen. 
Niet in de vorm van een galerie, veeleer wordt gedacht aan 
het uitbouwen van een soort ‘archief, met originele prints, 
waar een geïnteresseerd publiek op een andere dan de con
ventionele manier van kijken naar fotografie, kennis kan 
nemen van recent, onbekend werk.
Blow Up Photography Bookshop, Kloosterstraat 160, 
2000 Antwerpen (03/257.20.20). (E.E.)

Michelangelo Pistoletto
Segno Arte Unlimited

25 april tot 30 mei 1998

Mitja Tuek
No Doupt

4 juni tot 4 juli 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
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De Ateliers is an international artists' institute in Amsterdam, 
where some twenty young artists work independently in their 
own studios.
Teaching artists and guest tutors from the Netherlands and 
abroad make individual studio visits every Tuesday.
There are workshops  for collective use.

schilderijen:
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan, Eindhoven

tekeningen en gouaches
tijdelijke Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven'

Tutors:
Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Marlene Dumas, 
Ceorg Herold, Willem Oorebeek, Marien Schouten, 
Toon Verhoef, Didier Vermeiren, Marcel Vos

bemuse

A stay at de Ateliers is limited to two years. The coming work 
year starts on September 1st 1998. Each student is provided 
with a scholarship from the Dutch Ministry of Culture.
Application is possible at any time. Selection of applicants is 
based on documentation of recent work (slides, photos, tapes 
- please include return postage).

I
2

; M

■

r 14

dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur; groepen afspraak Inquiries and application forms:

Van Abbemuseum, Postbus 235, 5600 A E Eindhoven 
tel. 040-2755275, fax 040-2460680, e-mail vanabbe@v 
internet http://www.dse.nl/vanabbe ,_

Stichting Ateliers 63 
Stadhouderskade 86 
1073 AT Amsterdam 
Tel: +31 - 20 - 6739359 
Fax: +31 - 20 - 6755039

Rabobank I ■

• GALERIE • ANNETTE • DE • KEYSER •

FIVE YEARS TOGETHER
Maurizio Colantuoni, Danny Devos, Wouter Deruytter, Vincent Geyskens, 

Nils Erik Gjerdevik, Shelagh Keeley, Frank Mandersloot, Bjarne Melgaard, 
Oliviero Rainaldi, ManfreDu Schu, Berend Strik, Guy Van Bossche 

14 mei - 27 juni

DEELNAME AAN LISTE 98. THE YOUNG ART FAIR, BASEL
10-14 juni

GEN. BELLIARDSTRAAT 19 • B 2000 ANTWERPEN • TEL/FAX: 03 231 90 56 
woensdag t/m zaterdag van 14 tot 18 uur

# Women in Art-The Remixes 1998, vanaf 1.5 op http://www.v2.nl/vaalserberd

Mil II to 95 tm "6 baropen Mig 95 u
# Niet de kunstvlaai • concept: Aletta de Jong & Jeroen Tennissen 30.5 t/m 7.6

Mi Bennett IM t» III, «in zalerdag 13.6 u IW i
• DE ""
VAALSERBERG Witte île Whhstraat 13012 BR Rotterdam, open: do • zo 13.00 u. ■ 17.00 u. telefax: (H04148874 email: #lnl| mùfalset
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FOTOFESTIVALS. Een greep uit de op handen zijnde 
fotografiemanifestaties.
Natuurlijk is er opnieuw deR.I.P. (RencontresInternationales 
de la Photographie) in Arles, de moeder van alle foto- 
festivals, waar dit keer de activiteiten niet beperkt blijven tot 
de zomer, maar ook een hele reeks Rencontres du Printemps 
en de l’Automne op stapel staan. Het zomerprogrammakomt 
dit jaar voor rekening van de Italiaanse Giovanna Calvenzi, 
fotoredactrice bij La Stampa. Met de nodige elasticiteit eigen 
aan de sector wil ze “opnieuw de mens centraal stellen in de 
artistieke preoccupaties van onze tijd” en in Arles gebeurt dat 
onder de titel Un nouveau- paysage humain. Het kern
programma met stages, films, colloquia, portfolio-toestan- 
den, enzovoort speelt zich af tussen 5 en 11 juli, tussen 5 juli 
en 16 augustus kan u er zo’n 17 tentoonstellingen meepik
ken. Info: Arles, rond-point des Arènes 10, BP 96, 
13632 Cedex (04.90.96.76.06) - http://www.arles.org/rip. 
Voor het dertigjarige jubileum volgend jaar in Arles werd 
inmiddels Gilles Mora als artistiek directeur aangesteld.
Terwijl de hele maand mei in Barcelona de Primavera 
Fotogràfica woedt met een ware deadlist aan tentoonstellin
gen, staat voor komende zomer in Madrid de Siege de 
PHotoEspaha 98 in de steigers, een ‘nieuw’, prestigieus 
festival dat alvast zo eerlijk is om in de doelstellingen te 
vermelden dat het de ‘markt’ en het collectioneren van 
fotografie wil stimuleren. Zowat alle culturele instellingen 
van de Spaanse hoofdstad springen mee in een wervelstroom 
van tentoonstellingen, straatanimatie, film, muziek, spekta
kel. Voyage vers l’Intérieur is het hoofdthema, waarbij onder 
meer Alberto Garcia Alix, Duane Michals, Magnum, Mario 
Giacomelli of Sally Mann met foto’s komen aanzetten. 
Voorts is er nog een ‘Off-Festival’ waarvoor zo’n veertig 
galeries rond Madrid eveneens fotografie in huis halen. Info 
over PHE98: Padilla 54, 28Ó06 Madrid (01/402.93.88), 
lafabrica@lafabrica.com. Info over Primavera Fotogràfica, 
Centre d’Art Santa Monica, Rambla Santa Monica 7, 
08002 Barcelona (03/316.28.10) www.artplus.es/primavera- 
fotogràfica.
Iets meer hoopvol blijft de 4.Internationale F oto-Triennale 
in Esslingen stemmen. Curator Renate Wiehager stelt er 
Fotografie als HandlunglPholography as concept voor. Ze 
wil daarin het medium fotografie als kritisch instrument aan 
een ambitieus onderzoek onderwerpen op basis van vol
gende vragen. Hoe worden beelden, die op een technische 
manier tot stand komen, gebruikt en ‘geïnstrumentaliseerd’ 
binnen politieke, sociale en culturele contexten? Hoe gaan 
kunstenaars in hun fotografische uitgangspunten de grenzen 
articuleren met architectuur, wetenschap, culturele 
onderzoeksprojecten, met de filmindustrie of met de esthetiek 
van videoclips? Hoe beïnvoedt modefotografie ons zelf
beeld en onze ‘persoonlijke’ smaak? Wat is de status van die 
talloze herinneringen in de vorm van beelden, die we gebrui
ken om gebeurtenissen uit ons leven voor onszelf en voor 
volgende generaties te bewaren? Vragen die voorwaar elk op 
zich onderwerp van een zinnig project kunnen vormen, maar 
die hier op een of andere manier door elkaar zullen lopen. In 
het werk bijvoorbeeld van zo’n vijftig internationale kunste
naars, waaronder Vanessa Beecroft, Patrick Van Caecken- 
berg, Hanne Darboven, Felix Gonzalez-Torres, Ilya Kabakov, 
Joseph Kosuth, Elke Krystufek, David Lamelas, Sarah Lucas, 
Jean-Luc Moulène, Gabriel Orozco, Gerwald Rockenschaub 
of Bernard Voita. Van 28 juni tot 6 september in Galerien 
des Stadt Esslingen, Villa Merkel en Bahnwarterhaus, 
73728 Esslingen am Neckar (0711/35.12.24.61).
Uit een heel wat fotofundamentalistischer vat tapt dan weer de 
Foto Manifestatie Eindhoven 1998 waar men zich onder het 
motto Een wereld verbeeld wil richten naar een “breed, maar 
gesegmenteerd publiek, niet alleen de professionele beoefe
naars van fotografie en actieve amateurs, maar ook de man of 
vrouw die jaarlijks diverse vakantiefilmpjes vol schiet”. Voor 
deze diverse doelgroepen bieden tentoonstellingen, een 
symposium, workshops en binnen- en buitenactiviteiten ein
deloze mogelijkheden “om te zien en te begrijpen wat ieder 
individu, professioneel of amateur, van achter het oog van de 
camera, beweegt om zijn/haar specifieke aspecten van de 

Francis Picabia

wereld vast te leggen”. Men vermoedt zelfs dat er dan wellicht 
samenhangende wereldbeelden te vinden zullen zijn. Van 
9 mei tot 6 juni, info: Stichting Foto Manifestatie Eindhoven, 
Postbus 812,5600 AV Eindhoven (040/216.32.07).
Tenslotte loopt er dit jaar in Antwerpen opnieuw een Zomer 
van de Fotografie. Bij het ter perse gaan waren nog geen 
finaliteiten bekend, maar de inspiratie die spreekt uit de 
keuze van het platgewalste thema Identiteit als kapstok voor 
deze zevende editie is alvast hartverwarmend. Van 27 juni 
tot 13 september, info: Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00). (E.E.)

JUWELEN UIT EEN FOTOCOLLECTIE. Samen met 
fotograaf Harm Botman en conservator fotografie Ingeborg 
Leijerzapf, stelden twaalf studenten kunstgeschiedenis van 
de Leidse Rijksuniversiteit voor het Van Gogh Museum in 
Amsterdam een pretentieloze tentoonstelling samen met 
19de-eeuwse foto’s uit het ontzaglijke Prentenkabinet van 
hun universiteit. Ze kozen zo’n 115 foto’s uit de periode 
1860-1900, pakweg de levenstijd van Vincent van Gogh, en 
wilden door de suggestie van een veelheid aan onderwerpen 
en standpunten een kijk op het 19de-eeuwse wereldbeeld 
bieden en op de rol die fotografie daarin speelde. De indus
trialisering, het veranderende stadsbeeld of het opkomende 
toerisme vormen slechts een deel van de thema’s die zowel 
met het werk van grote namen als George Hendrik Breitner, 
Edward S. Curtis, Willem Witsen of Julia Margaret Cameron, 
als met ‘topstukken’ van - tot nu toe - onbekende fotografen 
worden toegelicht.
Tot 14 juni in het Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, 
1071 CX Amsterdam (020/570.52.00). (E.E.)

CANON PHOTOGRAPHY GALLERY IN V&A. Het 
Victoria and Albert Museum in Londen bezit een collectie 
van om en bij de 300.000 foto’s, maar had blijkbaar niet

meteen het geld, noch de ruimte enzovoort om daar iets 
consistents mee te doen. Met steun van Canon UK werd een 
heuse galerie op het gelijkvloers ingebouwd en alvast een 
werkplan voor vijfjaar mogelijk gemaakt. Op 21 mei opent 
deze Canon Photography Gallery met een introductie tot de 
eigen collectie: Photography: an independent art, een ten
toonstelling die aanvangt bij de eerste V&A-verzameling, 
begonnen in 1856, met werk van Fox Talbot, Roger Fenton, 
Lady Hawarden of Julia Margaret Cameron en via Edward 
Steichen, Paul Strand, Bill Brandt, Cecil Beaton, Cartier- 
Bresson uitkomt bij onder meer Chris Killip en Helen 
ChadwicksThe Oval Court, een installatie die ze in 1986 
maakte (met een Canon fotokopieermachine en compu
ter. ..). De curator fotografie van het V&A, Mark Haworth- 
Booth, schreef bij Photography: an independent art een 
boek met de gelijknamige titel.
Tot november loopt deze introductietentoonstelling nog in 
het Victoria and Albert Museum, South Kensington, London 
SW7 2RL (0171/938.86.07), nadien staan andere histori
sche presentaties uit de collectie op stapel, naast onder meer 
een hommage aan Cartier-Bresson, naar aanleiding van zijn 
negentigste verjaardag. (E.E.)

Wissels

TATE GALLERY. Alvast één zinvol millenniumproject is 
in volle aanbouw in Londen: de verbouwing van de voorma
lige electriciteitscentrale Bankside naast de Thames ten 
behoeve van de collectie moderne kunst van de Tate Gallery. 
Het museum - een ontwerp van het Zwitsers architecten
bureau Herzog & de Meuron - zal vanaf komend najaar 
geleid worden door Lars Nittve, sinds 1995 directeur van het 
Louisiana Museum of Modem Art in Humlebaek, Denemar
ken. (E.W.)

Femme à la sculpture grecque, 1942-43 Plastische kunsten

MAGRITTE. Nà Delvaux en vóór Ensor huldigt het 
Brusselse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten het 
werk van René Magritte met de grootste tentoonstelling ooit 
van zijn werk. Dit museum verwierf via legaten van voorna
melijk Georgette Magritte en Irène Hamoir tevens het groot
ste en meest representatieve ensemble en een rijk archief van 
zijn oeuvre. De tentoonstelling zelf stelt als uiteenzetting 
teleur. Men heeft geopteerd voor een chronologische 
accrochage van het werk met op het einde van het parcours 
enkele zalen waar men Magrittes ettelijke varianten op een 
thema samen ziet. Wat ik echter mis, is een duidelijke 
accentuering van bepaalde werken en periodes, een euvel dat 
ook de catalogus parten speelt. Aan de revelerende période 
vache-tentoonstelling bij Galerie Ronny Van de Velde enige 

jaren geleden, loopt men in de actuele opstelling haast 
voorbij. Het is uiteraard zinloos de biografie als richtsnoer te 
hanteren na de afsluiting van de vijfdelige ‘geraisonneerde 
catalogus’ door David Sylvester en medewerkers. Een uit
puttende verklaring van motieven en combinaties is evenmin 
wenselijk, maar een scherpstelling van Magrittes werk ten 
opzichte van bijvoorbeeld dat van zijn tijdgenoten ware 
zinvol geweest. Naast de uiteenzettingen van de samenstel
lers Frederik Leen en Gisèle Ollinger-Zinque zijn er enkele 
korte bij dragen van anderen over enkele overbekende wetens
waardigheden, maar erg veel inzichten komen daarbij niet 
vrij.
De retrospectieve Magritte loopt nog tot 28 juni in het 
Koninklijke Museum voor Schone Kunsten, Regentschaps- 
straat 3, 1000 Brussel (02/508.32.11). (E.W.)

PICABIA. Het is altijd verleidelijk om te kijken naar de 
invloed die een kunstenaar zou hebben gehad als het om het 
bepalen van zijn belang gaat. Museum Boijmans 
Van Beuningen laat de tentoonstelling Francis Picabia - de 
late schilderijen 1933-1953 vergezeld gaan van een presen
tatie van werk uit eigen bezit getiteld Rondom Picabia,

Herbert Hamak
From May 29 to July 4,1998. James Van Damme gallery.

James Van Damme gallery 
Kloosterdreef 37 -1000 Brussel
Vox 32 2 644 30 63 Fax 32 2 644 97 17

Open: dinsdag tot zaterdag 12 tot 18 uur
Deelname aan Art Chicago 1998 
08.05.98 -12.05.98

AE «199,8
ICAGO

AT NAVY PIER
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VAN EYCK AKADEMIE JAN VAN EYCK AKADEMIE

tot 24 mei
HANS SIEVERDING

OPEN DAGEN
27mei tot eind augustus

ZOMERACCROCHAGE
i

kunstenaars van de galerie 
Maurice Blaussyld, Marcel Broodthaers, 

Ronny Delrue, Geert Nys, Panamarenko, 
Paul Schwer, Walter Swennen, Thé Van Bergen...

JAN VAN EYCK AKADEMIE JAN VAN EYCK AKADE

20 tot en met 28 juni 1998
TENTOONSTELLING 
dagelijks 12.00-17.00 uur

35, Grote Zavel 1000 Brussel
Tel. (02) 511.37.04 - Fax (02) 514.42.45

Open van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18 u„ 
zaterdag van 10 tot 18 u„ zondag van 10 tot 14 u.

Academieplein 1
6211 KM Maastricht 
tel +31 (0)43 3503737 

fax +31 (0)43 35037 99
e-mail vaneyck@xs4all.nl
www.xs4all.nl /-vaneyck

Damasquine
Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat 62-1000 Brussel 
Tel. 02 646 31 53 - Fax 02 646 48 52 
Email Damasquine@skynet.be 
http://www.Damasquine.be

Daniele BUETTI
Be my guide poppy star

26 april - 30 mei
Open woensdag t/m zaterdag 13 - 19 u

Gramercy Art Fair New York 7-10 mei

a
1

m’j.
I

cing for love - photography edition 3

KunstRAI / Art Amsterdam, 23 t/m 28 juni 1998
LORÉNE BOURGUIGNON zelfportretten,

TOINE HORVERS tekeningen, potlood op
olieverf op canvas, 1998 
papier, 1998 PHŒB US

24 mei - JO juli en 

CHARL VAN ARK
23 augustus - 6 september

JOACHIM BANDAU
1998

SIMON BENSON R D A MR O

LORÉNE BOURGUIGNON MATHILDE CUIJPERS GILBERT VAN DRUNEN

TOINE HORVERS HANS HOUWING 
ARJAN JANSSEN PAUL DE KORT
REGULA M. MÜLLER 
WILLY DE SAUTER 
CLAUDE VIALLAT

WILLEM DEN

F.M. HUTCHISON 
HENK DE LOOPER 

OUDEN IRIS LE RÜTTE
EVA MARIA SCHÖN 
BERNARD VILLERS

FRANK SCIARONE
BRAM ZWARTJENS

vanaf september 1998 te verwachten:

DOROTHEE VON WINDHEIM, MECHTILD
WILLY DE SAUTER, REGULA M. MÜLLER, SIMON BENSON E.A.

FRISCH, IRENE BLUME,
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam
telefoon 31(0)10-414 5151, fax 213 0200 
geopend: woensdag t/m zondag 13-17 uur
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waarin precies op die manier te werk wordt gegaan. Ener
zijds maakt deze presentatie deel uit van Chris Dercons 
beleid om de verschillende activiteiten van het museum op 
elkaar af te stemmen en tentoonstellingen duidelijker aan de 
eigen collectie te relateren, anderzijds duidt Rondom Picabia 
op een fundamenteel probleem in de omgang met Picabia. 
Het lijkt erop dat diens late werk acceptabel moet worden 
gemaakt door het te relateren aan Andy Warhol, David Salle, 
René Daniels, Martin Kippenberger en wie niet al. Dat er 
maar in enkele gevallen sprake is van aantoonbare directe 
invloed lijkt er niet zoveel toe te doen: zo wordt Picabia 
alleen maar profetischer en belangrijker. De tentoonstelling 
met Picabia’s late werk toont echter een uiterst problema
tisch oeuvre dat met geen enkele kunstgreep tot de banale 
status van ‘innovatief kan worden gereduceerd. De kitsche
rige, glad-realistisch geschilderde werken uit de vroege 
jaren ’40 worden door een verwijzing naar pop art of post
modernisme niet minder bevreemdend. Veel van deze schil
derijen, die vaak zijn gebaseerd op foto’s uit ‘ondeugende’ 
tijdschriften zoals Mon Paris, horen thuis op een rommel
markt, zelfs al is de schilder Picabia. Nog altijd woédt een 
kunsthistorische strijd om de manier waarop deze werken 
moeten worden geïnterpreteerd: gaat het om ironische ma
noeuvres of simpelweg om handelswaar voor hitsige Noord- 
Afrikaanse verzamelaars ? Voor een eensluidend antwoord is 
Picabia’ s werk uit deze tijd echter te tegenstrijdig. Sommige 
werken zij n in ieder geval meer dan commerciële pot boilers: 
fascinerend is Le juiferrant uit 1941, waarin naast de ‘jood’ 
Picabia diens Duitse vriendin Olga als een ijzig blauw 
visioen verschijnt. Het beste schilderij uit deze tijd is Cinq 
femmes uit 1942: vijf naakte vrouwen als een hellenistische 
beeldengroep op de voorgrond, met daarachter een blauwe 
zee. Picabia fuseert hier zijn pornografische idioom met de 
pseudo-klassieke Duitse nazi-kunst en de lichaamcultus van 
Kraft durchFreude. InFemme à la sculpture grecque (1942- 
43) koppelt Picabia het moderne fotografische naakt expli
ciet aan de klassieke beeldhouwkunst, als een soort wrange 
herinnering aan de val die de uitbeelding van het lichaam 
heeft gemaakt - van artistiek ideaal naar pornografie. Deze 
werken kunnen echter niet verhelen dat het grootste deel van 
Picabia’s productie uit deze tijd ver onder elke denkbare 
maat is. Pal na de Tweede Wereldoorlog komt dan de laatste 
stilistische omslag in de carrière van Francis, le raté: van 
kitschrealisme naar een informele abstractie met monochrome 
vlakken, doorspekt met vaak aan het lichamelijke (fallussen, 
vulva’s) refererende elementen. De idealistische abstractie 
van de jaren ’10 lijkt geïmplodeerd te zijn: Picabia’s late 
werken zijn ruïnes.
Francis Picabia—de late schilderijen 1933-1953 tot 31 mei 
en Rondom Picabia tot 7 juni in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00). (S.L.)

VOORWERK#6. Voor de zesde maal presenteert Witte de 
With onder de titel Voorwerk een aantal jonge kunstenaars, 
ditmaal allen Nederlanders. De vraag dringt zich op of de 
reeks in deze vorm gecontinueerd kan worden, want in een 
kunstwereld waarin iedereen krampachtig op zoek is naar 
jong talent, kan Witte de With wat dit betreft niet de voor
trekkersfunctie vervullen die de titel Voorwerk toch sugge
reert. De nogal willekeurig aandoende selectie biedt vooral 
kunst die zich inschrijft in heersende of niet meer heersende 
trends. Vanessa Jane Phaff maakt stripachtige, lineaire schil
derijen met kinderen en pubers die allesbehalve schattig zijn: 
een Europees equivalent van aan de white thrash-subcultuur 
refererende kunstenaars als Mike Kelley en Raymond 
Pettibon. Madeleine Berkheimer maakt met behulp van zeer 
veel panty’s objecten die op een van-dik-hout-zaagt-men- 
planken-manier vrouwelijke lichamelijkheid en seksualiteit 
verbeelden, terwijl Annemiek De Beer met letters, cijfers en 
logo’s semi-abstracte schilderijen maakt die wel heel weinig 
moeite doen om deze tot Charles Demuth teruggaande tradi
tie nieuw leven in te blazen. Raymond Cuijpers heeft rondom 
Rita McBrides Arena werken over voetbal geïnstalleerd, en 
Philippine Hoegen toont portretfoto’s en opnames van

Stan Douglas

Nu’tka», 1996, video-still

ontkleedpartijen in modezaken. Voor alle deelnemers geldt 
dat een presentatie in een instituut als Witte de With op dit 
moment eerder negatief dan positief werkt. Witte de With 
kan beter verder gevorderde kunstenaars een podium bieden 
en de allerjongste lichting nog wat ruimte voor ontwikkeling 
geven, voorzover de andere spelers in het veld ze die gunnen. 
Voorwerk#6 tot 24 mei in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). (S.L.)

FESTIVAL a/d WERF. De jaarlijkse schrik van puristen - 
zo die nog bestaan - nadert weer: van 22 tot 31 mei vindt in 
Utrecht het Festival a!d Werf plaats, waarin theater en 
beeldende kunst naar hartelust worden gecombineerd. Nu 
Moritz Küng het programma beeldende kunst van Mark 
Kremer heeft overgenomen, lijkt er evenwel voor een wat 
conventionelere benadering gekozen. Het door hem samen
gestelde programma Altered States is als vanouds door de 
stad verspreid, maar ditmaal worden de werken in tamelijk 
neutrale ruimtes getoond. Geen stadswandelingen met twee
lingen dus, of kleurplaten in de stationshal. Theatraliteit en 
performance komen ditmaal alleen in de vorm van 
(video)installaties aan bod. De werken van Altered States 
wekken volgens Küng een gewaarwording op die analoog is 
aan de toestand tussen waken en dromen: zij vormen een 
ambigue eigen wereld. Naast het gegoochel en de ongeluk
ken van Bruce Naumans Falls, pratfalls and sleights of hand 
(1993) zijn onder meer de vorig jaar in het Brusselse 
Manhattan Center vertoonde hypnose-video’s van Maft 
Mullican te zien. Voorts werk van Barbara Visser en Ugo 
Rondinone, foto’ s van Dirk Braeckman en de video Nu*tka* 
van Stan Douglas. Vorig jaar te zien in het Haus Lange in 
Krefeld verbeeldt deze videoprojectie het woudlandschap 
aan de Westkust van Vancouver Island waar Indianen en 
Europese kolonisten elkaar in 1774 ontmoetten. In horizon
tale stroken voegen twee tegengestelde camerabewegingen 
het vreedzame landschap samen, terwijl uit de geluidsband 
twee tegenstrijdige verhalen over de bezetting van het land 
weerklinken. In het Huis a/d Werf is tot 31 mei tevens nog de 
eerste door Küng samengestelde tentoonstelling in de reeks 
Showrooms te zien, met muurschilderingen van Willem 
Oorebeek, Christian Denzler en Walter Obholzer.
Festival aid Werf, Altered states van 22 tot 31 mei over 
diverse locaties in Utrecht. Informatie: Huis a/d Werf, Boor- 
straat 107, 3513 SE Utrecht (030/231.53.55). (S.L.)

DE PAVILJOENS & CASCO. Voor veel kunstenaars 
volstaat het niet meer om in het atelier werk te vervaardigen 
en dat dan aan een anoniem publiek te presenteren: directe 
interactie lijkt het geneesmiddel voor het isolement van de 
kunst te zijn. Zo bracht Alicia Framis recentelijk, met Stede
lijk Museum Bureau Amsterdam als uitvalsbasis, in de 

hoedanigheid van Dreamkeeper de nacht bij alleenstaanden 
door; en maakte Mirjam de Zeeuw in Brugge stads
wandelingen met blinde kinderen om hun gewaarwordingen 
te noteren. In de Paviljoens in Almere is nu De Zeeuws 
project Lente te zien, in het kader van de reeks De vier 
jaargetijden, waarin Federico d’Orazio (winter) reeds voor
ging en Aemout Mik (zomer) en Guillaume Bijl (herfst) nog 
zullen volgen. Voor Lente vraagt De Zeeuw inwoners van 
Almere om de namen van hun pasgeboren kinderen op te 
schrijven; die namen worden vervolgens op speldekussens 
geprikt en in De Paviljoens tentoongesteld. Waar het naïeve 
existentialisme van Framis’ ‘sociale sculpturen’ door hun 
directheid meestal draaglijk blijft en iets ontroerends heeft, 
gaat De Zeeuw met haar neiging tot de meest stupide en 
afgekloven symboliek zodanig over de schreef dat kunst 
noch leven (zij het wellicht de ooievaars) er beter van zullen 
worden. In de reeks On speaking terms van het Utrechtse 
kunstenaarsinitiatief Casco, waarin het directe contact tus
sen kunstenaar en publiek centraal staat, gaat het er aanzien
lijk minder zoetelijk aan toe: zo is Casco tot 10 mei de 
thuishaven van de Franse kunstenaar Matthieu Laurette, die 
zich uitsluitend in leven houdt en verzorgt door gebruik te 
maken van promotionele acties van winkels en bedrijven. In 
juni volgt als laatste in de reeks Otto Berchem, die bekend
heid verwierf met The Otto Berchem Show, waarin gasten uit 
de kunstwereld als in een talkshow werden geïnterviewd. 
Dan toch liever een stadswandeling met blinde kinderen... 
Miljam de Zeeuw tot 21 juni in De Paviljoens, Odeon- 
straat 5, 1325 AL Almere (036/5450400) en Otto Berchem 
van 7 juni tot 5 juli in Casco, Oudegracht 366, 3511 PP 
Utrecht (030/231.99.95). (S.L.)

ALFREDO JAAR. Aan ambitie geen gebrek bij Stedelijk 
Museum Het Domein in Sittard, zoals weer eens blijkt uit de 
actuele opstelling van de verzameling met daarin recente 
aankopen van werk van onder meer Suchan Kinoshita, Liza 
May Post, Pipilotti Rist en Fabrice Hybert. Dat deze werken 
in Sittard enigszins misplaatst aandoen, hangt behalve met 
het culturele klimaat van deze Limburgse provincieplaats 
ook samen met het aankoopbudget. Het geld ontbreekt om 
werkelijk belangrijke werken aan te kopen, en wat er wel is 
aangekocht doet zonder context vaak ontheemd aan, zoals 
Hyberts schilderij Partie des animaux désirés of de Liquid 
crystal vase en enkele vidostills van Rist. Ook een werk van 
Alfredo Jaar is aangekocht door het Domein: Field, road, 
cloud (1997) maakt deel uit van diens tentoonstelling Let 
there be light, the Rwanda project 1994-1998, die momen
teel in het museum te zien is. In 1994 bezocht Jaar Rwanda 
en aanschouwde daar de gruwelen van de burgeroorlog, die 
in zijn Rwanda-project echter slechts indirect fungeren. Zo 
zijn de drie grote kleurenfoto’s van Field, road, cloud 
ogenschijnlijk idyllisch, maar uit de schetsen die ernaast 
hangen, blijkt dat in de omgeving waar ze zijn gemaakt een 
massale slachtpartij heeft plaatsgevonden. De tentoonstel
ling omvat verder minimalistische ‘monumenten’ die zijn 
opgebouwd uit zwarte fotodozen waarvan de inhoud alleen 
kan worden opgemaakt uit de opschriften - de beelden 
blij ven onzichtbaar. Jaar maakte hier gebruik van de esthetiek 
van holocaust-monumenten, die voortkomt uit de gedachte 
dat bepaalde gruwelen zo onvoorstelbaar zijn dat ze niet 
kunnen worden gerepresenteerd. Dit betekent echter dat Jaar 
volstrekt niet inzichtelijk kan maken wat er nu in Rwanda 
precies is gebeurd: na deze tentoonstelling zijn de zaken voor 
mij even schimmig als voorheen. Irritant is dat Jaar met 
werken sis Let there be light (1995) de kijker tot een passieve 
medeplichtige van de moordcommando’s wil maken. Naast 
een lichtbak met foto’s van twee jongens die elkaar troostend 
omarmen, omvat Let there be light ook tien lichtbakken met 
Rwandese plaatsnamen: het gezicht van de beschouwer 
wordt gespiegeld in het zwarte vlak waarin de van achteren 
belichte plaatsnamen zijn uitgespaard, waardoor de plaats
namen als een brandmerk op het donkere spiegelbeeld van de 
kijker verschijnen. Men dient zich vermoedelijk schuldig te 
voelen over de weinig heldhaftige rol van het westen, maar 
over de precieze aard van de bemoeienis of het gebrek aan

UIT DE COLLECTIE VAN KARLA KERSTEN EN GE VAN STEENBERGEN IN PERMANENTIE
ADRIAANS CLAESSEN VAN DER HEYDEN VAN MELIS

ANDRIESSEN VAN DALEN IN 'T HOUT
BENNER DAMSTÉ JACOBS

BENSON VAN DEN DOBBELSTEEN KERSTEN

MELONI

MOSTARD

NOORMAN

DE BIE 

BISSCHOPS 

BOEZEM 

BREEDVELD 

DEN BRINKER 

CHILLI DA

VAN DER EERDEN

EGBERTS

GEEVEN

GEURTS

DE GROOT

VAN GULIK

KETTING 

KLEMANN 

KRAAYEVELD

VAN DER LAAK 

LOERAKKER 

LUCASSEN

DEN OTTER 

REDERT 

DE REUS 

RIJNAARD 

RUYGROK 

SCHMID

SCHOONHOVEN

SNIJDERS 

TUERLINCKX

VERBEEK

DE VISSER

VOORNEMAN

ZOETBROOD

i.s.M. CBK, Dordrecht

29 mei - 25 juni 1998

De opening vindt plaats door 
een gesprek met verzamelaars 
op vrijdag 29 mei om 20.00 u.

TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA - VOORSTRAAT 190. 3300 AE DORDRECHT. TEL: +31(0)78 614 98 22. OPENINGSTIJDEN: Dl T/M ZO 14.00 I 7.00 U.
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12 april t/m 10 mei

Matthieu
LauretteI
Applaus

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

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

cascoissues #4
met o.a.: Birthe Leemeijer, Zorica Vasic, 
Asier Pérez Gonzlez, Ross Sinclair, Gillion 
Grantsaan, Hinrich Sachs, Francis Alÿss

Festival a/d Werf: ‘Altered States’ 
22 mei t/m 31 mei 
dagelijks van 14.00-20.00 uur 

Matt Mullican

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.

7 juni t/m 5 juli 

otto berchem 
Make Over

KUNSTInHUS
Wij wat minder, u wat meer. 2
Voor meer info : 02/216 0080. U vraagt naar Inge. I

VRAAG
ONZE
ADVERTENTIETARIEVEN

Galerie

ARTE LIBRO
Presenteert 

van 30 mei tot 15 augustus
t;

Chevalier d’une époque 
imaginaire

STUDIO

DYLLIS
stelt voor

g arie Jeanne Callewaert
recent werk

• :

■ f Vernissage op zaterdag 16 mei 1998 om 15u3O.

Inleiding: Hilde d’Haeseleer.

i
De tentoonstelling loopt van 16 mei

tot en met 7 juni 1998.

■
.Ti M 

' ■ 4
een tentoonstelling en 

een boek van

Claude Dendauw-Imbo

GALERIE DYLLIS

ARTHUR ODEVAERTSTRAAT 15 - 9688 MAARKEDAL-SCHORISSE

TEL 055/45 67 08 ■ FAX 055/45 67 09

Open: za, zon- en feestdagen van 14u tot 19u en op afspraak.

ARTE LIBRO
Hekkergemstraat 79 - 9260 Schellebelle - 09/369 90 41 

woensdag - vrijdag - zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. 
jaarlijks verlof van 11 juli tot 2 augustus

(A et ---. _5 A

Wij zijn gemakkelijk te bereiken vanaf Ring Oudenaarde (N60) 

richting Ronse, over spoorweg 

(referentiepunt gebouw Bruynzeel keukens), 

links richting Maarkedal (N457) tot Schorisse-dorp. 

Opnieuw richting Ronse tot buiten het dorp, 

links richting Vloesberg tot aan het panoramisch plateau; 

eerste straat links.

26.04-31.05

David Bade 

MC. Pret 

Rob van Avesaath

Sahin Sisic

17.05

Speakers Corner
Riki Simons

14.06-26.07

‘ROMANZERO’

Zomer Festival

Leyenbroekerweg 113a Sittard [NL] " 

wo-zo 14.00-17.00 en op afspraak 

tel 046 452 36 86 fax 046 458 49 89

KUNSTCENTRUM SITTARD

mailto:casco@xs4all.nl


bemoeienis van westerse landen met Rwanda komt men 
niets te weten. Aldus blijft Jaars Rwanda-project steken in 
goedkoop moralisme in een steriele verpakkking.
Let there be light, the Rwanda project1994-1998van Alfredo 
Jaar tot 14 juni in het Stedelijk Museum Het Domein, Kapittel- 
straat 6, 6131 ER Sittard (046/451.34.60). (S.L.)

THOMAS SCHÜTTE. De tentoonstellingen in De Pont zijn 
vaak van een beperkte omvang, maar de uit Londen overgeno
men Thomas Schütte-expositie mag er wezen. Hoewel het 
accent op werk uit de jaren ’90 ligt, zijn ook voorbeelden 
opgenomen van de houten bouwsels die Schütte middenjaren 
’ 80 vervaardigde, zoals Studio I& II (beide uit 1984). Behalve 
dat Schütte in deze werken aan primitief speelgoed uit het pre- 
lego-tijdperk refereert, gaat het om een capricieuze soort 
architectuur die vaak balanceert op de grens van streng en 
megalomaan classicisme enerzijds en een grilhge ondermijning 
van alle klassieke architectuurwetten anderzijds - een menge
ling van Albert Speer en Sir John Soane. In een aantal 
recentere werken, Basement II & III, is Piranesi niet ver weg: 
houten tafels waarin kelders met trappen op een onlogische 
manier de diepte in leiden. Met Piranesi en Soane richt 
Schütte zich óók op de nachtzijde van de klassieke architec
tuur, op de nachtmerries die de droom van een universele 
orde herbergt. De figuurtjes waarmee Schütte zijn maquettes 
soms bevolkte, hebben zich in de jaren ’90 tot zelfstandige 
werken geëmancipeerd, bijvoorbeeld in de paarsgewijs aan 
elkaar gekluisterde United enemies (1993-94) met hun gro
teske koppen van gekleurde plasticine. Het zijn werken die 
herinneringen oproepen aan de emancipatie van de karika
tuur in het werk van Daumier, waarmee het idealistische 
mensbeeld in de kunst werd ondermijnd, naar analogie van 
de manier waarop Piranesi en Soane de orde en regelmaat 
van het classicisme in de architectuur ondermijnden. Schütte 
keert steeds weer naar traditionele motieven en vormen terug, 
maar de ontoereikendheid daarvan wordt behalve in sommige 
tekeningen voortdurend benadrukt, onder meer door de kari
katuur. Het is juist die grillige en karikaturale inslag die de 
traditionele vormen revitaliseert, zoals in het driedelige werk 
For the birds, waarin pseudo-Renaissancistische bouwsels 
zich als vogelhuisjes ontpoppen. Ook in de monumentale 
Grosse Geister van de afgelopen jaren manifesteert Schütte 
zich als karikaturist, al is het effect van deze meer dan 
manshoge aluminium figuren, die op een kruising tussen het 
Michelinmannetje en de vloeibare griezel uit de film 
Terminator 2 lijken, eerder verontrustend dan komisch. De 
glimlach bij het zien van Schüttes bouwseltjes en figuren loopt 
over in een grimlach.
Thomas Schütte tot 21 juni in De Pont, Wilhelminapark 1, 
5041 EA Tilburg (013/543.83.00). (S.L.)

RAYMOND HAINS. Raymond Hains (Saint-Brieuc, 1926) 
is een van de weinige kunstenaars van het Nouveau Réalisme 
die niet vervallen is in de commerciële uitbuiting van de 
weinige vondsten die deze beweging in de jaren ’60 beroemd 
maakte. In tegenstelling tot zijn collega’s ontwikkelde hij 
geen handelsmerk zoals de accumulations van Arman, de 
compressions van César of de empaquetages van Christo. 
Hij lanceerde wel samen met Villeglé in 1949 de affiche^ 
lacérées, maar wist zijn oeuvre niet tot deze techniek te 
beperken. De veelzijdigheid van zijn oeuvre verraadt een 
spitse geest die dichter staat bij het ludieke van het dadaïsme 
en het lettrisme dan bij de sérieux van zijn tijdgenoten. Hij 
was dan ook een van de weinige Franse kunstenaars die door 
Catherine David werd uitgenodigd voor Documenta X. In 
een van de banale winkelwandelstraten die Kassei rijk is, 
visualiseerde hij een voor de hand liggende woordspeling op 
Kassel!Cassel en verbond hierdoor de Duitse stad met het 
Noordfranse Cassel dat vooral bekend is om zijn carnavaleske 
traditie. Hiervoor maakte hij een reus met de gelaatstrekken 
van de legendarische galeriste Iris Clert die met een fanfare 
door de Kasselse straten trok. In haar gezelschap bezocht hij 
onlangs in het Jeu de Paume de tentoonstelling van zijn 
collega Arman. Een ironische hommage en een cynisch 
commentaar. Stellen César en Arman tentoon in het

Thomas Schütte

Collector’s complex, 1990, foto: Henk Geraedts

prestigieuze Jeu de Paume, dan frequenteert Raymond Hains 
het circuit van de FRACs die meestal werk tonen van jonge 
kunstenaars. Raymond Hains interesseert zich vooral voor 
de toevallige samenloop van vreemde omstandigheden, het 
objectieve toeval, homofonie en andere woordspelingen. De 
tentoonstelling in Reims is het vervolg van een tentoonstel
ling die Raymond Hains tien jaar geleden samen met de
zelfde FRAC maakte in Troyes. Dit gaf aanleiding tot Paris! 
Pâris en TroyesITroie, of zijn versie van de Trojaanse 
oorlog. In Nantes realiseerde hij een werk in verband met de 
beeldhouwer Lemot die onder andere verantwoordelijk was 
voor het standbeeld van Henri IV op de Pont-Neuf en 
Lodewijk XIV voor het Louvre, en die in Clisson bij Nantes 
een buitenhuis had.
Tours et detours de Raymond Hains tot 31 mei in de FRAC 
Champagne-Ardenne, Place Museux 1, 51100 Reims 
(03.26.05.78.32) en Lemotpasse à travers tot 31 mei in de 
FRAC Pays de la Loire, Rue Frédéric Kuhlman 7, 
44100 Nantes (02/40.69.87.87). (L.V.D.A.)

ALLAN McCOLLUM/SANS TITRE A DIX ANS. De 
installaties van de Amerikaanse kunstenaar Allan McCollum 
(Los Angeles, 1944) bestaan steeds uit een veelvoud van 
gelijkvormige objecten. Meest bekend zijn de Piaster 
surrogates (vanaf 1978), zwarte op gips geschilderde 
monochrome schilderijen die steeds in serie worden opge
hangen. Authenticiteit en de unieke status van het kunstwerk 
worden hier in vraag gesteld. Ondanks het enge register van 
de kunstenaar geeft de retrospectieve in het Musée d’Art 
Moderne in Villeneuve d’Ascq een goed idee van de grote 
variëteit van dit oeuvre. De herhaling van steeds dezelfde 
motieven in een accrochage van plint tot plafond beoogt 
eerder een vervreemdend karakter dan een spectaculair ef
fect. Naast de Plaster surrogates zijn er de Individual works

(1987), duizenden unieke, kleine gipsen voorwerpen in 
dezelfde kleur die op grote tafels worden uitgestald. Zijn 
Drawings (1988) vertonen verwantschap met de fameuze 
Rorschachtests, symmetrische inktvlekken die door een proef
persoon geïnterpreteerd moeten worden. Hieruit blijkt dat de 
visuele waarneming door de persoonlijkheid beïnvloed wordt. 
De objecten van McCollum zien er voor iedereen hetzelfde 
uit en toch worden ze op verschillende manieren geïnterpre
teerd. Zijn Perfect vehicles (1985) zijn prototypes van vaas- 
vormen die enkel verschillen in kleur en in formaat. In 
recente reeksen als The Dog from Pompei (1991), Lost 
Objects (1991) of Natural Copies from the Coal Mines of 
Central Utah (1994), die bestaat uit afgietsels van sporen van 
dinosaurussen en andere uitgestorven dieren, verlaat Allan 
McCollum het terrein van het louter formele en krijgt zijn 
oeuvre een expliciet maatschappelijk karakter. Retrospectief 
is het verrassend om te constateren dat dit reeds van in het 
begin, zij het slechts onderhuids, in zijn werk aanwezig was. 
Gelijktijdig met Allan McCollum loopt een tentoonstelling 
met een keuze uit de verzameling van Françoise en Jean- 
Philippe Billarant, naar aanleiding van het tienjarig bestaan 
van hun kunsttijdschrift Sans Titre. In Frankrijk wordt met 
veel bewondering opgekeken naar de Belgische verzame
laars. In België kijken kunstenaars dan weer afgunstig naar 
de aankopen van de Franse Staat en andere voorzieningen 
voor plastische kunstenaars zoals het ter beschikking stellen 
van ateliers en reisbeurzen. Dat Frankrijk geen verzamelaars 
zou hebben, is niet altijd juist. Toen het Musée d’Art Mo
derne de la Ville de Paris enkele jaren geleden in de tentoon
stelling Passions Privées uitpakte met het gros van de Franse 
verzamelaars, besefte men dat er bij onze zuiderburen toch 
ook wat verzameld wordt. De verzameling van het Musée 
d’Art Moderne van Villeneuve d’Ascq ontstond trouwens 
uit de schenking van een belangrijke verzameling, namelijk

M I D D E L H E I
O p e n I u c h t m u

M
s e u m v oor Beelchouwkun S t

M i d d e I h e i m I a a n 6 1 B - 2020 Antwerpen tel. 03/82 7 15 34 / 
openingsuren juni en juli: 10 - 21 uur openingsuren augustus: 10 - 20 uur

828 13 50 fax. 03/825 28 35
het museum is gesloten op maandag

7 JUNI - 16 AUGUSTUS 1998
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DE PONT

1

Thomas Schütte 
beelden, tekeningen, fotowerken 

tm 21 juni

R e a
GALERIE DE BRIEDER

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

23/5 - 28/5 
De Zonde, 

Wereldtentoonstelling V

2/7 - 23/8
Zomer etalage 
tentoonstelling 

diverse kunstenaars

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

17/5 - 28/6
Stefanie Zoche

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

27/3 - 17/5
Albert Verkade

d

22/5 - 12/7
Charles Clough 

Herbert Egl 
Mieke Groot

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

3/5 - 4/6 
Daniël Levi 

Walter Herfts 
Otto Snoek

7/6 - 23/7
Een zomer met multiples 

26/7 - 27/8 
Jong en oud talent

La Monnaie Vivante 
PIERRE KLOSSOWSKI 

tekeningen 

PIERRE ZUCCA 
foto’s

26 april t/m 31 mei 1998

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
verschijnt de editie 

‘La Monnaie Vivante’ 
met een litho van Pierre Klossowski 

en vier foto’s van Pierre Zucca

Cokkie Snoei
Mauritsweg 55- 3012 JX Rotterdam 

Telefoon - fax (31) 10 412 92 74 
open: do. t/m zo. van 13.00 tot 18.00 uur

Rob Birza 
tekeningen 

vanaf 27 juni

de Tuin 
van John Körmeling 

tm de zomer

DEFONT Wilhelminapark1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11 -17 uur

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

2/5 - 31/5 
Paul Cox 

Otto Egberts

6/6 - 5/7
S. de Jong, D. Ketting 

11/7 - 16/8 
R. Verf, C. van Otterdijk 

S. Hermanssen

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

t/m 27/5
Frank Sciarone

24/5 - 6/9
Zomertentoonstelling 
Diverse kunstenaars

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

6/5-10/6
Vitrine galerij schouwburg 

Karin Arink

tot -/9
Abramsen, Deleu, Gijzen, 

Hendrikse, Moura, Loerakker, 
Merckaert, Raynoud, Vautier

e e s

HEDAH
17 MEI T/M 13 JUNI

Een tentoonstelling op drie locaties

SECOND ORGINAL
“ BLANCO ALS HET MOET “

FRANKY DC
MN Mffl

Brusselse straat 114
Koe straat 12

M Cortenstraat 3

m
an

ri

Maastricht A verzorgingscultuur
Opening 16 Mei 19.00u 

De opening start: 
in de Brusselsestraat 114 

daarna in de koestraat 12

Mogelijke verbanden tussen de tech

nologische revolutie en de kolonisatie

van de innerlijke mens, plus het tenta

HEDAH IN AMSTERDAM
30 MEI T/M 7 JUNI

“ Niet de kunstvlaai ” —
“ANUS SONG "

Video van Mr. Delmotte
Westergasfabriek Amsterdam

Opening zaterdag 30 mei 16.00u

HEDAH Kantoor en achter glas: 
Cortenstraat 3, NL-6211HT Maastricht. 
Tel 043-3500433 fax 043 3500432.
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9 INSTALLATIES 
9 LOCATIES /10 DAGEN 
D RK BRAECKMAN (B) 
DANY DEPREZ (B) 
STAN DOUGLAS (CAN) 
FARRICE GYGI (CH) 
HILARIUS HOFSTEDE (NL) 
MATT MULLICAN (USA) 
DRUCE NAUMAN (USA) 
UGO RONDINONE (CH) 
RARBARA VISSER (ND 
CURATOR: MORITZ KUNG
FESTIVAL A/D WERF UTRECHT

OPENING: 22 MEI 1998 OPEN: 22 T/M 31 MEI 
DAGELIJKS VAN 14.00-20.00 UUR I PASSE PARTOUT: 
ƒ 10,00 CATALOGUS: ƒ 10,00 ‘MAY I HELP YOU?’: 
VERTELSERVICE OP ALLE LOCATIES / INFORMATIE:
TEL: (030) 23153 55 FAX: (030) 233 2716



subjectiviteit van het beeld. Herdefiniëren van de grenzen, 
migraties en culturele kruisbestuiving. Omwille het 
prospectieve karakter van de tentoonstelling zijn de meeste 
deelnemers nauwelijks bekend. Het merendeel werkt in 
Frankrijk, maar er zijn ook kunstenaars uit U.S.A., Groot- 
Brittannië, Duitsland, Zwitserland, Spanje, China en Ca
nada. Afkomstig uit de Lage Landen zijn Fiona Tan, Renée 
Kool en Patrick Everaert.
De très courts espaces de temps: van 12 mei tot 12 juli in de 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Quai 
Malaquais 13, 75006 Paris (01/53.76.12.32). Dial 
H.I.S.T.O.R.Y. van Johan Grimonprez wordt vertoond in de 
Caissedes Dépots,QuaiVoltaire 13,75006 Paris. (L.V.D.A.)

Architectuur

Allan McCollum

Natural Copies from the Coal Mines of Central Utah, 1995

deze van Jean Masurel en Roger Dutilleul. Deze laatste kocht 
in het begin van de eeuw bij Kahnweiler topwerken van 
onder andere Picasso, Braque en Léger. Evenals de verzame
ling Dutilleul bezit ook deze van Billarant een zekere cohe
rentie. Zowel de minimale schilderkunst van Cécile Bart, 
François Morellet, Claude Rutault, Niele Toroni en Michel 
Verjux (die enkel met licht schildert) als de sculpturen van 
Didier Vermeiren hebben een conceptuele ondergrond. Ze 
bevinden zich naast de historische conceptuelen als Robert 
Barry, Peter Downsbrough en Lawrence Weiner, die hoofd
zakelijk met taal bezig zijn, dus in goed gezelschap.
Sans Titre loopt tot 1 juni, Allan McCollum tot 29 juni in het 
Musée d’Art Moderne, Allée du Musée 1,59650 Villeneuve 
d’Ascq (03.20.19.68.68). (L.V.D.A.)

BIENNALE DE L’IMAGE. De Biennale van Parijs ont
stond in 1957. De laatste editie, de Nouvelle Biennale de 
Paris, vond plaats in 1985. De prestigieuze tentoonstelling in 
de hallen van La Villette werd een financieel fiasco. De 
commissaris Georges Boudaille werd oneervol ontslagen en 
de biënnale opgedoekt. Vanaf 1991 verhuisde de biënnale 
naar Lyon. Vorige zomer organiseerde Harald Szeemann er 
de vierde editie. Toen Alfred Pacquement ontslagen werd als 
directeur van de Délégation aux arts plastiques van het 
Ministerie van Cultuur en benoemd werd tot directeur van de 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, werd hem als 
compensatie een nieuwe Parijse biënnale beloofd. 
Pacquement zit wel in de adviescommissie en ontvangt de 
biënnale in zijn school, maar de algemene leiding werd 

toevertrouwd aan Régis Durand van het Centre National de 
la Photographie. De biënnale zelf werd omgedoopt tot 
Biennale de l’Image en de eerste editie kreeg als titel De très 
courts espaces de temps. Deze titel werd ontleend aan een 
bekende passage uit James Joyces Ulysses. Deze waarin 
Stephen Dedalus mediteert over de ‘onvermijdelijke 
modaliteit’ van het zichtbare. Zijn gedachten concentreren 
zich rond de vraag naar de tegenstelling tussen opeenvolging 
en gelijktijdigheid (de opeenvolging van het hoorbare tegen
over het gelijktijdige van het zichtbare), tijd en ruimte, 
beweging en stagnatie, dwang en autonomie, transparantie 
en ondoorschijnendheid. Het thema van dé tijd werd gekozen 
omdat het het dichtst bij de reële ervaring staat. Deze eerste 
nieuwe biënnale toont werk van een dertigtal jonge kunste
naars (in principe jonger dan vijfendertig en aan het begin 
van ‘een beloftevolle carrière’), die gebruik maken van 
fotografie, video, film en nieuwe technologieën. Niet als 
genre of als medium, maar eenvoudigweg als de realiteit van 
de kunst van vandaag. De tentoonstelling stelt vier mogelijke 
trajecten voor. Een eerste ensemble behandelt onze normale 
tijd-ruimte relatie, onze dagelijkse referentiepunten. Een 
tweede stelt de vraag naar hoe we ons voelen in de tijd. 
Problemen van snelheid, traagheid, stilstand, herhaling, 
wachten, verschijnen en verdwijnen. Vervolgens behandelt 
men de materie van het beeld. Leidt dit tot een werkelijkheid 
of tot een ervaring? Of blijft het vorm en materie op zich? In 
hoeverre bepaalt het onze manier van zijn in de wereld? Een 
laatste ensemble zoekt naar de nieuwe modaliteiten van de 
hedendaagse ruimte-tijd en stelt vragen omtrent identiteit en

BAUMSCHLAGER & EBERLE. Neen, geen Zwitsers 
deze keer. Carlo Baumschlager en Dietmar Eberle zijn twee 
in Oostenrijk tijdens de jaren ’50 geboren architecten, die 
sinds 1984 samenwerken. Het duo behoort tot de zoge
naamde 'Voralberger Baukünstler’, een groep ontwerpers 
die weigerde om een examen af te leggen voor de orde van 
architecten en wenste te bouwen zonder inmenging van de 
beroepsfederatie. Baumschlager & Eberle gaan bij hun ont
werpen, die aan een brede waaier van programma’s beant
woorden, telkens uit van de economische en logische rand
voorwaarden - Dietmar Steiner omschreef hun attitude als 
een ‘programmatisch realisme’. Ecologie en participatie 
voeren ze hoog in het vaandel. Daarnaast spelen zij ook 
uitdrukkelijk in op de contextuele factoren van de regio 
waarbinnen zij werken. Zo weten zij hun woningbouw
projecten een zeker stedelijk karakter te verlenen, dat zich 
telkens naadloos inschuift in de morfologie van het land- 
schap van de Vorarlberg - een omgeving die op het eerste 
gezicht landelijk is, maar op economisch en sociaal gebied 
stedelijke structuren vertoont en door verschillende grada
ties van dichtheid wordt gekenmerkt. Het gebruik van hout 
in sommige ontwerpen beantwoordt evenzeer aan het kriti
sche regionalisme, dat de architecten onderschrijven. Enkele 
van hun grotere ontwerpen, zoals een hotel, een manege, een 
industrieel gebouw of een gemeentelijke zaal worden dan 
weer gekenmerkt door een horizontale gevelarticulatie en 
vooral door een organische, gestroomlijnde en sculpturale 
vormgeving, die de gezwollen vormen van de Zuidduitse 
barok oproept.
Ontwerpen van Carlo Baumschlager en Dietmar Eberle: tot 
31 mei in deSingel. Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/ 
244.19.20). (S.J.)

ALVAR AALTO. Net als de fans van René Magritte en 
Sergei Eisenstein mogen ook de bewonderaars van de Finse 
architect Alvar Aalto zich dit jaar verheugen op het eeuw
feest van hun idool. In het Nederlandse Architectuurinstituut 
wordt een groots opgezette expositie gepresenteerd die door 
het Finse architectuurmuseum werd georganiseerd. Uit het 
omvangrijke oeuvre van de grootmeester werden zeven 
bouwwerken geselecteerd, die representatief zijn voor de 
verschillende fasen van zijn werk. Uiteraard zijn zijn twee 
meesterwerken uit het interbellum present: het sanatorium in 
Paimio (1929-1933), dat een zekere verwantschap vertoont 
met Nederlandse en Russische ontwerpen uit diezelfde pe
riode en Aalto’s toenadering tot de modernistische vormen
taal illustreert, en de bibliotheek van Viipuri (1933-35), 
waarvoor hij reeds in 1927 een ontwerp had gemaakt dat 
eerder naar het romantische classicisme van Asplund ver
wijst. Hoewel in beide gebouwen gebruik werd gemaakt van 
gewapend beton, werd de esthetica van het functionalisme 
op een vrij ongewone en bijzonder sensualistische wijze 
benaderd. Een toepassing van de principes van het plan libre 
staat bij Aalto op de eerste plaats ten dienste aan een 
organische ruimte-opbouw, die evenwel steeds beheerst 
blijft. Het sensualisme wordt ook verkregen door de 
meticuleuze detaillering, die nauw verwant is met zijn orga
nische ontwerpbenadering van zijn meubilair, en door de

ELLEN CANTOR
MAUREEN GALLACE
ELKE KRYSTUFEK
KEN LUM
MARIANNE MÜLLER
COLLIER SCHORR
GILLIAN WEARING

GALERIE DRANTMANN
a division of CGT b.v.b.a. 11 BARTHELEMYLAAN 1000 BRUSSEL TEL. 02-502 39 35 FAX 02-502 74 22 EMAIL: DRANTMANN.CGT@SKYNET.BE
Open woensdag tot vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur & zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

GALERIE MEERT RIHOUX
MARIA ANNA DEWES

SKULPTUR
15 mei t/m 4 juli 1998

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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zorg die wordt besteed aan de wijze waarop de ruimte wordt 
bepaald door veranderende factoren als warmte, licht en 
geluid. In de tentoonstelling poogt men deze moeilijk 
representeerbare aspecten over te dragen met behulp van 
onder meer opengewerkte maquettes en monsters van mate
rialen. Aalto’s derde meesterwerk van het interbellum is de 
villa Mairea in Noormarkku (1937-1939), die eigenlijk kan 
geïnterpreteerd worden als een samenvatting van zijn gehele 
oeuvre. In deze uit baksteen en beraapt metselwerk opge
trokken en met houten wandbedekkingen beklede villa komt 
zowel de functionalistische als de romantische zijde van de 
architect tot volle uitdrukking. Kunstmatige en natuurlijke 
vormen contrasteren er harmonisch in de totale compositie, 
detaillering en in het materiaalgebruik. Het gebruik van een 
omsluitende L- of U-vorm in de plattegrond duikt terug op in 
zijn latere werk zoals het raadhuis van Sâynatsalo (1949- 
1952), dat de start inluidt van zijn tweede, naoorlogse crea
tieve periode. Voorts werden van het latere werk het Rautatalo 
kantoorgebouw (1951-1955), het Nationaal Pensioeninstituut 
(1948-1957), beide in Helsinki, en de kerk in Vuoksenniska 
(1956-1958) geselecteerd. Naast deze zeven architecturale 
realisaties wordt uitvoerig aandacht besteed aan het meubi
lair dat Aalto heeft ontworpen.
Alvar Aalto: tot 16 augustus in het Nederland Architectuur
instituut. Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00). (S.J.)

ALDO en H ANNIE VAN EYCK. Afgelopen maart werden 
Aldo en Hannie van Eyck tachtig jaar - een aanleiding voor 
het NAi om het architectenpaar uit te nodigen zelf een 
tentoonstelling samen te stellen over hun werk. Hoe kramp
achtig de Van Eycks zich de laatste jaren ook als koppel 
presenteren, het decennia-bestrijkende oeuvre wordt nota 
bene op hun eigen tentoonstelling nog steeds gepresenteerd 
als Aldo's oeuvre. In de begeleidende - Engelstalige - 
citaten is er alleen een ik-persoon aan het woord. Zolang niet 
duidelijk wordt gemaakt hoe “met het vorderen der jaren” 
Hannie “steeds nadrukkelijker bij zijn werk betrokken werd” 
(citaat uit persbericht), stemt deze dubbelpresentatie nogal 
meewarig.
Het zijn dan ook Aldo’s welhaast legendarisch geworden 
omkeringen waar de bezoeker van de tentoonstelling het 
eerst tegenaan loopt: “Tree is leaf and leaf is tree - house is 
city and city is house.” In 1959 formuleerde Van Eyck in het 
tijdschrift Forum hiermee zijn aanklacht tegen de naoor
logse zuinige, ‘functionele’ stedenbouw en architectuur. De 
wederopbouwwijken werden door stedenbouwkundigen van 
een verkavelingspatroon voorzien, dat vervolgens door ar
chitecten werd ingevuld. Rijen flats en plompe bouwblokken, 
aaneengeschakeld in abstracte en betekenisloze ruimtes, 
hadden Nederland in ruimtelijke zin onbewoonbaar ge
maakt. Huis en stad, aldus Van Eyck, waren net zoals blad en 
boom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die verbon
denheid moest weer zichtbaar worden gemaakt: de tak, de 
drempel. Van Eyck formuleerde het ‘ertussen’, de over- 
gang van het een naar het ander, als ontwerpopgave. Een 
opgave die op elk schaalniveau zijn geldigheid behoudt, of 
het nu de overgang van vertrek naar vertrek, van binnen 
naar buiten, van straat naar plein betreft. Van Eycks reto
risch en beeldend vermogen als aanvoerder van de Forum- 
redactie zijn bijna dertig jaar na dato nog even aanstekelijk. 
De tentoonstelling - ingericht op zilverkleurige houten 
wanden, die met hun gebogen vorm associaties oproepen 
met het ontwerp voor het Sonsbeekpaviljoen in Arnhem 
(1966) - is een beeldverhaal met citaten die het plichtma
tige van fotobijschriften overstijgen. Palladio’s S. Giorgio 
Maggiore, koffiedrinkers in Zanzibar en New Orleans, de 
adobe binnenruimtes in de Sahara en de transparante archi
tectuur van Duiker, Van der Vlugt en Rietveld worden 
begeleid door spannende, belerende en soms zelfs ontroe
rende observaties. Het is een ontroering die voortkomt uit 
een vertrouwd weerzien, zoals bij het doornemen van oude 
fotoboeken of bij het luisteren naar de jeugdverhalen van je 
grootouders. De scherpe kantjes van het verleden zijn er af, 

waardoor van wat voorbij is met een veilige gretigheid kan 
worden genoten.
Ongetwijfeld was het niet Van Eycks bedoeling de atmo
sfeer op te roepen van een weldadig gevulde zolder waar het 
tussen stapels dozen aangenaam toeven is op een regenach
tige zondag. Afgewezen ontwerpen als de herinrichting van 
het Minervaplein in Amsterdam en het Centrum voor Beel
dende Kunst in Middelburg worden met bittere verwijten 
getoond, alsof de brief met afwijzing van Burgemeester en 
Wethouders gisteren op de deurmat is gevallen. Het recente 
meesterwerk van de Van Eyks, de nieuwbouw voor de 
Algemene Rekenkamer in Den Haag, krijgt ruime aandacht. 
In combinatie met een selectie van oud(er) werk - de speel
plaatsen in Amsterdam, het Sonsbeekpaviljoen in Arnhem, 
het Hubertushuis in Amsterdam en de Molukse kerk in 
Deventer - valt op hoe consistent Van Eycks oeuvre is, en 
hoe onverminderd actueel zijn gedachtengoed is voor zijn 
recent werk. Maar voor wie niet in dat gedachtengoed is 
ingevoerd, vermoed ik dat beeldverhaal en citaten histori
sche en sentimenteel antropologische abracadabra zijn en de 
consistentie in het oeuvre onzichtbaar blijft als gevolg van de 
belabberde documentatie en presentatie van de projecten. 
Dat de Minervalaan in Amsterdam ligt, moet de bezoeker 
kennelijk weten, en wat de opdracht was, hoeft blijkbaar niet 
vermeld. De mogelijkheid voor het ontwerpen van een villa 
met “two (twin)staircases” werd geboden door “Moscow”. 
Het enige dat we verder te weten komen over dit Moscow- 
house is dat het trapontwerp een lang gekoesterde wens was 
en dat het nooit is uitgevoerd. Dit keer volgt daarop geen 
scheldcannonade. Het is geen gelukkige keuze van het NAi 
om de hommage aan Van Eyck aan hemzelf over te laten. Het 
tentoongestelde is bovendien vrijwel een herhaling van de 
presentatie op Documenta X, vorig jaar in Kassei. Voor 
Van Eyck zelf is het ook een gemiste kans. Onwillekeurig 
illustreert de tentoonstelling de noodzakelijkheid van een 
meer afstandelijke benadering van een oeuvre-overzicht 
door een tentoonstellingsmaker/architectuurhistoricus. Maar 
het risico van een meer afstandelijke benadering kent 
Van Eyck als geen ander. In het tijdschrift Archis zag hij de 
nieuwbouw van de Rekenkamer in Den Haag geanalyseerd 
aan de hand van de conceptuele noties die hij in de jaren ’60 
ontwikkeld had ten behoeve van de bouw van nieuwe steden, 
noties die bovendien ook nog foutief geïnterpreteerd waren. 
Met gevoel voor drama werden de boosdoeners door 
Van Eyck als heuse verdachten opgevoerd van geschied
vervalsing. Bovendien is het volgens Van Eyck veel te vroeg 
voor geschiedschrijving: “Generatiegenoten van Bernard C. 
maar ook de volgende generatie in Delft en elders - JULLIE 
ZIJN WAT MIJ BETREFT ALLEMAAL TIJDGENOTEN.” 
Van Eycks reactie is wellicht onnodig agressief, maar ze is 
‘ wat mij betreft’ verpletterend oprecht. Voor een dialoog zij n 
er echter twee partijen nodig en de vraag is of de tijdgenoten 
hem tegemoet komen met een ‘wat ons betreft ook’, of 
genoegen nemen met het verpozen op zolder, tijdens een 
regenachtige zondag.
The ball 1 threw. Hommage aan Aldo en Hannie van Eyck is 
tot 24 mei te- zien in de Balkonzaal van het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). (P.B.)

MIEN RUYS. Hommages aan coryfeeën hangen blijkbaar 
in de lucht. Wordt in het NAi Aldo van Eyck gefêteerd, 
terwijl de Cor van Eesterenmanifestatie nauwelijks is afge
lopen, in het ABC Haarlem is de jaarlijkse voorjaarstentoon- 
stelling over tuin- en landschapsarchitectuur dit keer gewijd 
aan Mien Ruys en haar bureau. Het sympathieke van deze 
tentoonstelling is dat 75 jaar landschappen en tuinen van 
haar hand allesbehalve als een eerbetoon worden gepresen
teerd. Het ongewilde neveneffect iemand daarmee bij te 
zetten in de geschiedenis is hiermee voorkomen. Eenderde 
van het overzicht laat actuele ontwerpen van Ruys’ geeste
lijke erfgenamen zien: het Tuinarchitectenbureau Mien Ruys 
in Amsterdam. Eén zaal biedt een selectie uit de ontwerpen 
voor privé-tuinen, met onder meer Ruys’ eigen proeftuin in 

Dedemsvaart (25 tuinen op 2 hectare), waar ze sinds 1925 
experimenteert met planten, materialen, ruimtelijke compo
sitie en vorm. De derde zaal is gewijd aan grotere projecten 
als terreinen bij fabrieken en kantoren (wandelpark bij het 
KNSM-gebouw in Amsterdam, aanleg 1958), binnentuinen 
bij sociale woningbouwprojecten (gemeenschappelijke tuin 
bij hoogbouw Buitenveldert, aanleg 1962) en de begraaf
plaats in Nagele (1957).
Haar streven naar eenvoud en duidelijkheid in vorm wordt 
verbeeld in een strakke aanleg met rechte lijnen, cirkels, 
vierkanten en rechthoeken waarbinnen de natuurlijke be
planting losjes de ruimte krijgt. Haar voorkeur voor helder
heid vond Ruys terug in het gedachtengoed van De 8 en 
Opbouw. 7j& was lid van de groep (tot aan de opheffing in 
1950) en werkte met veel architecten-collega’s samen: Riet
veld, Maaskant, Merkelbach, Kloos, Van Eyck. Ruys’ signa
tuur. blijkt zich moeiteloos te hebben aangepast aan de 
verschillende decennia. Waarschijnlijk omdat ze van meet af 
aan alle mogelijke elementen wist op te nemen in haar 
ontwerpen. Parkeerplaatsen, spoorrails of vuilcontainers zijn 
net zo zorgvuldig uitgewerkt als een zitje onder een pergola 
of een rijtje stapstenen in het gras. Een prachtig voorbeeld 
hiervan is het IBM-kantoor in Uithoorn, waarbij Ruys zowel 
de eerste aanleg voor de kantoortuin uit de jaren ’50 ver
zorgde, als die bij de laatste uitbreiding uit 1987. Dat Mien 
Ruys niet meer weg te denken is uit de Nederlandse tuin- en 
landschapsarchitectuur, is niet in de laatste plaats te danken 
aan haar vermogen een groot publiek tuinliefhebbers aan te 
spreken. Het nog immer bestaande tijdschrift Onze eigen tuin 
richtte ze reeds op in 1955. Spoorbielzen, borders (randen en 
vakken met een variatie van vaste planten) en het aanbrengen 
van subtiele niveauverschillen door vlakken te laten ver
springen, werden door Ruys geïntroduceerd. Met slechts 
drie zaaltjes kan natuurlijk nauwelijks recht worden gedaan 
aan dit oeuvre, al biedt de selectie voldoende inzicht. Helaas 
is de vierde zaal niet gebruikt voor de tentoonstelling, maar 
voor een onbegrijpelijke opstelling over nieuwe dakvormen. 
Mien Ruys en Dakvormen in stedelijk perspectief', tot en met 
14 juni in ABC, architectuur bouwhistorisch centrum, Groot 
Heiligland 47,2011 EP Haarlem (023/534.05.84). Stichting 
Tuinen Mien Ruys, Moerheimstraat 78, 7701 CG 
Dedemsvaart (0523/61.47.74). Open van 1 april tot en met 
31 oktober. (P.B.)

DUBBEL/OP. Bij publieke debatten als over het behoud 
van het Groene Hart of de bouw van de woonwijk Uburg in 
het IJmeer bij Amsterdam, wordt door de ene helft altijd 
gewezen op de noodzaak tot uitbreiding vanwege de almaar 
groeiende vraag naar woningen, wegen, werkplekken, 
recreatiemogelijkheden enzovoort. De andere partij pro
beert altijd de twijfelachtigheid van de groei voorspellingen 
aan te tonen en te wijzen op alternatieve uitbreidings
mogelijkheden, bijvoorbeeld meervoudig grondgebruik. In 
het geval van de IJburg-discussie werd de overbouwing van 
de ringweg rondom Amsterdam opgevoerd als alternatief: 
plaats genoeg bovenop de snelweg. Het ontwerp van wonin
gen boven de Amsterdamse ringweg AIO is te zien op de 
tentoonstelling DUBBEL/OP. Meervoudig grondgebruik in 
Amsterdam. Een aantal projecten die verschillende functies 
combineren door te stapelen, te verdichten of onder de grond 
te gaan, is geselecteerd op hun meerwaarde voor de openbare 
ruimte in de stad. Door letterlijk tussen de bogen van een 
spoortracé bedrijfsruimtes te vestigen, wordt de ruimte on
der het spoor benut, en is de omgeving rondom verlost van 
zijn desolate en sociaal-onveilige uitstraling. Andere projec
ten die worden getoond: woonruimtes die opnieuw worden 
aangebracht boven de winkels in de Kalverstraat; de skatebaan 
bovenop de Piet Heintunnel; de parkeergarage onder het 
Museumplein en de uitbreiding van de RAI die voorziet in 
het verdiept aanleggen van de aangrenzende Europa- 
boulevard.
DUBBEL/OP is te bezichtigen van 15 mei tot en met 20 juni 
in ARCAM galerie, Waterlooplein 213, 1011 PG Amster
dam (020/620.48.78). (P.B.)

Niemandsland / No Man's Land

Roman Signer
Drie Nieuwe Installaties

16.5.1998- 15.6.1998
Opening zaterdag 16 mei van 16.00 tot 18.00 uur

Openingsuren vrijdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak

Oosterhof Donia Tentoonstellingen / Exhibitions — Complex Kaus Australis, Melanchtonweg 137 -— 3045 PN Rotterdam Tel: 31.10.2180732 — Telefoon bureau 31.10.4765632—Fax 31.10.4253789 / 31.10.2180733 
In samenwerking met Stichting Kaus Australis en Centrum Beeldende kunst Rotterdam. Met dank aan Pro Helvetia, Schweizer Kunststiftung

ISA GENZKEN 
CAROLINE VAN DAMME

17 mei — 5 juli

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 — B-9831 Deurle
Tel.: 09/282 51 23 — Fax: 09/281 08 53

Open: woensdag tot vrijdag van 14 uur tot 18 uur, 
zaterdag, zon -en feestdagen van 10 tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur

Hét Museum Dhondt-Dhaenens wordt gesponsord door: 
Bank Degroof, C&A, Europabank, Hulp der Patroons, Ipsen, 
Nationale Loterij, UA Scania, Van de Walle-Lissnijder.
De tentoonstelling kwam tot stand met de steun van: 
GERA Bank, Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart;
De Morgen, N.V. Espeel Constructies, Rumbeke; trappist Westmalle
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Fotografie

KOLONIALE FOTOGRAFIE. Sinds 1960 lag het archief 
van de BKU/UCB (Belgische Koloniale Unie/Union 
Coloniale Belge) in de Stassartstraat in Brussel, er op zijn 
minst vergeten en verwaarloosd bij. In de herfst van 1982 
mocht een BTK-ploeg (in Nederland ‘Melkertbanen’) aan de 
slag om deze bibliotheek uit te pluizen. Ze vonden niet enkel 
een tienduizendtal boeken en tijdschriften uit de periode 
1885-1960, maar ook een grote collectie glasnegatieven. De 
meeste aandacht ging echter uit naar het inventariseren van 
de bibliotheek, die uiteindelijk in 1985 aan het Afrikaans 
museum te Namen in depot gegeven werd. Het fotomateriaal 
diende vooral op persoonlijk initiatief te rekenen om geïn
ventariseerd te raken, wat nochtans de voorwaarde was van 
het Museum voor Fotografie in Antwerpen om de collectie 
in depot te willen nemen. Resultaat is inmiddels wel dat het 
fotografiemuseum hiermee zowat de enige koloniale foto
collectie die ‘ontsloten’ werd, in huis haalde.
De meeste foto’s blijken gemaakt tussen 1885 en 1940 door 
Belgen in de Belgische kolonies. Vanaf 1912 werden derge
lijke foto’s door de Belgische Koloniale Unie samenge
bracht, met de bedoeling om de aanwezigheid van de Belgen 
in Afrika als beschavingswerk aan te prijzen en te legitime
ren. Het overgrote deel van dit fotomateriaal dat sinds 1885 
naar ons land kwam, werd door niet-beroepsfotografen ge
maakt: militairen, zakenlui, industriëlen, kolonisten, toeris
ten. De geprivilegieerde klasse die tijdens hun verblijf in 
Afrika tijd en geld hadden om het thuisfront met nooit 
geziene, soms ongelooflijke beelden te verbazen. Om te 
vermijden dat dit ‘informatie- en propagandamateriaal’ een 
slapend archief blijft, werd recent door Guido Convents van 
het OCIC een beknopte selectie gemaakt die onder de titel 
Koloniale fotografie omstreeks 1900 een aantal culturele 
centra aandoet. Het zou mooi zijn, mocht het Museum voor 
Fotografie en/of het Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika met dit materiaal - waaronder zich bijvoorbeeld ook 
een reeks uit 1900-1903 bevindt over de gruwelijkheden in 
de Onafhankelijke Kongo Staat - een ruimer en duidend 
project opzetten. Dat zou, op zijn zachtst gezegd, tot hun 
opdracht dienen te horen.
Koloniale Fotografie omstreeks 1900: van 13 mei tot 10 juni 
in het Cultureel Centrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1, 
3970 Leopoldsburg (011/34.65.48). (E.E.)

BERT DANCKAERT. In juni 1996 liet hij bij Beeld vzw in 
Niel voor het eerst de fotoreeks Dr. Geiger & Anna Schumann 
zien. Twintig zwart-witfoto’s, die grotendeels uit bestaand 
beeldmateriaal putten en ter grootte van een bewakings- 
monitor waren afgedrukt. Het eigenzinnige ‘citeren’ lijkt 
verdergezet te worden in een nieuwe fotografische reeks, die 
Salto mortale heet en bestaat uit een tiental digitale prints op 
groot formaat. De herkomst van de beelden is opnieuw erg 
verschillend en wellicht voor niemand, behalve de fotograaf, 
ook maar enigszins naspeurbaar. Er zit ‘origineel’, schijn
baar documentair materiaal tussen, naast gereproduceerde 
beelden Of afgeleiden van videostills, die opnieuw kunnen 
samengevoegd worden en digitaal bewerkt. “Hier is niet 
langer sprake van enig origineel,” stelt Bert Danckaert in een 
begeleidende tekst waarin hij Jeremy Welsh citeert (als een 
van de velen die dezer dagen in die richting denken). “Wat 
we projecteren is de som van onze herinneringen, afgewogen 
tegen de beelden van de massacultuur. De culturele tekst 
krijgt de vorm van een rapport - een montage van citeerbare 
referenties die opnieuw gecombineerd kunnen worden tot 
elke denkbare configuratie. Het geheim zit in de mix.” Zelfs 
zonder de Mama Miracoli-retoriek van die laatste frase, 
klinkt een dergelijke beeldstrategie op zich nogal benau
wend. Enerzijds is er voluit de suggestie van het eindeloze 
aantal mogelijkheden waaruit de kijker zijn subjectieve mix, 
zijn persoonlijk menu mag samenstellen, terwijl hem tege
lijk de complete teloorgang van dat ‘subjectieve’, het ultieme 
failliet van zijn ‘persoonlijke’ keuze onder de neus gewreven
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wordt. Kijk en kies jij maar, ik, kunstenaar, weet samen met 
mijn computer wel beter. De tekst meldt in die zin verder dat 
Salto mortale geen betekenis aanreikt, maar er een ontlokt. 
“Op die manier geeft de toeschouwer zich meer bloot dan de 
beelden die - afhankelijk van de persoonlijke configuratie - 
telkens van invalshoek veranderen.” Een open en suggestieve 
confrontatie, noemt Danckaert dit, tussen origineel en sample, 
tussen heden en verleden, en uiteindelijk wil hij daarmee de 
vraag naar voor schuiven of de dingen (en de beelden) wel een 
betekenis ‘op zich’ hebben, en of er zoiets bestaat als ‘objec
tieve geschiedenis’ (los van context en interpretatie). Is dat 
misschien de dodensprong waarvan sprake?
Salto Mortale is elke zondag van 8 mei tot 23 juni te zien bij 
Beeldvzw, Emiel Vanderveldelaan 23, 2845 Niel (03/ 
830.03.73). (E.E.)

FRANCESCA WOODMAN. Geboren in Denver, 1958; 
zelfgekozen dood begin 1981 in New York. De foto’ s die we 
van haar kennen en die tot op vandaag soms nog in verschil
lende constellaties opduiken, maakte ze tussen haar der-

J

tiende en tweeëntwintigste levensjaar. Het is een oeuvre dat 
onaf is, maar het bevat een aantal beelden, waarover menig 
zoekend mens zich vandaag het hoofd blijft breken. Waar 
komt de kracht van sommige foto’ s vandaan? Hoe blijven die 
overeind ondanks de pijnpunten die er onmiskenbaar ook 
zijn, de meer banale beelden, de puberkitsch? Eén mogelijke 
lijn van antwoorden op die vraag loopt terug tot dé vroege 
dagen van de fotogeschiedenis zelf. Francesca Woodman 
gaat om met fotografie zoals de pioniers dat deden: afwach
tend en bewust van de afhankelijkheid van de kansen die het 
medium zelf inhoudt, zoekt ze een zo persoonlijk mogelijk 
en spontaan beeldvocabularium uit. Die eigen fotografische 
stijl heeft weinig vandoen met wat in Woodmans dagen 
opgang maakt, maar sluit in die zin eerder aan bij een traditie 
uit de vorige eeuw. Bij de geromantiseerde portretten van 
Lady Clementina Hawarden bijvoorbeeld of Julia Margaret 
Cameron. Of net zo goed, suggereert Kathrin Hixson in een 
in 1992 uitgegeven monografie, past Woodmans werk in zijn 
evocatie van een plaatsgebonden emotionaliteit, in de tradi
tie van een Atget en een Kertesz of brengt de wijze waarop 
ze het vrouwelijke lichaam verbeeldt, de naaktstudies van 
Steichen, Stieglitz en Harry Callahan in de herinnering. Al 
blijft het uiteindelijk wel haar eigen naakte lichaam dat ze in 
scène zet voor haar lens, indejaren ’70 van deze eeuw... Wat 
voor een aantal critici dan weer aanleiding gaf om haar hele 
oeuvre als een poëtische variant van performance en body art 
te lezen of tot een louter feministisch discours te herleiden. 
Hixson is vooral daar terughoudend. Volgens haar is het 
gebruik dat Francesca Woodman maakt van het naakt en van 
haar eigen lichaam niet een open politiek gebaar in de richting 
van de patriarchale cultuur, net zoals de wijze waarop ze 
zichzelf te kijk stelt evenmin door diezelfde cultuur kan 
uitgebuit worden. Woodman gebruikt het genre van het naakt 
zonder omwegen en onopgemaakt, ‘zonder schmink’, vindt 
Hixson, en ze doet dat onverholen en in de eerste plaats om 
haar eigën identiteit af te tasten. Woodman zelf beweerde dan 
weer koudweg dat ze gewoon voor het gemak altijd zichzelf 
fotografeerde, zo had ze altijd en overal een model bij de hand. 
Wellicht is vooral een respectvolle, nuchtere receptie
geschiedenis van dit merkwaardige oeuvre hoognodig. Bij 
leven en welzijn kende Francesca Woodman hooguit een 
drietal kleinere persoonlijke presentaties van haar werk en 
een viertal groepstentoonstellingen; een maand voor haar 
dood gaf ze het tot dan enige boekje over haar werk uit: het 
knappe Some disordered interior geometries. In 1986 vond 
de eerste grote overzichtstentoonstelling plaats in Amerika, 
Rosalind Krauss en Abigail Solomon-Godeau schreven in de 
bijhorende catalogus. Een eerste Europese kennismaking 
kwam er in 1992 op initiatief van de Shedhalle in Zürich en 
het Westfâlischer Kunstverein in Münster, waarna een rui
mere reeks groepstentoonstellingen volgde, zoals Inside the 
visible in 1996 of de momenteel in de U.S.A, lopende 
tentoonstelling Women, surrealism and selfrepresentations. 
Waar de meeste van deze projecten zich toch enigszins 
terughoudend opstelden, zowel op het vlak van het privé- 
leven van Francesca Woodman als qua adoratie van haar 
oeuvre, lijkt met dit retrospectief in de Fondation Cartier het 
hek van de dam. Daar wijst niet enkel de teneur van drie van 
de vier teksten in de bijhorende publicatie op - met als 
dieptepunt Philippe Sollers: “Je n’aime pas Francesca 
Woodman, je l’admire.” - maar ook de Grand Tour die dit 
kwetsbare werk na Parijs nog te wachten staat.
Tot 31 mei in de Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
boulevard Raspail 261,75014 Paris (01.42.18.56.51). Deze 
zomer is dezelfde tentoonstelling te gast tijdens de Rencon
tres in Arles en van 12 september tot 15 november, in de 
Kunsthal te Rotterdam, waarna ze nog naar Lissabon en 
andere Europese steden trekt. Het boek bij de tentoonstelling 
is een uitgave van de Fondation Cartier en Scalo. (E.E.)

SOPHIE CALLE. Nu eens fungeert ze als afstandelijke 
buitenstaander die anderen informatie, meningen of ontboe
zemingen ontlokt of zich ondraaglijk diep in het privé-leven 
van onbekenden wurmt, dan weer lijkt ze zichzelf in sec
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geschreven autobiografische verhalen voluit bloot te geven. 
Voor Les Dormeurs bijvoorbeeld nodigde Sophie Calle in 
1979,28 vrienden, buren en onbekenden uit om, de één na de 
ander, acht uur te komen slapen in haar bed. Ze nam elk uur 
een foto en hield aantekeningen bij, die uiteindelijk resul
teerden in de tentoonstelling van een ‘intieme wand’ met 
176 foto’s en 23 teksten. Een blonde pruik en zonnebril 
kwamen even later te pas aan haar Suite Vénitienne. Sophie 
Calle volgt een man die ze amper kent zonder zijn medewe
ten naar Venetië. Geen moment verliest ze hem uit het oog, 
onafgebroken maakt ze detective-achtige foto’s en notities. 
De foto’s zijn bewogen, onscherp soms. In de tekst Please 
follow me die Jean Baudrillard hierbij schreef, wordt over dit 
fotograferen gezegd dat het geen perverse of archivistische 
functie heeft. “Het wil alleen maar zeggen: hier op dit uur, op 
deze plek, bij dit licht, was er iemand. En tegelijk: het had 
geen enkele zin om hier te zijn, op deze plek, op dit moment. 
Eigenlijk was er niemand. Ik, die hem gevolgd heb, ik kan u 
verzekeren dat er niemand was. Het zijn geen souvenir- 
opnames van een aanwezigheid, het zijn opnames van een 
afwezigheid, de afwezigheid van degene die gevolgd werd, 
van degene die hem volgde, de afwezigheid van beiden.” 
Voor Self Portraits uit 1980 keert Sophie Calle de rollen om. 
Via haar moeder huurt ze een privé-detective in om haar een 
hele dag te volgen. Zo wil ze fotografische bewijzen van haar 
bestaan verzamelen. In 1981 werkt ze een tijdlang als kamer
meisje in een Venetiaans hotel. Met camera en taperecorder 
legt ze, tussen de schoonmaakbeurten door, de levens van de 
hotelgasten vast. En in 1983 vindt ze een memoboek vol 
adressen. Ze stuurt het terug, maar pas nadat ze alle adressen 
en telefoonnummers van eigenaar, Pierre D., heeft gekopieerd. 
Ze maakt afspraken met verschillende mensen uit het boekje 
en vraagt hen om Pierre te beschrijven. Enkel zo wil ze hem 
leren kennen.
Afgezien van een aantal groepstentoonstellingen die vooral 
ouder werk oppikten, een reizend retrospectief dat in 1994 
ook Boijmans aandeed of het gefilmde relaas van haar 
‘huwelijk’, leek het wat stil geworden rond Sophie Calle. In 
Essen is momenteel wel het recente project The Detachment 
- Die Entfernung te zien. Daarin geeft ze via foto’s en 
verslagen van gesprekken, haar speurtocht weer naar de 
DDR-monumenten die sinds 1990 uit het voormalige Oost- 
Berlijn werden verwijderd. Niet alleen de lege sokkels of de 
sporen van in de muur geschroefde gedenkplaten interesse
ren haar, maar meer nog de wijze waarop de mensen die ze 
ooit in volle glorie hebben meegemaakt, ze zich herinneren. 
Het lijkt bijna een ietsje meer politiek correcte variant van 
haar project Last Seen dat ze in 1991 maakte over de diefstal 
van schilderijen van Rembrandt, Vermeer, Flinck, Manet, 
een Chinese vaas en een Napoleontische adelaar uit een 
museum in Boston. Ze fotografeerde toen de lege plekken in 
de museumopstelling en vroeg diverse museummedewerkers 
de gestolen werken te beschrijven. Deze teksten werden 
samen met foto’s van de lege plaatsen geëxposeerd. Net zo 
dus in Die Entfernung. Aan de hand van haar foto’s van lege 
voetstukken, verfresten,... en de verzamelde, subjectieve 
herinneringen van voorbijgangers, bewoners, arbeiders,... 
kunnen we dit keer niet een denkbeeldige reconstructie 
maken van verdwenen kunstwerken, maar van DDR-monü- 
menten.
The detachment-, van Sophie Calle tot 5 juli in het 
Kulturwissenschaftliches Institut, Goethestrasse 31, 
45128 Essen (0201/72040). (E.E.)

RINEKE DIJKSTRA. Voor het er in Nederland van is 
gekomen, presenteert het Museum Folkwang in Essen een 
Menschenbilder getiteld retrospectief van het werk van 
Rineke Dijkstra. Terwijl de titel associaties oproept met 
humanistische retoriek à la The family of man - zijn we niet 
allemaal mensen? — combineert Dijkstra in haar werk de 
aandacht voor het universeel menselijke met het cultureel en 
individueel specifieke. In de strandfoto's (1992-1996) zijn 
kinderen en pubers frontaal en voluit geportretteerd met de 
zee als achtergrond. Door het flitslicht ietwat van de achter
grond geïsoleerd poseren ze onzeker of pseudo-professio- 

neel, waarbij de badkleding die ze dragen in combinatie met 
hun poses zeer veel vertelt over hun cultuur en over de wijze 
waarop ze daarin een identiteit trachten te vinden. Centraal 
in deze serie staat inderdaad, zoals Ulf Erdmann Ziegler in de 
catalogustekst opmerkt, het contrast tussen het magere, 
onzekere Poolse meisje (Kolobrzeg, Polen, 26 juli 1992) en 
de mollige Amerikaanse pseudo-Marilyn Monroe (Hilton 
Head Island, S.C., USA, 24 juni 1992). In beide gevallen 
wordt men herinnerd aan Botticelli’s Venus, maar het is 
vooral de wereld van verschil binnen de overeenkomst die 
deze combinatie zo cruciaal voor het werk van Dijkstra 
maakt. Naast de uitgebreide serie strandfoto’s toont het 
Folkwang onder meer foto’s gemaakt op Wall Street, die 
structureel met de strandfoto’s verwant zijn, al zijn de 
geportretteerden nu volwassen en volledig gekleed. In de 
foto’s van zopas bevallen moeders met baby’s en in de 
portretten van stierenvechters met bloedvlekken en kleer
scheuren domineert het existentiële (geboorte, dood), maar 
tegelijkertijd zijn de details - en bij Dijksta gaat het om 
details en nuances - cultureel en individueel zeer specifiek. 
In de foto’s en video’s die in de Schotse discotheek Buzzclub 
en het Nederlandse Mysteryworld ontstaan (1995-97), richt 
Dijksta zich op de codes van twee jongerenculturen en de 
verschillen die daarbinnen mogelijk zijn. Van de video’s 
worden in Essen slechts twee fragmenten getoond: het is te 
hopen dat het Museum Boijmans Van Beuningen bij de 
Dijksta-tentoonstelling in het najaar minder terughoudend 
zal zijn.
Menschenbilder: van Rineke Dijkstra tot 24 mei in Museum 
Folkwang Essen, Goethestrasse 41, 45128 Essen. (0201/ 
88.54.103) Van3 tot 28 juni in de Galerie der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig. (S.L.)

MAN RAY, LA PHOTOGRAPHIE A L’ENVERS. Ter
wijl het werk van de Amerikaanse fotograaf Man Ray 
(geboren in 1890 in Philadelphia als Emmanuel Radnitzky 
en overleden in Parijs in 1976), wegens een spectaculair 
vervalsingsschandaal volop in de belangstelling staat, tracht 
het Centre Pompidou in een tentoonstelling met werk dat 
hoofdzakelijk afkomstig is uit de nalatenschap van deze 
dadaïstische en surrealistische kunstenaar orde op zaken te 
stellen. In 1994 verwierf het Musée National d’Art Moderne 
of de verzameling van het Centre Georges Pompidou via een 
dation, dit is een schenking van kunstwerken ter betaling van 
erfenisrechten, de archieven uit het atelier van Man Ray. 
Hierdoor bezit het museum het belangrijkste fonds van deze 
kunstenaar. In totaal gaat het om 13.500 negatieven en 
5.000 contactafdrukken.
De opzet van de tentoonstelling is dubbel. Enerzijds wil ze 
het werk van Man Ray situeren in het tijdskader waarin het 
ontstaan is, namelijk het mondaine Parijs uit de jaren ’20 en 
’30. Anderzijds wil ze de spanning tonen tussen zijn strikt 
professionele fotografie, met realistische, soms documen
taire beelden en de creatieve fotografie, die in dit werk sterk 
tot uiting komt. Het verhaal van Man Ray is het verhaal van 
een kunstenaar die schilder wou worden, maar uiteindelijk 
als beroepsfotograaf de kost verdiende. Dit mythische ver
haal vertelt hij zelf in zijn autobiografie die onder de titel 
Belicht geheugen in de reeks privé-domein bij de Arbeiders
pers in het Nederlands verschenen is. Hij werkte op bestel
ling voor modeontwerpers en tijdschriften en had als portret
fotograaf een druk bezochte studio. Gelijktijdig maakte hij 
ook schilderijen en surrealistische objecten. Een aspect van 
zijn artistieke arbeid die hier volledig buiten beschouwing 
gelaten werd.
Doorheen 500 foto’ s tracht de tentoonstelling drie belang
rijke richtingen te onderkennen. Een eerste deel toont zowel 
modefoto’ s als landschappen, onder andere deze van een reis 
naar Lacoste in de voetsporen van de Markies de Sade, plus 
talrijke contactafdrukken van portretten uit het atelier. Een 
tweede deel besteedt aandacht aan de zogenaamde meester
werken die voor het grootste deel afkomstig zijn uit andere 
publieke en private verzamelingen. Ze worden aangevuld 
met meestal onuitgegeven originele documenten die uit de 
nalatenschap werden opgediept. Hier wordt ook ingegaan op 

de door hem uitgevonden of verfijnde technieken als 
solarisatie, overdruk, raster of rayogram die hij gebruikte 
om de realiteitswaarde van zijn foto’s te camoufleren. Het 
derde deel maakt een synthese van de diverse stijlen en 
technieken. Hier wordt de nadruk gelegd op het gebruik van 
de fotografie als dadaïstisch of surrealistisch uitdrukkings
middel. Een van zijn films, de twee minuten durende 
Retour à la raison uit 1923 wordt permanent in de tentoon
stelling geprojecteerd. De overige films worden op 12, 13 
en 14 juni vertoond op het festival Man Ray directeur du 
mauvais movies, in de Vidéothèque de Paris. Daar het 
Centre Pompidou nog tot eind 1999 wegens verbouwings
werken gesloten blijft, werd de tentoonstelling in het kader 
van de programmatic Hors les Murs, georganiseerd in het 
Grand Palais. De catalogus bestaat uit de drie hoofdstukken 
die in de tentoonstelling terug te vinden zijn, Dupliquer le 
réel, Démarquer le réel en Dénaturer le réel, en bevat 
320 zwart-wit foto’s waarvan de meeste nooit eerder gepu
bliceerd werden.
Man Ray: tot 29 juni in de Galeries Nationales du Grand 
Palais, Avenue du Général Eisenhower 3, 75008 Paris 
(01.44.13.17.17). (L.V.D.A.)

Beeld / Scherm

KUNSTENFESTIVALDESARTS. Gewoontegetrouw le
vert het KunstenFestivaldesArts zijn medewerking aan de 
productie van langspeelfilms die zonder die medewerking 
moeilijk tot stand zouden komen. Dit jaar treedt het festival 
op als coproducent van films van Maquette, Leslie Thornton 
en Ana Torfs. Alle films worden gepresenteerd in Cinema 
Nova. Van het kunstenaars- en mimecollectief Maquette 
wordt de poëtische collage Adrift on the remains of a grand 
piano gescreend. In de beeldende kunstscène liet Maquette 
zich in 1996 opmerken door het inrichten van een groot
scheeps filmdecor tijdens de Rode Poort-tentoonstelling in 
het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent. De Ameri
kaanse onafhankelijke cinéaste Leslie Thomton presenteert 
de eerste twee delen van The great invisible, een biografie 
van Isabelle Eberhart, een vrouw die begin deze eeuw door 
het Midden Oosten reisde. Van Ana Torfs gaat haar lang 
verwachte Beethoven-film Zyklus von Kleinigkeiten in pre
mière. De film is geïnspireerd op de conversatieschriftjes die 
de Duitse componist gebruikte toen hij doof was.
Van 9 tot 30 mei in Cinema Nova, Arenbergstraat 3, 
1000 Brussel (info 070/23.38.89). (P.W.)

2 x STEFAAN DECOSTERE. Ex-televisiemaker Stefaan 
Decostere mengt zich voluit in het intemetdebat. Voor het 
KunstenFestivaldesArts ontwikkelde hij De party, een multi
disciplinair project met veel surprises waarin het webgebeuren 
centraal staat. Weerbaarheid en stad zijn de thema’s van het 
project. Naast de webstek http://www.partywalker.org zijn er 
diverse stadsinterventies gepland. Vanuit het festivalcentrum 
vertrekt tussen 13 en 30 mei (van woensdag tot zaterdag 
telkens om 16.00 uur) een bus naar een onbekende plaats in 
het centrum van de stad waar een installatie van de kunste- 
naar opgesteld staat. Een uurtje later vat de chauffeur de tocht 
aan voor een ‘partyrit’. Het Muhka in Antwerpen toont op 
17 mei vanaf 13.30 uur een van de internationaal erkende 
mijlpalen van het documentaire essay: The travelogue se
ries. Decostere realiseerde deze vijfdelige reeks begin ja
ren ’90 in opdracht van de BRTN. Kunst en cultuur konden 
toen nog gedijen bij de openbare omroep. In The travelogue 
series exploreert Stefaan Decostere de parallellen tussen 
verschillende vormen van culturele display: de film, het 
museum, de stad, de televisie, de toeristische elite, de we
reldtentoonstelling, de winkelgalerij, enzovoort.
De party op 9,13 tot 16, 20 tot 23 en 27 tot 30 mei, vertrek 
met de bus om 16.00 uur aan de August Ortsstraat 28, 
1000 Brussel (info KunstenFestivaldesArts, 070/23.38.89). 
The travelogue series wordt vertoond op 17 mei om 13.30 
uur in het Muhka, Leuvenstraat, 2000 Antwerpen (03/ 
238.59.60). (P.W.)

— —- i_ - Concept Miklós BeverNIJMEGEN 23 mei tot 22 juni
5 kunstenaars-* 5 films-* 5 gasten- 5 presentaties —> 5 locaties
Dora Garcia — Manon de Boer Robert Suermondt — Boris Rebetez Peter Stel —> Raoul Teulings
Pierre Bismuth — Henry Krinkle Erik Wesselo — Theo Tegelaers , -* Films DE CINEMARIENBURG ■ SCALA BIOSCOOP
Samenstelling Marlies Vinken en Miklós Beyer —> Presentaties {van 14.00 tot 19.00 uur} PARAPLUFABRIEK ' CBKN • DE IJSTOREN ■ BEAM • ATELIER SCALA / CINEMARIENBURG

—• Centrale opening zondag 24 mei om 16.00 uur in de foyer van DE CINEMARIENBURG — Slip info 024 3601746

Extrapool organiseert NEXT OF KINEMA in montagehal Extrapool van 22 mei-21 juni 1998 ieder weekend happenings

VOORZAAL • WESTERGASTERREIN ACHTERZAAL
VERA WEISGERBER EN STEVE KASPAR NIET DEKUNSTVLAAI Church of the poisoned mind ,
2 mei t/m 17 mei opening: 1 mei, 21,00 uur 30 mei t/m 7 juni‛ . , MARIA PASK ‘ . ’
WOUTER VERHOEVEN W139PRESENTEERT: " ismeit/m 14 juni opening: 15 mei, 21.00 uur

EN BAS VAN DEN HURK Lucky People Center International en ARGOS - '
23 mei t/m 14 juni opening: 22 mei, 21.00 uur ’ , .

□ In W139 (Warmoesstrqat 139) ,
W139 open: woensdag - zondag: 13.00 - 19.00 uur
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SLIPSTREAM. Door vijf kunstenaars die regelmatig met 
bewegende beelden aan de slag gaan, uit te nodigen een film 
of video te maken die bij wijze van verrassing voor de 
hoofdfilm in twee bioscopen getoond wordt, levert de 
Nijmeegse manifestatie Slipstream een bijdrage tot een niet 
onbelangrijk debat. Hoe kunnen nieuwe tentoonstellings- 
contexten in het leven worden geroepen? De kunstenaars die 
hun opwachting maken in de bioscoop zijn: Dora Garcia, 
Robert Suermondt, Peter Stel, Pierre Bismuth en Erik 
Wesselo. Daarnaast stelt elk van deze kunstenaars hun film 
of video elders in de stad tentoon. Hierbij wordt vertrokken 
van de estafettegedachte. Voor die presentaties die onder 
meer doorgaan in de Paraplufabriek en het Centrum Beel
dende Kunst Nijmegen nodigde ieder van de kunstenaars 
iemand anders uit. Robert Suermondt vormt team met foto
graaf Boris Rebetez, Dora Garcia met videaste Manon 
de Boer, Erik Wesselo met W139-coördinator Theo Tegel- 
aar en Peter Stel met kunstenaar en Triple X-organisator 
Raoul Teulings. Pierre Bismuth vormt team met een fictief 
iemand: Henry Krinkel, een personage geplukt uit Martin 
Scorcese’s Taxi Driver.
Slipstream: van 23 mei tot 21 juni op diverse locaties in 
Nijmegen, meer informatie bij de Paraplufabriek, Van 
Oldebarneveltstraat 63A in Nijmegen (024/360.17.46). 
(P.W.)

PROJECTIONS. In het Noordfranse Tourcoing opende 
eind april Le Fresnoy, een nieuwsoortige kunstopleiding die 
zich toelegt op multimedia. Le Fresnoy, dat beschikt over 
een indrukwekkende infrastructuur, gerenoveerd door archi
tect Bernard Tschumi, wil zich opstellen als een onderzoeks
centrum dat openstaat voor andere kunstscholen en opleidin
gen in Frankrijk en de Euregio. Kunstenaars-docenten die 
verbonden zijn aan Le Fresnoy zijn onder meer Raoul Ruiz, 
Michael Snow en Anne Teresa De Keersmaeker. Naast het 
verschaffen van faciliteiten en het voorzien in begeleiding 
organiseert het centrum zelf ook activiteiten: tentoonstellin
gen en film- en videovertoningen. Van dat laatste is voorlo
pig nog geen sprake, wel van een eerste, lang uitgestelde 
tentoonstelling: Projections, les transport de l’image. Deze 
tentoonstelling samengesteld door Dominique Païni, direc
teur van de Franse cinematheek, schotelt de toeschouwer in 
een labyrintisch parcours tien installaties voor waarin de 
notie ‘projectie’ centraal staat. De belangwekkendste kun
stenaars die deelnemen, zijn Jozef Robakowski, Bill Seaman, 
Michael Snow, Atom Egoyan en het collectief Metamkine. 
Dat ook Alain Fleischer, directeur van Le Fresnoy - middel
matig kunstenaar maar notoir egotripper - tot de exposanten 
behoort, is een minpunt. Het getuigt van een misplaatst 
regionalisme, dat haaks staat op de internationale ambities 
van het centrum, dat de directeur - en dit is niet de eerste 
keer - zichzelf kost wat kost ten tonele wil voeren.
Projections, les transports de l’image wordt begeleid door 
een uitstekende publicatie met bijdragen van onder meer 
Jacques Amount, Hubert Damisch, Yann Beauvais, Raymond 
Bellour en Patrick de Haas. Nog tôt 7 juni in Le Fresnoy, 
Rue du Fresnoy 22, 59207 Tourcoing (03/20.28.38.00). 
(P.W.)

James Welling

Ravenstein 3,1998

Alain Géronnez

Publicaties__________________________________ ___ ____ -__ ——
JAMES WELLING. Het fotografische oeuvre van Welling 
dat onder de noemer Light sources, sinds 1992 tot stand 
komt, wordt sinds vorig jaar uitvoerig getoond in Galerie 
Xavier Hufkens, Galerie Paul Andriesse en momenteel in de 
Parijse Galerie Philippe Nelson. Een gelijknamige publicatie 
bij Imschoot uitgevers en de editie Eastern window bij het 
Antwerpse Haus of Prints vervolledigen het overzicht van 
zijn recent werk, waarvan overigens veel in België en Neder
land werd gefotografeerd. In het januari-nummer van het 
tijdschrift Artforum staat Carol Squiers uitvoerig stil bij het 
door Welling gehanteerde productieproces. Het zijn name
lijk Irisprints, een procédé waarbij de fotografische afdruk 
eerst gedigitaliseerd en vervolgens in vierkleuren met een 

ink jet printer afgedrukt wordt. De zwart-witopnames van 
Welling zijn vanop een afstand bekeken haarscherp. Maar 
wanneer de kijker nadert, verdampt het beeld tot een delicate 
film, met een aquarelmatige vervloeiing van nuances. In de 
publicatie bij Imschoot en in een recent verschenen 
tentoonstellingscatalogus van Kunstmuseum Luzern wer
den de pixels rasterpunten. Het resultaat is minder fijn maar 
geheel getrouw aan Wellings beslissing om Irisprints lc 
maken. Want strikt genomen zijn de Light sources geen 
foto’s meer in de zin van afdrukken van de realiteit, op een 
gevoelige film overgebracht en tenslotte op fotopapier ont
wikkeld. Een strikte scheiding tussen werkelijkheid en beeld 
werd zorgvuldig geprogrammeerd. De keuze van beeld
motieven en cadrering is eveneens sterk gericht. In Light 
sources komen artificiële en natuurlijke lichtbronnen en

-schermen overmatig aan bod: TL-buizen, neon, glasraam- 
partijen, lichte traphallen, een wolkendek... maar steeds op
nieuw sterk geïsoleerd uit het groter omliggend geheel. Over 
het geheel, de werkelijkheid, krijgt men geen informatie.
Light sources verscheen in 1997 bij Imschoot uitgevers, 
Burggravenlaan 20, 9000 Gent (09/222.55.08), een 
tentoonstellingscatalogus met een heldere, situerende tekst 
Photography and non-portrayability van Ulrich Loock bij 
Kunstmuseum Luzem,Unter der Egg 10,6004 Luzem(041/ 
410.90.40) en tot 30 mei loopt nog een tentoonstelling bij 
Galerie Philippe Nelson, Rue Guénégaud 40, 75006 Paris 
(01/42.71.74.56). (E.W.)

ALAIN GÉRONNEZ. “Was student in de hoogtijdagen 
van de conceptuele kunst en tijdens de eerste oliecrisis, en de 
catalogus die hij hier voorlegt (of is het een kunstenaars
boek?) heeft die documentaire kwaliteit, die we toen zo 
bewonderden in het werk van Vito Acconci, Dennis 
Oppenheim of Jan Dibbets. Hij heeft geen rijbewijs, rijdt 
door Brussel op een solide fiets van het Zwitserse leger en 
weigert de Eurostar naar Londen te nemen omdat de TGV- 
lijn door de Ardèche de Rhônevallei verknoeid heeft. We 
kunnen hem dus geloven wanneer hij zegt dat hij iets wil 
doen voor de ecologie van de schilderkunst.” Zo opent 
Thierry de Duves tekst Portrait de l’Artiste en Anaglyphe, 
zijn amicaal voorwoord tot het vorig jaar verschenen boek 
met een gedocumenteerd overzicht van de tentoonstellingen 
en projecten die Alain Géronnez (Brussel, 1951) tussen 
midden de jaren ’70 en 1996 ondernam. De inleiding zet 
meteen de toon voor het hele boek, een even mild ironische 
klank vang je ook op in de door Géronnez zelf geschreven 
terugblik op zijn ‘carrière’. Een retrospectie die in eerste 
instantie vandaag plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
zijn inleiding tot het minimalistische parodie-project Floor- 
Flex, in 1980 in de Brusselse Galerie Charles Kriwin. “Wide 
White Space: le nom de la célèbre galerie anversoise signale 
bien le paradigme moderniste de la galerie ou du musée. Le 
cube blanc, vide, nécessaire à la présentation des oeuvres 
modernistes. Notons au passage que s’il est facile de peindre 
en blanc, il est moins facile de faire le vide: le Muhka, 
d’Anvers aussi, trop ‘post-mode’ a beau être plus blanc que 
blanc, c’est plus le vide de l’idée que celui de l’espace qu’on 
y sent, hélas.” Einde citaat. Floor-Flex vond plaats naar het 
einde toe van Géronnez’ activiteiten onder de groepsnaam 
50104 (verwijzend naar de lengte- en breedtegraadligging 
van Brussel), waarin hij onder'meer samen met Paul Van Ré 
een soort ‘Kwik en Flupke’-achtige kwajongenshumor ver
bond met een politiek-kritische en tegelijk ‘zelf-referentiële’ 
omgang met kunst. Galerie Kriwin bijvoorbeeld was ook 
zo’n witter dan witte ruimte. Van de eveneens spierwitte 
marmeren galerievloer werden negen tegels op ware grootte 
gefotografeerd en vervolgens op de exacte plaats van op
name op de vloer gekleefd. Een werk in situ dat en passant 
beklemtoonde dat er niet zoiets bestaat als ‘puur wit’.
In de loop van verdere geschreven aanloopstrookjes tot 
projecten, worden nog de nodige vinnige commentaren 
meegegeven: over This is the show... in Gent bijvoorbeeld 
- “à ce petit jeu il ne fallait pas nous faire la leçon”. - of over 
de Brusselse fotoruimte Contretype en het fotografendom, 
waar Géronnez zich ondanks zijn affiniteiten met het me
dium steeds mijlenver van verwijderd wist. De meeste beel
den die hij in zijn projecten gebruikt, worden inderdaad 
fotografisch gegenereerd. Thierry de Duve noemt het, zon
der ironie, zijn grootste ‘talent’: “Géronnez is een superb 
fotograaf.” Zo is Démission photographique (Paleis voor 
Schone Kunsten, 1993-’94) - naast een kleine sneer naar de 
door Contretype, nota bene onder de titel 04150, opgezette 
‘Mission photographique’ rond Brussel - vooral ook een 
goed voorbeeld van zijn fotografische demarches. De wijze 
waarop Géronnez de straten van Brussel in beeld brengt, 
voluit en zo gecadreerd dat weinig of niets van wat in het 
beeldvlak gebeurt aan onze aandacht ontsnapt, kan niet beter 
omschreven worden dan als: “Lee Friedlander op zijn best 
nadat hij een les in eenvoud heeft meegekregen van de 
architectuurfoto’s van Dan Graham” (De Duve). De door
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Géronnez zelf ontwikkelde kleurprints van 40x50 cm wer
den schijnbaar nonchalant op de muur gespeld. Géronnez 
vindt immers dat passe-partouts foto’s alleen maar 
sacraliseren. Hij wil dat zijn drukken hun karakter van ‘bloc
notes’ behouden: “Document et composition plastique, qui 
est pour moi la raison d’être de la photographie.” Hoewel zijn 
foto’s soms minder uitgesproken anti-picturaal lijken, slui
ten ze in strategie en presentatie nauw aan bij de complexe 
fotografische traditie van de conceptuelen: foto’s worden 
gebruikt als document, met de bedoeling een idee te recon
strueren of een ideologie te deconstrueren.
In plaats van een verdere beknopte shuffle doorheen de 
diverse voorbije projecten van Alain Géronnez - dat doet dit 
boekje beter dan wie ook - bieden we een korte situatieschets 
van zijn recentste project. Het betreft een presentatie in de 
Brusselse galerie Vincenz Sala, die gelegen is tussen het 
CIVA (de aan de gang zijnde uitbreiding van de Fondation 
pour l’Architecture) en het sluimerende voormalige INR/ 
NIR-gebouw (Flageyplein). Architecturale ‘conservatie’ is 
het thema, terwijl de ‘stilistische degradatie’ van diverse 
Brusselse gebouwen de grondstof vormt voor uiteenlopende 
benaderingen via fotografie, fotokopie, digitale verwerkin
gen en lichtbeelden. Vier ‘sleutelwoorden’ bepalen de op
bouw van de tentoonstelling. Déporter, Work in -situ is 
letterlijk het eerste woord: bij het binnenkomen van de 
galerie, valt de opengaande deur van de galerie exact samen 
met een levensgrote op de wand aangebrachte fotokopie van 
diezelfde deur. Défenestrer bestaat uit een serie ink-jet prints 
die Brusselse raamkozijnen, vroeger en nu confronteren. 
Désacraliser wil ten derde een aantal architecturale proble
men in de hoofdstad schetsen, aan de hand van acht foto’s, 
“montées de manière un peu kitsch sur toile à la façon des 
amateurs”. En Décadrer tenslotte omvat een dia-installatie 
voor twee projectoren en scharnierend scherm, waarbij één 
projector steeds de leegte in schijnt.
Het boek Alain Géronnez. Expositions-Exhibitions 1980-96 
is een uitgave van Keepsake Editions, Guillaume 
Keyenlaan 7, 1160 Brussel (02/672.36.80). De tentoonstel
ling Zu Gast bei Vincenz Sala is van 9 tot 30 mei te zien in 
Galerie Vincenz Sala, de Henninstraat 9,1050 Brussel (02/ 
538.25.66). (E.E.)

IM REICH DER PHANTOME. Vreemd genoeg heeft de 
kem van deze ambitieuze tentoonstelling en het bijhorende 
boek heel wat te maken met het feit dat we fotografie, hoe dan 
ook, als een garantie voor visuele zekerheid beschouwen. 
Het zit dieper dan we denken. Hoe dat zo komt, werd door 
Tom Gunning nog eens accuraat samengevat in een essay 
over Spirit photography, magic theater, trick films and 
photography’s uncanny, dat jammer genoeg niet in dit boek 
werd opgenomen. Eerst en vooral, herinnert Gunning, is er 
de dubbele identiteit van de foto als icoon, drager van 
gelijkenis, en als index, een spoor dat nagelaten werd door 
een voorbije gebeurtenis. De gedachte dat mensen, plaatsen 
of dingen, op een of andere manier hun eigen beelden konden 
nalaten - of: ‘veroorzaken’ - bezorgde de fotografie haar 
sleutelrol als ‘bewijsmateriaal’. Essentieel in dat geloofs
systeem van de fotografie, was het feit dat het beeld tot stand 
gekomen was via een wetenschappelijk proces en bijgevolg 
‘betrouwbaar’. Fotografie bleek het uitgelezen middel ter 
ontdekking en verificatie van de wereld, maar tegelijk werd 
ze ook van meet af aan als unheimlich ervaren, als een 
fenomeen dat de ‘unieke identiteit’ van de dingen en de 
mensen leek te ondermijnen. Fotografie kon die mensen en 
dingen immers eindeloos reproduceren, kon een parallelle 
wereld creëren naast die zekere, positivistische wereld, waar 
men alle twijfel dacht uitgebannen te hebben. Terwijl men 
dus enerzijds het proces van de fotografie volledig kon 
verklaren op chemische en fysische gronden, bleef de cultu
rele receptie van dat proces vaak geassocieeerd met het 
occulte en het bovennatuurlijke. Zo’n daguerréotypie bij
voorbeeld mocht dan wel de pure neerslag zijn van een 
materiële werkelijkheid, tegelijk leek ze die realiteit ook te 
dematerialiseren, te transformeren in een spookachtige 
ontdubbeling.

Albert von Schrenck-Notzing

Materialisationsphnomen mit Eva C., München, 1913
© Institut für Grenzgebiet der Psychologie und Psychohygiene, Freiburg

Dat men dit laatste zowel heel letterlijk kon nemen of - in 
aanleg interessanter - eerder metaforisch, vormt in grote 
lijnen het uitgangspunt van de tentoonstelling en het boek lm 
Reich der Phantome. Fotografie des Unsichtbaren. Beide 
brengen een behoorlijk uitputtend overzicht van fotografie 
als ‘beelddrager van het geheimzinnige’, van de experimen
ten en seances uit de vorige eeuw tot een soms merkwaardige 
lectuur van een aantal moderne en actuele kunstenaars die 
met fotografie in de weer waren of zijn.
Tot de letterlijke invulling behoren bijvoorbeeld de foto’s die 
moesten dienen om de talloze verschijningen, materialisaties, 
levitaties of de mentale beelden die als een ‘bewijs’ voor het 
bestaan van geesten golden, te documenteren. Toen rond 1861 
een van die eerste ‘spookbeelden’ werd vrijgegeven (de con
touren van een jong meisje die tevoorschijn kwamen naast een 
zelfportret), leken alle sluizen open te gaan voor een vloed van 
al dan niet via tussenkomst van een medium tot stand ge
brachte foto’s, die zówel in kringen van spiritisten, als van 
bepaalde wetenschappers de ronde deden. Uiteindelijk bleef 
het vooral erg vaag wat nu precies de specifieke kwaliteiten 
waren van deze ‘geesten’ die op portret- of familiefoto’s 
opdoken. Of het een ‘chemisch’ toeval was of een raak gebruik 
van de techniek van de dubbeldruk (het afdrukken van twee of 
meerdere negatieven boven elkaar), die in een volgende eeuw 
bij de surrealisten zo populair zou worden, bleef in elk geval 
onbepaald en zeker onuitgesproken. Feit was dat het genre 
onstellend populair werd, niet enkel bijhandige professionelen 
als Mumler en Buguet, maar ook bij talloze amateurs. De 
tentoonstelling brengt ter staving alvast zo’n 350 exemplaren 
afkomstig uit privé-collecties en uit het zogeheten Institut der 
Grenzgebiete für Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. 
Foto’s die na het doormaken van opeenvolgende stadia - van 
‘curieus’ over ‘merkwaardig’ tot ‘geestig’ - in hun overvloed 
vooral een vrij stereotiepe opbouw en behoorlijk saaie beeld
kwaliteit te zien geven.

Voor de strikt wetenschappelijke fotografie betekende de 
ontdekking van de röntgenstralen in 1895 en vier j aar later, 
van de radioactiviteit, uiteraard een stevige impuls. Maar, zo 
dachten de meer spiritueel georiënteerden in die dagen 
meteen, als de fotografie op die manier het onzichtbare 
binnenste van ons lichaam kon aanschouwelijk maken, dan 
moest het toch ook mogelijk zijn om de ‘occulte stralingen’ 
van het lichaam of van de hersenen op de gevoelige plaat vast 
te leggen. De Franse majoor Louis Darget zou zich hier 
onderscheiden. Hij drukte fotografische platen tegen het 
voorhoofd van talloze medemensen en bekwam zo min of 
meer duidelijk herkenbare, grafische vormen waaraan hij
zelf allerlei interpretaties toekende. Zijn mooiste is die van 
een musicus, van wie hij tijdens het pianospel zo’n ‘mentale 
foto’ maakt en in wiens afdruk hij het portret van Beethoven 
meent te herkennen. Hier worden in het boek merkwaardige 
fotografische documenten over allerlei materialisatie-, levitatie- 
of hypnose-experimenten via een medium beschreven en van 
een consistent voetnotenapparaat voorzien. Gelukkig bleken 
deze exploten ook in die tijd al hevig ter discussie te staan. De 

• toon waarop er in het boek over wordt geschreven is meestal 
behoorlijk raak, sommige ontnuchterende anekdotes - zoals 
de vriendschap tussen goochelaar Harry Houdini en Arthur 
Conan Doyle, die zelf nogal wat spiritistische ambities koes
terde, bieden soms net op tijd het nodige tegengif.
De andere grote ambitie van Im Reich der Phantome was om 
vergelijkbare tendensen of invloeden ook na te speuren en te 
duiden in de fotografische kunstproductie tot op vandaag. Nu 
zag de tentoonstelling er - althans in Mönchengladbach - 
vormelijk ronduit chaotisch uit, bij het doorlezen van het 
boek blijkt regelmatig dat dit - waar het de connectie met de 
kunst betreft - ook op inhoudelijk vlak niet zelden het geval 
is. Het luik over kunst en ‘onzichtbare fotografie’ opent 
nochtans goed, met de dissidente futurist Anton Giulio 
Bragaglia. Deze hield er op het eerste gezicht vergelijkbare 
concepten als Muybridge en Marey op na en zijn foto- 
dynamische foto’s van mensen en objecten in beweging 
konden niet anders dan in de smaak vallen bij mensen als 
Balla of Marinetti. Aanvankelijk. Want toen bleek dat 
Bragaglia ook metafysische interpretaties aan zijn beelden 
koppelde, haakten zij finaal af en zwegen hun aanvankelijke 
strijdmakker verder dood.
In hun preoccupatie met het onbewuste vormen de surrealisten 
uiteraard een dankbaar object (of slachtoffer) voor dit onder
zoek naar het ‘occulte’. Schreef André Breton immers in 
1921 niet dat de sinds het eind van de 19de eeuw opduikende 
notie van de ‘écriture automatique’ eigenlijk een vorm van 
‘mentale fotografie’ was en wees hij ook niet op de rol die een 
medium kan hebben in het tot stand brengen van zo’n 
‘automatische’ kunst? Waarna in dit boek een artikel uit 
1924 wordt bovengehaald van Max Morise over het verband 
tussen occulte cultuur en surrealistische fotografie. Man Ray 
(naast de tekst prijkt zijn fakir-zelfportret met tulband) wordt 
erin afgeschilderd als een alchemist, en zijn fotogrammen als 
variant op de steen der wijzen. Wie de carrière van Man Ray 
echter nuchter overloopt (en iets langer naar het zelfportret 
kijkt), bewaart van hem vooral het beeld van een handige, 
zakelijke jongen (en die tulband zou dus best wel eens een 
keukenhanddoek kunnen zijn geweest). Het boek confron
teert vervolgens de ernst van de Franse surrealisten met de 
luim én de grotere afstandelijkheid van de Belgen. Zo brengt 
Christine De Naeyer een tekst aan van Nougé, het openings
woord voor een Magritte-catalogus, waarin hij expliciet stelt 
dat het surrealisme niets vandoen heeft met “tarot, horosco
pen, voorspellingen, hysterie, zwarte kunst, kabala, voodoo, 
folklore of magische ceremonies”. In feite voel je in 
De Naeyers essay vooral dat ze echt moeite moet doen om 
enigszins in de richting van het ‘occulte’ leidmotief te 
schrijven. Interessanter is wellicht dat ze van de gelegenheid 
gebruik maakt om naast de inmiddels meer bekende namen 
als E.L.T. Mesens of Raoul Ubac, ook het vergeten fotogra
fische werk van Paul Nougé en vooral van Marcel G. Lefrancq 
even naar voor te halen.
Wat dan volgt is een grote trampolinesprong, richting van
daag. We krijgen zonder waarschuwing, duiding of nauwe-
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lijks enige achtergrond, een hele lading recent en eigentijds 
materiaal gepresenteerd, dat wel eens ‘geestesverwant’ zou 
kunnen zijn. De drugsexperimenten van Burroughs bijvoor
beeld en de foto’ s die zijn vriend Brion Gysin maakte. Duane 
Michals natuurlijk, en zijn uittredingen en verschijningen, 
maar ook Francesca Woodman. Zonder een zweem van 
ironie wordt hier zelfs de hilarische foto-editie .. .Höhere 
Wesen befehlen van Sigmar Polke binnen de gangbare oc
culte literatuur geplaatst en dienen ook Johannes Brus of 
zelfs een schaduwbeeld van Daan van Golden zich zonder 
verweer, noch context aan deze exegese te onderwerpen. 
Zoveel vasthoudendheid is ergerlijk verwarrend en op zijn 
minst niet erg geestverruimend.
In aanzet bevat Fotografie des Unsichtbaren een werkbaar 
instrument en een vracht bruikbaar materiaal, maar een 
standaardwerk voor deze regionen van de fotografie, zoals 
The spiritual in art: abstract painting 1890-1985 dat bij
voorbeeld voor de schilderkunst vormt, is het zeker niet 
geworden. Daarvoor blijft het teveel een onbezonnen 
rariteitenkabinet.
lm Reich der Phantome. Fotografie des Unsichtbaren bevat 
essays van VeitLoers, Clément Chéroux, Michael Glasmaier, 
Andreas Fischer, Carl Aigner, Marta Braun, Michel Poivert 
en Christine De Naeyer en is een uitgave van Cantz Verlag, 
Senefelderstrasse 12,73760 Ostfildern (0711/44.99.30). De 
tentoonstelling is nog tot 1 juni te zien in de Kunst Halle 
Krems in Oostenrijk (02732/82.669). Deze zomer is ze te 
gast in het Zwitserse Fotomuseum Winterthur (052/ 
233.60.86). (E.E.)

BALTHASAR BURKHARD. ‘Kinderboek’ lijkt niet met
een de meest spontane associatie die je maakt bij het horen 
van de naam van deze Zwitserse kunstenaar. Balthasar 
Burkhard (Bem, 1944) leeft en werkt nu in Frankrijk. Van 
huis uit fotograaf, kwam hij in de loop van de jaren ’60 via 
de toenmalige directeur van de Kunsthalle Bern, Harald 
Szeemann, in de ban van de hedendaagse kunst. Aanvanke
lijk stond hij in voor de louter documenterende foto’ s van de 
tentoonstellingen in de Kunsthalle. Na een eerste reeks van 
land art-achtige, lege landschappen, realiseert hij in 1969 
samen met Markus Raetz een serie zwart-witbeelden op groot 
formaat die op doek zijn overgebracht. In een werk als Der 
Vorhang bijvoorbeeld, een levensgroot ‘fotodoek’ met de 
afbeelding van een gordijn dat voor een poort hangt, krijgen 
we een hele reflectie mee over het statuut van het (fotogra
fische) beeld. Na een langdurig verblijf in de Verenigde Staten 
toont Burkhard vanaf begin de jaren ’ 80 monumentale ingelij ste 
zwart-witfoto’s, heldere en ongemanipuleerde beelden van 
lichaamsfragmenten, die al dan niet alternerend met 
monochrome kleurvlakken in minimalistisch aandoende in
stallaties worden gepresenteerd. In 1984 stelt hij samen 
tentoon met Niele Toroni in Genève. De ritmische herhaling 
van eenzelfde element, Toroni’ s bijna archetypische toetsen 
van een penseel nr. 50 op regelmatige intervallen, naast de 
herhaling van ruggelings gefotografeerde torso’s van 
Burkhard. Vanuit zulke immens verschillende registers pro
beerden ze hun beelden in de ruimte te affirmeren. Het 
experiment wordt niet hernomen, maar Burkhards aandacht 
blijft ook in latere reeksen uitgaan naar een vergelijkbare 
interactie met de plaats zelf waar hij zijn werk toont. Naast 
series met natuurlijke details, zoals de close-ups van vleugels 
van vogels, van weekdieren of orchideeën, volgt begin de 
jaren ’90 als pendant een reeks van luchtfoto’s, gemaakt 
boven de Alpen. Sinds 1995 legt hij zich toe op een ander 
merkwaardig project dat zich concentreert rond dierentui
nen, wildparken en circussen. In een verplaatsbare tent- 
constructie die als een heuse portretstudio functioneert, laat 
hij allerlei dieren, groot en klein, wild en tam voor eenzelfde 
achtergrond van tentdoek poseren. Hij fotografeert ze conse
quent in zwart-wit, steeds in profiel en laat ze ongeacht hun 
grootte telkens het hele beeldvlak vullen. Deze ‘dieren
portretten’ worden doorgaans af gedrukt op grote stukken 
zeildoek en vrij in de ruimte gehangen. Zo waren ze in 1995 
bijvoorbeeld al te zien in Le Grand Homu. Recent verscheen 
bij de Zwitserse uitgever Lars Müller echter ook een mooie

Balthasar Burkhard

Cochon laineux, 1997

selectie uit deze dierenfoto’s, als eerste deel in een reeks 
artist’s books for children, het soort kinderboek waarvoor 
volwassenen voluit gaan. Stevig gekartonneerd en op royaal 
formaat vind je rechts de perfect afgedrukte foto’s en links 
een door Markus Jacob geschreven sprookje, waarin een 
ezeltje commentaar levert bij de vreemde avonturen van een 
kunstenaar-fotograaf in een dierenpark.
Click, said the camera is een innemende uitgave van Lars 
Muller Publishers, Postfach 912, 5401 Baden (056/ 
282.27.00). (E.E.)

BLIMEY! De titels van veel publicaties over de heden
daagse Britse kunst maken duidelijk deel uit van dezelfde 
familie: de omslagen schreeuwen Brilliant!, Sensation of 
Blimey! Het laatstgenoemde boek behoort ongetwijfeld tot 
de merkwaardigste publicaties die óóit aan de actuele kunst 
zijn gewijd. In plaats van objectiviteit na te streven en een 
overzichtelijk betoog op te bouwen, schetst Matthew Collings 
een ongegeneerd persoonlijk panorama van de kunstscène 
waarin hij zich als kunstenaar en criticus beweegt. De,bena- 
dering van Collings is echter niet zo spontaan als het lijkt: 
zijn stijl is duidelijk gemodelleerd naar deze van 
Generation X-auteur Douglas Coupland. Net als Coupland 
werkt hij met discontinue observaties die op een nadrukke
lijk droge, zelfbewuste en licht geborneerde toon worden 
neergeschreven. Net als Coupland lijkt hij er voortdurend 
naar te streven pakkende aforismen te formuleren, die hem 
echter meestal net ontglippen. Het resultaat is soms ergerlijk, 
soms echter ook zeer verhelderend. De ondertitel, From 
Bohemia to Britpop: The London Artworld from Francis 
Bacon to Damien Hirst duidt zowel op Collings’ eigen 
achtergrond in de artistieke bohème van Londen, waarover 
de lezer uitgebreid wordt geïnformeerd, als op zijn visie op 
de historische achtergrond van de Brit Art. In zijn opvatting 
is er continuïteit tussen kunstenaars-bohémiens als Francis 
Bacon en de jonge Britse kunst, hoewel die op het eerste 
gezicht zo hedendaags en popcultureel aandoet: “Weirdly, 
diere is a strong streak of retro-bohemianism running through 

the Britpop style. It is at its strongest - that is, hardest to tell 
where irony ends and full-on sincerism begins - in the 
Damien Hirst mythology, which is designed very much 
along Francis Bacon lines.”
De term ‘Britpop style’ is echter misleidend, omdat ook 
Collings de jonge Britse kunst niet tot een stijl kan herleiden. 
De boom van de Britse kunst verklaart hij dan ook niet met 
een grote artistieke omwenteling'die van Londen ineens het 
centrum van de kunstwereld gemaakt zou hebben, maar met 
de zakelijke en publicitaire vaardigheden van de jonge 
kunstenaars, en natuurlijk met name van Damien Hirst, die 
in 1988 met de tentoonstelling Freeze liet zien hoe je de 
zaken professioneel aanpakt. Het inzicht van de kunstenaars 
in ‘the hyper-professional world of international art’ kon 
echter natuurlijk alleen vruchten afwerpen in combinatie met 
kunst die tegemoet kwam aan de eisen van die internationale 
kunstwereld. Collings is op zijnbest als hij analyseert hoe het 
werk van Hirst perfect aan die eisen voldeed: het ironiseerde 
met zijn vitrines het koele minimalisme en herintroduceerde 
‘great corny subjects’ zoals seks en bovenal de dood. Maar 
volgens Collings waren de ‘bits of meaning-static’ die nog 
aan de kunst kleefden ondergeschikt aan het doel om systeem- 
vriendelijk werk te maken dat de weg naar het succes effent. 
Collings observeert dat Hirsts werk nog tamelijk formeel en 
streng aandoet, terwijl de jongere lichting vaak ‘the nothing 
look’ prefereert - rommelig werk dat zijn best doet om 
zoveel mogelijk ‘leven’ (persoonlijke trauma’s, subculturele 
ranzigheid) uit te stralen en zo min mogelijk ‘kunst’ (formele 
beheersing, traditie). Tracy Emin is wellicht de patroonhei
lige van deze richting, waarvan Collings zich afvraagt of het 
om een rebellie tegen onmacht gaat of om een viering van 
onmacht. Collings vraagt zich wel meer af: het boek wemelt 
van de vragen (vaak reeksen vragen) zonder antwoord. In 
combinatie met het feit dat het boek uit vele korte stukjes met 
een zeer losse onderlinge samenhang bestaat, wekt deze 
techniek de indruk van gemakzucht. Ook is het inhoudelijk 
bedroevend wat Collings over kunstenaars als de Chapman 
Brothers en Gary Hume te zeggen heeft: er worden wat
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werken opgesomd en wat anekdotes opgedist, en dat is het 
zo’n beetje. Maar wie weet heeft Collings wel gelijk en is het 
de adequate manier om over die kunstenaar te schrijven: 
misschien is er gewoon niet meer, zijn de ‘bits of meaning
static’ die het werk nog heeft wel een soort atavistisch relict 
dat niet al te serieus moet worden genomen. Het is in ieder 
geval moeilijk een kunstenaar serieus te nemen met wie je 
voor het eerst in een Hugo Boss-advertentie kennis hebt 
gemaakt, zoals mij met Gary Hume overkwam.
Sommige vragen die Collings stelt, moeten vooralsnog wel 
open blijven, maar ze zijn er niet minder belangrijk om. Is 
er überhaupt nog een actief centrum in de Britse kunst nu 
Damien Hirst vooral nog zijn eigen mythe ensceneert, 
artistiek de kluts kwijt lijkt te zijn en af en toe een restaurant 
inricht? Wat gebeurt er als de economische motor, 
megaverzamelaar Charles Saatchi, op een dag besluit dat 
hij zijn geld liever aan iets anders uitgeeft? En de belang
rijkste vraag van allemaal: zal de Britse kunst van de 
jaren ’90 artistiek beklijven? Er zal zeker iets overblijven: 
er waren en zijn natuurlijk enkele kunstenaars die goed en 
interessant werk maken. Wel is het de vraag of dit de hype 
van de jonge Britse kunst rechtvaardigt. Uit Collings’ boek 
blijkt voortdurend dat hij daar grote twijfels over heeft. De 
jonge Britse kunstenaars komen uit zijn boek naar voren als 
vertegenwoordigers van de Generation X van de beeldende 
kunst, die haar als een in sommige gevallen uiterst goed
betaalde McJob beoefenen. In een tijd waarin museum
directeuren kwijl op de lippen krijgen als de term Young 
British Artist valt, is Collings’ scepsis een welkom correc
tief.
Matthew Collings, Blimey!, 21 Publishing, Storeys Ways 31, 
CB3 ODP Cambridge. (S.L.)

PHILIPS KONINCK, OF EEN LANDSCHAP IN DE 
VORM VAN EEN TRAKTAAT. Philips Koninck was in 
de 17de eeuw beroemd als schilder van historiewerken en 
portretten. Hij maakte ook landschappen en tekende veel. 
Een schilderij dat Koninck in 1664 vervaardigde, hangt nu in 
het Museum Boijmans Van Beuningen. Het stelt een land- 
schap voor: een vlak land gezien vanuit de hoogte, met 
vooraan een zandheuvel, een boerderij, enkele rustende 
mensen, bomenrijen en verderop een dorp met een kerkje, 
velden en een brede rivier. Het landschap glijdt naar een 
verre horizon waarboven zich een wolkenhemel beweegt. 
Het schilderij meet 83x104 cm en is omlijst met een goud
kleurig kader. Naar dit werk in het museum komt Kees 
Vollemans sinds jaren kijken. Hij heeft er nu een boek over 
geschreven: “Dit boek gaat over een gezicht. Een vergezicht. 
En over een object. Een schilderij.”
In de 17de eeuw vierde de Hollandse schilderkunst hoogtij. 
Een groep schilders muntte uit in het maken van schilderijen 
in bepaalde genres die toen weinig toonaangevend waren: 
het portret, het landschap, het stilleven, taferelen van het 
dagelijkse leven. Die kunstenaars legden veeleer de klem
toon op de waarneming van hun lokale realiteit dan op de 
uitbeelding van mythologische of christelijke verhalen, naar 
het voorbeeld van de Italiaanse historieschilderkunst. Ook 
dit landschap van Koninck is een voorbeeld van die 17de- 
eeuwse nieuwe tendens in het Nederland: het is een land
schap dat we onmiddellijk als ‘Hollands’ ervaren, een vlak 
land met veel water en een bewolkte hemel.
Over de historieschilderkunst bestaan veel traktaten, over 
die nieuwe genres niet. Italiaanse en Nederlandse schrijvers, 
hebben in de loop van de 16de en 17de eeuw, teksten 
geschreven die de historieschilderkunst als hoogste artis
tieke prestatie definieerden en hebben die andere genres als 

minderwaardig beschouwd. De historieschilderkunst stelt 
de mens centraal en eist van de schilder cultuur en inspiratie, 
vernuft en kunnen. Hun ideeën hebben de kunstgeschiedenis 
sterk beïnvloed. Nu betitelt Kees Vollemans zijn nieuwste 
boek Philips Koninck, of een landschap in de vorm van een 
traktaat. Hij wil duidelijk het landschap op een hoger niveau 
zetten.
Eerst beschrijft Vollemans het schilderij en laat het ons 
zien. Hij wijst naar de diagonale stroken bestaande uit 
bomencoulissen, het lichtste gedeelte van de bodem net 
niet in het midden, de gebogen lijn van de horizon gedragen 
door een ellips, het doorploegde stuk voorgrond als 
boogvormig repoussoir, de wolkenhemel waarin het witste 
licht zich weerkaatst in de rivier. Hij onderkent een door
dachte compositie, een harmonie van kleuren, verschil
lende wijzen van schilderen. Hij noemt het “een bezielde 
voordracht”, “een ceremonie van de wereld” en gaat op 
zoek naar de ceremoniemeester. Vollemans stelt zich 
Koninck voor, staand in een Hollands atelier in 1664. De 
schilder beschikt over een doek, kwasten en verfmateriaal, 
binnen zal hij een landschap maken. De werkelijke natuur 
‘van buiten’ kent hij goed, tijdens zijn wandelingen heeft 
hij elementen met het oog geobserveerd en naar het leven 
getekend. Bomen, waters, dieren, mensen, grassen, stenen, 
luchten... hij heeft ze getekend van veraf en dichtbij, vanuit 
verschillende gezichtspunten, lettend op de verschillen en 
de gelijkenissen. Met die elementen zal hij selectief en 
inventief omgaan, hij zal ze ordenen tot een nieuw natuur
getrouw beeld, met elkaar verenigen tot een ‘landschappe
lijke constellatie’. Hij bedenkt zijn landschap en het schil
deren is zijn verhandeling.
De geest volgt de hand. De schilder is geoefend, is meester 
van een subtiel metier, maakt met de hand daadwerkelijk 
het innerlijke beeld zichtbaar. Hij schildert “het stille, 
gladde violet van het water”, “de kruimige okeren substan
tie van het zand”, “het geestdriftige emerald van een veld”. 
Die manuele uitvoering, geïnspireerd door het verstand, 
wordt echter bestuurd door het oog. Het is een “kunst van 
het kijken”. Vóór het schilderen had het oog de fysieke 
werkelijkheid waargenomen en getekend. Tijdens het schil
deren ziet het oog hoe de vormen van de natuur verschijnen 
uit een chaos van picturale tekens, hoe de bomen zich 
oprichten uit kleurrijke accenten, hoe de hemel zich be
wolkt uit éen afwisseling van lichte en donkere partijen. 
Het is het oog dat aan het roer staat en het schilderen stuurt. 
“De hand zoekt het denkbeeld en de geest volgt de hand, 
maar de samenwerking tussen hand en geest wordt voltrok
ken door het fortuinlijke oog, de ceremoniemeester van de 
handeling.” Koninck schildert van binnenuit, en niet zoals 
wij zo vaak denken en dachten: als iemand die naar buiten 
kijkt en dat exterieur beeld nabootst op zijn doek. Hij 
schildert niet de zichtbare wereld maar “het raadsel van de 
zichtbare wereld”. Hij verbeeldt de adem van de natuur en 
doet zijn landschap opleven, door middel van de sensatie 
van het schilderen. Als kunstenaar is hij overtuigd van de 
kracht van de illusie, schept hij genot in de verschijning van 
de dingen. Staan wij, in de sporen van Kees Vollemans, 
voor het schilderij in het museum dan genieten wij zo van 
het verre uitzicht, geloven we in ‘de realiteit’ van het 
landschap, hebben onze ogen plezier en raken we tenslotte 
‘buiten onszelf.
Vollemans heeft een prachtig boek geschreven over dit werk 
van Philips Koninck, over het vermogen van het schilderen 
en over de triomf van het oog. Schilderkunst is een retinale 
aangelegenheid, wat de 20ste eeuw ook mag beweren. Het 
boek is trouwens goed geïllustreerd, het landschap doemt op
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iedere pagina op, in alle mogelijke vormen en fragmenten. 
Zelden heeft een boek de beweeglijkheid van een schilderij 
zo goed vormgegeven.
Kees Vollemans, Philips Koninck, of een landschap in de 
vorm van een traktaat, Uitgeverij 1001, Adm. de 
Ruyterweg 139,1056 EZ Amsterdam (020/689.04.94). (J.F.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Petra Brouwer, Erik Eelbode, Jan Florizoone, 
Steven Jacobs, Sven Lütticken, Lieven Van Den Abeele, 
Paul Willemsen.

e u r

Het Europees Keramisch Werk
centrum (EKWC) staat open voor 
beeldend kunstenaars, vormge
vers en architecten, die tenminste 
twee jaar zelfstandig werkzaam 
zijn.

opees keramis

Aanwezig zijn 12 ateliers, geavan
ceerde outillage, technische advi
sering en ondersteuning.

oh w e r k c e n t r u

De werkperiodes zijn drie maan
den.

Vanaf maart 1999 zijn ateliers 
beschikbaar.

m

Bij toelating wordt een materiaal- 
budget beschikbaar gesteld.

Inschrijving werkperiode
Open dag: zondag 7 juni 1998 van 1 2 tot 17 uur

Voor belangstellende 
kunstenaars wordt elke maand 
een rondleiding verzorgd. Telefo
nisch reserveren is noodzakelijk.

Woonaccomodatie is voor een 
redelijk bedrag te huur.

De aanmeldingsformulieren die
nen voor 1 oktober 1998 
in het bezit van het EKWC te zijn.

Informatie en aanmeldings
formulieren: EKWC 
Zuid-Willemsvaart 215 
5211 SG ‘s-Hertogenbosch 
tel. 073 612 45 00 
fax 073 612 45 68

european ceramics work centre

s c

______Amste
- ? -

JOHN FRANKLAND 
presentatie: do. 7 mei 19.00 uur 
7 mei t/m 6 juni 1998
(do. vr. za. 13.00 -

ANTWERPEN
Verbrande

17.00 uur)

LOKAAL
Entrepotstraat 9

(B) 2000 Antwerpen 
T: 32 (0)3 2388166

SARAH STATON 
WIM SALKI 

“HOLD STILL KEEP GOING” 
(GROEPTENTOONSTELLING) 

presentatie: vr. 8 mei 20.00 uur 
8 mei t/m 7 juni 1998 

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

Kloosterlaan 138 BREDA
(NL) 4811 EE Breda 
6+31 (0)76 5141928 
T: +31 (0)76 5207124

HTTP://www.lokaalo1.nl
E: bureau@lokaalOl.nl
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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.

■ Kunstgalerij Isabella Brant '
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 303/238.4034 - ma-vr H-13u 14-18u 
Guy Platei - schilderijen [8 tot 29/5]
Hans Beers - gouaches, pastels, tekeningen, wandkleden [5 tot 26/6]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 303/23122.86 - ma-vr 10-16u
“Accenten 2: Mevis & Van Deursen" [tot 20/5]
“Accenten 2: Wild Klakken” [-/5 tot -/6]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 303/827.1534 - di-zo I0-20u 
“Aanwinsten voor het paviljoen” - Wim Delvoye, Patrick Van Caeckenbergh, 
Michel François [tot 17/5]
Franz West [7/6 tot 16/8]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2E- 2820 Bonheiden 3015/52.00.12 - vr-za, ma 14-19u 
“Beeldhouwkunst” - Maurice Brams, Karel Van Den Braak, Hugo Vanda 
Vekens, Willy Roothooft, Billio Nic [tot 29/6]

Brugge

■ Voormalige Ijskelders van Sint-Gillis
Uskelderstraat12-18-1060Brussel 302I644D2100 - mt-vr ll-19u za-zo 14-19u
Kunstenaarsparcours 98" - Juan d'Oultremont, L. Delahaye, T. Catany, Martin
Parr, Nan Goldin... [9 tot 24/5]
■ Ait Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 302/534.66.11 - do-za 10-18u30
Olga Tobreluts [tot 24/5]
■ Stadhuis van Sint-Gillis
Maurice Van Meenen-plein 39 -1060 Brussel 3 - ma-vr 10-16u za-zo 14-19u
“Parcours d’artistes 1998" [9 tot 24/5]
■ Galerie d’Amour
Tweekerkenstraat 73-1210 Brussel 302/223.03.66
“Exhibition postponed” - Madame de Parme [1 tot 20/6]
De tentoonstelling “Exhibition postponed” van Madame de Parme gaat nia door 
omdat Madame de Parme géén tijd heeft

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Loeien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 309/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30 za- 
zo 10-12u 14-17u
“50 jaar kunstglasramen Mestdagh” [tot 8/6]

België ■ Hallen, Garemijnzaal
Markt7- 8000Brugge 3050/4430.40 - vr-zo 10-12u 14-17u 
“Angel dust’ - Wim Delvoye, Jacques Charlier [tot 30/5]

Deurle

Aalst
Brussel

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 309/2825123- wo-vr 14-17u za-zo 10-12u 14-17u
Isa Genzken, Caroline Van Damme [17/5 tot 28/6]

■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst <3053178.89.81 - wo-za 14-18u
Frederic Geurts [2/5 tot 13/6]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 -9300Aalst 3053176.13.11 - di-vr 10-12uza-zo 14-17u
“GAL spuw" - cartoons [tot 27/5]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 3053178.86.80 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Ria Verhaeghe [tot 23/5]
Ivan Popovic [31/5 tot 28/6]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 3053/7026j60 - di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
"Tjukurrpa, Australische aboriginalkunst’ ’ [tot 24/5]
■ GalerieS65
Tragel 7 - 9300Aalst 3053170.02.17- wo-za 13u30-18u30
Mark Sheinkman, John Zinsser [tot 6/6]

Antwerpen

■ Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat28 - 2000Antwerpen 303/2020.46.11 - ma-vrl2-20u
“Herman Teirlinck” [-/5 tot -/6]
‘7de Zomer van de Fotografie” [-/7 tot 49]
■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen 303/2060350 - di-zo 10-17u
“Van goelag tot glasnost, nonconformistische kunst uit de Sovjet-Unie 1956- 
1986” [13/6 tot 11/10]
“Antoon Van Dyck, de romantsche recuperatie in de 19de eeuw” [15/5 tot 31/10] 
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Bellianlstraat 19 - 2000Antwerpen 3031231.9056 - wo-za 14-18u 
“Five years together” - Maurizio Colantuoni, Danny Devos, Wouter Deruytter, 
Vincent Geyskens, ManfreDu Schu, Berend Strik,... [14/5 tot 27/6] 
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 -2000Antwerpen 303/22732.42 - wo-za 13-18u
“Eros (rain)” - Jessica Diamond [tot 20/6]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 -2000Antwerpen 303/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
Ysbrant [tot -/6]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 303/231.8751 - zo-di 14-18u do 14-20u
“Man woman” - Stefan Bremer, Ulla Jokisalo - fotografie [7/5 tot 23/8]
■ Koningin Fabiolazaal Provinciaal Veiligheidsinstituut
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 303/202.4627- dagelijks ll-18u
“De uitbeelding van de macht” [10/6 tot 24/10]
■ Dennis Anderson Gallery
Lakenstraat 7 - 2000Antwerpen 303I237M23 - vr-za 10-18u
Maria Gabrielle [24/4 tot 6/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 303/238.78.09 - di-zo 10-17u
“Pieter Breughel de Jonge en Jan Breughel de Oude, een Vlaamse schilders- 
familie rond 1600” [tot 26/7]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 303/23859.60 - di-zo 10-17u
“The travelogue series” - Stefan Decostere - video [17/5]
“Horizonten” - Costas Varotsos [25/4 tot 21/6]
“16 installaties” - Ilya Kabakov [17/4 tot 23/8]
“Zomer van de fotografie; [ID]entiteit”/”De praktijk; Autolapsus” - Gat
Verhoeven [27/6 tot 13/9]
•

Lombardenvest23-2000Antwerpen 303/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u
Kyoko Oka, Itaru Ogawa - schilderijen, grafiek [tot 29/5]
Koen Van den Broek - schilderijen [5 tot 26/6]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 303/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Enku 1632-1695, mysterieuze creaties van een Japanse boeddhistische monnik” 
[15/5 tot 15/8]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen 303/238.81.66 - do-za 13-17u
John Frankland [7/5 tot 6/6]
“Zomer van de fotografie” - Viel Bjerkeset Andersen [27/6 tot 25/7]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 303/257.14.17- di-vr 14-19u za 12-17u 
“Sculptures” - Mathias Lanfer [tot -/6]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47-2000 Antwerpen 303/248.08.71 -wo-zal4-18u
Manfred Pernice, Joëlle Tuerlinckx, Erik van Lieshout - tekeningen [tot 30/5] 
“Invisible” - Giovanni Anselmo [4 tot 27/6]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 303/242.9300 - di-zo 10-17u
‘World Press Photo Awards 1998”/Lynn Cohen [tot 14/6]

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000 Brussel 302/514.10.10 - do-za 12-18u30
“Box” - Dora Garcia [tot 23/5]
■ Galerie Guy Ledune
Barthelemylaan 20 -1000 Brussel 3021514.09.99 - wo-za 14-18u
“In between” - Marie-France & Patricia Martin - fotografie [tot 30/5]
■ Argos
Barthelemylaan 20 -1000Brussel 302/512.98.82 - di-vr ll-18uza 14-18u
“Busby Berkeley’s village” - Koen Theys [tot 30/5]
■ Galerie Artiscope II
Barthelemylaan 20 -1000Brussel 302/503.17.65-wo-za 14-18u
Barbara & Michael Leisgen [tot 11/7]
■ Osiris Gallery
Border Galerij12 -1000Brussel 302/511.0921 -do-za 14u30-18u
François Rouan [15/5 tot 27/6]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 30216463153 - wo-za 13-19u
“Be my guide poppy stat” - Daniele Buetti [tot 30/5]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24 -1000 Brussel 302/514.4055 - wo-za 14u30-18u
“Originele prenten” [tot 30/5]
Bertemes, Debré, Debatty, Duclou, Charpentier, Muller-Reinhart, Simon - 
woken op papia [10/6 tot-/7]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 3021741.72.11 - di-zo 10-17u
“Lehun en de Koningsweg, de Belgische archeologische opgravingen in
Jordanië” [tot 31/5]
“Het circus, een historische schets” [4/6 tot 23/8]
‘Fotografie 1896-1898” [28/6 tot 6/9]
Alexander Mihaylovich [tot 28/9]
“Sculptuur en vazen, kunst van kristal 1950-1980” [tot 31/10]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 302/64430.63 - di-za 12-18u
Herbert Hamak [29/5 tot 4/7]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel 302/507.84.66 - di-zo 10-17u
“Austria im Rosennetz, visionair Oostenrijk” [tot 12/7]
William Kentridge [14/5 tot 16/8]
■ Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
Muntplein 6 -1000Brussel 302/229.18.40 - ma+za 12-17u di-vr 10-20u
“Missiles from the animal world” - Berend Hoekstra [16/5 tot 20/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 302/50832.11 - di-zo 10-12u 13-17u 
“René Magritte (1898-1967)” - retrospectieve [tot 28/6]
■ Joods Museum van België
Stalingradlaan 74 -1000Brussel 302/512.1953 - ma-do 12-17u zo 10-13u 
“Israël, 50 jaar artistieke scheppingskracht tussen droom en werkelijkheid” [17/5 
tot 13/9]
■ Galerie Christine & Isy Brachot
VUlaHermosastraat8-1000Brussel 302/512.14.16 - di-za 13-18u
“Un hommage à Magritte dans son monde familier, ses photographies 
personelles, ses ultimes dessins et son dernier message sur chevalet" [tôt 31/5] 
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000Brussel 302/5133838 - di 14-18u wo-za ll-18u
Courtenay Macomber [tot 31/5]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 70 -1030Brussel 302/218.71.19 - ma-vr 10-17u za 13-17u
Jan De Vries [tot 23/5]
Garry Woodley, Yoko Terauchi [-/6]
■ RHoK, Instituut Beeldend Kunstonderwijs
E. de Thibaultlaan2 -1040Brussel 302/733.4551 - wo 13-20u do-za 13-17u
"TFCSJ, H faut cultiva son jardin” - Ingrid Mostrey, Lukas Vandenabeele, Kurt 
Ryslavy, Berend Hoekstra [9/5 tot 2/7]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan35 -1040Brussel 302/73552.12 - di-vr 13u30-18u
“Equilibri pericolosi" - David Palterer [tot -/6]
■ Galerie Vincenz Sala
De Henninstraat9 -1050Brussel 3021649.61.77- do-vr 18u30-21u za 14-18u
Alain Géronnez [9 tot 30/5]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 302/649.0259 - ma-vr 12u30-19u za-zo H-19u
“De stad in woorden” [tot 28/6]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 302/538.08.18-di-za 14-19u
“Art 29' 98 Basel” [10 tot 15/6]
“Streetworks” - Philip-Lorca diCorcia - fotografie [-/5 tot -/6]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat8 -1050Brussel 302/646.6330 - di-za 12-18u
“Segno Arte Unlimited” - Michelangelo Pistoletto [tot 30/5] 
“No doupt” - Mitja Tusek [4/6 tot 4/7]

Eeklo

• Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900 Eeklo 309/37835B9 - vr-zo 14-19u
“Een jaar Mareterra Artes” [tot 17/5]

Eke

■ Labo Art
Steenweg289 - 9810Eke 309/385.4635 - ma-di 17-19u wo 15-19u zo ll-17u 
“Dozen” - Kurt Van da Vloedt, Patrick Baele, Roger Delmaire, Hugo Brutin, lan
Kane, Chantal Talbot... [tot 24/5]

Genk 

■ Flanders Arts & Crafts Centre
André Dumontlaan2 - 3600Genk 3089/845223-ma-vr 9-17u za-zo 14-19u
“Fundaments” - André Bertels, Betty Boulez, Cuykx, Dirk Brackman,... [tot 14/6]

Gait

■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent 309/2223896 - di-zo 14-18u
Jan De Vliegher [tot 24/5]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 309/225.66.76 - di-zo 9u30-17u
“Das Schöne und da Alltag, moderne vormgeving 1900-1914” [tot 14/6]
■ Gele Zaal
Nonnemeersstraat26- 9000 Gent 309/23537.00 - ma-vr 9-17u
Anne Mie Boonen [tot 26/6] 
m Witte Zaal
Posteemestraat64 - 9000 Gent 309/225.42.90- di-vr 12u30-18u za 14-17u
‘The papa room, ha documentatiecentrum voor actuele beeldende kunst’ [5/5 
tot 15/5]
■ RUG Centrale Bibliotheek
Rozier 9 - 9000 Gent - ma-vr 9-12u 14-17u
“De boekentoren” - Carl De Keyzer - fotografie [tot 12/6]
•Croxhapox

Aannemersstraat54 - 9040 Gent 309/22838.65 - vr-zo ll-18u30
Frederik Cornelis, Marc De Clercq - fotografie [9 tot 24/5]
Vincent De Roda - schilderijen [6 tot 21/6]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040Sint-Amandsberg 3091225.49.18 - vr 14-19u za-zo 
ll-19u
Frans Gentils, Hugo De Bære [tot 24/5]

Hasselt

■ D Ventuno
Thonissenlaan23 - 3500Hasselt 3011/23.40.69 - vr-zo 14-18u
“Amor fati” - Frank JAI A Castelyns [tot 24/5]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt33-3500Hasselt 3011/21.02.66 -di-za 10-17u zo 14-17u
Anke Schafer, Désirée Palmen [tot 24/5]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivelmarkt33-3500Hasselt 3011/21.13.17 - di-za 10-17u zo 14-17u
“Zinnenbeelden” - Joshua Rozenman [16/5 tot 5/7]
“A drift on the remains of a grand piano” - Maquette (Dirk Hendrikx, Matthew
Stokes) [6/6 tot 5/7]
■ CIAP
Zuivelmarkt44 -3500Hasselt 30111225321 - di-vr 12-18u za 14-17u
Piki Verschueren, Julie Rrap [tot 13/6]

Kasterlee

■ Frans Masereel Centrum
Zaardendijk 20-2460 Kasterlee 3014/852252 - ma-vr 9-12ul3-16u 
“Opera” - June August [tot 12/6]

Kortrijk

■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk 3056/23.9850 - di-zo 14-18u
Clarck Clarysse - schilderijen [16/5 tot 14/6]
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■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <0056121.4856 - zo-wo 14-18u 
“Forever Young” - Johan Tahon, D.D. Trans, Dimitri Vangrunderbeek, Bart 
Vandevijvere, Rik Moens, Claus Compagnie, Wouter Cos, Annelies De Vos 
[tot 24/5]

La Louvière 

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
rue de Amours 10 - 7100 La Louvière 0064/28.4858 - di-vr 12-18u za-zo ll-18u
“Parade” - Luc Vanmalderen [tôt 26/7]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970 Leopoldsburg <0011/34.65.48 - zo-vr 14-17u 
“Koloniale fotografie omstreeks 1900” [13/5 tot 10/6]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven <0016/23.84.27 - ma-vr 10-16u30 za-zo 
13-18u
Raymond Allaerts - schilderijen [6/6 tot 16/8]
■ KUL Universiteitsbibliotheek
Ladeuzeplein 21 - 3000 Leuven <0016/32.4660 - ma-vr 9-18u za 9-12u
‘De sokkel onder/uit" - Guillaume Bijl, Daniel Buren, Luc Deleu, Michel
François, Guy Mees... [tot 4/6]
■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108-3000Leuven <0016/222893 -wo-ma 10-18u
“Inside life” - An Lanckman - sculpturen, lichtobjecten [tot 24/5]
■ EVEN'YET Gallery
Vaartstraat30 - 3000Leuven <0016/2399.86 - wo-za 13u30-17u
“Volumes en inhouden” - MOEV [tot 12/6]

Liège 

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Parc de laBoverie3-4020Liège <004/343.04.03 - di-za 13-18uzo ll-16u30
‘3de Prijs fifty-One” [tot 17/5]
Fernand Flausch [22/5 tot 28/6]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve <0010/47.48.41 - ma-vr 10-18u 
zo 14-18u
“Sur les pas d’André Breton à Louvain-la-Neuve” [15/6 tot 31/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont100 - 7140Morlanwelz <0064/212193 - di-zo 10-18u
“Sujet le livre/objet: le livre” [tot 30/5]
“Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais, postérité et filiations” [tot 21/6]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.4757 - vr-zo 14-18u
Yves Veits', François Verbeke - schilderijen, sculpturen [10/5 tot 14/6]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
Edgar Tytgat - retrospectieve/Viola Frey - keramiek/Dan Van Severen - 
retrospectieve/Bert Freyns [tot -/5]
■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind - 8400 Oostende 0059/705151 - vr-zo 15-18u
Rossano Bacchin [tot 31/5]
Yves Velter [6/6 tot 2/8]

Schellebelle 

•ArteLibro
Hekkergemstraat 79 - 9260 Schellebelle 009/36990.41 - wo+vr-zo 14-18u
“Chevalier d’une époque imaginaire” - Claude Dendauw-Imbo [30/5 tot 15/8]

Sint-Amands 

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Kaai 22 - 2890 Sint-Amands O052/33/08Û5
“Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van Verhaeren” [tot 31/10]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal, Akademie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas 003/77633.00 - ma-wo 19-21u za-zo 10- 
12ul4-17u
"Verrebroek blikken” [tot 27/5]
Wim De Blende - grafiek [10 tot 30/5]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat29 - 3800 Sint-Truiden 0011/68.7959 - zo-vr 14-17u 
“Woord en beeld” [tot 7/6]

Schorisse 

■ Studio Dyllis
Arthur Odevaertstraat 15 - 9688 Schorisse-Maarkedal 005514567.08 - za-zo 
14-19u
Marie Jeanne Callewaert [ 16/5 tot 7/6]

Stavelot 

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970 Stavelot <0080/86.4294 - vr-zo 14-19u
Eugène Dodeigne [21/5 tot 5/7]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/267.4156 - dagelijks 10-22u30 
“Kritische figuratie” - Bert De Keyser, Walter De Rycke, Didier Mahieu, Daniel
Pelletti... [8 tot 29/5]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <002/76952.11 - ma-zo 9-17u30 
“Het tweede gezicht, West-Afrikaanse maskers uit de verzameling Barbier- 
Mueller, Genève” [29/5 tot 13/9]

Tielt

■ Tuin De Brabandere
Generaal Maczekplein - 8700 Tielt <0051/402935 - wo-zo 14-18u
“Beelden Buiten 1998; I never promised you a rosegarden” [19/6 tot 30/8]

Turnhout 

■ Academie voor Schone Kunsten
Gemeentestraat5 -2300Turnhout <0014/41.4185- ma-do 18-21 u za 10-12u 14-17u
‘Chris Campers en leerlingen” [tot 17/5]
Gustaaf De Bruyne - grafiek [28/5 tot 28/6]
■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <0014/419494 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
“Kobra 1997” - Koen Brans - fotografie [tot 2/6]
“Kleur als herinnering” - Renaat Ivens - schilderijen [9/5 tot 14/6]

Duitsland

Aachen 

■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudotfstrasse56-58 -52070Aachen <00241/503255 - di-vr 10-18u zo 12-15u 
“Psycho-Prognose” - Valie Export [tot 24/5]

Berlin-Tiergarten

■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 -10557Berlin-Tiergarten <0030/39/07.6-0 - ma 13-19u di-zo 
10-19u
"Olivier Messiaen, la cité céleste” [tot 1/6]
“Wer zeichnet die Stadt? Berlin Friedrichstrasse von George Grosz” [10/5 tot 3/6]
Daniel Spoerri [tot 5/7]
“Retrospectieve Ellen Auerbach” - fotografie [17/5 tot 7/7]
■ Bauhaus-Archiv Museum fiir Gestaltung
Klingelhöferstrafie 14 -10785 Berlin <0030/25.40.0210 - wo-ma 10-17u
“Andreas Feininger, Photographs 1928-1988” [tot 1/6]

Bonn 

■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring22 - 53119Bonn 00228/693936
Richard Wentwortii [tot 7/6]

Bremen

■ Neues Museum Weserburg Bremen
Teerhof20 - 28199Bremen 00421/59.83.90
“Terra incognita, fünf Weltbilder, fiinf Bilderwelten” - Alighiero e Boetti, Vija
Celmins, Neil Jenney, Jean-Luc Mylayne, Hiroshi Sugimoto [tot 23/8]
■ Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Teerhqf21 - 28199Bremen 00421/500897 - di-zo 11 -18u
“Do all oceans have walls?’ - Claude Lévêque, Eran Schaerf, Peter Friedl, 
Malachi Farrell, Dennis Adams, Aernout Mik... [17/5 tot 26/7]

Düsseldorf Nürnberg

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Düsseldorf00211/8381.0 - di-zo 10-18u vr I0-20u 
“Die Blaue Vier, Feininger, Jawlensky, Kandinsky und Klee” [tot 28/6]

Emden 

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 0021/20995 - di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
“Stefan Szczesny, Bilder von der Côte d’Azur" [tot 21/6]

Essen

■ Museum Folk wang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrqfie41 -45128 Essen 00201/88.45.103 - di-zo 10-18u do 10-21u 
"Menschenbilder" - Rineke Dijkstra [tot 24/5] 
“The detachment” - Sophie Calle - fotografie [tot 5/7] 
“Paul Gauguin, das verlorene Paradies” [17/6 tot 18/10] 
■ Halle 8 auf Zollverein, Schacht XII
Gelsenkirchener Strasse 181 -45309Essen 00201/88451.03 - di-zo 10-18u 
Mathias Lanfer, Stefan Sous [tot 6/9]

Esslingen 

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwârterhaus 
Pulverwiesen - 7300 Esslingen 00711135.1224.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u 
“Fotografie als Handlung, 4. Internationale Foto-Triennale Esslingen” [28/6 tot 6/9]

Frankfurt 

■ Sch irn KunsthalIe Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt <0069/2998.8220 - di-zo 10-19u wo-do 10- 
22u
“1848 Aufbruch zur Heiheif ’ [18/5 tot 18/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt 0069/285330 - di do-vr 12-19u wo 12-20u zall- 
19u zo ll-18u
“Eccentric drawing” - Jim Shaw, Pedro Proença, Didier Trenet.. /‘Photographien 
1939-1992" - Helen Levitt [tot 1/6]
•Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 FranlfurtamMain 0069/605.00830 - di-zo 1118u 
wo ll-20u
Gary Neill Kennedy [16/5 tot 28/6]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43 - 60596 Frankfurt-am-Main 0069/212384.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
"Architektur im 20. Jahrhundert; Schweden” [tot 28/6]
“Frankfurter Architekturen" [20/6 tot 30/8]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover 00511/32.4594 - di-zo ll-17uwo ll-21u
Tony Oursler [ 16/5 tot 21/6]

Kassel 

■ Museum Fridericianum
Friedrichplatz 18-34117 Kassel 00561/7072720 - di-zo 10-18u do 10-20u 
“Echolot oder 9 Fragen an die Peripherie” - Ghada Amer, Ayse Erkmen, Mona 
Hatoum, Tracey Moffatt, Kim Soo-Ja... [tot 7/6]

Köln

■ Wallraf-Richartz-Museum
Bischpfsgartenstrasse 1 -50667Köln 00221/22123.72
“Landschaft als Kosmos der Seele, Malerei des nordischen Symbolismus bis 
Munch, 1880-1910” [tot 7/6]
■ Museum Ludwig
Bischofsgaitenstrafie 1 -50667Köln 00221/22123.70
"Internationaler Köln Preis fur Bildende Kunst” - Thomas Hirschhom [tot 7/6] 
“Zartliche Betrachtung schoner Damen, Sammlung Gruber” - fotografie [tot 7/6] 
“Aber ich möchte, dass die Leute meine Seele sehen..., August Strindberg und 
die Photographie” [tot 16/8] 
■ S tad tsparkasse Stiftung
lm Mediapark 7- 50670Köln 00221/2262433 - di 12-20u do-ma 12-17u
“Die Welt der Pflanze" - Albert Renger-Patzsch/”Colour photographs” - Natascha 
Borowsky, Claus Goedicke, Simone Nieweg [tot 26/7]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hqf1 -50676Köln 00221/2212335
“Mai 98, Positionen zeitgenössischer Kunst seit den sechziger Jahren” [20/5 tot 
19/7]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld O02151/77.00.44 - di-zo 11-17u 
“To be there” - Zvi Goldstein [tot 9/8]

München 

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrafie 1 - 80538 München 0089/2927.10
“Last supper paintings” - Andy Warhol [28/5 tot 27/9]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 0089/22.1152 - di-zo ll-18u
“Will you please be quiet, please (TV-Effekt)” - Ursula Rogg/”Someone else with
my fingerprints” - Wilhelm Schürmann [tot 7/6]
“Lili Dujourie, fiühe Werke 1969-1983” [27/6 tot 9/8]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799 München 0089/238050 - di 10-20u wo-zo 10-17u
“Albrecht Durer, die Gemalde der Alten Pinakothek’ [tot 14/6]
■ Villa Stuck
PrinzregentensUafie 60 - 81675 München 0089/45555125 - di-zo 10-17u do
10-21u
“Japan, Theater in der Welt” [tot 24/5]

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strode 32 - 90402 Nürnberg 00911/23124.03 - di-zo 10-17u wo 10- 
20u
“Blizzard seventy-seven” - Peter Doig - schilderijen [tot 3/6]
“Mini storage” - Andrea Knobloch [14 tot 21/6]

Osterholz-Scharmbeck

■ Barkenhof Stiftung
■Osterholzer Strasse 23 - 27711 Osterholz-Scharmbeck 004791/93.0298 - ma-vr 
8-13u
“Heinrich Vogeler (1872-1942) und der Jugendstil” [tot 24/5]

Stuttgart 

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 00711/2233.70 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Australische Aussichten” - Tracey Moffatt/”Downtime” - Tony Brown [tot 21/6]

Ulm

•StadthausUlm
Miinsterplatz50 - 89073 Ulm 00731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zo ll-18u
Herman de Vries [tot 14/6]
“Südost- und osteuropaische Kunst aus der Sammlung Kurt und Vera Deschler" 
[28/6 tot 20/9]

galerie
_____ enazetenvaaztee
kaaistraat 10 - b 9900 eeklo - tel./fax 09.378.35.89 - gsm 0477292336

verdeler benelux

miguel berrocal
sieraden - skulpturen - grafiek

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

X- Frans • 
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CAMPO-SANTO

Van 24 april tot 24 mei 1998 
in de kapel op het Campo-Santo

Open : vrijdagen van 14 tot 19 uur 
zaterdag, zondag en feestdagen van 11 tot 19 uur 

■
Plechtige opening op zondag 26 april om 11 uur

Inleiding door Jan HOET, conservator 
voorstelling houtskooltekening Frans GENTILS

9 iA 2— A
Sint-Amandsberg s

Twaalfkameren 23, 9000 Gent-tel. 09/225.49.18-fax 225.55.71 |
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Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrqfie 1 - 79576 Weil am Rhein •0762117022.00 - di-vr 14-18u 
za-zo ll-17u
“Kid size, the material world of childhood” [tot 1/6]
“Frank Lloyd Wright” [11/6 tot 11/10]

Frankrijk

Bordeaux 

■ Cape Musée d’Art Contemporain
Rue Ferrère 7 - 33000Bordeaux ®0556.44.1635
“Cities on the move” [4/6 tot 30/8]

Calais 

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais <1)0321.46.77.10 - di-zo 14-18u
“Nous, vous, ils” - Guy Chaplain [tot 21/6]

Le Cateau-Cambrésis

■ Musée Matisse
Palais Fénelon -59360Le Cateau-Cambrésis <D032734.13.15 - wo-ma 10-12u
14-18uzol0-12u3014u30-18u
“Matisse et l’Océanie, le voyage de Matisse à Tahiti, autour de la donation des 
grandes gouaches découpées Océanie le ciel et Océanie la met” [tôt 28/6]

Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendahl 930 - 59240 Dunkerque <50328.63.63.13 - di-za 10-18u 
“Recent acquisitions, a selection of installations and videos” - Pierre Huyghe, 
Maurizio Cattalan, Rirkrit Tiravanija, Sylvie Fleury, Paul McCarthy,... [tôt 31/5]

Enghiens-les-Bains

• Musée Picasso
Rue de Thorigny5 - 75004Paris <5042 7125 21
“Les papiers collés” [tôt -16]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris <501.42.7221.13 - di-zo 10u-17u40
‘La gloire d’Alexandrie” [tôt 26/7]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 50153.76.1232 - wo-ma 12-19u
Eric Poitevin/'Passeurs" - Seamus Farrell, Guillaume Moscovitz, Alejandra 
Riera, Tsuneko Taniuchi [tot 6/6]
“Biennale de 1’image, Paris 98, De très courts espaces de temps” [ 12/5 tot 12/7] 
“Le donné, le fictif, oeuvres photographiques de la caisse des dépôts et 
consignations” [11/6 tot 24/8]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex01 501.40205050 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
‘L’imaginaire du ciel au cinéma, 1898-1998, astronomie, avant-garde, science- 
fiction” - speelfilms [6 tot 24/6]
“Francesco Salviati ou la Bella Maniera” [tôt 29/6]
“Visions capitales” - gastcurator Julia Kristeva [tôt 27/7]
“Bassano et ses fils dans les musées fiançais” [19/6 tôt 21/9]
‘L’apparence des cieux, astronomie et astrologie en terre d’Islam” [19/6 tôt 21/9]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris 5015367.■40.00 - di-vr 10u-l 7u30 
za-zo 10u-18u45
“Visions du Nord; Lumière du monde, lumière du ciel” - Edward Munch, Gallen- 
Kallela, Hill, Schjerfbeck, Strindberg/”Cristallisation” - Per Kiikeby/”Nuit 
blanche” - Eija-Liisa Ahtila, BAK-Truppen, Knut H. Asdam, Cecilia Edefalk, 
Esko Mannikkö... [tot 17/5]
“La collection du Centre Georges Pompidou” [15/6 tôt 13/9]
Gabriel Orozco, Gregor Schneider [28/5 tot 13/9]
“Dernières années” - Christian Boltanski [15/5 tôt 4/10]
■ Centre Georges Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex04 501.44.78.1233
“Retrospectieve Man Ray” [28/5 tôt 29/6]
“Max Ernst, sculptures, maisons et paysages” [tôt 17/8]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è RJ. - 29107Quimper 502.985555.77- di-za 10-18u zo 14-17u 
“Les finistères” - Marcel Dinahet/Hugues Reip [tôt 21/6]

galerij c. de vos m
RIA VERHAEGHE

25 april - 23 mei 1998

IVAN POPOVIC

31 mei - 28 juni 1998

Reims
■ Association In Situ
Rue du Gai de Gaulle 57- 95880Enghiens-les-Bains <50134.12.1024 
“Biennale au delà Enghien-les-Bains" - Catherine Beaugrand, Beat Streuli, Franz- 
Erhald Walther, Jan Kopp, Bogomir Ecker... [12/6 tot 30/9]

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims 5032665.7832 - di-zo 14-18u
‘Tours et détours de R. Hains” - Raymond Hains [tot 31/5]

Grenoble

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 -38000 Grenoble 504.7621.9534
“Cinétisme, stratégies de collaboration"P'La ville en projets”/”Par-delà les murs”/
"Résidence d’artistes en milieu rural” [7/6 tôt 7/9]

Lille

• Palais des 1^» Art's
Place de la République - 59000 Lille 503.20.06.78.00 - wo-zo 10-18u vr 10-19u 
ma 14-18u
“Les Watteau de Lille” [16/5 tôt 31/8]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 504.77.795252 - wo-ma 10-18u
‘L’art du XXe siècle au Musée d’Art Moderne de St.-Etienne"PLa collection
Sonnabend" [12/5 tôt 1/6]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art contemporain
Vallée des Usines -63300 Thiers 504.73302656 - ma wo-vr 10-12u 14-18u za- 
zo 14-19u
Florence Paradeis, Erik Samakh [tôt 21/6]

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

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

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

Lyon Tourcoing

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 504.7828.07.66 - wo-ma 10u30-18u 
“Matisse, la collection du Centre Georges Pompidou” [tôt 28/6]

Montpellier

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 504.6722.94.04 - ma-za 14u30-18u 
“Le futur du passé” - Richard Arschwager, Robert Barry, Robert Combas, 
Richard Estes, Ed Ruscha, Eric Fischl... [tôt 31/5]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Château de Mouans-Sartoux - 06370Mouans-Sartoux 504.93.75.7150 - wo-ma 
ll-18u
“Printemps fiançais” - Sylvain Barbier, Pierre Bismuth, Betty Bui, Marc
Chevalier, Isabelle Vorle... [tôt 14/6]

Nantes

■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7 - 44100Nantes 502.40.6987.87- di-zo 14-18u
“Lemot passe à travers” - Raymond Hains [tot 31/5]

„ Musée des Beaux Arts
Rue PaulDoumer 2 - 59200 Tourcoing 503.2028.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
‘Fragile” - Lorenzo Cambin, Erik Chevalier, Frédéric Vaesen, Cristina Poretti, 
Gary Perkins... [tot 29/6]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 503202838.00 - wo-ma 13-19u zo 15- 
19u
“Projections, les transports de l’image” - Jean-Pierre Bertrand, Patrick
Bokanowski, Atom Egoyan, Alain Fleischer, Michael Snow, Bill Seaman [tot 7/ 
6]

Valenciennes 

■ L’Aquarium, Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8-59300 Valenciennes 50327225759 - di-za 15-19u 
‘Plastic inévitable” - Jacques Chartier [tôt 20/5]

Villeneuve d’Ascq

H Musée d’Art Moderne
AlléeduMuséel -59650VilleneuvedAscq 50320.19.68.68- wo-ma 10-18u . 
“Sans titre a dix ans, oeuvres de la collection Françoise et Jean-Philippe Billaranf ’ 
[tôt 1/6]
Allan McCollum [tot 29/6]

galerij c. de vos s
Villeurbanne

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20 - 06105 Nice cedex2 504.92.(37.73.80 - di-zo 13-18u 
“Jacques/Julien’/Gilbert Caty [tôt 14/6]

Nîmes 

■ Centre d’Art Contemporain 
Place de la Maison Carrée - 30000 Nîmes 
Thomas Struth [tot 7/6]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 501.4703.1250 - di 12-21u30 wo-vr 12- 
19u za-zo 10-19u
“Les années Support/Surfaces dans les collections du Centre Georges Pompidou” 
- Claude Viallat, Marc Devadê, Louis Cane, Bernard Pagès, Daniel Dezeuze... 
[19/5 tôt 30/8]
■ Maison Européenne de la Photographie
RuedeFourcy5-7 - 75004 Paris 501.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u 
‘L’Afrique par elle-même”/”A l’extrême” - Françoise Huguier/”A Prigi” - 
Mimmo Jodice/François Méchain/Jena-Pierre et Claudine Sudre [27/5 tôt 23/8] 
■ Espace Electra
Rue Récamier6 - 75007Paris 501.42.8423.60
“Jeux de genres, acquisitions récentes du Fonds municipal d’art contemporain de 
la Ville de Paris” [27/5 tôt 22/7]
■ Institut Néerlandais
RuedeUUel21 - 75007Paris 5015359.12.40-di-zo 13-19u
‘Le Musée Fabre de Montpellier, tableaux flamands et hollandais”/’D.P.G.
Humbert de Superville (1770-1849), virtuose et savant’ [tôt 31/5]
■ Musée Rodin

Rue de Varenne 77 - 75007Paris 501.44.18.61.10
“1898, le Balzac de Rodin” [16/6 tot 13/9]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008 Paris 501.44.13.17.17 - wo 10-22u 
do-ma 10-20u
‘L’art au temps des rois maudits, Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328" [tôt 30/6] 
“Eugène Delacroix, les dernières années” [tôt 20/7]
“La collection du Musée Leopold de Vienne” [tôt 14/6]

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne 504.78Û3.47.00 - wo-ma 13-19u
Basserode [tôt 14/8]

Groot-Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 50352Î2250.45 - wo-ma ll-18u doll- 
20u
“Centro” - Grazia Toderi/’Inviter 7" - Patrick Bougelet [tot 7/6]
"Manifesta 2" [28/6 tot 11/10]

Groot-Brittannië

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB Liverpool 50151/7093223 - di-zo 10-I8u 
"Artranspennine98" - Felix Gonzalez-Torres, Matt Multican, Mark Dion, Narelle 
Jubelin, Christine Borland, Nathan Coley [23/5 tot 16/8]

London

■ Whitechapel Art Gallery
Whitechapel High Street 80 - El 7QX London 5017H522.78.88 - di-zo ll-17u 
wo 1120u
‘The Whitechapel Open” [tot 31/5]
■ Saatchi Gallery
BoundaryRoad98A-NW8 ORHLondon 5017H624.82.99 - do-zo 12-18u 
“Young Americans 2” - Ashley Bickerton, Carroll Dunham, David Salle, Jessica 
Stockholder, Terry Winters [tot 12/7]
■ Design Museum
Shad Thames - SE12YD London 50171/378.6055 - ma-vr Hu30-18u za-zo 12- 
18u
“Charles en Ray Eames, een erfenis vol uitvindingen” [ 15/9 tot 3/1]

galerie la ferronnerie - paris - france 
en
galerij c. de vos - aalst - belgië

stellen tentoon in
l’usine
rue du doyenné 40 
1180 uccle - bruxelles

galerij c. de vos 
toont werk van

marc angeli 
bruno decré 
ignace de vos 
bernadette vandecatsije 
joris van der borght 
bart vandevijvere

vernissage
woensdag 3 juni vanaf 18 uur 
open
do 4 - vr 5 - za 6 :11 - 20 uur 
brunch
'zondag 7 juni vanaf 11 uur
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■ Institute of Contemporary Arts
The Mall - SW1 London 00171193036.47- za-do 12-19u30 vr 12-21u
“Future systems"/Sarah Sze [tot 24/5]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London 0O17H88730.00 - ma-za 10-18u zo 14-18u
“Retrospectieve Pierre Bonnard” [tot 17/5]
Per Kirkeby [tot 26/5]
“Turner and the scientists, an artist in two cultures” [3/3 tot 21/6]
“Lucian Freud, some new paintings” [3/6 tot 26/7]
“The birthday ceremony” - Sophie Calle [5/6 tot 16/8]
Patrick Heron [25/6 tot 6/9]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London 00171193833.61 - ma 12-17u50 di-zo 10- 
17u50
"The power of the poster” [tot 26/7]
“Photography, an independent art, an introduction to the collection” [21/5 tot -/11]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DS London 0O17H439.7438 - ma-zo 10-18u
“Holy Russia, icons and the rise of Moscow 1400-1600” [tot 14/6]
“Summer exhibition 1998” [2/6 tot 16/8]
■ National Gallery
Trttfalgar Square - WC2N 5DN London 0017117472835
“Henty Moore and the National Gallery” [tot 31/5]
“Masters of light, Dutch painting from Utrecht during the Golden Age” [tot 2/8]

Oxford 

■ Museum of Modern Art
Pembroke Street 30 - 0X1 IBP Orford 001865/722733 - di-zo ll-I8u do 11- 
21u
Mona Hatoum [tot 28/6]

Nederland

Almelo 

■ Stichting Het Torentje
Boddenstraat66 - 7607BNAlmelo 00546/8728.18
‘Mute” - Bea de Visser [tot 5/6]

Almere 

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 -1325AL Almere 0036/5373232 - di-zo 12-17u
“Zweef’ - Lody Inge Daniels, Angelica De Maria, Eleni Tzatzalos/Theo Derksen
- fotografie [22/5 tot 21/6]
“De vierjaargetijden; Lente” - Mirjam De Zeeuw [tot 21/6]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3- Amstelveen 0020/5475050 - di-zo ll-17u
“Jan Nieuwenhuis (1922-1986)” - schilderijen, tekeningen [15/5 tot 12/7]
“Kunstenaarsportretten” - Fritz Pitz [26/6 tot 30/8]
“Cobra in de Biënnale van Sao Paulo” [ 19/6 tot 27/9]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE Amstelveen 0020/6415754 - do-zo 13-17u
Rob Scholte - schilderijen [tot 14/6]
Walter Francia - schilderijen [18/6 tot 26/7]

Amsterdam 

■ Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam 0020/620.48.78 - di-za 13-17u
“Goed zuinig” [14/5 tot 20/6]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat92 -1012 Amsterdam 0020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“Beroep huisvrouw 1898-1998, een eeuw huisvrouwenleven in de grote stad” [tot 
16/8]
“De stad door dejaren, de geschiedenis van Amsterdam 1880-1998” [tot 15/11] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 00201622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u 
“Hó! Loslaten aan de rand van de afgrond” - David Bade, Honré d’O, V D.D., 
Jolanda Kooijmans, Dmitri Gutov, Yuri Leiderman... [tot 27/5] 
“Watou op locatie in Amsterdam, 1991-97" [30/6 tot 23/8] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.9434 - wo-zo 12-18u
Vera Weisgerber, Steve Kaspar [tot 17/5]
Wouter Verhoeven, Bas van den Hurk/”Church of the poisoned mind” - Maria 
Pask [23/5 tot 14/6]
"Nedspace: Bever 1” - Kuno Terwindt, Juul Hondius [19/6]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 
Brouwersgracht276 -1013 HG Amsterdam 0020/5233523 - ma-vr 10-17u 
“High density, metropolen in Zuidoost-Azië" [13/5 tot 12/6]
■ Galerie Van Gelder
Planciusstraat9B -1013 MD Amsterdam 0020/627.74.19 - di-za 13-17u30
Henk Peeters, Jaap Kroneman [tot 3/6] 
•

Haarlemmerweg 8-10 -1014 BE Amsterdam 0020/48834.49 - op afspraak 
“Niet de kunstvlaai; W139 presenteert Lucky People Center International en 
Argos” [30/5 tot 7/6]
• Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 0020/623.6237 - di-vr 11 -18u za 14- 
18u Ie zo 14-17u
“Elsewhere” - John Riddy - fotografie/”Propagazione” - Giuseppe Penone [tot 23/5] 
Jan Andriesse - schilderijen [18/4 tot 31/5]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam 0020142057.71
Willem Sanders [10/5 tot 17/6]
“Accrochage” [20/6 tot 27/8]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam 0020/42330.46 - di-za 13-18u
Matthew Monahan [tot 30/5]
Rob Birza, Tom Claassen, Maria Roosen [6/6 tot -Z7]
■ Montevideo/TB. A
Keizersgracht 264 -1016 EVAmsterdam 0020/6237101 - di-za 13-18u 
“Soundings” - Paul Baartmans, Horst Rickels, Pierre Bastien [tot 30/5] 
• Loerakker Galerie

Keizersgracht380 -1016GA Amsterdam 0020/622.1732 - wo-za 13-17u30
Ed Gebski, Elka Oudenampsen - schilderijen [tot 16/5]
‘Zwart spuug en andere tekeningen” - Pam Emmerik/Eric Hamelink, Paul 
Kooiker, Albert van Westing - fotografie [23/5 tot 20/6]
“KunstRAT’ - Rosemin Hendriks, Pam Emmerik, Rinke Nijburg, Paul 
Nassenstein, Kars Persoon, Antoine Berghs... [23 tot 28/6] -
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam 00201422.04.71 - di-zo ll-17u 
"Kunstschnee will schmilzen" - Lothar Hempel - installatie [tot 14/6] 
■ Melkweg Galerie
Marnixstraat409 -1017PHAmsterdam 0020/62437.77 - wo-zo 14-20u
Adi Nes [20/5 tot 7/6]
“De vis in de boom, over mensen van de Amazone” - Croné Evers [11/6 tot 5/7] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DE Amsterdam 0020/6255651 - di-zo 12-17u 
“Seamless, curatorial training programme" - Emmanuelle Antille, Massimo Barto- 
lini, Jessica Bronson, Choi Jeong Hwa, Sarah Ciraci, Olafur Eliasson... [tot 1/6] 
Fabrice Hybert [12/6 tot 16/8] 
■ Hortus Botanicus
PlantageMiddenlaan2A- 1018DD Amsterdam 0020/625.9021 -ma-vr9-17u 
za-zo ll-17u
“Amsterdams Beeldhouwers Kollektief, de Hortus als lusthof’ [17/5 tot 19/7] 
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 IE Amsterdam 0020/418.7003 - wo-\-za-Yzo 13-17u30 
di+do+vr9u30-17u30
JAS - schilderijen, installatie [tot 17/5]
“Schoonheid in de ruimte” - Peter Glandorff, Theo Niermeijer, Henk Hesselius, 
Simon Oud, Hubert Zeeman, Annemiek van Kollenburg - sculpturen [24/5 tot 28/6]

■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CX Amsterdam 0020/57329.11 - di-zo ll-17u
“Sieraden uit eigen bezif ’ [tot 24/5]
Carol Rama [tot 7/6]
Ernst Wilhelm Nay - schilderijen[tot 10/6]
Ram Katzir/Carol Rama [ tot 14/6]
“Industriële vormgeving uit de collectie” [16/5 tot 5/7]
“De Stenberg affiches” [16/5 tot 12/7]
Katharina Sieverding - fotografie [16/5 tot 12/7]
“Als golfslag op het strand. Ad Dekkers in zijn tijd” [20/6 tot 16/8]
Boris Michailov [20/6 tot 23/8]
“From the corner of the eye” - Tariq Alvi, Lukas Duwenhögger, Nicole Eisenman,
Jochen Klein, Wolfgang Tillmans, Catherine Ope,... [27/6 tot 23/8]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/57052/00 - ma-zo 10-17u
“Juwelen uit een fotocollectie, 19de eeuwse foto’s uit de collectie van de
Rijksuniversiteit Leiden” [tot 14/6]
“De Victoriaanse droom, symbolisme in Engeland” [tot 30/8]
‘Tekeningen van Vincent van Gogh - deel 3 Antwerpen en Parijs 1885-1888” [tot 6/9]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -1071ZD Amsterdam 0020/6732121 - ma-zo 10-17u
“Chapeau, chapeaux! 150 hoeden 1650-1960” [tot 14/6]
“Chinees porselein, 400 stukken uit de Ming- en Qing-dynastieën" [tot 28/6]
‘Tekenkunst uit de Gouden Eeuw” [25/4 tot 12/7]
“Zondag” - Catrien Ariëns - fotografie [10/5 tot 23/8]
“Duitse meubels geopend, kabinetten en kunstkasten van binnen en buiten” [30/5 
tot 30/8]
"Van tempera naar olieverf, veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst” [tot 30/8]

Apeldoorn 

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Chuichillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.9155 - di-za 10-17u zo 13-17u 
“Een genereus gebaar, een tentoonstelling n.a.v. een schenking” [tot 24/5] 
"Mesotica, hedendaagse kunst uit Centraal-Amerika" [20/5 tot 23/8] 
“Fotografie uit eigen collectie” [30/5 tot 6/9]

Arnhem 

■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811JL Arnhem 0026/4453775 - wo-zo 13-17u
“Heidebrand” - groepstentoonstelling [tot 17/5]
Frank Bruggemans, Liesbeth Doombosch, Gerard Venbrux, Marjon Gemmeke 
[23/5 tot 14/6]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg87-6812AAAmhem 0026/3512431 - di-za 10-17u zo 11-17u
“Losbol” - Ada Dispa - tekeningen [tot 17/5]
“Retrospectieve surrealist J.H. Moesman (1909-1988)” [tot 31/5]
“Een wereld van verschil, werk van kunstenaressen uit de collectie” [tot 28/6]

Assen 

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 -9402 KG Assen 00592/333131 - ma-vr 9-16u30
“15 kunstenaars uit de buurf’ [tot 28/5]
“Entr’acte” [2/6 tot 29/8]

Bergen 

■ Museum Kranen burgh
Hoflaan26-1861 CRBergen 0072/589.8927-di-zo 13-17u 
“Piet Wiegman (1885-1963), een veelzijdig kunstenaar" [tot 6/9]

Berg en Dal 

■ A frika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 0O24/684f2O.44 - ma-vr 10-17u za-zo 11-I7u 
"Madagascar, de zeboe als gids door heden en verleden" [tot 1/11]

Breda

n Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8-4811DK Breda 0076/53031.00 - ma-za 13-18u
Kamagurka [tot 17/6]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811EE Breda 0076/5143928 - do-zo 13-17u
“Hold still keep going” - Sarah Staton, Wim Saiki [tot 6/6]
“Post Sint-Joost, presentatie en afsluiting fotografie” [19/6 tot 5/7]
■ DeBeyerd
Boschstraat22 -4811GHBreda 0076/5225025-di-vr 10-17uza-zo 13-17u 
“Postcards from Black America, hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse kunst” - 
Jean-Michel Basquiat, Chakaia Booker, Renee Cox, David Hammons, Adrian 
Piper.. ./’Lightning 5; Warenzolder" - Tomoka Baba [tot 21/6]

Den Haag 

■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag 0070/365.8935 - ma-za 12-17u
“Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 20 kunstenaars in 5 verschillende
presentaties” [15/5 tot 5/9]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/3383131 - di-zo ll-17u
“Den Haag Sculptuur 98” - Rodin, Miro, Chadwick, Léger, Moore... [12/5 tot 14/7]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 00572/39.1434 - di-zo ll-17u 
“Niets houdt zijn eigen aanschijn” - Diane Dyckhoff [tot 7/6]

Domburg 

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357BE Domburg 00118/62.6655 - di-zo 13-17u
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [13/6 tot 1/11]

Dordrecht 

■ Pictura
Voorstraat190-192 - 3311 ES Dordrecht 0078/61375.62 - di-zo 14-17u 
“Beperkt houdbaar" - Giovanni Dalessi, Henk Olijve, Franky Bundel Monique 
Broekman, Theresa Rahder, Wouter Bakker/Peggy Wong Loi Sing - schilderijen 
[tot 21/5]

Eindhoven 

■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan - Eindhoven 0040/27552.75 - di-zo ll-17u
“René Daniëls, the most contemporary picture show” - schilderijen [tot 30/8]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/27552.75 - di-zo ll-17u
“René Daniëls, the most contemporary picture show” - tekeningen, gouaches [tot 
30/8]

Groningen 

■ Ziegler Groningen
Waagstraat 8-10 - Groningen 0050/525.1638 - wo-zo 13-17u
Wouter van Riessen, Tim Benjamin, Gerco de Ruiter, Marieke van der Lippe, 
Françoise Receveur, Otto Berchem... [10 tot 30/5]

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.6555 - di-zo 10-17u 
“Aanwinsten 1997-1998”/’Accenten, aanwinstenbeleid door Jos de Gruyter, 
Bram Westers en Frans Haks, 1955-1995"/’Behind the eye” - Désirée Dolron/ 
"Dutch posters” [tot 7/6]
■ Kunstcentrum Niggendijker *
Hcfstraat21 -9712 JA Groningen 0050/31236.91 -do-zo 14-17u30
Sabine Alders, Bert Boomsma, Marcha van der Hink,... [tot 31/5]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
NieuweKijkin ‘tJatstraat 104-9712SLGroningen0O5O/36357.91 -di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“Pacific inspirations” - Wil Wijchers - schilderijen [tot 2/6]
■ Centrum Beeldende Kunst Groningen
Trvmpsingel27- 9724DA Groningen 0050/368.01.60 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Over de grenzen van de schilderkunst" [tot 24/5]

Haarlem 

■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47 - 2011 Haarlem 0023/5185152 - di-za 12-17u zo 13-17u 
“Volmaakte vondelingen, een selectie uit nieuwe aanwinsten” [tot 17/5] 
■ Teylers Museum
Spaarne 16 - 2011CH Haarlem 0023/531.9030 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Maria Sibylla Merian (1647-1717), kunstenaar en onderzoeker" [tot 31/5] 
■ Galerie De Schone Kunsten
Zocherstraat 1D - 2021 DG Haarlem/0023/52530.73 - do-za 13-17u
“Haarlemse Stripdagen 1998” - Han Hoogerbrugge [-/6] 
"KunstRAI 98” - Kunstbeurs [23 tot 28/6]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48 -8051GCHattem 0038/44428.97 - di-za 10-17u 
“Grafiek van toen 1923-1936” - Jan Voerman jr. [tot 2/8]

Heemstede 

■ Raadhuis, Burgerzaal
Raadhuisplein 1 -Heemstede 0023/523.46.46 - ma-vr 9-17u
‘Welken 1990-1998” - Herman Geerdink [tot 20/5]
■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede 0023/547.0432 - wo-zo 14-17u
‘Wagenpark, over auto’s in de kunsf ’ [tot 28/6]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411 HKHeerlen 0045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Body and soul” - Sokari Douglas Camp, Owusu-Ankomah, Miguel
Petchkovsky [tot 14/6]

"GastcuratorTheuBoermans; het offer" [21/6 tot 13/9]

Helmond 

■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond 00492/52.65.78 - do-zo 13-17u
Marc Nagtzaam, Denneke Kouters, Cécile Verwaaijen, Johan Vossen, Leen
Bedaux, Marijke Spekman [tot 24/5]
Rogier Walrecht, Alexander Machiel, Nancy Ostermann, Geertjan Cornelissen, 
Mieke Stoltenborg [tot 46]

's-Hertogenbosch

■ Grafisch Atelier
Boschveldweg471 -5211 ‘s-Hertogenbosch 0073/61224.02 - do-zo 14-17u 
“De reproduceerbaarheid van de tijd, een project op het grensvlak van analoge en 
digitale techniek” - deel 1 [17 tot 31/5] - deel 2 [7 tot 21/6] - deel 3 [28/6 tot 12/7] 
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
‘Top in beeld, de visuele cultuur rond popmuziek, vanaf 1967" [tot 5/7]

Hilversum

E Exedra
Langestraat 52 - Hilversum 0035/6233138 - wo-za 12-1711 zo 14-17u
Maddy Arkesteyn [tot 7/6]
Claus H. George - mode [14/6 tot 17/7]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.0028 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
Paul Brandt [tot 24/5]
Joan Seyferth - keramiek [tot 7/6]

Laren 

■ Singer Museum
Oude Drift 1 - 725/ BS Laren 0035/5315656 - di-za ll-17u zo 12-17u 
“Duitse expressionisten, bedrijfscollectie Ahlers"/Ton Albers - aquarellen [tot 14/6] 
“Zonder omweg, oorspronkelijke kunst van verstandelijk gehandicapten” [28/6 
tot 20/9]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/21230.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u 
“De onzichtbare wandelaar" - Albert Jan de Haan - tekeningen [tot 28/6]

Maastricht 

■ Bonnefan tenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 0043/329.01.90 - di-zo ll-17u
"Hazenveld" - Marianne Aartsen [tot 17/5]
"Fabrica, colors of Benetton” [30/5 tot 6/9]
■ Hedah achter glas
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht 0043/3253031 - 12-18u
“Second original, blanco als het moef ’ - Franky DC, Jeroen Werner [17/5 tot 13/6]
■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht
“Second original, blanco als het moef’ - Franky DC, Jeroen Wemer [17/5 tot 13/6]
■ Hedah op wisselende locatie, Voormalige Bakkerij Kicken
Koestraat 12 - Maastricht
“Second original, blanco als het moef’ - Franky DC, Jeroen Wemer [17/5 tot 13/6]
■ Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 - 6211 KM Maastricht 0043/3503737- ma-zo 12-17u
“Magritte in druk” [10 tot 24/5]
“Open dagen tentoonstelling” [20 tot 28/6]

Middelburg 

n De Vleeshal
Markt - Middelburg 001181675523 - di-zo 13-17u
Nedko Solakov [17/5 tot 21/6]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg 00118/62.6655 - ma-za ll-17u zo 12-17u 
“Zeeuwse kunstenaressen, een keuze uit de collectie” - Wies de Bles, Eveline van 
Duyl, Teja van Holten... [tot 24/5]
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [13/6 tot 1/11]
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■ GHL
Gravenstraat 63 -4331KN Middelburg <&O118I613599 - di-zo 13-17u
Bregje de Heer [15 tot 24/5]

Nijmegen 

■ Centrum Beeldende Kunst
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen &026/351.13.00 - wo-zo 12-17u 
“Slipstream” - Robert Suermondt, Dora Garcia, Pierre Bismuth, Erik Wesselo, 
Peter Stel [24/5 tôt 22/6]
• Galerie Beam
Pijkestraat4 - 6511 BP Nijmegen @024/360.61.00 - wo-zo I3-17u
Marcel Kaptein - installatie [tot 17/5]
“Slipstream” - Robert Suermondt, Dora Garcia, Pierre Bismuth, Erik Wesselo, 
Peter Stel [24/5 tôt 22/6]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen @024/360.17.46 - do-zo 13- 
17u
“Slipstream” - Robert Suermondt, Dora Garcia, Pierre Bismuth, Erik Wesselo, 
Peter Stel [24/5 tot 22/6]
■ Oogappel
Scharsestraató - Weurt (bij Nijmegen) @024/354.1231 - za-zo 12-17u
“Oogappel” - Coen Vernooij, José Seeling, Marena Seeling [16 tot 31/5]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss @0412/629328 - di-zo 12u30-16u30 
“De stad in de kamer’ ’ - Korrie Besems, Jan de Bie, Lonnie van Brummelen, 
Jolanda Traa, Giny Vos, Mieke van Wijk... [tot 21/6]

Roosendaal

•Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal @0165/56.6485 - di-zo 14-17u
Josephine Rutten, Paul Corvers - beelden, schilderijen [tot 18/5]

Rotterdam 

■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam @010/4132680 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Holland-AmerikaLijn 125 jaar" [tot 20/9]
“Nederlanders in Nagasaki, Japanse prenten uit de 19de eeuw” [27/6 tot 1/11]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150 -3011KZRotterdam @010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
Ruud Hiel, Dominique van Osta - beelden, schilderijen, tekeningen [tot 17/5] 
“De zonde, wereldtentoonstelling V” - Astrid R. Bakker, Herman Baljet, Eloy 
BGM Everwijn, Henk van Gelder, Marita ter Hark, Willem van Hest... [23/5 tot 
28/6]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22-3011 CLRotterdam @010/4135055 - wo-zo 12-17u
Stefanie Zoche [17/5 tot 28/6]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam @010/4145151 - wo-zo 13-17u
Frank Sciarone [tot 27/5]
"Zomertentoonstelling" [24/5 tot 6/9]
■ RAM Foundation
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam @010/4123133 - op afspraak
Karin Arink [tot 15/6]
■ Rotterdamse Schouwburg
Scbouwburgplan25-3012 CLRotterdam @010/404.41.11
Karin Arink [tot 10/6]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam @010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Vóórwerk 6” - Annemiek de Beer, Madeleine Berkhemer, Raymond Cuijpers, 
Philippine Hoegen, Vanessa Jane Phaff [tot 24/5] 
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 -3012 BMRotterdam @010/213.0991 - wo-zo 13-18u
Paul Cox, Otto Egberts [tot 31/5]
Sigmund de Jong, Ditty Ketting [6/6 tot 5/7]
■ De Vaalserberg
Witte de Withstraat44 - 3012 BR Rotterdam @010/41488.74 - do-zo 13-17u 
“Niet de kunstvlaai" - concept Alerta de Jong & Jeroen Teunissen [30/5 tot 7/6] 
Rachél de Boer [9/5 tot 7/6]
Justin Bennett [13/6 tot 12/7]
“Women in Art, the remixes 1998” - http://www.22.nl/vaalserberg [vanaf 1/5]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de WithstraOt63 - 3012 BN Rotterdam @010/21320.11 - di-zo ll-17u 
“Rauw op het lijf, hedendaagse Nederlandse modefotografie" - Frans Ankone, 
Cometh, Inez van Lamsweerde, Joke Robaard, Jan Weitas... [17/5 tot 9/8] 
■ Goethe Institut Rotterdam
‘s-Gravendijkwal50-52 - 3014 ED Rottendam @010/43654.11 - di-do 10-19u vr 
10-17u za-zo 13-17u
“Onderdrukking en bevrijding, dienstweigeraars en deserteurs in het Derde Rijk” 
[tot 24/5]
“Dolly” - Andreas Exner - fotogrammen [16/5 tot 12/6]
"Momentaufnahme! Baustelle Berlin! Bundesbauteri’ - Hans Schlupp - fotografie 
[tot 28/6]
“Teutonia, nach dem Spiegel ist vor dem Spiel” - Andreas Teichmann [20/6 tot 3/ 
7
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark18-20 - 3015 CX Rotterdam @010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 11- 
17u
“Verzachtende omstandigheden, tapijtontwerpen voor het gerechtshof in Den 
Bosch” - Rob Birza, Mariene Dumas, Jeff Wall, Henri Jacobs... [tot 17/5] 
"Us is the Useum, the Useum is us” - Lauran Schijvens [tot 24/5]
“Het laatste avondmaal, 8 eeuwen Europees bestek” [tot 24/5]
‘Francis Picabia, late schilderijen (1933-1953)” [tot 31/5]
"Picabia en zijn invloed op moderne kunsf ’ [tot 7/6]
“Dutch ceramics” [tot 7/6]
“Uit het leven gegrepen, genreschilderkunst uit de 17de eeuw"P'Minnelust en
Reyne Liefde, liefdessymboliek op gebruiksaardewerk rond 1600" [tot 28/6]
“English ceramics of the collection" [20/6 tot 9/8]
Walter van Beirendonck [6/6 tot 9/8]
“Sculptors’ drawings and works” [27/6 tot 6/9]
“Modem art acquisitions from 1985” [20/6 tot 6/9]
“Het museum van de 19de eeuw” [30/5 tot 6/9]
"I rip you, you rip me (honey, we’re going down in history)” - Mike Kelley, Jim 
Shaw - muziekperformance [30/5 tot 27/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam @010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u 
“Uitbreiding Museum Boijmans Van Beuningen” - Robbrecht & Daem [tot 17/5] 
Andries Botha - installatie/ The housing generator’ ’/”Landscape” - Titus 
Matiyane [tot 24/5]
‘The ball I threw, hommage aan Aldo en Hannie van Eyck” [tot 24/5]
Van Nieukerken [23/5 tot 26/7]
Alvar Aalto [15/5 tot 16/8]
■ Galerie Liesbet h Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EERotterdam @010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
J.M. Sicilia & R Serra/Albert Verkade [tot 17/5]
Charles Clough, Herbert Egl, Mieke Groot [22/5 tot 12/7]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AARotterdam @010/440/0301 -di-za 10-17uzoll-17u 
“Colons, koloniale invloeden op Afrikaanse kunsf’ [tot 1/6]
“British sportscar design” [tot 21/6]
“Dit Afrika” - Roger Ballen - fotografie [tot 21/6]
“Look at me! Britse modefotografie van 1950 tot heden” [17/5 tot 9/8]
“Brons uit de hele wereld, van Boeddha tot Rodin” [27/6 tot 6/9]
■ Centrum Beeldende Kunst Villa Alckmaer
Westersingel83 - 3015LCRotterdam @010/43659.99-wo-vr 12-17u
T rip you, you rip me, honey we’re going down in history” - The Stooges, The 
MC5, Destroy All Monsters - muziek, beeldende kunst [5 tot 28/6] 
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade25-3016DMRotterdam@010/4112201-di-vrl0-17uza-zoll-17u
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [19/9 tot eind 1998]
■ Complex Kaus Australis, Niemandsland
Melanchtonweg 137- 3045 Rotterdam @010/4253789 - vr-zo 14-17u 
“Roman Signer, 3 nieuwe installaties” [16/5 tot 15/6]

■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam @010/412.40.48 - di-zo 14-17u
Daniël Levi, Walter Herfts, Otto Snode [tot 4/6]
“Een zomer met multiples” [7/6 tot 23/7]
■ Museum Hillesluis
Riederlaan 200 - 3074 CLRotterdam @010/41986.98 - ma-vr 10-17u 
“Kruisigingen” - Stefan Belderbos, Helmi Cuypers, Bert Vredegoor, Ellie 
Verduijn, Ruud Koek... [tot 19/6]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - Scheveningen @07013585857 - di-zo ll-17u
Karel Appel - beelden [tot 23/8]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-3111 HL Schiedam @010/24636.66 - di-za ll-17uzo 12u30-17u
“Keuze uit schenkingen 1997” - Armando, Bram Bogart, Constant, John
Körmeling, Anton Rooskens, Jos van Merendonk... [16/5 tot 12/7] 
"Aleida van Henegouwen en Lidwina, 2 vrouwen van Schiedam, 1250-1598” 
[tot 3/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard @046145134.60 - di-vr 11 -17u za-zo 14-17u 
"Depotopstelling" [vanaf 8/3]
Krien Clevis, Wim Cans - fotografie, keramisch werk [16/5 tot 14/6] 
“The Rwanda project 1994-1998, let there be light’ - Alfredo Jaar - fotografie, 
installaties [tot 14/6]
“De zomer van 1998” [20/6 tot 23/8]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekweg 113 A - 6132 Sittard @046/45236.86 - wo-zo 14-17u 
“Speakers comer, Riki Simons” [17/5]
David Bade, Rob van A vesaath, Sahin Sisic, MC. Pret [tot 31/5] 
“Romanzero” - zomerfestival - Berlinde De Bruyckere, Pi Backus, Joop 
Lommertzen, Ton Franssen, Theo Lenders... [14/6 tot 26/7]

Tilburg 

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 -5017KCTilburg @013/584.10.10 - di-vr 10-17uza-zo 13-17u 
do 10-21u
“Kunst in opdracht, kunst in de openbare ruimte van Tilburg 1995-1998’7 
’’Overexposed” - Rob Moonen [tot 30/5]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 -5041 EA Tilburg @013/54383.00 - di-zo ll-17u
Thomas Schiitte - beelden, tekeningen, fotowerken [tot 21/6]
“De tuin van John Körmeling” [tot eind zomer 1998]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96 -5046 GN Tilburg @013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Razend rood en blits blauw, een kindertentoonstelling over kleur" [16/5 tot 13/9] 
“Van Sint Severus tot Spermahartje, een beeld van het museum 1958-1998” [30/5 
tot 20/9]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 -3511 PP Utrecht @030/231.9995 - wo-zo 13-17u30
“Altered states” - Matt Mullican - Festival a/d Werf [22/5 tot 31/5]
“Make over" - Otto Berchem [7/6 tot 5/7]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat107- 3513 SE Utrecht @030/2315355 - ma-vr 10-17uza-zo 13-17u 
‘Festival a/d Werf; Altered states” - Matt Mullican, Udo Rondinone, Stan
Douglas... [22 tot 31/5]
“Showrooms” - Christian Denzler, Walter Obholzer, Willem Oorebeek [tôt 31/5]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo @077/3513457 - di-vr 10-16u30 za- 
zo 14-17u
“Kees Verwey, de kunst van het aquarelleren” [tot 1/6]
“Schoolvoorbeelden, de Limburgse school in internationaal perspectief ’ [13/6 tot 6/9]

Vlieland 

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat99 -8899AD Vlieland @0562/45.16.00 - wo+za-zo 14-17u 
“De wereld in een zandkorrel” - Frida Holleman [tot 14/6]
Hans Buenk - aquarellen [20/6 tot 11/10]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
Bellamypark 19-4381CG Vlissingen @0118/4124.98 - ma-vr 10-17u za-zo 13- 
17u
“Deities, delicacies and frivolities” - Jacqueline Ilgen van Rooijen - objecten/ 
"Soft-ceiling" - Melanie de Vroom [tot 2/6]
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [13/6 tot 1/11]

Woerden 

■ Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6 -3441BG Woerden @0348/43.1797- di-vr 13-17u za-zo 13-16u
“Omerta” - Guido Vlottes - schilderijen [tot 1/6]

Zutphen 

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 - 7201 JLZutphen @0575/51.6878 - di-vr ll-17u za-zo 13u30- 
17u
“Geloof beloond, devotieprentjes” [tot 7/6]
Harm van der Wal - tekeningen [21/5 tot 30/8]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88- 7216DEZutphen @0575/51.6878- di-vr ll-17u za-zo 13u30- 
17u
“De Koningin in Zutphen” - sculpturen, grafiek [tot 17/5]
Giampaolo Babette - juwelen [16/5 tot -/7]
“Jeanne Bieruma-Oosting (1998-1994)” [19/6 tot 6/9]

Oostenrijk

Krems 

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 -3504 Krems @02732/82.669
“In the realm of phantoms” - fotografie [tot 1/6]

Salzburg 

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg @0662/84229.40 - di-zo 10-17u 
"Öffentlicher Raum/public space, Salzburg 1997-98” - Luc Deleu, Dieter Huber, 
Kai Kuss, Marion von Osten, Andreas Siekmann.. ./"Covering the room, 
Ausstellung als politische Erzahlfomr” - Florian Pumhösl [tot 24/5] 
“40 Tage 20 Ausstellungen" [8/6 tot 17/7]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien @01/5875307- di-za 10-18u
“Das Jahrhundert der kiinstlerischen Freiheit, 100 Jahre Secession” [tot 21/6]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien @01/52189-0 - dagelijks 10-18udo 10-20u
“A view from Australia” - Tracey Moffatt [tot 7/6]
“Crossings, art to see and to hear ’ - Mario Airo, Richard Artschwager, Angela 
Bulloch, Henning Christiansen, Martin Creed, Angus Fairhurst... [29/5 tot 13/9] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien @01/5049880 - di-vr ll-18u do ll-20u 
za-zo ll-16u
‘Walter Pichler, prototypes 1966-’69" [14/5 tot 9/8]

Spanje

Barcelona 

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaçc dels Angels 1 - 08001 Barcelona @093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15u
Miquel Barcelo/”Documenta 7,1982, a vision of the European painting of the 
momenf ’ - Georg Baselitz, Sandro Chia, Jiri Georg Dokoupil, Markus Lüpertz... 
[tot 21/6]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona @03/48703.15 - <ü-zo ll-20u
Dan Graham [12/5 tot 12/7]

Zwitserland

Basel 

■ Kunstmuseum Basel
St.-Alban-Graben 16-4000Basel @061/271.0828 - di-zo 10-17u
“Cézanne, Picasso, Braque, der Beginn des Kubistischen Stillebens" [tot 28/6]
“Andy Warhol, dessins 1942-1987” [tot 19/7] 
•

Pfluggasslein3 -4001 Basel @061/261.14.13 - di-vr 13-18u za 10-16u zo 10-13u 
“Le regard sur le lieu, travaux d’étudiants de la chaire Arduino Cantafora, 
Lausanne” [tôt 24/5]
■ Museum für Gegenwartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel @061/2728183 - di-zo 10-17u
"Cremaster 1” - Matthew Barney [tot 28/6]
Elizabeth Peyton [tot 9/8]
■ Basel Art Fair
Messeplatz 1 -4021 Basel @061/6862020 - wo-zo ll-19u ma ll-18u
“Art Basel 29’98" - kunstbeurs [10 tot 15/6]

Bern 

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem @031/3510031 - di 10-21u wo-zo 10-17u 
‘White noise” - Lutz Bacher, Havé Graumann, Jaki Irvine, Liza May Post, 
Gillian Wearing... [20/5 tot 28/6]

Fribourg 

■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames22-1700Fribourg @037/232351 -di-vr 14-18uza-zo 14-17u 
‘Technoculture, computer worid” - Stefan Altenburger, Lia B, Heidi Specker, 
Gerwald Rockenschaub, Thomas Bayrle... [tot 24/5]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Tribschenstrasse 61 - 6005 Luzern @041/41090.40 - wo 12-20u do-zo 12-17u 
“Photographie & Video” - Thomas Struth, Klaus vom Bruch [tot 17/5]

Zürich

■ Museum für Gegen wartskunst
Limmatstrasse 270- 8005 Zurich @0112772050 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
"Superstructure" - Angela Bulloch [tot 14/6]
"Tronie, group show” [27/6 tot 9/8]
■ Ku nsthof Zürich, Schule für Gestaltung
Limmatstrasse 44 - 8005 Zürich @01/44621.11
"Malerie" - Adrian Schiess [tot 30/8]
■ Kunsthalle Zurich
Limmatstr-afie 270 - 8005 Zurich @01/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
Thomas Demand [tot 24/5]
Jean-Frédéric Schnyder [6/6 tot 9/8]
■ Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich @01/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
"Ferdinand Hodler, Fotoalbum” [tot 24/5]
“Ferdinand Hodler, Tanz und Streit" [tot 7/6]
“Die Sammlung Bernhard Mayer” [19/6 tot 23/8]
"Freie Sicht aufs Mittelmeer, junge Schweizer Kunst mit Gasten und Gastmahl" 
[5/6 tot 30/8]
■ Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich @01/44621.11 - di-vr 10-18uza-zo 10-17u
“Standardhauser, das eigene im Allgemeinen" [tot 28/6]
“100 Jahre Schweizer Werbefilme" [27/5 tot 9/8]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 juli 1998. Gegevens voordeagenda moeten 
binnen zijn vóór 15 juni 1998 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue of De Witte Raaf will be released on 1 July 1998. Please send your 
information before 15 June 1998 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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Brieven
Ten geleide...

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

DE CRITICUS ALS CONNOISSEUR. REACTIE OP 
EEN KOORD VOORDE KIJKER VAN JEROEN BOOM
GAARD EN HELPENDE HANDEN VAN DIRK 
PÜLTAU (DE WITTE RAAF, NR. 72, MAART 1998).

In de tijden van het hoog-modemisme, laten we maar zeggen 
de jaren ’50, toen het vertoog van Clement Greenberg als een 
virus de praktijken van musea en die van andere kunst- 
professionals ging bepalen, sprak men op haast religieuze 
toon over de ‘aanwezigheid van het kunstwerk’. Een ge
slaagd kunstwerk zou zich in zijn pure visualiteit en 
onmiddellijkheid aan de kijker openbaren. Ik gebruik het 
woord ‘openbaren’ doelbewust, want in deze nu gedateerde 
kunstpraat worden tal van religieuze en metafysische kwali
teiten aan kunstwerken toegeschreven.
De taak van het museum was vanuit zo’n kunstopvatting 
betrekkelijk eenvoudig. Omdat kunst puur visueel en als 
ervaring onmiddellijk zou zijn, mocht het museum niets 
uitleggen, geen context aanbrengen, want daarmee zou de 
‘integriteit’ van het kunstwerk geschaad worden. In de vrije 
indirecte rede die Dirk Pültau hanteert om deze kunst- en 
museumopvatting te karakteriseren: “De kunst is wat ze is, 
en dat toont het museum. Verder is elk woord te veel”. Het 
soort kunsteducatie dat in de jaren ’60 opgang maakte in de 
museumwereld staat zo goed als haaks op de implicaties van 
deze verheven kunstopvatting. Deze was eerder het gevolg 
van de inmenging van politici die maatschappelijk rende
ment wilden voor een breed, laag geschoold publiek van de 
door hen gesubsidieerde kunstinstituten.
Maar sinds al een jaar of twintig hebben andere kunst
opvattingen opgang gemaakt. In de hedendaagse cultuur is 
visualiteit niet langer puur of onmiddellijk, maar is deze juist 
in diskrediet gebracht. Kijken is niet langer geloven. Deze 
culturele verschuiving heeft onder meer tot specifieke kunst
praktijken gevoerd, die onlangs door Ralph Rugoff adequaat 
‘forensisch’ genoemd zijn. Deze kunstpraktijken bestaan uit 
werken die zich voordoen als ‘ontlichaamde’ constellaties 
van tekens die door de kijker gelezen moeten worden. Omdat 
het ‘lichaam’ vermoord is en in die zin ontbreekt, wordt de 
toeschouwer door het kunstwerk gepositioneerd, door het 
werk tot een onderzoekende detective gemaakt. Het kunst
werk is niet langer onmiddellijk aanwezig, maar is ‘slechts’ 
een clue en voorlopig. Een samenstel van tegenstrijdige 
elementen, waarbij consequent stukken van de ‘puzzel’ 
ontbreken, moet door de kijker verwerkt worden. En als in 
een goede Borgesiaanse detective, wanneer het werk vanuit 
een andere invalshoek bekeken wordt, dan veranderen de 
betekenissen radicaal.
De modernistische kunstopvatting liet zich niet tot 
modernistische kunstwerken beperken. Ook de kwaliteiten 
en betekenissen van bijvoorbeeld de werken van Chardin 
gingen op modernistische wijze gearticuleerd worden. En 
musea konden op modernistische wijze gerund worden. Zo 
zette Wim Beeren tijdens zijn directoraat een streep onder de 
educatieve afdeling van Museum Boijmans van Beuningen, 
omdat kunstwerken voor zichzelf spreken, en van nature al 
een educatieve uitstraling hebben. Hetzelfde gebeurt nu met 
wat we enkele jaren geleden nog de postmoderne kunst
opvatting noemden en ik voor de gelegenheid en in navol
ging van Rugoff de forensische kunstopvatting zou willen 
noemen. Deze forensische kunstopvatting is niet slechts van 
toepassing op hedendaagse kunst, maar bepaalt ook op 
fundamentele wijze onze omgang met kunst uit andere 
perioden. En hij dwingt ons een nieuwe invulling te geven 
aan het museum en de positie van educatie daarin.
In tegenstelling tot het ‘puur’ modernistische museum waar 
Jeroen Boomgaard met nostalgie naar terugkijkt, gaat men er 
in een forensisch museum niet meer van uit dat kunst is wat 
ze is en ook niet dat er een kloof is tussen kunst en publiek die 
door middel van kunsteducatie gedicht zou moeten worden. 

Ook probeert zo’n museum kunstwerken geen “lijfelijke 
tastbaarheid” te geven alsof het in het museum om een 
intieme ontmoeting tussen twee geliefden gaat. Het 
forensische museum heeft een punt gezet achter dit soort 
mystificerende en kleffe metaforiek dat de indruk probeert te 
wekken dat we niet met representaties maar met mensen van 
vlees en bloed van doen hebben.
Het forensische museum ziet educatie ook niet langer in enge 
zin als ‘les aan kinderen’ of als een activiteit waarvan de 
verantwoordelijkheid op een afdeling educatie afgeschoven 
kan worden. Het forensische museum vat educatie in brede 
zin op. Zo gauw een museumactiviteit een overdrachtsrelatie 
met het publiek tot doel heeft, is deze educatief. Vanuit dit 
opzicht is iedere tentoonstelling als zodanig al een vorm van 
educatie. Daarom kan ik me geheel vinden in de slotwoorden 
van Pültau: “Een goede tentoonstelling veinst geen identifi
catie met ‘de kunst’ of ‘de kunstgeschiedenis’ en heeft dan 
ook geen helpende handen nodig. Ze toont zichzelf reeds als 
een spreken over kunst. Ze legt haar kaarten op tafel, expli
citeert haar uitgangspunten en geeft toelichting bij haar 
handelingen. Ze is zelf zo didactisch mogelijk.” Maar het is 
jammer dat juist Pültau zich met zijn actuele visie op museum- 
educatie slechts richt op enkele musea in België waar educa
tieve medewerkers blijkbaar nog steeds tot taak hebben de 
kloof tussen kunst en publiek te dichten.
Boomgaard daarentegen richt zich in zijn stuk op het nieuwe 
educatieve beleid van Museum Boijmans Van Beuningen 
waar juist vanuit zo’n forensische opvatting wordt gewerkt. 
Zijn kunst- en museumopvatting is echter hopeloos geda
teerd, en kan in de woorden van Pültau als typisch “humanis- 
tisch-modernistisch" gezien worden. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat hij zich als een dolende ridder in 
Boijmans voelt. Dit museum wil niet langer een kloof 
dichten maar wil kijkers op een spoor zetten. Dat spoor zal 
nooit tot de waarheid van het kunstwerk voeren of tot haar 
lijfelijke tastbaarheid (God beware ons!), maar moet het 
bezoek wel tot een zoekende, explorerende, en dus zinvolle 
ervaring maken. De kijker moet als een detective verbanden 
gaan leggen, zonder bij het ontbrekende lichaam uit te 
komen. Het forensische museum probeert niet autoritair een 
enkele kunstopvatting aan het publiek op te leggen (kunst is 
aanwezigheid, kunst is lijfelijke tastbaarheid), maar geeft 
meerdere opties ter overweging, zodat steeds weer andere 
samenhangen zullen ontstaan als de kijker deze opties inder
daad aangrijpt. Boijmans ziet het eerder als haar taak om 
uiteenlopende vertogen rond het kunstwerk aan te brengen. 
Deze vertogen brengen ieder voor zich, op verschillende 
manieren, een invalshoek op kunst aan waardoor een enkel 
aspect ervan geactiveerd wordt.
Camiel van Winkel suggereert in zijn overigens boeiende 
artikel in hetzelfde nummer van De Witte Raaf dat de huidige 
educatieve doelstellingen van musea als excuus gebruikt 
kunnen gaan worden om door de knieën te gaan voor de 
maatschappelijke aversie jegens ontoegankelijke kunst en 
dat kunsteducatie tot versimpeling van tentoonstellingen zal 
leiden. Ik ben daar geenszins bang voor, want de kunst
educatie van nu is niet dezelfde als die van de jaren ’ 60 of ’ 70. 
Wanneer musea uit durven gaan komen voor het feit dat ze 
een overdrachtsrelatie met het publiek aangaan (hoe ze dat 
ook doen), dan kunnen ze die relatie bewuster en doelmatig 
gaan vormgeven. Tentoonstellingen worden daar eerder 
complexer dan simplistischer door. Ze worden immers spe
cifieker en kunnen minder leunen op vage, algemene clichés. 
De gêne voor museumeducatie die nu met name uit de 
stukken van Boomgaard en Pültau spreekt, is uiteindelijk een 
ontkenning van dat wat een openbaar museum is: een plek 
waar een overdrachtsrelatie tussen kunst en publiek is inge
richt. De vraag is daarom niet: doen we wel of doen we niet 
aan educatie, maar hoe doen we het.
Het modernistische museum waarvoor elk woord of elke 
vorm van educatie te veel is, is vanuit dit opzicht een zeer 
extreme educatieve praktijk. In haar indoctrinatie van het 
publiek met een enkele kunstopvatting (niet als mogelijke 
visie, maar als de Waarheid gepresenteerd), kan deze vorm 
van educatie vanwege haar puristisch ideaal totalitair ge
noemd worden.
Zoals Boomgaard aangeeft, houdt men in Museum Boijmans 
rekening met doelgroepen voor een tentoonstelling. Dat 
betekent voor hem dat de “individuele bezoeker (...) al voor 
zijn binnenkomst tot groep gecodeerd is”. Als een verstokte 
humanist gelooft Boomgaard niet alleen in de 
zaligmakendheid van zijn modernistische kunstopvatting, 
maar ook in die van “het individu”. Kunstpraktijken en 
kunsttheorie van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn aan 
hem niet besteed geweest. Een expliciet doelgroepenbeleid 

voeren betekent voor B oij mans echter dat de publieksfunctie 
van het museum, die van overdracht, niet langer verdrongen 
wordt. Een voorwaarde voor overdracht, voor communica
tie, is dat de spreker (het museum) “zijn kaarten op tafel legt” 
(Pültau). Dat betekent dat het tentoonstellingen niet moet 
inrichten alsof een almachtige God die over de Waarheid van 
Kunst en Kunstgeschiedenis beschikt, gesproken heeft. 
Museumconservatoren stellen met al hun beperkingen visies 
of invalshoeken op kunstwerken voor. Zo weet de toeschou
wer wat voor specifieke ‘taal’ hier gesproken wordt, welke 
ordenende hand hier bezig geweest is. Een tweede voor
waarde voor overdracht bestaat erin dat het museum reke
ning houdt met achtergrondkennis, intellectuele en histori
sche bagage van het publiek. Wat dat betreft moet het 
museum keuzes maken, want bezoekers verschillen in ach
tergrond. Maar dat wil weer niet zeggen dat ‘het’ publiek 
slechts uit individuen bestaat, zoals Boomgaard zo graag zou 
willen. Publieksonderzoeken wijzen al sinds jaar en dag uit 
dat ‘het’ publiek noch homogeen, noch een samenraapsel 
van individuen is. Er zijn duidelijke groepen daarin te onder
scheiden met specifieke profielen. Wanneer je als museum 
de taal die je kiest te spreken afstemt op de doelgroep die je 
wilt bereiken met een tentoonstelling dan vergroot dat de 
kans op overdracht.
Museum Boijmans lijkt nu al succes te hebben met dit 
gedifferentieerd publieksbeleid. Een publiek dat Boijmans 
in het verleden nauwelijks bezocht, is de groep van middel
bare scholieren en met name die van studenten. Sinds 
Boijmans ertoe overgegaan is om ook theoretische visies op 
kunst in het tentoonstellingsbeleid een plaats te geven, die
nen groepen studenten van (kunst)historische opleidingen, 
of van kunstacademies zich ineens voor rondleidingen aan. 
Zo individueel is deze groep dus niet. De leden ervan delen 
behoeften en, althans in Nederland, een gebrek aan een 
intellectueel, kunsttheoretisch kader voor de opleidingen die 
zij volgen. Sinds Boijmans plaats inruimt voor theoretische 
visies in het museum, weten ook zij de weg naar Boijmans te 
vinden.
De verbinding tussen een modernistische kunstopvatting en 
een afkeer van kunsteducatie is zelf echter niet zo wereld
vreemd als de opvatting suggereert. Deze dient een duidelijk 
belang. De bespreking van Boomgaard is niet alleen 
doordesemd met een modernistische kunst- en museum
opvatting. Ook het 19de-eeuwse ideaal van de ‘connoisseur’ 
klinkt mee: de kunstkenner, die beschikt over het onder
scheidend oog. De connoisseur is van oudsher ook het 
rolmodel van de museumconservator geweest. De ware 
connoisseur (een individu natuurlijk) ziet in een mum van 
tijd of een Vermeer echt of vals is, of een werk kunst of kitsch 
is. Connoisseurschap is geen vaardigheid die je kan aanleren, 
maar een talent waarmee je geboren moet zijn. Kunst
educatie is dus vanuit de optiek van de connoisseur verloren 
tijd. Het 19de-eeuwse personage van de connoisseur is al 
generaties lang verantwoordelijk voor intimiderend en dus 
slecht kunsthistorisch onderwijs. Wanneer de student kunst
geschiedenis de kunstpraat van zijn docent niet begrijpt, de 
zin van de problemen die deze behandelt niet ziet, dan heeft 
deze student ‘het niet in zich’. De kunsthistoricus of de 
traditie die hij belichaamt, is aldus nooit onderhevig aan 
kritiek en hoeft zich nooit bloot te stellen aan discussie. In 
zijn zekerheid over wat echte/goede kunst is, en hoe deze het 
best recht gedaan wordt, hanteert Boomgaard een kunstpraat 
waar onze voorvaderen zich van bedienden. Ook heden
daagse kunstcritici kunnen er blijkbaar belang bij menen te 
hebben, zich zo’ n rol van onbespreekbare deskundigheid aan 
te meten. Maar de bezoekers van een forensische tentoon
stelling zijn wellicht beter uitgerust voor de door de kunst 
toegemeten participatie dan de connoisseur die kijkt, ziet, 
maar ervoor terugdeinst om zijn eigen blik onder de loep te 
nemen.

Ernst van Alphen

Ernst van Alphen is Hoofd Communicatie van het Museum 
Boijmans Van Beuningen

Een nieuwe Hedendaagse Kunstgalerij in Antwerpen

SKERRITT CONTEMPORARY ART
(schilderijen - beeldhouwwerk - fotowerk)

Grote Goddaard 16 (nabij Minderbroedersrui) 2000 Antwerpen — tel - fax : 03/234 09 06
Open van di tot za 13u - 19u en op afspraak

Gwen ROC'H (Schilderijen) —12 mei - 27 juni 1998

Patrick LAUMOND (Schilderijen) — 30 juni - 5 september 1998
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