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Schaalvergroting

Ergaatgeen week voorbij of er wordt ergens 
ter wereld een megafusie of grootschalige 
overname aangekondigd: Thyssen en 
Krupp, Citicorp en Travelers, Daimler-Benz 
en Chrysler, enzovoort. Vaak gaat het hard 
tegen hard, zoals bij de strijd voor het zeg
genschap over Rolls-Royce, waar BMW on
danks zware chantage uiteindelijk de dui
men moest leggen voor VW. In eigen land 
was de fusie tussen CERA en Kredietbank 
nauwelijks een feit of de strijd rond de 
Generale Bank barstte los, met als overwin
naar, niet het Nederlandse ABN-AMRO, 
maar het Belgisch-Nederlandse Fortis. Nog 
voor het einde van de retrospectieve René 
Magritte, die met de steun van de Generale 
tot stand kwam, was de sponsor zelf opge- 
doekt. Een primeur van formaat!
Met deze overnames zijn sommen gemoeid 
die doen duizelen. Zo telde Daimler-Benz 43 
miljard dollar neer voor Chrysler, en be
draagt de gezamenlijke omzet van Thyssen 
en Krupp jaarlijks 63 miljard dollar. De 
zakencijfers van sommige bedrijven belo
pen nu reeds meer dan het Bruto Nationaal 
Product van sommige landen. General Mo
tors zet bijvoorbeeld meer om dan Dene
marken, Exxon meer dan Noorwegen, en 
Toyota meer dan Portugal.
Deze ontwikkelingen roepen fundamentele 
vragen op, eerst en vooral met betrekking 
tot het democratische deficit waarmee ze 
gepaard gaan. De gedachte dat de politiek 
(of het volk dat de politiek vertegenwoor
digt) de touwtjes in handen heeft, is onhoud
baar geworden. Is het dan niet vreemd dat 
deze illusie bijna dagelijks wordt gekoesterd 
en onderhouden in de media? Al het gezwets 
over politieke verantwoordelijkheid gaat per 
definitie voorbij aan de werkelijke krachten 
die het sociale en culturele leven in onze 
westerse maatschappijen dommeren.
Officieel floreert het liberale model als nooit 
tevoren, bij nader toezien wordt het dage
lijks door de praktijk ondergraven. Het is 
toch duidelijk dat economische concurren
tie gewoonweg te duur is geworden. Dat 
bewijzen trouwens de massale ontslagen die 
steevast volgen op fusies of overnames. Het 
zijn in eerste instantie de marktaandelen 
van de concurrent die de overnemer interes
seren, en in tweede instantie zijn eventuele 
technologische voorsprong. Niet alleen de 
democratiedus,maarookdeliberalemarkt- 
economie zelf staatop het puntte imploderen. 
In dit nummer staan we, samen met Riccardo 
Petrella, uitgebreid stil bij deze ontwikke
lingen, en bij eventuele pistes om ze het 
hoofd te bieden. Sven Lütticken toetst een 
hele resem artistieke en filosofische ant
woorden op de kapitalistische markt
economie aan de praktijk van Atelier Van 
Lieshout Oskar Batschmann bespreekt de 
kunst van het grote formaat, de installatie, 
en Steven Jacobs gaat in op twee cineasten, 
Anthony Mann en John Ford, die zich con
fronteren met het grote formaat, meer be
paald de sublieme landschappelijke ruimte 
van de western.
Verder in dit nummer: Dirk Lauwaert over 
Burning with Desire - The Conception of 
Photography van Geoffrey Batchen; Rudi 
Laermans over de kunstsociologie van Niklas 
Luhmann, en Het Rijk der Vrouw, de derde 
aflevering van de strip De lage landen.
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De klippen van de mondialisering
De dringende noodzaak van een nieuw sociaal contract

1. Het heersende vertoog

Vandaag de dag overheerst in politieke, 
sociaal-economische en wetenschappelijke 
middens in noord eri zuid, west en oost, een 
vertoog dat de eigen tijd, het verloop van 
de actuele geschiedenis, wil verklaren (en 
legitimeren). Volgens dit vertoog zou de 
huidige mondialisering van de economie, 
van markten, bedrijven en kapitalen, sa
men met de ‘technologische revolutie’, 
waaronder de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, volop bezig 
zijn de 20ste eeuw ten grave te dragen en 
een derde millennium te baren.
Het nieuwe vertoog dat dagelijks in alle 
talen door de media van alle landen wordt 
uitgedragen, leert ons dat de huidige 
mondialisering een fundamentele, onaf- 
wendbare, onweerstaanbare dwang is ge
worden die niemand kan of zou kunnen 
bestrijden. De mondialisering zou op nooit 
eerder geziene schaal het leeuwendeel van 
de politieke, economische, sociale en cul
turele uitdagingen waarmee menselijke ge
meenschappen worden geconfronteerd, 
versterken en verscherpen. Het sleutel
woord in het heersende vertoog luidt dan 
ook: ‘aanpassen’. We moeten ons - zo 
wordt gezegd - aanpassen aan de mondiali
sering. Wie zich niet aanpast, zal worden 
uitgeschakeld. Elk overleven veronderstelt 
een doeltreffende aanpassing. Vandaar de 
eis tot mondiale competitiviteit van allen 
tegen allen. De competitiviteit is het nieuwe 
evangelie van de nieuwe universele we
reld der hoge technologie. Ze is de noodza
kelijke strategische optie geworden voor 
elk bedrijf, voor elke stad, regio, land of 
staat. Vandaar ook de idee dat de nieuwe 
technologieën het machtigste en doeltref
fendste instrument zijn om de competitivi
teit op de wereldmarkten veilig te stellen 
en te versterken.
Hoe komt het dat een dergelijk vertoog het 
heersende vertoog is geworden? De stel
ling die hier onder de aandacht en de kri
tiek van de lezer gebracht wordt, luidt als 

volgt: de overheersing van dit vertoog is 
het resultaat van de greep naar de macht (in 
vele opzichten gaat het ook om een 
herovering van de macht), naar de leiding 
en de controle over de verdelingsprocessen 
van de natuurlijke en immateriële hulp
bronnen in de meest ontwikkelde landen 
van deze planeet, door welbepaalde opvat
tingen en beleidsvormen. Deze opvattin
gen en beleidsvormen hebben de waarden 
en criteria, die eigen zijn aan de kapitalis
tische markteconomie, tot dé exclusieve 
referentiecriteria en maatstaven gemaakt 
van al wat goed, nuttig en nodig is, zowel 
op economisch gebied als op alle andere 
terreinen.

2. Bezielende principes en hoofdken
merken van de huidige mondialisering

De imperatief van de zelfregulerende 
wereldmarkt

De opvattingen in kwestie gaan uit van de 
idee - en de politiek-sociale en econo
mische krachten die haar verdedigen, heb
ben de bevolking weten te overtuigen - als 
zou het huidige verloop van de geschiede
nis in de hedendaagse samenleving neer
komen op een noodzakelijke, onverbidde
lijke en onvermijdelijke evolutie naar de 
vorming van één grote, geïntegreerde, zelf
regulerende wereldmarkt (The Single 
GlobalMarketPlace). Zo zou de logische, 
natuurlijke toekomst van de economie 
eruit zien, mede vanwege de technolo
gische ontwikkelingen inzake transport, 
informatie en communicatie die de we
reld in een global village zouden hebben 
herschapen. [1]
Wie deze natuurlijke en onafwendbare ont
wikkeling zou willen afremmen, verhin
deren of bestrijden, moet wel blind zijn en 
onverantwoordelijk: aan de geschiedenis 
ontkom je immers niet. De vorming van 
één geïntegreerde, zelfregulerende wereld
markt is - zo wordt ons verzekerd - onont
koombaar. Meteen wordt duidelijk waarom 

de leidende klassen in onze landen, met 
name in de voorbije twintig jaar, gemeend 
hebben dat hun voornaamste rol als over
heid erin bestond de ontwikkelingen naar 
de vorming van een wereldmarkt te bevor
deren en, ieder in eigen land, de gunstigste 
voorwaarden te scheppen opdat de inte- 
gratie/aanpassing van de lokale (nationale) 
markt in de wereldmarkt op de meest doel
treffende manier zou verlopen, in de eerste 
plaats ten voordele van de economische 
actoren die op de lokale markt opereren. 
De dagelijkse actualiteit sinds de jaren ’80 
liegt er niet om: de nationale staten hebben 
zich als voornaamste taak gesteld de best 
mogelijke integratie van de nationale eco
nomie in de wereldeconomie te bevorde
ren. Alles wordt onderworpen aan deze 
finaliteit: de investeringspolitiek, de tech
nologische vernieuwingen, het beleid op 
de arbeidsmarkt, het onderwijs en de vor
ming, de commerciële regelgeving, de fis
cale politiek en, in West-Europa, de inte
gratie in de Europese Unie. De politiek 
aangaande wetenschap en technologie (die 
het beleid inzake research and development 
dekt) is een schoolvoorbeeld van deze on
derworpenheid.

De technologie ten dienste van de industrie

Vanaf de jaren ’70 heeft de technologie 
duidelijk een steeds strategischer draag
wijdte en betekenis verworven, naarmate 
de wetenschap (de kennis) een van de 
sleutelfactoren werd bij de productie en 
herverdeling van rijkdom.
De technologische politiek is doordrongen 
van neo-Schumpeteriaanse opvattingen, en 
dus van de overtuiging (à la Kondratieff) 
dat onze economieën een nieuwe ontwik- 
kelingscyclus aanvatten, gesteund op de 
nieuwe informatie- en communicatie
technologieën. Deze politiek is het voor
naamste instrument geworden voor het 
smeden van een nieuw verbond tussen de 
overheid en de vrije marktmechanismen 
(de privé-bedrijven), in hun gemeenschap-



pelijke strijd om de competitieve integratie 
van de nationale economie in de wereldeco
nomie.
Dit verbond heeft zich concreet vertaald in 
een technologische ontwikkelingsstrategie 
ten dienste van de nationale kampioenen. 
Het basisprincipe van het openbare en pri
vate technologische beleid is de bevorde
ring van een politiek van het technologische 
aanbod: aanbod in de vorm van infrastruc
tuur (research, betere betrekkingen tussen 
universiteit en industrie, databanken, infor
matie- en communicatiesystemen, transport, 
universitaire opleiding) alsook op het vlak 
van qua prijs, kwaliteit en verscheidenheid 
verbeterde productieprocessen, producten 
en diensten. De keuze voor een politiek van 
het aanbod is volkomen logisch tegen de 
achtergrond van de eerder gemaakte keuze 
voor de onvermijdelijk geachte politiek van 
competitieve integratie van de nationale 
economie in de wereldeconomie. Inderdaad, 
als het zaak is de industrieën van het land 
competitief te maken op de verscheidene 
solvabele lokale markten op weg naar 
mondialisering, dan kan men niet anders 
dan voorrang geven aan het aanbod van 
meer performante instrumenten, die op korte 
termijn in staat zijn in te spelen op de vraag 
van de solvabele markt en het marktaandeel 
te vergroten, wat hiervan, op middellange 
en lange termijn, ook de gevolgen mogen 
zijn op globaal economisch, sociaal, poli
tiek en cultureel gebied. [2]
Zo hebben we, naast de strategieën ter bevor
dering van de nationale kampioenen (een 
soort van technologisch neonationalisme op 
wereldschaal) een politiek van techno- 
globalisme zien opkomen, die de overgang 
aangaf van een politiek van integratie/aan- 
passing naar een politiek van integratie/ver- 
overing. Beide - schijnbaar tegenstrijdige - 
fenomenen zijn nochtans slechts voor- en 
keerzijde van eenzelfde medaille: de mark
ten, de economieën mondialiseren dankzij, 
onder meer, de technologische ontwikke
lingen. Meteen wordt het de taak van de 
nationale overheden om deze markten te 
veroveren, en de macht van de ondernemin
gen in het land te vergroten door een 
voluntaristische, competitieve, strijdbare 
technologische politiek. Merken we terloops 
op dat deze politiek van het technologische 
aanbod het middelbaar, universitair en post
universitair onderwijssysteem naar haar 
hand heeft gezet: zij moeten voortaan de 
gekwalificeerde human resources vormen 
die de bedrijven nodig hebben voor het 
welslagen van hun integratie/verovering op 
de wereldmarkt.

Het ontstaan
van het wereldmarkt-kapitalisme

Als de komst van de geïntegreerde wereld
markt wordt voorgesteld als een onafwend
baar feit (een soort dogma, dus onbetwist
baar), krijgt men meteen ook een beter zicht 
op het belang van de drie ideologische prin
cipes die in de voorbije 20 jaar het econo
mische en politiek-sociale systeem in onze 
landen een nieuw aanschijn hebben gege
ven: de liberalisering van de markten, de 
deregulering van de economie en de 
privatisering van hele economische secto
ren.
De liberalisering van de markten, zoals in
geschreven in de beleidsplannen die na de 
Tweede Wereldoorlog aan de basis lagen 
van de General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) en het Bretton Woods-sys- 
teem (Internationaal Muntfonds en Wereld
bank), is onafwendbaar geworden ingevolge 
de door Nixon in 1974 uitgevaardigde 
liberalisering van de kapitaalstromen van 
en naar de Verenigde Staten. Eerder, in 
1971, had diezelfde Nixon al een einde 
gemaakt aan de converteerbaarheid van de 
dollar en hiermee de wereldeconomie in een 
grote monetaire instabiliteit gedreven. De 
liberalisering van de kapitaalstromen is een 
tegelijk symbolisch en pragmatisch gege
ven. Ze heeft zich over de hele wereld 
voltrokken en op 15 jaar tijd de kapitalis
tische wereldmarkt in het leven geroepen. 
Deze wordt gekenmerkt door een volledige, 
wereldwijde bewegingsvrijheid van het ka
pitaal.
Dit verklaart meteen waarom de vrije markt 
in onze landen voortaan geldt als de grond
slag van alle vrijheid. De vrijheid van de 
markt, zo verzekert men ons, is een voor
waarde voor alle andere vrijheden. Iedere 
inperking op de vrije markt zou, zegt men, 
de andere vrijheden in het gedrang brengen 
(zoals de vrijheid van bezit, van onderne
ming, de handelsvrijheid, het recht om te 
innoveren,...). De liberalisering van 
kapitaalstromen heeft, als vanzelf, de 
liberalisering van de andere markten aange- 

moedigd en versterkt. Als eerste stap naar 
deregulering en privatisering wordt de 
liberalisering steeds sterker doorgevoerd in 
alle sectoren en opgelegd aan alle landen. 
Een land dat zich verzet, wordt beticht van 
protectionisme en loopt het risico uit de 
wereldeconomie te worden gestoten (denk 
maar aan de voorwaarden die de westerse 
landen, conform de traditionele politiek van 
het Internationaal Muntfonds en de Wereld
bank, hanteren bij de hulp aan de voorma
lige Sovjet-Unie en Oost-Europa).
Het succes waarmee de liberalisering van 
de markten op het gebied van de industrie, 
de landbouw, ja zelfs de diensten (met inbe
grip van de culturele sector...) werd be
kroond, heeft een sterke impuls gegeven 
aan de deregulering van het economische 
bedrijf. De staat is enkel nog de rol gegund 
om de integratie van de lokale economie in 
de wereldeconomie te bevorderen. Voor het 
overige moet de staat disinvented worden, 
zoals The Economist op 20 mei 1995 voor
stelde. De staat moet de regulering van de 
economie overlaten aan de krachten van de 
markt. De regulerende functie van de we
reldeconomie komt toe aan het georgani
seerde en wereldwijd vrij circulerende kapi
taal. Ten einde de financiële markten overal 
ter wereld toe te laten zich op doeltreffende 
wijze van een dergelijke taak te kwijten, zijn 
onze economieën het voorwerp geworden 
van een systematische inpalming door de 
privé-sector, middels massale en snelle 
privatiseringen van al wat maar privatiseer- 
baar is. Alles moet er aan geloven: de ban
ken, de verzekeringen, de vliegtuigen, de 
treinen, het stadsvervoer, het water, het gas, 
de elektriciteit, de ziekenhuizen, de univer- 
siteiten, de scholen, de beroepsopleiding.

De financiële (de)regulering heeft de poli
tieke regulering vervangen

In deze context is de munt niet langer op de 
eerste plaats een middel dat nationale over
heden kunnen aanwenden om de nationale 
economie te oriënteren en te sturen met het 
oog op een economisch gezonde, rechtvaar
dige en doeltreffende menselijke en sociale 
ontwikkeling. De munt is in de eerste plaats 
een koopwaar geworden als alle andere, die 
men op de financiële markten overal ter 
wereld koopt en verkoopt met het oog op 
een hogere notering. De waarde van de 
munten en goederen wordt voortaan in grote 
mate bepaald door de operatoren/beheer- 
ders van kapitaal, die zich vrij bewegen in 
de verschillende financiële sferen. De munt 
is vrijwel geheel aan de controle van de 
overheden (met name de parlementen) ont
snapt ten gunste van de financiële markten. 
Deze kunnen niet luid genoeg verkondigen 
dat een dergelijke machtsverschuiving nor
maal en gerechtvaardigd is, aangezien de 
financiële markten worden geacht op meer 
rationele wijze te functioneren dan de sta
ten. Op grond van deze (niet door de werke
lijkheid gestaafde) aanmatiging, achten ze 
zich geoorloofd de nationale politieke over
heden, en uiteraard ook de burgers/consu- 
menten, hun zogeheten financiële discipline 
op te leggen. De omvorming van de munt tot 
een koopwaar die op de financiële markten 
wordt geruild, heeft zich vertaald in een hele 
reeks economische voorschriften, zoals: een 
tot nul herleide inflatie; de betalingsbalans 
in evenwicht; een budgettair evenwicht en 
dus vermindering van de overheidstekorten; 
verlaging van de overheidsuitgaven, meer 
bepaald de sociale uitgaven; vermindering 
van de fiscale druk op het kapitaal en fiscale 
voordelen ter aanmoediging van privé- 
investeringen.
Dit alles met het doel de munt te versterken 
en langs deze weg, alsook door een ver
hoogde competitiviteit, de aandelen en 
obligaties van het land in waarde te doen 
toenemen in de ogen van de operatoren op 
de financiële markten. Toen de voorzitter 
van de Bundesbank op 3 februari 1996, 
tijdens het World Economie Forum in Davos 
(Zwitserland), verklaarde dat de politieke 
bewindslui goed moeten beseffen dat ze 
voortaan onderworpen zijn aan de controle 
van de financiële markten, stelde hij dus 
alleen maar een objectieve, feitelijke toe
stand vast.
De context waarin deze toename van het 
financiële overwicht in de economische re
gulering zich voltrekt, wordt steeds meer 
gekenmerkt door een kloof tussenfinanciële 
economie en reële economie. Volgens een 
studie van de Bank of England uit oktober 
1995 is van de 1400 miljard dollar die de 
huidige dagelijkse financiële transacties op 
wereldvlak uitmaken, naar schatting slechts 
10% gericht op het creëren van nieuwe 
rijkdommen. De rest is van speculatieve 
aard. Het is gewoon roof: men pakt de 

rijkdom waar ze voor het rapen ligt en speelt 
precies in op de verschillen tussen de reële 
en geanticipeerde prijzen van de verschil
lende munten.
Aan deze versterkte greep van de financiële 
wereld op de economie kleeft in de gemon- 
dialiseerde, geliberaliseerde, gederegu
leerde, geprivatiseerde kapitalistische markt
economie nog een ander belangrijk aspect: 
het groeiend overwicht van de financiën in 
de bedrijven die goederen en diensten pro
duceren. Competitief zijn en bijblijven in de 
wedloop naar technologische innovatie en 
bij de verovering van markten, wordt steeds 
duurder, zelfs voor de grote multinationale 
ondernemingen. Vandaar de jaarlijks aan
zwellende golf van fusies, mega-fusies, 
minderheids- of meerderheidsovernamen en 
allianties, die van de huidige wereldmarkt 
een sterk oligopolide, ja zelfs monopolis
tische markt maken - het tegendeel dus van 
de zelfregulerende, concurrentiële markt. 
Vandaar ook de neiging van bedrijven om, 
ingevolge de sterk verminderde rol van de 
banken als financiële bemiddelaars, te mik
ken op industriële én financiële slag
kracht. [3] Deze laatste primeert de laatste 
jaren steeds meer op de eigenlijke industriële 
strategieën. Je hoort het overal: voortaan is 
de financier de echte baas in het bedrijf.

De wereldhandel: 
regulator voor alle gebruik

Alsof de financiële regulering niet volstond, 
is sedert enkele jaren de handel, door middel 
van clausules betreffende sociale zaken, 
leefmilieu en democratie, gepromoveerd tot 
het tweede voornaamste regulerende prin
cipe in de wereldeconomie. Alle landen ter 
wereld zij n gewaarschuwd en worden voort
durend aangemaand er rekening mee te hou
den: de mogendheden die in financieel, in
dustrieel en commercieel opzicht het mach
tigst zijn, trachten in de nieuwe regels van 
de internationale handel drie soorten nieuwe 
clausules ingang te doen vinden en toe te 
passen, onder toezicht van de Wereld
handelsorganisatie.
Eerst en vooral de sociale clausules, die 
bepalen dat commerciële sancties zullen 
worden getroffen tegen de in- en uitvoer uit 
landen die de elementaire regels van het 
sociale arbeidsrecht, zoals bepaald en goed
gekeurd door de Internationale Arbeids
organisatie, niet eerbiedigen. Ten tweede de 
democratische clausules, volgens welke de 
meest ontwikkelde landen zo vrij zullen zijn 
om, middels hun commerciële relaties, op te 
treden in die landen waar de mensenrech
ten, zoals bepaald in de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens, worden 
geschonden. Tenslotte de milieu-clausules: 
zelfde houding jegens de landen die duidelijk 
in strijd handelen met alle regels inzake 
milieubehoud en -preventie, zoals in Rio de 
Janeiro bepaalden goedgekeurdinAgenda 27 
(1992).
Hoewel deze drie clausules ongetwijfeld 
zijn ingegeven door goede bedoelingen, lig
gen ze ten grondslag aan heel wat politieke 
en economische onduidelijkheid, zowel in 
de ontwikkelde als in de minst ontwikkelde 
landen. De handel wordt een wapen en 
instrument in de strijd tegen sociale proble
men (organisatie van de arbeidsmarkt op 
wereldschaal, sociaal arbeidsrecht, sociale 
politiek,... ), milieuproblemen (bevordering 
van duurzame ontwikkeling, beheer van de 
steden, minder intensieve landbouw
productie,...) en problemen met de demo
cratie (mensenrechten, eerbiediging van 
politieke en burgerlijke vrijheden, organi
satie van de staat en van de politieke verte
genwoordiging). De structurele zwakte van 
de clausules schuilt echter hierin dat de 
handel niet het aangewezen instrument is 
om deze problemen aan te pakken. Je kunt 
de sociale, humane en democratische ont
wikkeling van de planeet niet toevertrou
wen aan de handel.

De competitiviteit: een nieuw evangelie

In het licht van de ingrijpende veranderin
gen, die hier jammer genoeg al te snel en 
bondig werden geschetst, hebben de leiders 
van de kapitalistische markteconomie zich 
gerechtvaardigd door de competitiviteit tot 
voornaamste doelstelling te promoveren in 
de strategieën van de private en openbare 
economische actoren. Via een in de voor
bije 20 jaar onophoudelijk aanzwellende 
stroom van expertiserapporten en academi
sche studies, tijdens overleg tussen de za
kenwereld, de universiteiten en de overhe
den op nationale, continentale en mondiale 
topconferenties in alle mogelijke talen en 
via de talloze nationale, Europese en mon
diale comités die de problemen van de 

competitiviteit op de voet moeten volgen, 
werd dit nieuwe evangelie verkondigd, ge
predikt, ja zelfs opgedrongen aan de bevol
king, in de machtige en rijke zowel als in de 
zwakke, arme, benadeelde landen. ‘Mijn 
bedrijf is het meest competitieve, dus be
paal ik, eenmaal de macht op de wereld
markt veroverd, het verdere reilen en zeilen 
in mijn sector.’ Hetzelfde geldt voor alle 
ondernemingen samen: de overlevenden 
hebben hun uitmuntendheid bewezen. Dus 
hebben zij het recht over de wereldecono
mie te heersen.
Eenmaal herleid tot een reeks van geliberali
seerde en gedereguleerde, dus veroverbare 
markten, wordt de wereld het strijdperk van 
de technologische, industriële en commer
ciële oorlogvoering tussen de mondiale groe
pen van multinationale bedrijven. Kan men, 
in het licht van wat voorafgaat, de keuze 
onderschrijven die de politieke, econo
mische en sociale leidende klassen in onze 
landen de voorbije 20 jaar hebben gemaakt? 
Persoonlijk denk ik van niet, en wel om de 
volgende redenen.

3. De verwoestingen van de economie

Sinds het begin van de jaren ’ 80 heb ik, net 
als vele andere vorsers en wetenschapslui 
in talrijke landen, getracht de aandacht te 
vestigen op de tekortkomingen en ontspo
ringen waartoe de keuze moest leiden voor 
een integratie/aanpassing van de nationale 
economie (ondergeschikt gemaakt aan de 
belangen van de machtigste bedrijven in 
het land) in een wereldeconomie (overge
leverd aan dë krachten van de vrije markt). 
Vandaag zijn de zware verwoestingen die 
onze samenlevingen in hun grondvesten 
hebben aangetast, niet langer te ontken
nen.

Weg met de staat: de politicus moet wijken 
voor de steeds grotere overmacht van de 
ondernemer. De politieke democratie in 
gevaar

De toepassing van de principes der Heilige 
Drievuldigheid - Liberalisering van de 
markten, Deregulering en Privatisering van 
de economie - heeft zeer duidelijke gevol
gen: overal wordt de macht van de overheid 
als oriënterende en controlerende instantie 
uitgeschakeld of stevig aan banden gelegd, 
te beginnen bij het parlement, de hoeksteen 
van de politieke vertegenwoordiging van de 
burgers in een democratisch regime. De 
parlementen bepalen niet langer de beleids
plannen en prioriteiten in hun land. Dat 
doen de ondernemers, en meer bepaald de 
financiële markten wel voor hen. Hun prio
riteiten worden door de overheden als een 
exogene dwang beschouwd, waaraan ze zich 
wel moeten aanpassen. Onder het voor
wendsel dat deregulering, privatisering en 
liberalisering de beste garantie bieden voor 
een integratie/aanpassing van de nationale 
economie in de wereldeconomie, heeft de 
scholastiek van de vrije markt de algemeen 
verspreide minachting voor de politiek (en 
niet alleen voor de nationale politiek) in 
onze landen in de hand gewerkt. Wie, zoals 
de Groep Bangeman, voorstelt om de oriën
tatie en begeleiding van onze Europese sa
menlevingen op de weg naar de mondiale 
informatiemaatschappij geheel over te laten 
aan de markt en de privé-sector, dankt niet 
alleen de staat af, maar ook de burger zelf: 
deze krijgt een tweederangsrol toebedeeld, 
ondergeschikt aan de markt en de privé- 
bedrijven.
Deze gang van zaken is des te gevaarlijker 
omdat de overheden, door zich op te werpen 
als paladijnen van de onafwendbare, 
competitieve integratie/aanpassing van de 
lokale economie in de wereldeconomie, 
geenszins bijdragen tot het scheppen van 
betere voorwaarden voor de ontwikkeling 
van een politieke macht op wereldschaal: 
wel integendeel, het is de macht van de 
mondiale privé-sector die ze helpen verster
ken. Hetzelfde geldt met betrekking tot de 
Europese Unie. Hoe meer de lidstaten de 
principes van liberalisering, deregulering 
en privatisering toepassen, hoe verder ze 
zich verwijderen van de vorming van een 
federale Europese politieke macht. Zij dra
gen daarentegen bij aan de politieke ver
splintering van Europa, dat zelf meer en 
meer herleid wordt tot de dynamiek van de 
markt (geïntegreerde eenheidsmarkt; 
eenheidsmunt die de Unie verdeelt...). Hoe 
meer de Europeanen de technologische po
litiek hebben afgestemd op de noden van de 
industrie, hoe meer ze de onderlinge ver
deeldheid hebben verscherpt en de bepaling 
van de prioriteiten inzake technologische, 
economische en sociale ontwikkeling aan 
de industrie hebben overgelaten.
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Afschaffing van de welvaartstaat. Ontman
teling van de gemeenschappelijke rijkdom. 
Verzwakking van de sociale samenhang. 
Het solidariteitsbeginsel krijgt het zwaar te 
verduren. Waarheen met het sociale bur
gerschap?

De massale terugkeer van de armoede is niet 
alleen een aanfluiting van de moderne staat, 
maar betekent gewoonweg dat de huidige 
economie zich als vijand van het staats
burgerschap ontpopt. Meer dan 60 miljoen 
armen (op 300 miljoen) in de Verenigde 
Staten, het rijkste en machtigste land ter 
wereld. Meer dan 52 miljoen armen (op 
ongeveer 300 miljoen) in de landen van de 
Europese Unie, de grootste commerciële 
macht ter wereld. In het Verenigd Konink
rijk alleen al telde men in 199413,9 miljoen 
armen op ongeveer 60 miljoen inwoners. 
Met de sociale uitsluiting is het niet beter 
gesteld. Het Verenigd Koninkrijk is het land 
met de grootste inkomensongelijkheid ter 
wereld. Het wordt gevolgd door de Vere
nigde Staten, waar 1% van de bevolking 
39% van de nationale rijkdom in zijn bezit 
heeft.
De technologie is, in de context van de 
huidige technologische politiek, een van de 
voornaamste factoren in de dynamiek van 
sociale uitsluiting: wanneer een kaderlid, 
een ingenieur, een arbeider of een bediende 
eenmaal uit de arbeidsmarkt is gestoten en 
vervangen door technologie, heeft hij wei
nig kans om er opnieuw in opgenomen te 
worden, tenzij hij zich nieuwe, hogere vaar
digheden eigen maakt die hem misschien 
zullen toestaan iets langer te overleven, in 
afwachting dat hij vanwege nieuwere, nog 
performantere technologieën alsnog wordt 
afgedankt. En wat te zeggen over de ar
moede en sociale uitsluiting die meer en 
meer steden verwoesten, in Latijns-Ame- 
rika, Afrika en Azië, met uitzondering voor
lopig van enkele zeldzame ministaten zoals 
Hong Kong, Singapoor, Taiwan en Zuid- 
Korea?
In onze zogenaamd ‘ontwikkelde’ landen 
rest ons nog weinig gemeenschappelijk be
zit, afgezien dan van de restanten van de 
welvaartstaat, die men liefst nog verder wil 
afbouwen. De huidige economie is goed op 
weg ons te beroven van het gevoel samen te 
zijn en te leven, van ons gevoel voor ge
meenschappelijk bezit. Het individuele tra
ject (mijn vorming), de individuele 
overlevingsstrategieën (mijn baan, mijn in
komen), de individuele goederen (mijn auto, 
mijn pc) gaan vóór en gelden als wezenlijke 
en onvervangbare uitdrukking van de vrij
heid. De logica van de competitiviteit is een 
natuurlijke peiler geworden van de samen
leving en van de economie, die onvermijde
lijk moet uitmonden in een overwinning 
van de ene op de andere, in de uitschakeling 
van de andere. Solidariteit is voortaan een 
blok aan het been, een ondraaglijke last voor 
bedrijven en hun competitiviteit op de we
reldmarkt. Een maatschappij die alleen nog 
kan kiezen tussen het in hun afhankelijk
heid bestendigen van werkloze steuntrek
kers of het vergoeden van arme en steeds
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verder verpauperende bedienden en arbei
ders, is een samenleving die, in de greep van 
het recht van de sterkste en de struggle for 
life, alle gevoel voor sociale verbanden en 
voor de lange termijn verloren heeft.
In economisch opzicht betekent dit dat zich, 
met betrekking tot de basisprincipes van de 
herverdeling van de rijkdom, een omme
keer aan het voltrekken is, vergeleken met 
de situatie in de jaren ’50, ’60 en ’70. De 
herverdeling van de productiviteitswinst 
gebeurt voortaan opnieuw ten voordele van 
het kapitaal en ten nadele van de arbeid. In 
de meest ontwikkelde landen op aarde zijn 
de politieke krachten - of ze nu van 
neoliberale of sociaal-democratische strek
king zijn — haast zonder onderscheid een 
dergelijke herverdeling gunstig gezind. 1 
De argumenten, aangevoerd door de krach
ten die de heerschappij van de kapitalis
tische, gedereguleerde, geprivatiseerde, 
competitieve wereldeconomie hebben ge
vestigd, zijn duidelijk van ideologische aard. 
Enerzijds wordt gesteld dat er niet zoiets 
bestaat als verworven, aan het burgerschap 
inherente sociale rechten. Voor de markt
economie kan het sociale burgerschap niet 
worden opgelegd: het burgerschap moet 
verworven worden en kan weer worden 
afgenomen, geamputeerd, opgeschort. Al
les hangt af van de goede werking van de 
economie en van de financiële mogelijkhe
den. Als de financiële middelen voor open
bare uitgaven ontbreken, dan maar geen 
sociale zekerheid, geen sociaal burgerschap, 
ook al blaken de financiële markten van 
gezondheid. En dat is in de huidige markt
economie nu precies het geval: wanneer de 
financiële markten het goed maken, gaat 
het logischerwijze slecht met het sociale 
burgerschap. Anderzijds zijn er de stellin
gen over het zogeheten falen van de 
welvaartstaat in zijn strijd voor volledige 
tewerk-stelling en tegen armoede. Volgens 
deze argumenten heeft de welvaartstaat de 
eigen constitutionele doelstellingen niet 
kunnen waarmaken omdat hij van meet af 
aan berust op een economische fout, met 
name de veronachtzaming van de structu
rele begrenzing van de belastingdruk in 
elke kapitalistische economie - en de eco
nomie in de landen waar de welvaartstaat 
werd ontwikkeld, is kapitalistisch geble
ven. Dit argument lijkt me steek te houden, 
als men er tenminste wil van uitgaan dat de 
structurele grens bepaald wordt door wat 
het kapitaal als maximale belastingdruk 
aanvaardt en aanvaardbaar acht, en niet 
door wat de samenleving eventueel bereid 
is te dragen.

Steden, regio’s, landen vallen uit de boot 
vanwege mondiale economische oorlogen

Heel vaak wordt de technologische vooruit
gang aangehaald als verklaring en recht
vaardiging voor de verwoesting van het 
economische en sociale weefsel van hele 
gebieden en voor de verwaarlozing van ste
den, regio’s en landen die er niet in slagen 
tijdig en op competitieve wijze hun econo
mie om te schakelen en aan te passen aan de
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veranderingen op het schaakbord van de 
wereldeconomie. Vaker nog wijst men de 
zogeheten sociale rigiditeit (te weten hoog
ontwikkelde vormen van sociale zekerheid', 
regulering van de arbeidsmarkt, sterke aan
wezigheid van actieve vakbonden, een in
tens sociaal overleg,...) als voornaamste 
oorzaak aan van de economische delokali- 
satie en van het gebrek aan belangstelling 
vanwege buitenlandse investeerders voor 
regio’s en landen die hun situatie trachten te 
verbeteren en die, vanwege dat gebrek aan 
belangstelling, een groter risico lopen eco
nomisch achter te blijven.
Wanneer men tracht te verklaren waarom 
private of openbare beheerders/leiders van 
de huidige wereldeconomie sommige re
gio’s en zelfs hele landen geleidelijk aan, en 
soms heel snel, links laten liggen, heeft men 
het echter zelden over de logica van de 
huidige economie, die de markt stuurt en 
uitsluiting of isolering bevordert. De jong
ste gegevens van de UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Develop
ment) zijn nochtans duidelijk: 85% van de 
directe buitenlandse investeringen op 
wereldschaal gaat nog maar eens, net als in 
de voorbije 15 jaar, naar de meest ontwik
kelde landen. Anders gezegd: de rijken in
vesteren bij de rijken - wat volkomen lo
gisch is in het kader van een competitieve 
markteconomie. Een financiële investering 
heeft immers als voornaamste doel de arm
slag van de kapitaalkrachtigen te vergroten. 
De investeringen komen terecht waar de 
winstmarges het grootst zijn en de winst het 
snelst gerealiseerd wordt. Zij komen dus 
terecht op de meest solvabele markten.
Het is eveneens overduidelijk - hoe fel de 
verantwoordelijken bij de Wereldhandels
organisatie, het Internationaal Muntfonds 
en de Wereldbank dit op ideologische gron
den ook ontkennen - dat de liberalisering 
van de markten en de internationale handel, 
in het teken van de wedijver om markten te 
veroveren, de armste landen ertoe verplicht 
hun economie af te stemmen op de productie 
van exportartikelen (zoals bijna altijd het 
geval is inzake landbouw, voedsel, textiel, 
energie, enzovoort). Op die manier verar
men deze landen steeds verder en nemen de 
honger en ellende in de wereld alsmaar toe. 
De greep van de privé-sector op de wereld
economie, met isolering en uitsluiting als 
gevolg, wordtniet alleen op paradigmatische 
wijze geïllustreerd door de cijfers uit David 
C. Kortens boek When Corporations Rule 
the World, maar nog treffender door de 
opkomst van een volkomen nieuw feno
meen in de Verenigde Staten: de vorming 
van privé-steden binnenin bestaande stads
kernen. [4] Privé-steden ontstaan wanneer 
gedeelten van een stad door bouw
maatschappijen worden ingepalmd en om
geven met muren of veiligheidshekkens. De 
gegoede gezinnen die er zich vestigen, kun
nen op die manier ontsnappen aan de hui
dige levensomstandigheden in de Ameri
kaanse steden en zich beschermen tegen 
geweld en criminaliteit. Als nieuwe vorm 
van omgekeerde sociale apartheid (de rij
ken sluiten zich op in hun militair bevei

ligde getto’s), leert de privé-stad ons heel 
wat omtrent de basislogica van een econo
mie, die de verovering en de concurrentie 
hoog in het vaandel voert.
De bevordering en^bescherming van het 
intellectuele eigendomsrecht beantwoordt 
aan dezelfde logica: de markt krijgt vrij spel 
om met winstgevende doeleinden dieren-, 
planten-, microben- en mensensoorten te 
patenteren. Dit is een ander sprekend voor
beeld van de neiging tot privé-toeëigening 
van de materiële en immateriële hulpbron
nen der mensheid. Net zo met het water. 
Water wordt in principe beschouwd als een 
deel van het gemeenschappelijke erfgoed, 
maar stilaan raakt het overal geprivatiseerd. 
Water wordt de nieuwe aardolie: dat is het 
scenario dat ons waarschijnlijk heel snel te 
wachten staat, als in de eerstkomende jaren 
geen krachtige maatregelen wofden getrof
fen met het oog op een herovering van het 
water als mondiale res publica.

Kaderleden, bedienden of arbeiders bestaan 
niet meer: we zijn allemaal nog slechts 
human resources van tijdelijk nut

Arbeid is niet langer een recht. De voorbije 
jaren is het iets geworden datje moet vero
veren. Onze economische gezagsdragers 
blijven maar herhalen dat het niet langer 
mogelijk is iedereen een baan te geven. Met 
de volledige tewerkstelling van weleer, zeg
gen ze, is het afgelopen. Mocht men ooit 
terugkeren naar vormen van volledige 
tewerkstelling, dan zeker op een niéuwe 
basis en volgens andere modaliteiten, bij
voorbeeld een drastische werktijdverkorting 
(‘minder werken om allemaal te werken’). 
In onze samenlevingen wordt arbeid noch
tans nog steeds beschouwd als een noodza
kelijke hefboom voor ieder van ons: de 
enige weg naar een inkomen, sociale inte
gratie, een maatschappelijke positie, de vol
doening zich nuttig en erkend te voelen, 
zelfverwerkelijking. Waaraan is deze kloof 
te wijten tussen de waarden die door de 
samenleving worden beleden en de werking 
van de economie, die verkondigt dat ze niet 
langer iedereen aan een baan kan helpen? [5] 
De oorzaken zijn legio. De arbeid is niet 
langer een recht naarmate de principes en 
praktijken van de kapitalistische, geliberali
seerde, gedereguleerde, geprivatiseerde, 
competitieve markt zich hebben weten op te 
dringen als de ‘Nieuwe T afelen der Wet’. In 
die context is het individu herleid tot human 
resource. Wij zijn niet langer arbeiders, 
metselaars, trambestuurders, boeren, 
universiteitsprofessoren, bankbedienden, 
verzekeraars. Allen, zonder uitzondering, 
zijn we gereduceerd tot human resources, 
een onderdeel van de economische rijkdom 
van een land en van de wereld, naast de 
natuurlijke, technologische of financiële 
hulpbronnen.
Als hulpbron heeft het individu slechts recht 
van bestaan in zoverre het bijdraagt tot de 
efficiënte productie van goederen en dien
sten op de solvabele markten. Zijn bestaans
recht wordt hem ontzegd van zodra het 
bedrijf, dit wil zeggen de bedrijfsleiders/ 
eigenaars en/of de aandeelhouders, menen 
dat de human resource niet langer op vol
doende wijze de efficiëntie garandeert: 
omdat hij duurder is geworden dan andere, 
elders beschikbare menselijke hulpbronnen, 
omdat hij verouderd is, of omdat het inzet
ten van andere productieve hulpbronnen 
beter rendeert. In dat geval wordt hij uitge
stoten, op de schroothoop gegooid als een 
kapotte auto of ieder ander werktuig dat niet 
langer in staat is de functie te vervullen 
waarvoor het werd bedacht en gebruikt. 
Hoeveel arbeiders, kaderleden, bedienden 
en ingenieurs hebben zich al zien afschrij- 
ven als human resource waar niets meer 
mee aan te vangen is en dat niet eens meer 
voor ‘recyclage’ deugt? Eenmaal tot hulp
bron herleid, is het individu niet langer een 
sociaal subject met rechten, verlangens en 
noden. Het is nog slechts een bedrijfskost 
die door de onderneming met andere hulp
bronnen wordt vergeleken. De criteria in
zake efficiëntie en prestatievermogen (in 
termen van rendabiliteit en winst) worden 
bepaald en geëvalueerd door de productie- 
chefs.
Iedere andere dimensie, elke sociale, cultu
rele, humane, politieke of ethische waarde 
wordt ondergeschikt gemaakt aan de crite
ria inzake economisch-financiële efficiën
tie en prestatievermogen. Afgemeten aan 
deze criteria schommelt de levensduur van 
de menselijke vakbekwaamheid voortaan 
tussen drie en zeven jaar. Competentie is in 
een handomdraai weer voorbijgestreefd en 
nutteloos. We zijn dan ook verplicht ons 
voortdurend te laten opleiden en omscholen. 
Daar stuurt de eis tot levenslange educatie
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op aan. Zo vertelt men ons dat geen enkele 
arbeidsplaats over vij f à zeven j aar gegaran
deerd blijft: in die tijdspanne kan alles ver
anderd zijn en vrijwel zeker zullen de ken
nis en de vakken die we tot nu toe hebben 
aangeleerd en de ervaring die wè totnogtoe 
hebben opgedaan, dan niet meer nodig zijn. 
De eis van een voltijdse betrekking van 
onbepaalde duur zou niet langer gerecht
vaardigd zijn, ook niet in overheidsdienst: 
de enige inkomstenbron waar je nog aan
spraak op kunt maken is een tijdelijke be
trekking, steeds vaker deeltijds en uiteraard 
zonder de sociale zekerheid die tot voor een 
tiental jaren aan het recht op arbeid verbon
den was. Als human resource moeten we 
heel flexibel zijn, kneedbaar, inzetbaar, 
overplaatsbaar, bereid tot nomadisme in 
plaats en tijd, ja zelfs bereid (voorlopig?) te 
verdwijnen om de grootst mogelijke 
competitiviteit van het bedrijf op de wereld
markt veilig te stellen.

4. Naar een wereldwijd sociaal contract: 
alternatieve benaderingen en beleids
vormen zijn mogelijk [6]

De heersende macht tracht ons te doen gelo
ven dat het enig mogelijke realistische beleid 
in het huidige economische bestel de aanpas- 
singis: doordeexogenedrukvan de geliberali
seerde, gedereguleerde, geprivatiseerde, com
petitieve mondialisering, van de financiële 
markten en van de nieuwe technologieën, om 
te zetten in kansen. Vrijheid heet dat op de 
wereldmarkt! Het wordt tijd om de legitimi
teit van de basisprincipes en prioriteiten van 
de kapitalistische wereldmarkteconomie aan 
strenge kritiek te onderwerpen.

Nieuwe beleidsprioriteiten 
Bijvoorbeeld het water

Over minder dan 25 jaar, omstreeks 2020, 
zal de wereldbevolking 8 miljard mensen 
tellen (5,8 miljard in 1995), althans indien 
epidemieën, hongersnoden en oorlogen er 
intussen niet anders over beschikken. De 
integratie/aanpassing van de lokale econo
mieën in de wereldeconomie is niet het 
dringendste probleem: het komt er nu vooral 
op aan te bepalen welke beginselen, regels 
en instellingen de komende 25 jaar in het 
leven geroepen en in werking gesteld moe
ten worden ter vervanging van de principes 
van de kapitalistische markteconomie. Be
ginselen, regels en instellingen die 8 miljard 
mensen als subjecten en burgers in staat 
zouden moeten stellen in hun basisbehoeften 
te voorzien inzake drinkwater, huisvesting, 
voeding, energie, gezondheid, educatie,, in
formatie, vervoer, communicatie, artistieke 
expressie, deelname aan het bestuur van de 
gemeenschap. Met andere woorden: op 
welke basis en met welke middelen moet en 
kan men bouwen aan de wereldwijde ge
meenschappelijke rijkdom!
Hiertoe moét eerst en vooral de heersende 
retoriek, met haar sleutelbegrippen en sym
bolen, worden verworpen. Aangezien de 
markteconomie op wereldschaal niet in staat 
is wereldwijde gemeenschappelijke rijkdom 
te brengen, omdat ze in de eerste plaats de 
permanente uitstalling van de private rijk
dom wenst te bevorderen, is de burger ge
rechtigd haar de heerschappij over de we
reldeconomie te ontzeggen. Het is onjuist te 
stellen dat de struggle for life een troef is ter 
bevordering van de solidariteit en de sociale 
cohesie tussen de inwoners van een land en 
tussen bevolkingsgroepen en regio’s op de 
aardbol.
De ontwikkeling van de wereldwijde ge
meenschappelijke rijkdom vereist de 
(her)uitvinding van nieuwe mutualistische, 
coöperatieve, solidaire economische stel
sels. In plaats van de watermarkt te 
liberaliseren, dereguleren en privatiseren, 
kan en moet deze hulpbron, die van oudsher 
in alle beschavingen als gemeenschappelijk 
erfgoed geldt, het eerste voorbeeld worden 
van een wereldwijd gemeenschappelijk 
goed, beheerd op basis van coöperatieve, 
mutualistische en solidaire principes.
Eertijds hebben de oorkonden van steden, 
zeeën en landerijen bijgedragen tot de ves
tiging van een meer of minder coöperatieve 
stads-, zee- of plattelandseconomie. Van
daag bestaan er handvesten die alle betrok
ken partijen en omwonenden langs een wa
terweg (bewoners, landbouwers, industriële 
ondernemingen, verenigingen allerhande, 
overheden, toeristische uitbaters,...) ertoe 
verbinden de rivier te beheren overeenkom
stig het algemeen belang. Hiermee is bewe
zen dat het beheren van een erfgoed als 
water op coöperatief solidaire basis niet 
alleen mogelijk, maar zelfs een onmisbare 
voorwaarde is voor een efficiënt en duur
zaam beleid.

Financiële ontwapening

Het voorgaande maakt weinig kans op suc
ces indien niet tegelijkertijd wordt gewerkt 
aan een ontwapening van de financiële 
macht, meer bepaald via een wereldwijd 
gecoördineerde actie van de vooruitstre
vende economen uit de ontwikkelde landen. 
Met dit doel moeten de volgende maatrege
len prioritair worden gesteld:
• Belastingheffing van 0,5% op financiële 
transacties. Deze maatregel werd reeds in 
1983 voorgesteld door James M. Tobin, 
Nobelprijswinnaar economie. Een derge
lijke belasting zou de oprichting mogelijk 
maken van een Wereldfonds voor het bur
gerschap met een jaarlijkse toelage van 
tientallen miljarden dollars, waarmee pre
cies het ‘wereldwaterverdrag’ en soortge
lijke interventies op andere essentiële ge
bieden van het wereldwijde gemeenschap
pelijke erfgoed kunnen worden gefinan
cierd. De heffing van deze belasting is tech
nisch haalbaar. De beslissing ertoe moet in 
de schoot van de G7 worden genomen. Zo 
niet zal elk afzonderlijk land argumenteren 
dat een dergelijk initiatief onmogelijk is 
zonder het risico te lopen op een algemene 
kapitaalvlucht naar het buitenland.
• Afschaffing van de belastingparadijzen. 
De wereld telt 37 belastingparadijzen. Zij 
legaliseren formeel de groeiende criminali
sering van de economie (belastingont
duiking, speculatie, drughandel, onwettige 
wapenhandel). Dankzij de belasting
paradijzen wordt de financiële wereld steeds 
meer geteisterd door rovers. De industriële 
ondernemingen die reële rijkdommen vóórt
brengen, zijn daar zelf het slachtoffer van. 
Echte industriëlen hebben geen enkel be
lang bij het behoud en de ontwikkeling van 
het huidige financiële systeem. Maar wat 
doen de regeringen van de meest ontwik
kelde landen? In plaats van de belasting
paradijzen af te schaffen, dragen ze bij tot de 
vermenigvuldiging ervan, door internatio
nale financiële coördinatiecentra op te rich
ten waar de multinationale financiële hol
dings zich kunnen vestigen zonder op hun 
winst te worden belast. Er woedt een kei
harde concurrentiestrijd tussen de landen 
onderling - met name in Europa - inzake 
fiscale voordelen en kortingen.
• Afschaffing van het bankgeheim. De eer
bied voor de vrijheid van bezit en het recht 
op privacy kunnen gewaarborgd blijven 
zonder daarom het bankgeheim te behou
den. De afschaffing van het bankgeheim is 
overigens een voorwaarde voor een werke
lijk vooruitstrevende fiscale politiek, geba
seerd op sociale rechtvaardigheid en solida
riteit tussen individuen, generaties en 
bevolkingsgroepen van de in economisch 
opzicht steeds meer onderling afhankelijke 
en geïntegreerde landen.
• De evaluatie van de financiële markten 
moet openbaar en doorzichtig worden. V an- 
daag de dag bepalen drie grote privé-fir- 
ma’s van financiële experts het klassement 
(de rating) van de verschillende landen, in 
functie van wat deze experts onder ‘finan
ciële gezondheid’ verstaan. Zij doen dat in 
de beslotenheid van hun kantoren, zonder 
aan enige politieke of monetaire overheid 
rekenschap te hoeven afleggen. In juli 1996 
werd Italië door een van deze financiële 
maatschappijen, het Amerikaanse bedrijf 
Moody, beloond met een betere notering: 
ingevolge enkele grote voorziene besnoei
ingen in de staatsuitgaven ging het van 
niveau A3 naar AAI. De toekomst van 
Italië, een van de zeven meest geïndustriali
seerde landen ter wereld, hangt dus af van 
een beoordeling door enkele financiële ex
perts in een privé-bedrijf!
Al deze maatregelen zouden moeten wor
den doorgevoerd onder de leiding van een 
Economische en Financiële Wereld- 
veiligheidsraad. Zijn voornaamste taak zou 
erin bestaan de krijtlijnen te trekken van een 
nieuw wereldwijd financieel systeem (het 
Bretton Woods van de 21ste eeuw) en toe te 
zien op de juiste aanwending van de finan
ciën in dienst van de ontwikkeling en het 
primaire welzijn van de hele wereldbevol
king.

Technologische vernieuwing en volledige 
tewerkstelling

Het huidige gebruik van de technologie 
(strategie van het aanbod met het oog op de 
verlaging van de productiekosten, kwaliteits
verbetering, toenemende verscheidenheid 
en flexibiliteit) vormt een zwaar structureel 
probleem: het is de technologie die in grote 
mate de omvang bepaalt van de vraag naar 
menselijke arbeid, nodig voor de productie 
van de goederen en diensten waarmee wij 
ons omringen. Het totale volume van de 

menselijke arbeidstijd is een restsaldo ge
worden van de technologie. In 1971 waren 
meer dan 110 uren menselijke arbeid nodig 
om een auto te maken. Vandaag zijn dat er 
nog slechts 14. Overtien jaar misschien nog 
maar acht of negen... Hoe kunnen onze 
economische systemen, onze samenlevin
gen toelaten dat de totale arbeidstijd een van 
de technologie afhankelijke variabele wordt, 
terwijl ze er tegelijk van uitgaan dat be
taalde arbeid voor elk individu het voor
naamste toegangskaartje tot de samenle
ving is en blijft?
Kan men in deze omstandigheden geloven 
dat het gerechtvaardigd, juist en mogelijk is 
om de volledige tewerkstelling te garande
ren door een aanhoudende arbeidsduur
vermindering (‘meer werk door minder te 
werken’)? Hoeveel jaren zal het duren voor
aleer men, rekening houdend met het hui
dige versnelde ritme van de technologische 
vernieuwing, de arbeidstijd zal moeten te
rugbrengen tot 24 uren per week, tot 18 
uren, tot 12 uren? Op die manier zal altijd 
een flinke, zij het steeds beperktere groep 
mensen een min of meer vaste, goed be
taalde en gewaardeerde baan hebben waar
van de rijkdom van onze samenlevingen 
goeddeels zal afhangen. De overblijvende 
meerderheid van de actieve bevolking zal 
zich moeten tevreden stellen met minder 
goed betaalde en veel minder gewaardeerde 
taken.
Zijn we echt wel op de juiste weg? Zouden 
we er niet beter aan doen de rol en de 
aanwending van de technologie en de tech
nologische vernieuwing te herzien? In plaats 
van de technologie te gebruiken om markt
aandelen te verwerven op de verzadigde 
solvabele markten in de ontwikkelde lan
den, zou men beter een technologische 
innovatiepolitiek in het leven roepen met 
het doel technologieën te produceren 
(productieprocessen, goederen en diensten) 
die niet of slecht bevredigde noden kunnen 
lenigen (op dat vlak is de mondiale samen
leving immers niet verzadigd) en nieuwe 
behoeften kunnen bevredigen. Zolang de 
samenleving er blijft van uitgaan dat be
taalde arbeid nog vele generaties lang hét 
middel tot maatschappelijke integratie is, 
hebben onze economieën de plicht om we
reldwijd de volledige tewerkstelling veilig 
te stellen. Dàt is het doel waartoe de techno
logie moet worden aangewend. Dat is de 
ware toedracht van de intet van de 
productiviteit vandaag en voor (tenminste) 
de 20 komende jaren. Dit brengt ons bij de 
vierde en laatste inzet van het nieuwe we
reldwijde sociale contract.

Herverdeling van de rijkdom

Het kapitaal maakt het goed. De fiscale druk 
wordt behoorlijk teruggedrongen. Het kapi
taal kan zonder noemenswaardige beper
kingen of belemmeringen over de wereld 
zwerven. De staten lokken het met cadeau
tjes. Het mag de prioriteiten bepalen bij de 
toewijzing van de beschikbare hulpmidde
len. De human resources die het aangebo
den krijgt, worden steeds goedkoper, steeds 
flexibeler, steeds beter omschoolbaar.
De arbeid daarentegen maakt het slecht. De 
fiscale druk neemt toe. Men vraagt van de 
werknemer een steeds grotere mobiliteit, 
zonder zekerheid op lange termijn. Om zijn 
flexibiliteit te verhogen dwingt men hem in 
de gekste statuten. Hij krijgt te horen dat hij 
onvermijdelijk steeds meer verdrongen zal 
worden door de technologie en dat hij, op 
korte termijn, tegen de anderen moet strij
den om zijn baan te behouden. De werkne
mer wordt armer, het kapitaal rijker. De 
werknemer verliest slagkracht in het sociaal 
overleg. Hij bepaalt niet langer mee de 
prioriteiten: hij moet zich ermee tevreden 
stellen te reageren op de beslissingen die 
elders worden genomen.
Dat kan niet eeuwig blijven duren. Vooral
eer de markteconomie implodeert, moet 
dringend werk worden gemaakt van een 
nieuwe herverdeling van de productiviteits- 
winst tussen kapitaal en arbeid ten voordele 
van de individuen (de burgers), en dit op 
wereldschaal, daar waar de huidige econo
mie voortaan gestructureerd wordt. Deze 
herverdeling veronderstelt: een politiek van 
volledige tewerkstelling, gericht op de be
vrediging van de basisbehoeften van de 
wereldbevolking (dit omvat een politiek 
van arbeidsduurverkorting in de ontwik
kelde, verzadigde landen); de reeds ge
noemde belasting op internationale finan
ciële transacties op wereldschaal; een streng 
beleid inzake het beheer van de technologie 
(ook door middel van fiscale stimulansen 
voor technologie die gericht is op de waar
dering van menselijke vaardigheden) en de 
structurele hulpbronnen (milieubelastingen 

op wereldschaal); een doeltreffende, voor
uitstrevende fiscaliteit (herdefiniëring van 
de vermogensbelasting); de strijd tegen 
belastingontduiking en de criminalisering van 
de economie; de herinvoering van coöpera
tieve en mutualistische organisaties.
Kortom, de mogelijkheden tot politiek-eco- 
nomische vernieuwingen op dit terrein zijn 
aanzienlijk. Het probleem dat zich vandaag 
stelt, is dat, vanwege de Nieuwe Tafelen der 
Wet die ons regeren, nergens een politieke 
keuze wordt gemaakt ten gunste van de 
gemeenschappelijke rijkdom en het gemeen
goed. Het is de hoogste tijd om een wereld
wijd sociaal contract op te maken en in 
werking te stellen.

Riccardo Petrella

Vertaling uit het Frans: 
Catherine Robberechts

Noten

[1] Een ander, recenter beeld, evenzeer 
verbonden met de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, is dat van het 
wereldwijde, zelfregulerende netwerk.
[2] In de regel vertegenwoordigen de no
den van de solvabele markt niet het geheel 
van de noden in de samenleving.
[3] Men maakt zich sterk dat de bank
kredieten nog slechts 20% uitmaken van de 
financieringsbronnen van industriële onder
nemingen: 80% komt rechtstreeks van de 
kapitaalmarkten op wereldschaal.
[4] Deze auteur heeft het heel overtuigend 
over “cowboys in a spaceship, corporate 
colonialism, dreaming global empires, 
buying out democracy, marketing the world, 
America first, then the world, predatory 
finances...”
[5] Achttien miljoen werklozen in 1995 m 
de landen van de Europese Unie. Meer dan 
een miljard op wereldschaal!
[6] Dit gedeelte steunt op twee recente 
publicaties, te weten Groupe de Lisbonne 
(onder leiding van Riccardo Petrella), 
Limites à la compétitivité, gezamenlijke uit
gave in Québec (Boréal, 1995), Frankrijk 
(La Découverte, 1995) en België (Labor, 
1995) en Riccardo Petrella, Le bien commun. 
Éloge de la solidarité, Labor, Brussel, 1996.
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Onder de titel Écueils de la mondialisation. 
Urgence d’un nouveau contrat social ver
scheen deze tekst eerder in een gezamen
lijke uitgave van Éditions Fides (Montréal) 
en het Musée de la civilisation (Québec). 
Bovenstaande tekst gaat terug op een le
zing die Riccardo Petrella op 11 april 1997 
in het Musée de la civilisation uitsprak.
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Markteconomie en libido-economie
Volgens Atelier Van Lieshout, freudo-marxisten en schizo-analytici

Rond 1990 trekt Joep van Lieshout de aan
dacht met kunstwerken in de vorm van sim
pele, geometrische meubels, die hij verge
zeld laat gaan van teksten waarin hij theore
tiseert over marketingstrategieën. Deze wer
ken staan in groot contrast met de meubels 
die hij in het midden van de jaren ’80 con
strueert: griezelige, psychisch beladen ob
jecten zoals de houten Operatietafel (1984), 
die met zijn onregelmatige en ruwe vormen 
in feite meer aandoet als een primitief altaar 
voor mensenoffers. Na een intermezzo met 
minimalistische sculpturen van betontegels 
en bierkratten volgt het werk dat het voor
gaande tot ‘jeugdwerk’ reduceert: de Collec
tie 1989 met modulaire tafels, krukken en 
wandrekken, even bot en onverfijnd qua af
metingen als wat materiaal en kleur betreft. 
Al maakt Van Lieshout in deze werken geen 
gebruik meer van readymade-elementen, de 
standaardmaten die hij hanteert, geven ze 
niettemin de uitstraling van gedachteloze 
massaproductie van het laagste allooi. Het 
polyester waarvan ze vervaardigd zijn en de 
weinig subtiele kleuren waarmee ze beschil
derd zijn, dragen hier nog toe bij.
Met zijn utilitaire minimalisme streeft Van 
Lieshout kennelijk niet naar verfijning à la 
Donald Judd. Ook is er geen sprake van 
uniciteit, of van de exclusiviteit die door een 
kleine oplage wordt gegarandeerd: nadruk
kelijk wordt gesteld dat de meubels bij aan
houdende vraag onbeperkt leverbaar zijn. In 
een tekst uit deze tijd over de functie van de 
multipel speculeert Van Lieshout dat de wer
ken vanuit het galeriewezen geleidelijk aan 
een neerwaartse reis zullen maken en in doe- 
het-zelf-winkels zullen eindigen. [1] Van 
Lieshouts aandacht gaat duidelijk uit naar het 
simpele en bruikbare, niet naar de nieuwste 
manifestaties van design. Dat het Van Lies
hout menens is met de bruikbaarheid van zijn 
producten blijkt uit het feit dat hij zich in de 
jaren ’90 steeds meer buiten de witte kubus 
begeeft en badkamers en keukens bij particu
lieren alsmede bars in musea en congres
centra inricht, en bovendien complete mobile 
homes - grote caravans en campers - bouwt.

Commodity art

Met zijn kunstwerken in de vorm van meu
bels en zijn pamfletten over prijsmechanis
men lijkt Van Lieshout oppervlakkig be
schouwd in de buurt te komen van de 
commodity art. Gestimuleerd door de enorme 
commerciële belangstelling voor heden
daagse kunst thematiseren een aantal kunste
naars in de jaren ’ 80 de status van het kunst
werk als handelswaar. Hun relatie met de 
wereld van de goederen is niet afstandelijk- 
analytisch, maar gepassioneerd. In het 
idioom van Jeff Koons en Haim Steinbach 
figureert regelmatig de term ‘desire’: met 
behulp van consumptiegoederen zou de con
sument zijn verlangens kunnen verwezenlij- 
ken. “There has been a shift in the activities 
of the new group of artists in that there is a 
renewed interest in locating one’s desire, by 
which I mean one’s taking pleasure in objects 
and commodities, which include what we 
call works of art,” aldus Steinbach. [2] 
Een dergelijke positieve benadering verschilt 
hemelsbreed van de marxistische visie op de 
markteconomie — een visie die deze eeuw 
onder intellectuelen en kunstenaars grote 
aanhang heeft gehad. Volgens Karl Marx is 
het niet de gebruikswaarde die essentieel is 
voor goederen - ook dingen die geen goede
ren zijn, hebben immers een gebruikswaarde. 
Kapitalistische goederen worden voor de 
markt geproduceerd, niet om in een concrete 
behoefte te voorzien. Aangezien producten 
met uiteenlopende productiewijzen op de
zelfde markt worden verhandeld, wordt de 
arbeid die erin is geïnvesteerd als het ware 
geabstraheerd. Zo lijkt het alsof de goederen 
zelf, op grond van bepaalde intrinsieke ei
genschappen, hun waarde bepalen. Marx 
betoogt dat op die manier ontkend wordt dat 
de waarde van producten eigenlijk gelijk
staat aan de hoeveelheid arbeid die erin is 
geïnvesteerd. Doordat arbeid en product zijn 
ontkoppeld, kan het verschijnsel ontstaan dat 
Marx goederenfetisjisme noemt: omdat pro
ducenten alleen via de uitwisseling van han- 
delswaar (en niet meer direct, zoals in tijden 
voor het kapitalisme) contact met elkaar heb
ben, worden de maatschappelijke relaties 
tussen mensen geprojecteerd op de ‘relaties’ 
tussen goederen. Dingen met een “sinnlich 
verschiedenen Gebrauchsgegenstand- 
lichkeit” worden abstracte goederen die 
door de fascinatie die hun onderlinge ver
houdingen uitoefenen, verdoezelen dat het
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Bathroom furniture, 1990

uiteindelijk om menselijke machtsverhou
dingen gaat. [3] Steinbach heeft een veel 
zonniger kijk op de wereld van de goederen: 
“We invented them for our own use and we 
communicate through them, thereby getting 
onto self-realisation.” [4] Ook Marx stelt dat 
er via goederen wordt gecommuniceerd, maar 
in zijn ogen is die communicatie vervuld van 
bedrog en leugens.
Marx en velen in zijn spoor gaan ervan uit dat 
er een fundamenteel andere, betere samenle
ving kan worden verwezenlijkt, waar de 
menselijke arbeid niet meer resulteert in ver
vreemde goederen die een eigen leven lijken 
te leiden en niets met de werkelijke mense
lijke behoeftes te maken hebben. Deze utopie 
is sindsdien tot op de grond afgebrand. In de 
kunstwereld van de jaren ’ 80 wordt de kritiek 
ingeruild voor affirmatie, waarbij vooral een 
beroep wordt gedaan op het theoretische 
werk van Jean Baudrillard. Volgens 
Baudrillard is met de afkalving van het feo
dale stelsel ook de intacte ‘ symbolische orde’ 
teloorgegaan, waarmee tekens simulacra zijn 
geworden, zwevende tekens zonder referent. 
In de Renaissance en de Barok wordt de 
imitatie van de zichtbare werkelijkheid het 
heersende principe, in het industriële tijd
perk de seriële productie. In ons post
industrieel tijdperk is productie volgens 
Baudrillard vervangen door reproductie zon
der origineel, door hyperrealiteit, door simu
latie. Deze simulatie uit zich in de heerschap
pij van een autonome code, die zich als DNA 
vermenigvuldigt - in de media, de politiek 
(voor zover daar nog verschil tussen is) en de 
handel. [5] De goederen van de huidige eco
nomie zijn volgens Baudrillard object-te- 
kens, simulacra waarvan alleen de teken
waarde telt en waarvan de ruilwaarde even
zeer een bijzaak is geworden als de gebruiks
waarde. [6] Baudrillard is in feite niet minder 
moralistisch dan Marx: hij wijst de heer
schappij van de simulatie af en verlangt terug 
naar de ‘symbolische ruil’ die volgens hem 
primitieve samenlevingen structureerde. Hij 
kan zijn menswaardige samenleving blijk
baar slechts in een ver verleden situeren, en 
niet meer in de toekomst.
In de kunstwereld is vooral Baudrillards in 
dramatische hyperbolen geuite fascinatie voor 
de totale simulatie waargenomen, en niet 
zozeer zijn kritiek op de bestaande orde. 
Fascinatie is ook wat uit Steinbachs werk 
spreekt, maar bij hem is er, getuige boven
staande uitspraken, nauwelijks sprake van 
een kritische intentie. Toch kan zijn werk ook 
anders worden geïnterpreteerd: de wijze 
waarop hij op zijn consoles vaak de meest 
onzinnige producten en de meest banale 
novelty items combineert, relativeert de reto
riek van de ‘self-realisation’ nogal. Als hij 
koffiekannen en wasmiddelenverpakkingen 
alleen om hun visuele aantrekkingskracht en 
hun kleuren naast elkaar plaatst, hebben ge
bruikswaarde en ruilwaarde inderdaad plaats 
gemaakt voor tekenwaarde. Minder dan ooit 
zijn de goederen 'zintuiglijk verschillende 
gebruiksvoorwerpen’ - de code maakt alles 
compatibel en dus gelijk.
Door het kunstwerk als een presentatie van 
goederen op te vatten, verankert Steinbach 
het in de economie van de simulacra en 
wijst hij impliciet op de structurele over
eenkomst tussen moderne kunstenaar en 

kapitalistische ondernemer: zoals de onder
nemer door middel van innovaties zijn omzet 
tracht te vergroten, zo tracht de kunstenaar 
met gebruik van de ‘shock of the new’ een 
publiek te veroveren. Ook Van Lieshout stelt 
zich weliswaar op als ondernemer - hij 
firmeert sinds enkele jaren onder de naam 
Atelier Van Lieshout - maar in de loop van 
de jaren ’90 is steeds duidelijker geworden 
dat zijn benadering nogal van geijkte noties 
van ondernemerschap verschilt, en zijn kunst 
van de commodity art. De theoretische com
ponent die zijn werk rond 1990 in de vorm 
van modellen voor ‘marktpenetratie’ heeft, 
is gaandeweg uit het zicht verdwenen. Uit 
deze modellen blijkt nog een fixatie op de 
wetten van de markteconomie, die hij juist is 
gaan doorkruisen. Van Lieshouts onderne
ming is erop gericht met de regels van het 
spel te spelen, niet simpelweg ze zo goed 
mogelijk te beheersen. Hij heeft met zijn 
werk een alternatieve economie ontwikkeld. 
Zo is het nogal bijzonder voor een onderne
mer met een expanderend bedrijf dat Van 
Lieshout in diverse handleidingen instructies 
heeft gegeven hoe men zélf complete bouw
werken à la Van Lieshout kan maken. De 
regels van de moderne markteconomie wor
den op subtiele wijze ondermijnd: de produ
cent zet anderen ertoe aan zélf te produceren. 
Het is alsof Daimler-Benz zegt: je hebt ons 
niet nodig, hier is een handleiding om je 
eigen auto te bouwen. Een andere fundamen
tele afwijking van de bestaande markt
economie is dat bij Van Lieshout de code 
moet terugtreden voor het lichamelijke: dat 
was ook al bij de ‘hard edge’-meubels het 
geval, juist vanwege hun lompheid en gebrek 
aan verfijning. De badkuipen, wastafeltjes en 
toiletten die vanaf 1990 het assortiment van 
Van Lieshout komen uitbreiden, benadruk
ken met hun verwijzingen naar lichamelijke 
functies dit aspect nog meer. Het hobbelige 
oppervlak van het met glasvezel versterkt 
polyester waar deze objecten uit bestaan, 
zorgt bovendien voor een sterke tactiele com
ponent.
Van Lieshout heeft eens in een interview de 
term stimulacra opgegooid om erop te wij
zen dat zijn producten met hun directe zin- 
tuiglijke stimuli het tegendeel zijn van de 
hyperreële simulacra van de teken-econo- 
mie; ze stimuleren eigen activiteit in plaats 
van de passieve consumptie van de code. [7] 
Zijn mobile homes.zijn hiervan misschien het 
beste voorbeeld. Ook in deze werken speelt 
met glasvezel versterkt polyester (in diverse 
kleuren beschilderd) een belangrijke rol, maar 
hier is het vooral de combinatie van uiteenlo
pende materialen die een keur van intensieve 
zintuiglijke ervaringen oproept. Zo komen 
ook hout en verschillende soorten stof en 
(nep)bont voor in de interieurs van de mobile 
homes. De collage-achtige combinaties van 
vormen versterken de werking van de mate- 
riaal-montages nog. Van Lieshouts vormen 
zijn nog steeds tamelijk bot, maar ze zijn niet 
meer streng minimalistisch. Het Mobile Home 
for Kröller Muller (1995), een overgedimen
sioneerde caravan, bestaat uit een centrale 
eenheid (master unit) die - van buiten - uit 
oranje beschilderd polyester bestaat; hieraan 
zijn diverse kleinere eenheden (slave units) 
bevestigd, onder meereenhouten uitbouwsel 
met een zithoek, een groen toiletblok en een 

grote gele polyester puist met onregelmatig 
oppervlak, die van binnen een stralend witte, 
hemelse slaapstede blijkt te zijn. Dit werk is 
functioneel maar niet functionalistisch; even 
absurd en solipsistisch als consequent. Het 
wil bewoond worden, niet gecontempleerd.

Libido en revolutie

Het kritische denken over de markteconomie 
heeft, zoals gezegd, geleden onder de teloor
gang van utopische wereldbeelden. Niette
min lijkt Van Lieshout vastbesloten zich niet 
aan te passen: “Ik geloof overal in. Ik ben niet 
iemand die denkt dat de grote utopieën voor
bij zijn.” [8] In verband met Van Lieshouts 
werk is met name de utopische denktraditie 
relevant die met de term ‘freudo-marxisme’ 
wordt aangeduid, naar de twee denkers op 
wie haar voormannen zich beroepen. Zij 
gebruiken Freuds theoretische model van de 
‘libido-economie’ - het krachtenspel van de 
driften - voor maatschappijkritische doel
einden. In eerste instantie lijken de ideeën 
van deze theoretici ver af te staan van het 
kader waarin Van Lieshouts werk hierboven 
is geplaatst, maar gaandeweg zal blijken dat 
juist het freudo-marxisme Van Lieshouts 
houding ten opzichte van de markteconomie 
kan verhelderen.
De geschiedenis van de liaison tussen 
marxisme en psychoanalyse begint met 
Freuds briljante leerling Otto Gross, die in 
de jaren ’10 ondanks zijn nietzscheaans- 
anarchistische gezindheid tot de conclusie 
komt dat enkel het communisme, in samen
spel met de psychoanalyse, een menswaar
dige samenleving kan verwezenlijken. Vol
gens Gross, die vanwege zijn politieke enga
gement door Freud wordt verstoten en in 
1920 door een drugsverslaving om het leven 
komt, hebben revoluties altijd gefaald omdat 
de patriarchale structuur van de samenleving 
na de revolutie behouden blijft en er dus geen 
werkelijke vrijheid mogelijk is. “Man kann 
jetzt erst erkennen, dass in der Familie der 
Herd aller Autoritat liegt,” aldus Gross. [9] 
Gross leunt op Freuds these van het oedipus
complex, het schuldgevoel dat voortkomt uit 
een gefantaseerde opstand van het kind tegen 
de autoritaire vader, maar Freud heeft vol
gens Gross het oedipuscomplex tot een uni
verseel principe verheven en daardoor de 
revolutionaire implicaties van zijn visie op 
het gezin aan het oog onttrokken. Al ziet 
Freud dat de beknotting van het libido door 
een repressieve samenleving veel psy
chische problemen oplevert, in zijn visie 
staat voorop dat het primaire lustprincipe 
(dat het onderbewustzijn regeert) hoe dan 
ook moet worden overwonnen door het 
realiteitsprincipe van het ego. Civilisatie is 
slechts mogelijk door de onderdrukking van 
het libido. Voor Gross is echter duidelijk dat 
het lustprincipe moet worden bevrijd en de 
op het gezin stoelende autoritaire structuur 
van de samenleving moet worden vernietigd. 
Hij eist volledige seksuele vrijheid voor het 
individu, want juist door de onderdrukking 
van zijn driften kan dat individu zich tot een 
autoritaire persoonlijkheid of machtsbeluste 
sadist ontwikkelen.
Het lotgeval van Otto Gross voltrekt zich 
opnieuw in de persoon van Wilhelm Reich: 
ook Reich is een uiterst veelbelovende leer- 
ling van Freud die omwille van zijn politieke 
stellingname verwijderd raakt van zijn leer
meester. In zijn strijd tegen het gezin en het 
oedipuscomplex concentreert Reich zich op 
het orgasme. Hij stelt dat neuroses hun oor
sprong vinden in een onvermogen om tot 
werkelijk bevredigende orgasmes te komen, 
en dat onvermogen komt weer voort uit de 
psychische verminking door het autoritaire 
gezin. Een combinatie van een communis
tische opstand en een seksuele revolutie is 
ook volgens Reich de enige oplossing. Rond 
1930 leidt hij in Duitsland de Deutscher 
Reichsverband für Proletarische Sexual- 
politik, die op haar hoogtepunt zo’n40.000 le
den telt. De communistische partij neemt 
echter al spoedig afstand van Reich, wiens 
nadruk op seksualiteit als contrarevolutio
nair wordt bestempeld.
Zoals Paul Robinson met betrekking tot Reich 
heeft opgemerkt, staan de freudo-marxisten 
veel meer dan Freud zelf in de traditie van de 
Verlichting. [10] Zij geloven in een seksuele 
versie van de nobele wilde, terwijl hun leer
meester in het domein van het lustprincipe 
vooral gruwelen ziet. Aanvankelijk contras
teert Freud in zijn ‘economie’ van de driften 
het primaire ‘Lustprinzip’ van het onderbe
wustzijn met het op aanpassing aan de reali
teit bedachte ‘Realitatsprinzip’ van het ego,
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dat de handelingen van de volwassene domi
neert. Uiteindelijk komt hij echter tot de 
opvatting dat er een fundamentelere dicho
tomie is in de libido-economie, namelijk die 
tussen levensdrift en doodsdrift, twee drif
ten die vaak moeilijk te scheiden zijn en ook 
eikaars vorm kunnen aannemen, zoals in het 
geval van sadisme. Volgens Freud is sa
disme niet af te leiden uit het lustprincipe, 
maar uit de doodsdrift, die onder invloed 
van de drang tot zelfbehoud naar buiten 
wordt gericht. [11]
Hoewel het vooral Reichs politieke activitei
ten zijn die in 1934 leiden tot zijn definitieve 
uitsluiting uit de rangen van het psychoana
lytische genootschap, draagt ook onenigheid 
over de doodsdrift bij tot zijn breuk met 
Freud. De monist Reich gelooft in één onge
deeld, positief libido, dat alleen door maat
schappelijke onderdrukking in zijn tegen
deel kan verkeren. De marxistische filosoof 
Herbert Marcuse, wiens Eros and Civilisation 
(1955) in de jaren ’60 grote invloed uitoefent 
op linkse bewegingen, benadrukt daarente
gen de rol van de doodsdrift. In de kapitalis
tische samenleving ziet Marcuse een dolge
draaid realiteitsprincipe in de vorm van een 
‘performance principle’ aan het werk, dat het 
libido zodanig beknot dat de gevolgen de
structief zijn. De doodsdrift wordt steeds 
sterker, hetgeen in de 20ste eeuw onder meer 
tot uitdrukking komt in de opeenhoping van 
massavernietigingswapens. De onderdruk
king van het libido, die dient om van de mens 
een volgzame arbeider te maken, is enerzijds 
kwantitatief en anderzijds kwalitatief van 
aard. Het laatste behelst volgens Marcuse de 
beperking van seksueel genot tot genitale 
seksualiteit, terwijl de rest van het lichaam 
een arbeidsmachine wordt. In een toekom
stige vrije samenleving zou arbeid, zoals we 
die nu kennen, afgeschaft zijn; werkzaamhe
den zouden dan een libidineus, speels karak
ter krijgen. [12]
Het freudiaanse model van de libido-econo
mie kan licht werpen op bepaalde elementen 
van het oeuvre van Van Lieshout, zoals Arno 
van Roosmalen heeft aangetoond. [13] Het 
werk roept echter op zijn beurt ook vragen op 
over de theorie. Naar dood en vernietiging 
verwijzen ontegensprekelijk Van Lieshouts 
metalen ‘juwelen’ in de vorm van wapens - 
bijvoorbeeld het Pistolet Poignée Américaine 
(1995), een even elegante en aantrekkelijke 
als vervaarlijke kruising tussen een pistool en 
een boksbeugel. Uit zijn door kunst
instellingen gesponsorde deelname aan auto
races op het circuit in Zandvoort (in een Opel 
Ascona) blijkt een fascinatie voor het punt 
waarin libido om kan slaan in destructie, Eros 
in Thanatos. Autoracen als libidineuze 
macho-activiteit is immers ook flirten met de 
dood. Typerend is dat Van Lieshout een 
korte biografie van coureur Niki Lauda heeft 
opgesteld, die vooral beroemd is geworden 
door het ongeluk waarbij hij bijna het leven 
liet. Van een triomf van het libido lijken de 
grote fallusvormige sculpturen te getuigen, 
zoals de gele, Hans Arp-achtige Bio-pik 
(1992), maar van deze groteske apotheoses 
van de levensdrift gaat ook een onderhuidse 
dreiging uit. Van Lieshout benadrukt de am
biguïteit van levens- en doodsdrift: het is niet 
altijd helder welke drift de bovenhand heeft, 
en of er überhaupt sprake is van twee ge
scheiden driften. Men kan dus stellen dat zich 
in het werk van Van Lieshout een libido- 
economie manifesteert waarbij de verschij
ningsvormen van de levens- en de doodsdrift 
in elkaar lijken over te lopen. De term libido- 
economie kan men echter ook op een andere 
manier hanteren, waarmee een brug wordt 
geslagen naar de kwestie van de markt
economie en mogelijke alternatieven daar
voor. Van Lieshout heeft een productie van 
vreemdsoortige voorwerpen opgezet die sterk 
verschillen van de goederen die de kapitalis
tische economie produceert: objecten die in 
al hun praktische bruikbaarheid vaak onge
geneerd solipsistisch zijn. Men zou kunnen 
stellen dat hij tracht Marcuses ideaal van 
libidineuze, onvervreemde arbeid te realise
ren. Dit resulteert in bizarre 'stimulacra', 
objecten die uit persoonlijke impulsen in 
plaats van uit de dictaten van een abstracte 
markt voortkomen, en die met hun materi
aal-, kleur- en vormgebruik sterke prikkels 
geven die niet het gecodeerde karakter van de 
object-tekens van de markteconomie heb
ben. Zo gezien vervangt Van Lieshout in zijn 
werk de markteconomie door een libido- 
economie.
Deze claim staat echter niet in verhouding tot 
de utopische, revolutionaire ambities van 
Marcuse. Er is immers geen sprake van een 
algehele omwenteling, maar van de activiteit 
van één kunstenaar en een aantal medewer
kers —en bovendien worden diens producten 
uiteindelijk toch via de kunstmarkt verhan
deld, waardoor ze onvermijdelijk het karak
ter van (kunst)goederen krijgen. De 
surrealisten, die op hun manier met Marx en

Atelier Van Lieshout

Bird skull, 1996

Freud aan de slag gingen, konden zich een 
tijdlang zien als een stoottroep van de revo
lutie, maar bij Van Lieshout heeft het revolu
tionaire collectief plaats gemaakt voor een 
werkplaats die merkwaardige objecten pro
duceert - objecten die bovendien met hun 
duistere kanten benadrukken dat het freudo- 
marxistische hemelrijk op aarde nog lang 
niet is aangebroken.

Orgonen-energie en Dor

De vraag in hoeverre Van Lieshouts werk 
utopisch genoemd kan worden', blijkt dus 
moeilijk te beantwoorden. De tijden toen 
fundamentele omwentelingen haalbaar le
ken, liggen inmiddels allang achter ons. De 
late ontwikkelingen in het werk van Wilhelm 
Reich zijn wat dit betreft uitermate betekenis
vol. Middenjaren ’ 30 verliest ook Reich zijn 
vertrouwen in de haalbaarheid van een poli
tieke revolutie, en legt hij zich voortaan toe 
op onorthodox biologisch onderzoek. Hij 
meent in gesteriliseerde preparaten kleine 
deeltjes ontdekt te hebben, bionen, die een 
spontane overgang van levenloze naar le
vende materie zouden zijn - een manifestatie 
van de levensenergie die alles dóórtrekt. In 
1939, het jaar dat hij zich definitief in de 
Verenigde Staten vestigt, noemt hij deze 
energie orgone energy. Alle ziektes en ook 
natuurrampen zouden voortkomen uit ver
storingen in deze orgonale energie, als de 
orgonen worden getransformeerd in een ne
gatieve variant, ‘Dor’ (‘deadly orgone’). Op 
grote schaal probeert Reich de orgonen-ener
gie te beïnvloeden met een cloud-buster, die 
verstoringen in de atmosfeer ongedaan zou 
maken en na lange periodes van droogte 
regen zou veroorzaken. Op zijn landgoed 
Orgonon in Maine construeert hij ook orgone 
energy accumulators, isolatiehokjes die de 
orgonale energie aantrekken en bundelen en 
zodoende energieverstoringen in de mens 
opheffen. Ze zijn gebouwd uit afwisselende 
lagen ‘organisch’ materiaal -hout of kunst- 
stof-en ‘anorganisch’ metaal. Deze orgonen- 
accumulatoren zouden onder meer de woe
kering van kanker tegen kunnen gaan. [14] 
Op het einde van zijn leven is Wilhelm Reich 
een felle anticommunist, die zelfs in de ver
volging die de Amerikaanse Food and Drug 
Administration tegen hem instelt wegens het 
interstate distribueren van accumulatoren de 
hand van vadertje Stalin ontwaart. Enige 
geruststelling ontleent hij echter aan zijn 
overtuiging dat UFO’s over hem waken. In 
1957 wordt de grillige en in toenemende 
mate aan wanen lijdende Reich veroordeeld 
omdat hij geen gehoor heeft gegeven aan een 
oproep om voor de rechtbank te verschijnen. 
Enkele maanden later sterft hij in de gevan
genis. [15] Het zou echter onterecht zijn om 
de oude Reich simpelweg als een gek te 
portretteren. Ondanks de bizarre vormen die 
zijn denken aanneemt, is er sprake van een 
fundamentele continuïteit met zijn eerdere 
preoccupaties. De orgonen-energie is in feite 
een variant van Freuds libido. Reich interpre

teert het libido als een kosmische energie die 
voor al het leven en voor het bestaan van het 
heelal verantwoordelijk is.
De continuïteit tussen de vroege psychoana
lytische én maatschappijkritische theorieën 
en het latere natuurwetenschappelijke werk 
blijkt ook uit de ontwikkeling van Reichs 
notie van het ‘karakterschild’, een soort men
tale pantsering die voortkomt uit een autori
taire opvoeding. Dit karakterschild zorgt voor 
een stremming van libidineuze energie die 
zich uit in een onvermogen tot een werkelijk 
orgasme te komen, met neuroses als gevolg. 
In de loop van de jaren ’ 30, na zijn emigratie, 
begrijpt Reich deze problematiek steeds meer 
in puur biologische termen. De stremming 
van het libido ziet hij nu als een stremming 
van bio-elektriciteit, die samenhangt met een 
‘spierschild’, een biologistische vorm van 
het karakterschild. Reichs kankeronderzoek 
is op deze speculatieve theorie geënt. Hij 
beschouwt kanker als een sociale ziekte, 
veroorzaakt door een blokkering van energie 
waarvoor hij het door een repressieve opvoe
ding gevormde karakter/spierschild verant- 
woordelijk acht. Het spierschild transfor
meert de positieve orgonen-energie in de 
kankerverwekkende variant Dor. Reichs late 
denken komt dus voort uit de fundamentele 
preoccupaties die hem vanaf de jaren ’20 
bezighouden, maar tegelijkertijd komt hij 
weer dicht in de buurt van het dualistische 
model van Freud, dat hij vroeger zo sterk had 
afgewezen: Dor is dan wel een transformatie 
van de oorspronkelijk positieve orgone 
energy, maar Reichs obsessie met Dor - dat 
hij op alle fronten als een bedreiging van de 
mensheid ziet - suggereert dat het hier om 
een forse tegenstander gaat, die in feite net zo 
onbeheersbaar is als de doodsdrift. Orgone 
energy kan omslaan in dodelijke Dor, zoals 
de verminkende maatschappelijke structu
ren de levensdrift in doodsdrift kunnen trans
formeren.
In een groep werken uit 1996 baseert Van 
Lieshout zich op de orgone energy van Reich, 
meer bepaald op diens orgonen-accumu- 
latoren. Het gaat daarbij om isolatiekamertjes 
zoals de Sleep/Study Skull uit 1996: van 
buiten is dit geval bekleed met een laag 
donkerbruin polyester, van binnen met hout. 
Het bevat een zeer krappe zit- en een dito 
slaapgelegenheid, die nauwelijks beweging 
toelaten. De simpele vormen van de modulaire 
meubels hebben hier plaats gemaakt voor 
een veelvoud aan schuine hoeken, die het 
benauwende effect versterken. Verwant aan 
dergelijke claustrofobische kamertjes zijn de 
helmen, die het hoofd helemaal insluiten, 
zoals de Orgone helmet uit hetzelfde jaar. In 
zowel de bouwseltjes als de helmen wordt 
het ‘stimulacrum’-karaktervanhetwerkvan 
Van Lieshout op de spits gedreven: de objec
ten zouden nu zelfs genezingsprocessen sti
muleren. Om deze suggestie te wekken voert 
Van Lieshout niet enkel Reichs instructies 
betreffende de constructie van orgonen-accu- 
mulatoren uit, maar haalt hij al zijn vaardig
heden op het vlak van de manipulatie van 

vormen, materialen en kleuren uit de kast. 
Van Lieshouts orgonen-accumulatoren zijn 
echter ambigu: ze worden geacht genezend 
te zijn en ze hebben ook iets beschuttends, 
maar hun vormen en kleuren stemmen de 
beschouwer/gebruiker niet erg optimistisch. 
Met name de afwezigheid van de heldere 
kleuren die karakteristiek zijn voor het ove
rige werk van Van Lieshout zorgt voor een 
sombere, Beuys-achtige sfeer. Wit en di
verse soorten bruin en beige domineren. Ook 
de vormen zaaien soms twijfel over de goede 
afloop: de Bird Skull uit 1996, waarin net één 
persoon kan gaan liggen, heeft nog het meest 
weg van een nieuwsoortige grafzerk op poot
jes.

Deterritorialiseringenherterritorialisering

Van Lieshouts belangstelling voor de oude 
Reich, die afstand genomen heeft van de 
freudo-marxistische utopie, zou men lo
gischerwijs als een erkenning van het falen 
van de grote utopieën kunnen zien. Is de 
libido-economie van Atelier Van Lieshout 
dan slechts een recycling van verloren idea
len in de vorm van verhandelbare kunst 
- enigszins zoals de firma Disney de Ameri
kaanse geschiedenis als spektakel wil recu
pereren in een historisch pretpark bij Was
hington? Het is verhelderend om deze kwes
tie vanuit een ander perspectief te benaderen, 
dat door Gilles Deleuze en Félix Guattari 
wordt geboden. Ook in hun L’anti-Œdipe, 
het in 1972 verschenen eerste deel van 
Capitalisme et schizophrénie, speelt de rela
tie tussen kapitalistische economie en libido- 
economie een belangrijke rol.
Het werk van Deleuze en Guattari staat in het 
teken van een poging om een revolutionair 
potentieel op het gebied van zowel denken 
als handelen te behouden nadat de marxis
tische hoop op een revolutie, die in de ja
ren ’60 nog eenmaal hoogtij vierde, onge
loofwaardig is geworden. De diepte van de 
crisis van het utopische denken blijkt uit een 
boek als Economie libidinale van Jean- 
François Lyotard (1974), waarin dit voor
malige lid van de groep Socialisme ou 
barbarie tegen de freudo-marxisten ingaat 
door simpelweg te stellen dat de markt
economie een libido-economie is, al is veel 
genot in die libido-economie van masochis
tische aard. [16] Met de nadruk die hij legt 
op het genot dat te peuren is uit de markt
economie lijkt Lyotards positie op die van 
de commodity artists in de jaren ’80.
Deleuze en Guattari staan meer dan Lyotard 
in de traditie van het freudo-marxisme, hoe
wel zij net als hij forse kritiek hebben op 
zowel de psychoanalyse als het marxisme. 
Evenals Marcuse streven zij naar een toe
stand waarin arbeid en libido elkaar niet meer 
tegenwerken, hetgeen in hun ogen in de 
kapitalistische samenleving wel degelijk het 
geval is: “L’identité du désir et du travail est 
(.. .)l’utopieactivepar excellence qui désigne 
la limite à franchir du capitalisme dans la 
production désirante”. [17] In tegenstelling 
tot Freud en zijn volgelingen zien de auteurs 
van L’anti-Œdipe het verlangen als iets dat 
niet aan het subject ontspringt maar aan ‘ma
chines désirantes’, verlangensmachines die 
zich op alle mogelijke manieren tussen men
sen of tussen mensen en dingen kunnen vor
men. [18] Deleuze en Guattari keren zich 
tegen Freuds notie van een autonome doods
drift, echter zonder dat zij zoals Reich de 
duistere kant van het driftleven trachten te 
ontkennen - ze gaan uit van een overal stro
mend verlangen dat zich simpelweg niet laat 
opsplitsen in twee polen, levens- en doods
drift.
Zij spitsen hun kritiek op de moderne samen
leving net als Gross en Reich toe op het 
patriarchale gezin en het bijbehorende oedi
puscomplex. Volgens hen is de familie ech
ter niet de oorzaak, maar een gevolg van de 
inrichting van de moderne samenleving. Het 
moderne gezin is slechts de meest succes
volle vorm van ‘her-territorialisering’, van 
het tegengaan van de desintegrerende ofwel 
‘deterritorialiserende’ impuls van het kapita
lisme, dat immers oude vormen van onder
drukking (zoals de feodale orde) vernietigt. 
De familie, waarin de vader voor het kind ‘de 
wet’ vertegenwoordigt, is een middel om 
niettemin machtsstructuren in stand te hou
den. De psychoanalyse zien Deleuze en 
Guattari als instrument om het gezin en de 
maatschappelijke orde in stand te houden - in 
dit verband is het interessant dat zij de óude 
Reich beschrijven als iemand die eindelijk 
volledig met de repressieve psychoanalyse 
heeft gebroken en “ses machines désirantes à 
lui, ses boîtes paranoïaques, miraculeuses, 
célibataires” bouwt. [19]
De bezigheden van de late Reich beschou
wen Deleuze en Guattari in feite als revolu
tionairder dan zijn vroege politieke activisme: 
de oude Reich volgt zijn eigen (bizarre) ver
langens, en dit stemt overeen met de overtui-
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ging van Deleuze en Guattari dat het niet 
aankomt op een revolutie die het verlangen 
bevrijdt, maar veeleer op een revolutie van 
het verlangen, dat zij als zijnde ‘deterritoriali- 
serend’ contrasteren met de familie en machts
structuren in het algemeen. Het verlangen 
beweegt zich ónder het maatschappelijke 
‘organisatieplan’ op een 'consistentieplan' 
waar geen sprake is van structuren en van 
subjecten, maar slechts van wisselende in
tensiteiten. Deleuze en Guattari verheerlij- 
ken de schizofreen als degene die het meest 
openstaat vóór deze ervaring; tegenover de 
psychoanalyse brengen zij hun ‘schizo-ana- 
lyse’ in stelling. Verlangens zijn ongestructu
reerd, ongrijpbaar - zij trekken zich niets aan 
van subjecten of machtsstructuren. De 
productieve kracht die het verlangen is, wordt 
volgens Deleuze en Guattari in de huidige 
productieprocessen onderdrukt: zij wordt 
opgesloten in de familie en in intieme rela
ties, terwijl ze de samenleving als geheel zou 
kunnen transformeren.
Van Lieshouts werk, met zijn ‘intensiteiten’ 
die de structuren van de code transcenderen, 
kan men beschouwen als een poging om te 
komen tot een daadwerkelijke ‘production 
désirante’, een verlangensproductie die in 
zichzelf revolutionair is. Als men het opti
misme van Deleuze en Guattari vermag te 
delen, kan men zijn werk aldus wel degelijk 
als - in aanleg - revolutionair bestempelen. 
Ook hier maakt Van Lieshout het echter weer 
moeilijk heldere tegenstellingen in stand te 
houden: het zou een simplificatie zijn om zijn 
oeuvre als zuiver 'deterritorialiserend' te 
beschouwen. Men kan veeleer stellen dat hij 
de centrale dichotomie van het denken van 
Deleuze en Guattari net zo problematiseert 
als die tussen Eros en Thanatos. In de libido- 
economie van Atelier Van Lieshout verva
gen niet alleen de grenzen tussen levensdrift 
en doodsdrift, of die tussen positieve orgonen- 
energie en dodelijke Dor, maar ook die tus
sen de- en herterritorialisering.
Zo drijft V an Lieshout met zijn verheerlijking 
van het outsiderdom in feite een dominante 
mythe op de spits: in zijn uitspraken over 
‘echte mannen’ klinkt het cowboy-idioom 
van sigarettenreclames door, en zijn inmid
dels afgesloten carrière als autocoureur duidt 
op een fascinatie voor macho-activiteiten die 
gretig door industrie en reclamewereld wor
den geïnstrumentaliseerd. De commercie ei
gent zich immers gretig aantrekkelijke vor
men van transgressie en deterritorialisering 
toe. Bovendien bedrijft Van Lieshout zijn 
deterritorialisering binnen de kunstwereld, 
waar zijn producten als cultuurgoederen 
worden verhandeld. Anderzijds laat Van Lies
hout de grenzen tussen kunstwereld en ‘echte’ 
wereld juist vervagen, en kan met name zijn 
bemoeienis met wapens tot geshockeerde 
reacties en tot ingrijpen van de overheid 
leiden. Ook de rol van seksualiteit in het werk 
van Van Lieshout is wat dit betreft verre van 
eenduidig. La Bais-ô-Drôme (1995) is een 
grote aanhangwagen (met slave unit), waar
van het interieur met zijn zachte turkooise 
vloerbekleding, zijn kussens en zijn aan de 
muur geïnstalleerde drankflessen speciaal 
voor seksuele excessen lijkt te zijn ontwor
pen - de aan het Franse woord voor seksclub 
ontleende titel suggereert een bordeel op 
wielen. De aard van de seksuele gebeurtenis
sen in dit gevaarte blijft evenwel onduidelijk. 
Als de slave unit in het verlengde van de 
master unit is bevestigd, doet het geheel van 
buiten aan als een grotesk uitschuifbare fal
lus: Ook Van Lieshouts andere grote 
fallusvormige sculpturen blazen het sym
bool van de patriarchale dominantie op tot 
absurde proporties. Zijn werk onttrekt zich 
nu eens aan de maatschappelijke structuren, 
dan weer lijkt het ze juist te versterken - 
zozeer dat het hilarisch wordt en alles weer 
op losse schroeven gezet wordt.

Nomadendom en autarkie

Deleuze en Guattari benadrukken dat het 
kapitalisme zelf een sterke deterritoriali- 
serende impuls vormt, die echter weer wordt 
ingetoomd door middel van het gezin, dat 
ervoor zorgt dat het kind de wet met de 
paplepel krijgt opgediend. De deterritoriali- 
serende activiteit van het kapitalisme lijkt 
sinds L’anti-Œdipe verscheen alleen maar te 
zijn geïntensiveerd. [20] De omlooptijd van 
goederen wordt steeds verder gereduceerd: 
een product dat vroeger vijf jaar meeging, 
houdt het nu maar half zo lang vol. De 
economie lijkt echter niet meer zozeer op 
productie, als wel op speculatie met aandelen 
en valuta te drijven. Bedrijven fuseren en 
schrappen arbeidsplaatsen om de aandeel
houders tevreden te stellen; multinationals 
sluiten vestigingen in dure landen, om hun 
producten ergens te laten fabriceren waar 
vakbonden geen lastige eisen stellen. Onder
tussen moeten werknemers voortdurend bij
scholen, en komen er steeds meer tijdelijke

Atelier Van Lieshout

Mobile Home For Kröller Müller, 1995

banen in plaats van permanente arbeids
contracten. Kortom, het kapitalisme is met 
het klimmen der jaren allesbehalve bezadigd 
geworden. De mobil homes van Atelier Van 
Lieshout kunnen in deze context ook worden 
gezien als de ideale behuizing voor de heden
daagse flexibele werknemer. De deterritoriali
sering lijkt echter niet automatisch een vrij, 
libidineus mensentype met zich mee te bren
gen - hoogstens een manische feestcultuur. 
Het gezin is ondertussen door een defensieve 
christen-democratie uitgeroepen tot ‘hoek
steen van de samenleving’ om enig tegen
wicht te bieden. Het lijkt evenzeer een verlo
ren strijd als het kerkelijk protest tegen de 
24 uren-economie. Het is nog maar de vraag 
of het intensiveren van de deterritorialisering 
in deze situatie werkelijk de oplossing is. 
Deleuze en Guattari kennen in ieder geval 
geen twijfel: “Jamais on n’ira assez loin dans 
la déterritorialisation, le décodage des 
flux.” [21]
Door Deleuze en Guattari wordt grotè waarde 
gehecht aan het nomadendom: de nomadeis 
bij uitstek iemand die uiting geeft aan een 
deterritoriajiserende impuls. Ook in Van 
Lieshouts werk speelt nomadendom een grote 
rol, zoals in de gedaante van het magnifieke 
Modular House Mobile (1995/96). Het woon
gedeelte van deze camper is opgebouwd uit 
drie componenten die aan de buitenkant oranj e 
gekleurd zijn, en waarvan het achterste ele
ment van binnen een turkooise toileteenheid 
blijkt te zijn. De andere twee eenheden bevat
ten samen een rood interieur met een vloer 
van koeievachten. Het Modular House Mo
bile is een vehikel van vrijheid, maar niet 
louter in positieve zin - het evoceert ook de 
vaak trieste wereld van de drop outs in de 
marge of buiten de maatschappij.
In het tweede deel van Capitalisme et 
schizophrénie, het in 1980 verschenen Mille 
plateaux, schrijven Deleuze en Guattari op 
een nietzscheaans-agressieve toon óver de 
‘nomadische oorlogsmachine’. Hier komt de 
duistere kant van het verlangen dat Deleuze 
en Guattari verheerlijken naar voren - de 
doodsdrift in hun désir. Met verheerlijkende 
stem evoceren zij het gevecht van bewa
pende nomadische bendes - zoals die van 
Génghis Khan - tegen de despotische staat. 
Het freudo-marxistische utopia vinden 
Deleuze en Guattari een beetje verwijfd; de 
revolutie van het verlangen blijkt zijn ideale 
vorm te vinden in wapens, die volgens 
Deleuze en Guattari zijn gerelateerd aan snel
heid en aan de ‘vrije handeling’. Als zodanig 
zijn zij de tegenhanger van werktuigen, die in 
het teken staan van zwaartekracht en arbeid. 
In een tijd waarin in strips en films nomadische 
bendes of enkelingen door postapocalyptische 
landschappen trekken, ziet het gedeterrito- 
rialiseerde verlangen er heel wat minder idyl
lisch uit dan in de gedachten van Gross of de 
jonge Reich. Deze ambivalentie tussen uto
pie en dystopie buit Van Lieshout in zijn 
recente werk uit: het is de laatste incarnatie 
van de moeilijk te scheiden, in elkaar overlo
pende paren in zijn oeuvre.
De rol van wapens wordt in de productie van 
Atelier Van Lieshout steeds groter. Deleuze 
en Guattari relateren wapens expliciet aan 
juwelen: beide zijn kenmerkend voor 
nomadische culturen, en juwelen zijn net als 
wapens uiterst mobiel. [22] Van Lieshout 
heeft zoals gezien beide categorieën met 
werken als Pistolet poignée américaine ge
fuseerd. Ondertussen keert hij zich steeds 
explicieter tegen de staat: Atelier Van Lies
hout wordt steeds meer oorlogsmachine. De 
mobiele wooneenheid Autocraat (1997) is 
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erop gebouwd om een jaar als uitvalsbasis 
voor een survivor in de wildernis te kunnen 
dienen - compleet met slachtvoorzieningen. 
Alleen al door zijn sombere (donkergrijs
groene) kleur is de Autocraat gerelateerd aan 
de op Reich gebaseerde isolatiehokjes. Ook 
de oude Reich voerde in de laatste jaren van 
zijn leven op zijn landgoed Orgonon met zijn 
eigen oorlogsmachine een hopeloze strijd 
tegen de Amerikaanse overheid. De nieuwe 
wilde die in de Autocraat huist, lijkt geen 
nobele wilde te zijn: het werk roept associa
ties op met de Amerikaanse militias, die zich 
in de bossen op de strijd tegen de ‘nieuwe 
wereldorde’. voorbereiden, een paranoïde 
vertekening van ontwikkelingen in de mon
diale economie en politiek, zoals ook de oude 
Reich in zijn fort de ontwikkelingen om hem 
heen alleen nog door zijn waan vertekend 
waar kon nemen. Men vraagt zich af of 
Deleuze en Guattari erin zouden slagen de 
Amerikaanse militias positief als uiting van 
‘deterritorialisering’ te verkopen. De militias 
zijn weliswaar geen nomadische bendes in 
enge zin, maar ze zijn in hun streven naar 
autarkie ten opzichte van de staat hoe dan ook 
‘oorlogsmachines’. Autarkie is ook een cen
trale notie voor Van Lieshout. Op een ten
toonstelling in De Paviljoens presenteerde 
Van Lieshout onlangs het plan Vrijstaat 
Almere, een met tekeningen toegelicht voor
stel om Almere te veranderen in een samen
leving van misdadigers uit heel Europa, die 
er drugs en wapens produceren. Een wereld 
van outlaws, van ‘echte mannen’, waar zo te 
zien het recht van de sterkste of de best 
bewapende geldt. De Autocraat neemt op de 
tekeningen een prominente plaats in.
In deze ‘vrijstaat’ slaat de deterritorialisering 
om in een primitieve staat van geweld, die 
Van Lieshout echter in een vrolijke 
kinderboekenstijl presenteert. Freud zou 
hierin zonder twijfel een bevestiging zien 
voor zijn overtuiging dat de beschaving ge
rechtigd is alles uit de kast te halen om te 
voorkomen dat als gevolg van de “primare 
FeindseligkeitderMenschengegeneinander”, 
een agressieve, naar buiten gekeerde 
Todestrieb, de mensheid terug zou vallen in 
een barbaarse heerschappij van de driften. 
Diep van binnen is de mens immers een 
wolf. [23] Van Lieshout ensceneert daaren
tegen de ondergang van de beschaving als 
een vermakelijk jongensboekavontuur. Vro- 
lijk is ook de uitnodiging voor zijn solo- 
tentoonstelling The Good, the Bad, and the 
Ugly, die van 5 juni tot 13 september in het 
Zuidfranse Rabastens zou plaatsvinden, maar 
die na protesten uit de bevolking werd verbo
den. Op de uitnodigingskaart poseren Van 
Lieshout en enkele medewerkers met een 
Mercedes waarop een kanon is gemonteerd. 
Van Lieshout zelf leunt lachend op het ka
non, een sigaar en een fles drank in de hand, 
terwijl een man die op de motorkap zit een 
mitrailleur vasthoudt. Een re volutionair com
mando of een roversbende? Is er een ver
schil? De foto lijkt op publiciteitsmateriaal 
voor een Holly woodfilm, en dan zal het in het 
Tarantino-tijdperk wel om een gang gaan. 
Maar is er - denk aan Nigeria - een grotere 
roversgang dan Shell? Zijn niet de multina
tionals de ware nomadische oorlogsmachines 
van deze tijd?
In zijn jongensachtige onbekommerdheid 
roept het oeuvre van Van Lieshout essentiële 
vragen op. Het werpt juist in zijn schijnbaar 
meest bizarre aspecten licht op de paradoxen 
van onze cultuur. Met zijn complexe wissel
werking van de- en herterritorialisering, van 
nomadische decodering en paranoïde ver

schansing, lijkt de libido-economie van Van 
Lieshout meer op processen in de mondiale 
economie en de westerse maatschappij dan 
aanvankelijk gedacht. Zo gezien is Van 
Lieshouts werk, met zijn mengeling van uto
pische en dystopische elementen, bovenal 
realistisch.

Sven Lütticken
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Tekeningen van Atelier Van Lieshout zijn 
- samen met tekeningen van Rob Birza, 
Tom Claassen en Maria Roosen - nog tot 
25 juli te zien in Galerie Fons Welters, 
Bloemstraat 140, 1016 LJ Amsterdam, 
020/423.30.46.
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Kunstmacht
Installaties en ervaringen

i. Tentoonstellingskunst

In wat volgt, bespreek ik enkele actuele 
problemen van de tentoonstellingskunst, 
waarbij ik me concentreer op de installatie. 
Wat met dergelijk kunstgenre bedoeld wordt, 
geef ik aan met een beroemd voorbeeld, 
namelijk Rebecca Horns Chinesische 
Verlobte uit 1976. Dit werk bestaat uit een 
zeshoekige kamer die tweeënhalve meter 
hoog is en zes smalle deuren heeft. Inge
bouwd zijn een motor, om de deuren in 
beweging te brengen, en een geluidsband. 
De bezoeker van de tentoonstelling hoort 
een onschuldige uitnodiging om de cabine 
te betreden. Wie dat doet, zet via een in de 
vloer van de cabine aangebracht contact een 
programma in werking dat een minuut duurt. 
Hoe dat in zijn werk gaat en welke reeks 
ervaringen een proefpersoon met deze in
stallatie kan of moet meemaken, werd door 
de kunstenaar beschreven: “Een zwarte, 
zeshoekige, kleine tempel - de zes deuren 
staan wijdopen en wachten tot je binnen
gaat. Als je de vloer van de binnenruimte 
betreedt, beginnen alle deuren zich gelijk
tijdig, langzaam, mechanisch, geluidloos te 
sluiten. Geleidelijk wordt het licht rondom 
jou weggezogen - geleidelijk word je in 
duisternis gehuld. // De eigenlijke shock 
treedt veel te laat op, wanneer je merkt dat 
je in een val bent terechtgekomen, dat je 
opgesloten bent en niet meer kunt vluchten, 
dat de deuren niet meer open kunnen. De al 
te gelijkmatig-langzame, natuurlijke bewe
ging van de deuren - eerder de imitatie van 
een zachte adem - is je te slim af geweest en 
heeft je ertoe verleid in de ruimte te blijven 
en af te wachten. In het donker opgesloten, 
probeer je het evenwicht te bewaren, je 
rechtop tastend aan de gladgepolijste wan
den vast te klampen. Maar plotseling merk 
je datje door Chinees gefluister wordt om
ringd; geheimzinnig verwarrend geplaag en 
gekir leidt je af, verstrikt je in een steeds 
groter wordende verwarring. // Stemmen 
die zacht met elkaar praten, vullen de enge 
ruimte en stellen je tenslotte op je gemak, 
zoals de onzichtbare ademtocht van een 
muzikaal divertimento. Ontspanning, eerder 
een zich overgeven aan de afgedwongen 
situatie van opsluiting... - zich onderwerpen 
aan de duisternis en de enge ruimte -...II en 
dan, veel te abrupt, gaan alle deuren weer 
open en word je in het onrustwekkend ver
blindende daglicht achtergelaten.” [ 1 ] Wan
neer de benauwenis in het duister onver
draaglijk wordt, kan de bezoeker de 
nooduitgangsknop indrukken.
Zo is praktisch volledig geschetst hoe een 
installatie functioneert. Het is een dispositief 
dat de tentoonstellingsbezoeker ertoe aan
spoort zich van het publiek af te splitsen en 
een individuele participant te worden. Het 
individu moet zich als performer of proef
persoon aan een experiment onderwerpen. 
Bij de installatie hoort ook een richtlijn voor 
het gebruik, een gebruiksaanwijzing, en 
misschien ook de beschrijving van het 
ervaringsproces. Hom beschrijft de irrite
rende ervaringen .die door het gebruik van 
de installatie moeten worden uitgelokt: op
sluiting, desoriëntatie, onzekerheid, verlei
ding, bevrijding, agressie als gevolg van de 
verblinding. De artistieke activiteit is erop 
gericht een dispositief - een installatie - te 
ontwerpen dat ervaringen mogelijk maakt, 
uitlokt en stuurt. We kunnen deze activiteit 
dan ook omschrijven als de vormgeving van 
de ervaring.

2. Het sturen van de toeschouwer

In 1992-93 hield Ilya Kabakov in Frankfurt 
vijftien lezingen over de installatie, die hij 
kennelijk zonder veel schroom “totale in
stallatie” noemt. In de zesde lezing beklem
toonde Kabakov dat de handelende toe
schouwer het centrum van de installatie 
vormt. [2] De relatie met de toeschouwer 
beschrijft Kabakov in een interview uit 1995 
als de drijfveer van zijn installaties: “Deze 
gesprekspartner, deze toeschouwer is niet 
zomaar iemand tot wie ik mij als profeet, 
professor of kunstenaar richt. Ik beschouw 
hem als een vriend, die zich koel en objec
tief over mijn óbjecten kan uitspreken om
dat hij ze aandachtig en volledig onpartijdig 
bekijkt.” [3]
Toch stuurt, manipuleert en dwingt Kabakov 
deze toeschouwer-vriend, en aan deze stu
ring wijdt hij fundamentele beschouwin
gen. “Bij de opstelling moet de reactie van 
de toeschouwer op zijn weg doorheen de 
installatie uiterst zorgvuldig worden over
wogen: hoe kan men zijn aandacht op zo’n
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Ilya Kabakov

De Gemeenschapskeuken, 1992

manier organiseren dat ze op geen enkel 
ogenblik verdwijnt? Het verlies van de aan
dacht van de toeschouwer betekent het einde 
van de installatie. (...) Maar zelfs wanneer 
de totale installatie slechts uit een enkele 
ruimte bestaat en de toeschouwer ze schijn
baar in een oogwenk, in een oogopslag 
helemaal kan omvatten, speelt de doordachte 
sturing van zijn bewegingen in deze ene 
kamer toch een uiterst belangrijke rol. Deze 
‘sturing’ van de toeschouwer realiseert men 
op twee manieren. Beide maken ze gebruik 
van een verborgen, fundamentele regel om 
onze dandacht bij het betreden van een wil
lekeurige ruimte te sturen: een voortdurend 
verspringen van het geheel naar de details 
en van de details weer terug naar het ge
heel (...).” Het eerste procédé bestaat erin 
om de toeschouwer door middel van bar
rières en lage muurtjes met vele kleine on
derdelen in contact te brengen. Met behulp 
van het tweede wordt de toeschouwer ge
dwongen om zich herhaaldelijk op het ge
heel te concentreren. [4] Volgens Kabakov 
kan de totale installatie de bezoeker de in
druk geven op een vreemde, bewoonde en 
drukke plaats te zijn beland, een plaats waar 
hij niet thuishoort en waar hij als toevallige 
waarnemer of getuige in een vreemd leven 
binnengluurt.
De installatie Gemeenschapskeuken van 
1993-1995 is op haar vaste standplaats, het 
Parijse Musée Maillol (Fondation Dina 
Vierny), toegankelijk via trappen, die zich 
aan de buitenkant bevinden van een onge
veer zes meter hoge kast. Als de bezoeker is 
afgedaald, kan hij de ruimte binnentreden 
door een deur. De ruimte verlaten kan hij 
door een andere deur. De ruimte wordt 
verlicht door twee sterke, fel schijnende 
gloeilampen en door een reeks naast elkaar 
liggende smalle venstertjes onder het pla
fond. Tot op ooghoogte zijn de muren ge
verfd in de kleur van ossenbloed, daarboven 
zijn ze lichtblauw, en de dubbele rij met 
bordjes en cyrillisch schrift (met vragen als: 
“van wie is dit kopje?”) is donkergroen. Op 
een rondom lopend leporelloalbum zijn fo
to’s van de inrichting en het gebruik van de 
Sovjet-Russische gemeenschapskeukens en 
zinnen uit gesprekken gemonteerd. Aan de 
blauwe muren is, evenals op de groene 
bordjes, keukengereedschap zoals pannen, 

deksels, karaffen, raspen aangebracht. Aan 
het plafond hangen aan parallel opgehangen 
touwtjes talloze voorwerpen, van brillen
dozen tot worstvellen, stuk voor stuk voor
zien van een kaartje. De Gemeenschaps
keuken is geluidloos: de enige geluiden ko
men van de bezoekers. [5]
Met zijn installaties wil Kabakov niet een
voudigweg banale sociale ruimtes in een 
cultureel vreemde omgeving reconstrueren. 
Kabakov probeert de bezoeker in een tussen- 
toestand te brengen, die hij als semi-illusie, 
gespletenheid of halfdroom aanduidt: het 
gewicht van het leven voelen in een zwe
vende toestand, je tegelijk hier en daar bevin
den, een vertrouwde banaliteit herkennen en 
je daarin vreemd voelen. [6] In tegenstelling 
tot de totaalillusie van het panorama en de 
ongelooflijke goocheltrucs van Disneyland 
moeten Kabakovs installaties bij de bezoe
ker een reflectieproces uitlokken, doordat 
hun eigen bedolven herinneringen door het 
gewone en het alledaagse worden aangeraakt 
en weer naar boven gehaald. [7]
De installaties willen de tentoonstellings
bezoeker op zo’n manier activeren dat hij 
deelnemer, medespeler, performer wordt. 
Om dat doel te bereiken, moeten de aanwij
zingen de bezoeker ertoe aanzetten de gel
dende gedragscode tegenover kunstwerken 
in tentoonstellingen of musea te doorbre
ken. Hij moet zijn angst voor verboden 
overwinnen: het verbod om aan te raken, uit 
te proberen, te betreden. Vervolgens pro
beert de vormgeving van de ervaring de 
deelnemer ook een tijdlang te sturen en zet 
daartoe allerlei middelen in. Die isoleren 
hem, onderwerpen hem aan initiatieriten, 
bezorgen hem de meest walgelijke of de 
meest aangename sensaties, die het gewone 
leven hem doorgaans onthoudt, lokken zo
wel claustrofobische angsten als de vreugde 
over de bevrijding uit, brengen het elemen
taire oriëntatiegevoel in de war door boven 
en onder uitwisselbaar te maken, stellen 
hem bloot aan schijnbaar reële gevaren, 
beloven hem genezing dankzij triviale psy- 
chologieën, dwingen hem in de eigen herin
neringen onder te duiken en spiegelen hem 
transcendentale ervaringen voor, die hij 
buiten de context van de kunst eigenlijk 
alleen kan beleven tegen de prijs van een 
allang verworpen irrationaliteit.

3. Macht in het kunstsysteem

In de 20ste eeuw werden verschillende po
gingen ondernomen om voor de kunst op
nieuw een noodzakelijke of nuttige functie 
te bevechten. Dat de kunst elke maatschap
pelijke functie behalve die van het amuse
ment was kwijtgeraakt, daarvan waren niet 
alleen veel critici overtuigd, maar ook heel 
wat kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Julius 
Meier-Graefe of Wassily Kandinsky. In 1925 
publiceerde Amédée Ozenfant in de Eu- 
ropa-Almanach een korte diagnose van de 
breuk tussen kunstenaars en maatschappij. 
Volgens hem waren kunstenaars ofwel 
publieksnarren geworden, ofwel hadden ze 
zich teruggetrokken in de ivoren torens van 
hun laboratoria - tegen de prijs dat ze niet 
eens meer zichzelf het nut van hun bedrij
vigheid konden aanpraten. [8] Zoals zovele 
anderen geloofde ook Ozenfant dat hij deze 
fatale toestand kon en moest opheffen. Het 
was slechts één poging in een hele reeks om 
de kunst of de artistieke vormgeving op
nieuw een maatschappelijk effect en een 
sociaal en economisch nut te verlenen: de 
Wiener Werkstatte, de kunstenaarskolonie 
in Darmstadt, de ondernemingen van Henry 
van de Velde, het Bauhaus, van Doesburgs 
concrete kunst, de Konkrete Gestaltung, 
enzovoort.
In scherpe tegenstelling tot het maatschap
pelijke of economische gebruik van kunst 
en vormgeving staat de aanspraak van de 
kunst op een hogere dimensie en een hogere 
status. Hoe men die dimensie ook omschrijft 
- als het geestelijke in de zin van Kandinsky, 
als het sublieme in het Amerikaanse ab
stract expressionisme, als verbetering van 
de mensheid in de zin van Joseph Beuys - 
altijd wordt de kunst en de kunstenaars een 
missie toebedacht, die onder geen beding 
utilitaristisch mag worden ingeperkt. Dat 
kan met talloze voorbeelden worden ge
staafd. Ik geef er hier twee. Om het met een 
aura van geheimzinnigheid omhulde beeld 
van de kunstenaar op een geestige en ironi
sche manier nieuw leven in te blazen, hing 
Bruce Nauman in 1968 in de etalage van de 
winkel in San Francisco, die hij als atelier 
gebruikte, een lichtreclame met de tekst The 
true Artist helps the World by revealing 
mystic Truths — “De ware Kunstenaar helpt 
de Wereld door mystieke Waarheden te 
openbaren”. [9] Als tweede voorbeeld ver
wijs ik naar de bekende affiche van Joseph 
Beuys, een beeld van de kunstenaar die op 
het punt staat te vertrekken, met het op
schrift La Rivoluzione siamo Noi ;i- ‘De 
Revolutie, dat zijn Wij’.
In de tegendraadsheid of de rebellie mani
festeert zich de houding van de moderne 
kunstenaar, die tegen allerlei dingen in het 
geweer komt: tegen de maatschappij of te
gen zichzelf, tegen de commercialisering 
van de kunst, tegen de onwetendheid van 
het publiek of tegen het werk van andere 
kunstenaars. Door die tegendraadsheid geeft 
de kunstenaar zichzelf meer armslag en 
verleent hij zichzelf de schijn van rebelse 
progressiviteit of onvoorwaardelijke recht
lijnigheid. Ook deze rebellie voert ons terug 
naar wat de belangrijkste en meest proble
matische instelling in het moderne kunst
systeem is: de tentoonstelling. Via de ten
toonstelling kan de artistieke productie een 
publiek bereiken, ze is de machtigste drijf
veer voor de kunstenaar, ze is het oog van de 
naald waar hij doorheen moet om apprecia
tie en legitimatie te vinden, ze is tegelijk de 
meest effectieve propagandist van de kunst 
en de hellepoel die de kunst in de complete 
effectloosheid verzwelgt.
De fantasie van een kunst die impact heeft, 
is in strijd met de machteloos makende 
tentoonstelling. In 1964 liet Sigmar Polke 
Gerhard Richter in een fictief interview met 
Anthony Twaites vertellen dat zijn doeken 
de toeschouwer hadden gedood en bijge
volg werden gebruikt als foltertuig en massa
vernietigingswapen. [10] In deze ironische 
fantasie over beelden die zo gevaarlijk zijn 
dat ze het publiek met de dood bedreigen, 
spreekt het verlangen naar beelden die niet 
meer onverschillig of zonder gevolgen be
keken kunnen worden, naar een kunst die 
haar machteloosheid kan overwinnen. [11] 
Dit verlangen heeft vele parallellen. Een 
ervan is het verlangen naar een kathedraal 
of op zijn minst een kapel voor schilderijen, 
waarvan Max Beckmann in 1918 even sterk 
droomde als Philipp Otto Runge dat hon
derd jaar eerder had gedaan, een kapel die 
Hans Thoma dan daadwerkelijk heeft ge
realiseerd, weliswaar als tentoonstellings
ruimte in het museum, de Kunsthalle van
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Karlsruhe. De sacrale ruimte voor de kunst 
bleef meestal een project, zoals bij Jackson 
Pollock of Barnett Newman, maar niet bij 
Henri Matisse in Vence of bij Mark Rothko 
in Houston, voor wiens doeken Philip 
Johnson een kapel heeft ontworpen.
Installaties zetten dit verlangen naar een 
kunst met impact voort. Een radicaal voor
beeld hiervan vormde Vito Acconci’s ge
vaarlijke installatie The People Machine 
(1979), in de New Yorkse Sonnabend 
Gallery, die bedoeld was als een extreme 
uitdaging aan het adres van de tentoon
stellingsbezoeker. Door buiten en binnen 
aangebrachte kabelconstructies werden voor 
de vensters aluminium platen overeind ge
houden. De kabel aan de binnenkant leidde, 
over de platen, naar een gespannen boog in 
aluminium met een reusachtige kogel, die 
op een blauwe schommel was gericht en 
verbonden was met een reusachtige vlag. 
Een geluidsband probeerde de toeschouwer 
door uitnodigende en nietszeggende appre
ciaties tot actie aan te zetten. Maar de gevol
gen van een ingreep waren verschrikkelijk: 
wanneer één plaat loskomt, vallen ze alle
maal uit het venster, de kogel wordt wegge
schoten en de vlag zakt in elkaar. Acconci’ s 
experiment draaide rond de vraag of de 
bezoeker door vriendelijke uitnodigingen, 
provocaties of woedeuitbarstingen ertoe kon 
worden aangezet het vernietigingsproces 
op gang te brengen en zichzelf daarbij ern
stig in gevaar te brengen. [12] Maar de 
kunstcontext bleek behoorlijk te functione
ren: de bezoekers voelden zich geremd of 
weigerden in de val te trappen en het 
vernietigingsmechanisme in werking te stel

len. Het resultaat was eenfrustrated action. 
In een nogal absurd interview uit 1989 dat 
de literatuurprofessor Sylvère Lotringer met 
hem voerde, kon Acconci op de vraag “Zou 
de functie van de kunst erin kunnen bestaan 
om het publiek gewoon voor de gek te 
houden?” dan ook alleen maar “Ja” ant
woorden. En op de vraag “Is de beweging 
van de machine dan de handeling waarmee 
u het publiek voor de gek houdt?” kon hij 
alleen de correctie aanbrengen: “De hande
ling waarmee het publiek verklaart dat het 
met het spel akkoord gaat.” [13] Deze be
langrijke correctie haalt een oude bekende 
van stal: de instemming met het esthetische 
spel.
Reeds met zijn eerste Corridor Installations 
wierp Bruce Nauman het probleem op van 
de sturing van het publiek of van de 
performer. Nauman, die zich meermaals 
over dit probleem heeft uitgelaten, zei in een 
terugblik uit 1988: “In de eerste corridor 
pieces ging het erom dat iemand anders de 
performance deed. Maar voor mij bestond 
het probleem erin een manier te vinden om 
de situatie in te perken, zodat de performance 
eruitzag zoals ik ze mij had voorgesteld. Op 
een of andere manier ging het om controle. 
Ik wou niets te maken hebben met de ideeën 
van eender wie over wat gedaan kon wor
den.” [14] Om zijn verhouding tot het pu
bliek te omschrijven, bracht Nauman Lenny 
Tristano in herinnering, de blinde pianist 
die door zijn harde spel zonder in- of uit
leiding het publiek als het ware met klappen 
bedreigde: “Van meet af aan probeerde ik 
uit te zoeken of ik kunst kon maken die 
hetzelfde deed. Kunst die er domweg plot
seling was. Zoals wanneer je met een 
baseballknuppel in het gezicht wordt gesla
gen. Of beter: zoals wanneer je van achteren 
een slag in de nek krijgt. Je ziet de klap niet 
op je afkomen: hij slaat je gewoon omver. 
Mij bevalt dat idee heel erg: het soort inten
siteit dat je geen enkel aanknopingspunt 
geeft om te weten of je er al dan niet van zult 
houden.” [15] De middelen waarmee 
Nauman zijn publiek deze klappen of stoten 
wil toebrengen, zijn verwarring, beschim
ping, belediging, desoriëntatie en shock. 
Bruce Naumans Dream Passage uit 1983 
confronteert degene die de smalle gang be
treedt met een ander soort ervaring. [ 16] De 
twaalf meter lange Dream Passage die uit 
latwerk en industriële houten platen is op
getrokken, bestaat uit een toegangscorridor, 
een centrale kubus en een afsluitende gang 
die tegenover de toegang ligt. De toegangs
corridor nodigt door een heldere, gele 
belichting uit om de centrale ruimte te ont
dekken. Deze ruimte is twee keer gemeubi
leerd, twee keer met dezelfde tafel-en-stoel- 
groep uit zwart staal. De eerste groep be
vindt zich op de vloer in de hoek links aan de 
ingang, de tweede is aangebracht in de hoek 
van het plafond die er diagonaal tegenover 
ligt, uiteraard omgekeerd. Ook de rood
witte verlichting in de centrale ruimte is in 
de omkering betrokken en is zowel op de 
grond als op het'plafond aangebracht. In de 
achterste gang, die om ongewenste door
kijkjes te verhinderen werd afgesloten, wordt 
de omkering doorgetrokken: vloer en pla
fond zijn van plaats verwisseld, de verlich
ting is op de grond bevestigd. Doordat het 
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meubilair en de belichting in decentrale 
ruimte verdubbeld en geroteerd zijn, krijgt 
de bezoeker de indruk opgedrongen dat hij 
zich in een driedimensionale puntsymme- 
trische constructie bevindt. De toegangs- 
zone, die het ruimtelijke coördinatenstelsel 
van het menselijke lichaam weerspiegelt, 
bevestigt aanvankelijk de ruimtelijke oriën
tatie. Maar door de symmetrische omkering 
in de centrale kubus wordt deze oriëntatie in 
de war of aan het wankelen gebracht, en wel 
op twee manieren: ze poneert iets dat met de 
lichamelijk-reële ervaring in tegenspraak is 
en ze kan uitsluitend visueel of cognitief 
worden waargenomen. Dream Passage 
zorgt er voor dat de aandacht verschuift van 
het object naar de toeschouwer zelf: de 
verrassende of fantastische (want in de wer
kelijkheid onmogelijke) omkering roept bij 
de bezoeker de ervaring op dat zijn levens
noodzakelijk ruimtelijk oriëntatiegevoel 
onzeker wordt. [17] In andere gevaarlijke 
installaties, zoals de SouthAmerica Triangle 
uit 1981, gebruikte Nauman de omgekeerd 
opgehangen stoel om folteringen te 
evoceren.

4. Het verdwijnen van de kunstenaar

Het kunstsysteem produceert paradoxen. 
De reproductie van voorgevormde beelden 
om de artistieke authenticiteit te omzeilen, 
is een voorbeeld. Een ander is het absurde 
geschilder om aan te tonen dat beelden 
onmogelijk zijn geworden, of de icono- 
clastische artistieke productie in combina
tie met de verdwijning van de kunstenaar of 
zijn verheffing tot star. Een notitie van 
Gerhard Richter uit 1964 verwijst naar deze 
verdwijning: “Ik wil geen persoonlijkheid 
zijn, geen ideologie hebben. Ik wil zijn 
zoals iedereen.” Tegelijkertijd poneerde 
Sigmar Polke in het fictieve interview tussen 
Anthony Twaites and Gerhard Richter de 
ironische vraag: “Gelooft u in God?” Richters 
antwoord moet zijn misleidende hoogmoed 
verraden: “Ja, ik geloof in mij, ik ben de 
grootste, ik ben de allergrootste!” [18] De 
kunstenaar betoogt dat hij wil verdwijnen, 
maar in tegenstelling tot Marcel Duchamp 
denkt hij er niet aan om van het toneel te 
verdwijnen of te zwijgen. Hij markeert im
mers met zijn alomtegenwoordige aanwe
zigheid zijn gewicht, betoogt propagandis
tisch of ironisch zijn almacht en minimali
seert zijn bedrijvigheid tot het aller
gewoonste wat-iedereen-kan. Polke en Rich
ter demonstreerden in 1968 op geestige wijze 
de al- en onmacht van de kunstenaar: in de 
donkere kamer veranderden ze, in een twee 
uur durend en vijf fasen omvattend proces, 
een bergmassief in een glanzende kogel. [ 19] 
De meesters van de diversiteit, van de meer
voudige persoonlijkheid, van de gepropa
geerde verdwijning in de kunstenaar-als- 
iedereen waren Joseph Beuys in Duitsland 
en Andy Warhol in New York, die tegelijk 
als superstars optraden. Warhol ensceneerde 
in 1985 met The Invisible Sculpture de 
verdwijning van kunstenaar en kunstwerk. 
Daarmee veegde hij het laatste criterium 
van tafel, dat van de authenticiteit, die door 
het zendingsbewustzijn van de kunstenaar 
wordt opgebouwd, door zijn leven wordt 
bekrachtigd en door de kunstenaars
gemeenschap wordt ondersteund. [20] Niet 
zonder te verwijzen naar de levende kunst
werken Gilbert & George ironiseerden 
Gerhard Richter en Blinky Palermo het 
kunstenaarsmonument door in 1971 twee 
bronzen zelfportretten op hoge sokkels in 
een door Palermo beschilderde ruimte op te 
stellen. Sigmar Polke verwees op diverse 
doeken ironisch naar de opdracht die de 
kunstenaar van een “hoger wezen” krijgt,én 
daarmee meteen ook naar het onoplosbare 
probleem van de legitimatie van de kunste
naar. [21]
In 1974 publiceerde Gerhard Hoehme zijn 
ernstige en sarcastische adviezen voor j onge 
kunstenaars. [22] Omdat de opleiding toch 
alleen maar tot verliezen heeft geleid en de 
overheidssteun erg mager uitvalt, luidt zijn 
eerste advies dat de jonge kunstenaar zich 
maar beter meteen kan. aansluiten bij de 
meest actuele internationale trend: zo krijgt 
hij de in de provincie zo broodnodige bewij
zen in handen dat hij actueel en internatio
naal is en wekt hij de interesse van de media. 
De volgende stap, die beslissend is voor zijn 
succes, is de ontdekking door een toonaan
gevende galerie. Die moet door de kunste
naar zelf worden gepland. Vervolgens hangt 
alles ervan af of hij zich in het publieke 
bewustzijn als stijgende marktwaarde over
eind kan blijven houden. Middelen daartoe 
zijn: vertegenwoordiging door een galerie, 
massale productie, tentoonstellingen in 
openbare instituten en met kunstenaars
verenigingen, een zorgvuldig in stand ge
houden imago als bohémien. Noch van het 
publiek, noch van de galeriehouder, noch 
van de tentoonstellingsmaker krijgt de kun

stenaar ooit iets over zijn werk te horen, en 
voor zijn artistieke ontwikkeling heeft hij 
geen tijd, want hij is voltijds aan de slag om 
in het kunstbedrijf ‘in’ te blijven en niet 
gedumpt te worden.
Een van de rebellieën tegen het kunstsysteem 
was de Land Art, het creëren van kunstwer
ken in de ongerepte, ver van de beschaving 
gelegen natuur van woestijnen of stranden, 
waar spiralen, cirkels en lijnen werden aan
gelegd. Richard Long greep voor zijn lijnen 
en cirkels in de rotswoestijnen en bergen 
van Death Valley, Bolivië, de Kilimanjaro 
of de Alpen terug naar het beeld van de 
kunstenaar als zwerver, zoals we dat kennen 
van Wackenroder en Tieck, Courbet, 
Gauguin en Van Gogh, Kirchner en Bacon. 
De Land Art-kunstenaars kwamen in de 
galeries, tentoonstellingen en musea niet 
alleen aanzetten met foto’s van hun actieve 
ingrepen in de aarde, maar ook met het 
ruwe, aan de oppervlakte gebrachte materi
aal, met leem, stenen platen, brokken gra
niet, verbrande takken. Op de grond en aan 
de muren van tentoonstellingsruimten rang
schikt Richard Long zijn materiaal steeds 
weer in de magische figuur van de cirkel. 
In de tentoonstellingsmakers vonden de 
kunstenaars steeds vaker machtige concur
renten. De eerste kunstenaar die op dat 
nieuwe probleem in het kunstsysteem de 
aandacht heeft gevestigd, was Daniel Bu
ren. In de catalogus van Documenta 5 in 
1972 publiceerde hij een scherpzinnige ana
lyse: “Het onderwerp van een tentoonstel
ling wordt steeds vaker het tentoonstellen 
van de tentoonstelling als kunstwerk, en 
niet het tentoonstellen van kunstwerken. In 
dit geval is het duidelijk dat het Documenta- 
team, onder leiding van Harald Szeemann, 
(de werken) tentoonstelt en ook zichzelf 
presenteert (aan de kritiek). De getoonde 
werken zijn de - zorgvuldig gekozen - 
kleurtoetsen op het doek dat door elke sectie 
(zaal) wordt gevormd. Er zit zelfs een orde 
in die kleuren, aangezien ze afgebakend en 
samengesteld werden in functie van het 
concept van de sectie (selectie) waarin ze 
zichzelf uitstallen/presenteren. Deze sec
ties (castraties) vormen zelf ook zorgvuldig 
gekozen ‘kleurtoetsen’ op het doek dat wordt 
gevormd door de tentoonstelling als totali
teit en als principe. Ze worden maar zicht
baar wanneer ze zich onderwerpen aan de 
bescherming van de organisator, degene die 
de kunst ver-enigt door haar te nivelleren in 
het kastje-schermpje dat hij voor haar ineen- 
knutselt. Voor de tegenspraken neemt de 
organisator de verantwoordelijkheid op zich; 
hij is degene die ze versluiert.” [23]
De kern van deze door een kunstenaar ge
maakte analyse is de volgende uitspraak: 
“Meteen dringt de tentoonstelling zichzelf 
op als haar eigen onderwerp, en haar eigen 
onderwerp als kunstwerk.” Buren formu
leert hier zijn bezwaren tegen de eerste 
‘auteurs-Documenta’ van 1972, waarin sub
jectiviteit niet meer als een niet te vermijden 
smet op de koop toe werd genomen, maar 
werd opgevat als de voorwaarde voor een 
concept. De ambitie van de vroegere 
Documenta-afleveringen om een represen
tatieve staalkaart te geven van het klassieke 
en het actuele was reeds in 1968 te gronde 
gegaan, met de protesten tegen de uitslui
ting van Happening en Fluxus. [24] Harald 
Szeemann, die als eerste de nieuwe functie 
van algemeen secretaris bekleedde, kreeg 
verregaande bevoegdheden en maakte een 
einde aan de functie van de vroegere 
Documenta-raad. Meteen verving hij de 
omslachtige stemprocedures door eigen
machtige beslissingen. Als tegenwicht voor 
die autoritaire werkwijze opende Joseph 
Beuys, de belangrijkste kunstenaar op 
Documenta 5, een informatiekantoor van de 
Organisatie voor directe democratie door 
volksstemming, dat hij honderd dagen later 
sloot met een bokswedstrijd tegen Christian 
Moebuss. In de catalogus presenteerde 
Szeemann Documenta 5 als een “vuile han- 
den”-compromis tussen een tentoonstelling 
die zich naar kunstenaars richt en een die 
zich op bezoekers oriënteert. Hij pleitte 
voor een “integratie van gebeurteniskarakter 
en interpretatie” door de toeschouwer. [25] 
De gedeeltelijk gepubliceerde concepten van 
Documenta 5 wakkerden de publieke be
langstelling en de controverses aan. Door 
zijn geloof in de waardevrijheid van kunst te 
belijden schokte Szeemann degenen die in 
relevantie geloofden, door een democrati
sche selectieprocedure af te wijzen streek 
hij iedereen tegen de haren in die vasthield 
aan het waanbeeld van de objectieve eva
luatie. Hij pleitte voor een subjectief crite
rium, dat hij relatief eenvoudig definieerde 
als “een spontane beslissing op basis van 
een intensiteit die ik in het werk gewaar
word”. [26] Door de bekendmaking van het 
tentoonstellingsthemaDe realiteit in vraag 
en de doelbewust aanstootgevende mede
deling van het subjectiviteitscriterium werd 

de tentoonstellingsmaker al in de aanloop 
naar Documenta 5 verweten dat hij autori
tair optrad en de kunstenaar wilde verdrin
gen: “Het nieuwe is de anonimisering van 
het individuele, artistieke werk dat onder
geschikt wordt gemaakt aan een door de 
organisator gedicteerd systeem, dat de kun
stenaar met geen mogelijkheid kan beïn
vloeden. De identificerende relatie tot de 
kunstenaar wordt daardoor veranderd in een 
autoritaire relatie.” [27] Mettentoonstellin
gen waaraan de kunstenaars wel een beslis
sende bijdrage hadden geleverd, had 
Szeemann in 1969 en 1970 in Bern uiteen
lopende ervaringen opgedaan. [28] Men 
kan de bezorgdheid van een kunstenaar als 
Buren even goed begrijpen als de moeilijk
heden die zijn collega’s met de succesvolle 
tentoonstellingsmaker hadden.

5. Rituele plaatsen

Het succes van de installatie kan ook door 
die concurrentiestrijd worden verklaard. 
Want kunstenaars die van bezoekers 
participanten willen maken en hen ervarin
gen willen aanbieden, zijn uit op een directe 
confrontatie van de geactiveerde partici
panten met de installatie. Ik plaats de instal
latie echter ook in de traditie van de kunst 
die impact wil hebben, die het medium van 
de tentoonstelling wel gebruikt maar het 
ook probeert te veranderen. Daaraan gingen 
diverse aanzetten vooraf om magische beel
den te creëren, zoals de icoonachtige vier
kanten van Kasimir Malevich of zoals de 
omvattende doeken van Barnett Newman, 
die je van heel dichtbij moet bekijken zodat 
al de rest uit het blikveld wordt gebannen en 
het sublieme of het transcendente volop 
kunnen worden ervaren, of zoals de iconen 
in blauw, roze en goud van Yves Klein. Het 
is overigens veelzeggend dat Klein zijn 
materialen in een votiefkastje opsloot en ze 
aanbood aan de heilige Rita in Cascia in 
Umbrië, samen met zijn onbescheiden wen
sen, en dat hij met de tentoonstelling Le 
Vide, een lege, witte galerieruimte, het visi
oen van immateriële beelden wilde realise
ren.
Een voorbeeld van een installatie die dank
zij de voorgestelde bedreiging een soort 
sacrale uitstraling moest krijgen, is 
Delineator van Richard Serra. In februari 
1976 installeerde Richard Serra in een ver
blindend witte ruimte van de Ace Gallery in 
Venice (Los Angeles) twee industrieel ver
vaardigde roestrode stalen platen van 
305 x 792 x 1,5 cm, die elk zowat 2500 kg 
wogen. Een van de platen lag op de grond, 
de andere was op een hoogte van zowat vier 
meter aan het plafond bevestigd en was ten 
opzichte van de plaat op de grond negentig 
graden gedraaid. De Delineator functio
neert als een katalysator van ervaringen 
wanneer de bezoeker de op de grond lig
gende plaat betreedt en naar het midden 
ervan toe stapt. [29] In februari 1976 be
schreef Serra in een radio-interview welke 
ervaringen hij verwachtte - ervaringen die 
niet door visuele maar door ruimtelijk-li- 
chamelijke waarnemingen zouden worden 
uitgelokt. “Je hebt een plaat op de grond en 
een plaat boven je hoofd. En die twee platen 
in die positie doen een ruimte ontstaan. Als 
je buiten de twee platen staat, lijkt de boven
ste plaat tegen het plafond te duwen. Die 
situatie keert zich om als je eronder loopt. Er 
zijn geen directe wegen. Wanneer je naar 
het midden toe loopt, functioneert het werk 
ofwel centrifugaal, ofwel centripetaal. Je 
wordt gedwongen kennis te nemen van de 
ruimte boven, onder, rechts, links, ten noor
den, ten oosten, ten zuiden, ten westen, 
omhoog en omlaag. Al je psychofysische 
coördinaten en je oriëntatiegevoel worden 
onmiddellijk in vraag gesteld. Dat is niet 
dezelfde ervaring als wanneer je een straat 
in L.A. probeert over te steken, en het is 
evenmin de ervaring die je bij ‘Sight Point’ 
hebt.” [30] In de loop van het interview 
merkte Serra dat zijn betoog over de moge
lijke ervaringen nogal esoterisch klonk. Hij 
probeerde zich ervan te distantiëren door op 
het verschil te wijzen tussen linguïstische 
en ruimtelijke systemen en verbazend ge
noeg ook op het verschil tussen beschrij
vende (filosofie en wetenschap) en empiri
sche disciplines (kunst en religie).
Kennelijk bezorgde Delineator de bezoe
kers in de Ace Gallery niet alleen ervarin
gen met het coördinatiestelsel of het gevoel 
dat ze in de ruimte leviteerden, maar lokte 
het ook angsten en visioenen van gevaar uit. 
Bij bezoekers die beseften dat ze zich vlak
bij de San Andreas-breuk bevonden, werd 
die angst nog verhevigd. Veel bezoekers 
vermeden angstvallig om onder de opge
hangen plaat te lopen. [31] In de recensies 
kwamen ervaringen aan bod die in de buurt 
lagen van de magische of mysterieuze erva
ringen die Serra in het interview had aange
roerd. Maar in tegenstelling tot de kunste-



naar zetten de critici ook het agressieve en 
provocerende karakter van de installatie in 
de verf. [32] De literatuur over Serra’ s werk 
bevestigt dat Delineator en andere installa
ties de ‘ervaring van een existentiële drei
ging’ veroorzaken. Met een zekere scepsis 
beweren critici zoiets als een ‘sacrale uit
straling’ waar te nemen, en bij gebrek aan 
bewijs knopen ze aan bij de theorie van het 
sublieme of op zijn minst bij Kants “nega
tieve lust”. [33]
In de 14de aflevering van zijn lezingenreeks 
in Frankfurt had Kabakov het over de instal
latie als rituele plaats. Daarin probeerde hij 
nog een andere gewaarwording te omschrij
ven. Het ontstaan ervan kon hij niet verkla
ren door zich op het sociale en cultuurhisto
rische geheugen te beroepen. “Een grote 
ontvankelijkheid, het inschakelen van indi
viduele subjectieve associaties, een herin
nering die ver teruggaat terwijl je in de 
installatie verblijft: die factoren werken het 
ontstaan van deze extra gewaarwording bij 
de toeschouwer in de hand. Ikzelf heb al bij 
mijn allereerste installatie gemerkt dat dit 
‘meerproduct’, dat onvermijdelijk ontstaat, 
de totale installatie een bepaalde aanblik 
verleent, het gevoel dat je je op een rituele 
plaats bevindt.” [34] Kabakov beschrijft 
wel constructieve ingrepen die deze ‘sa
crale’ dimensie creëren: de afscheiding van 
de buitenruimte, een voorbereidende ruimte, 
een centrum, de belichting, de claustro
fobische stemming. [35] Maar slechts in de 
vorm van een retorische ontkenning noemt 
hij de installatie “een sacrale plaats” of “een 
tempel” (met uitzondering van de Gemeen- 
schapskeuken, die als kapel was bedoeld) en 
beperkt hij zich voor de rest tot de uitdruk
king “rituele plaats”. [36]
Zo wordt wellicht even sterk als in de tem
pel van Rebecca Hom duidelijk dat installa
ties door middel van precieze ingrepen de 
deelnemer een ervaringsmogelijkheid aan
reiken, die ze door hun waarnemingen, hun 
reflecties en misschien andere, in het ge
wone leven ontoegankelijke domeinen, kun
nen ontsluiten.

Oskar Bâtschmann

Vertaling uit het Duits: 
Eddy Bettens
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Et in Arizona ego
Sublimiteit en landschap in de westerns van Anthony Mann en John Ford

in memoriam Simone N.

Landschappen spelen een bijzondere rol in 
westerns. De twee grootmeesters van het 
genre, John Ford en Anthony Mann, verwij
zen in vele interviews telkens naar het be
lang van het landschap in hun werk. De 
western is trouwens wellicht het enige film
genre dat met een geografische term wordt 
aangeduid. De verbeelding van een bepaalde 
plek of de voorstelling van een bepaald 
landschappelijk kader is zelfs de enige fac
tor die de western tot een autonoom genre 
maakt. “Men heeft ongelijk,” zo merkte 
Jean-Luc Godard ooit op, “de western als 
een apart genre te classificeren. Een western 
onderscheidt zich enkel van andere films 
door het kader waarin het verhaal zich af
speelt. In feite bestaan er historische westerns, 
politie-westerns, komische westerns en de 
psychologie van cowboys kan even sterk 
worden uitgediept als deze van de boeren van 
Bernanos of van de avonturiers van Robert 
Louis Stevenson.” [1]

Titels

De evocatie van een bepaalde landschappe
lijke constellatie begint in de meeste geval
len reeds bij de titel van de film. Vele titels 
van de duizenden A- en B-westerns die in de 
loop der jaren gedraaid zijn, dragen de naam 
van een staat, streek, stad of gehucht. Als de 
ellenlange titellijsten in chronologische 
volgorde worden bekeken, kan men - wat 
het gebruik van namen van Amerikaanse 
staten betreft - bepaalde modes onderschei
den. Zo kan men gewag maken van een 
Oklahoma-periode en een California-pe- 

riode. Texas en Arizona komen in de lijst 
het meest voor. Wellicht niet toevallig, ge
zien Texas een belangrijke positie innam in 
de creatie van een Amerikaans nationaal 
bewustzijn en Arizona de laatste staat was 
die tot de Unie toetrad (1912) en zich dus 
ook institutioneel aan de andere zijde van de 
frontier bevond. De technische definitie die 
de federale overheid in de 19de eeuw voor 
de frontier (of het Westen) hanteerde, was 
eenvoudig: het land met een inwoneraantal 
dat minder dan twee per vierkante mijl be
droeg, vormde de beschavingsgrens. Vol
gens dit criterium kwam het tijdperk van de 
frontier reeds aan zijn einde tijdens de jaren 
’90 van de vorige eeuw. De eerste cineasten 
konden dus van de ‘echte’ frontier slechts 
nog een schim opvangen. De mythologi
sche en ideologische draagwijdte van het 
Westen werd op datzelfde ogenblik reeds 
erkend door de historicus Frederick Jackson 
Turner, die in 1893 het invloedrijke werk 
The Significance of the Frontier in American 
History publiceerde.
Naast de expliciete vermelding van plaats
namen verwijzen vele titels van westerns 
naar een bepaalde geografie waarbij het 
brede spectrum van het Amerikaanse land
schap aan bod komt. Tientallen westerns 
zijn genoemd naar heuvels, bergen of berg
passen, canons, woestijnen, rotsen, ravij
nen, rivieren, kreken, meren, watervallen 
enzovoort - met dikwijls rollende alliteraties 
als Red River, Call of the Canyon, Curtain 
Call at Cactus Creek of Tension at Table 
Rock. Andere films zijn genoemd naar 
natuurfenomenen zoals de prairie, zand, stof, 
sneeuw, wolken, wind, bomen en planten. 
Sommige titels maken ons onmiddellijk 
duidelijk dat het verhaal zich afspeelt in een 
barre, mensvijandige natuur: The Bad- 
landers, The Burning Hills, Lawless Valey, 
Vengeance Valley. Nog andere filmtitels 
roepen de grootsheid of eindeloosheid van 
het landschap op: The Big Sky, The Big 
Country, The Big Land, The Far Country, 
The Far Horizons, terwijl andere films ex
pliciet een voortdurend westwaartse bewe
ging suggereren: Westward Bound, Way 
Out West, West of the Brazos, West of the 
Law en Westward the Women. Tenslotte 
refereren sommige filmtitels aan de godde
lijke dimensie van het landschap: Back to 
God’s Country of Manfrom God’s Country.

Locaties

Samen met de titel spelen ook de credits (of 
een korte sequentie die erop volgt) een be
langrijke rol in de evocatie van een bepaalde 
plek. Zelfs in westerns die zich volledig 
afspelen binnen de grenzen van een stad, 
zoals in de town taming stories, wordt in de 
generiek toch een breed, groot en uitge
strekt land opgeroepen. Dit is zeker het 
geval in vele B-producties waar beperkte 
budgetten het draaien op locatie soms in de
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weg stonden, maar ook in sommige A- 
producties zoals in meesterwerken als High 
Noon (Fred Zinnemann, 1952), Rio Bravo 
(Howard Hawks, 1959) en The Man Who 
Shot Liberty Valance (John Ford, 1962). 
Hoewel de plot zich in deze film volledig 
ontrafelt binnen een soms claustrofobische 
stad, wordt de kijker er toch aan herinnerd 
dat de stad de frontier is en dat men zich 
letterlijk in een zone tussen beschaving en 
wildernis bevindt.
Voor de filmpioniers vormde de titel samen 
met wat kostuums de enige mogelijkheid 
om de couleur locale van het westen op tè 
roepen zoals in Cripple Creek Bar-room, 
een Edison-productie uit 1898. Ook The 
Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 
1903), een mijlpaal uit de filmgeschiedenis 
die tevens geboekstaafd staat als de eerste 
western, werd in het oosten van de Vere
nigde Staten gedraaid. Toch zal het genre 
zich vrij vlug identificeren met het gebruik 
van indrukwekkende locatie-opnamen. Zelfs 
Fritz Lang, die met Rancho Notorious (1952) 
een van de meest intrigerende artificiële 
landschappen uit de geschiedenis van de 
western creëerde, identificeerde het film
genre met weidse horizonten. Toen men de 
vroegere meester van het Duitse expressio
nisme vroeg wat zijn voorkeur wegdroeg, 
de locatie of de studio, antwoordde hij: 
“Algemeen gesproken denk ik dat ik de 
studio verkies - meer controle - behalve 
voor een western, which requires the open 
spaces." [2]
De ontwikkeling van het genre van de 
western, en meer bepaald de western die 
zich afspeelt tegen de achtergrond van een 
oneindig lijkende landschappelijke ruimte, 
moet ook in verband gebracht worden met 
pogingen van de Amerikaanse filmindustrie 
om een antwoord te bieden op de concurren
tie van Europese zijde. Typisch Amerikaanse 
landschappen vormden hét concurrentie
voordeel van de autochtone studio’s. De 
producties van de Selig-Polyscope Com
pany, die vanaf 1907 filmploegen naar het 
westen (onder andere Colorado) uitzond, en 
deze van de Bison Company, die zich in 
1909 in California vestigde en er een beroep 
deed op het talent van circus-cowboys en 
échte indianen, en gebruik maakte van 
bizons, tenten en koetsen van de Miller 
Brothers 101 Ranch, werden door de pers en 
het publiek vooral gewaardeerd omwille 
van hun overtuigende decors. Europese en 
in het oosten van de Verenigde Staten ge
draaide imitaties werden zonder meer als 
inferieur beschouwd. Rond 1910 vormde de 
western het eerste genre met zijn eigen 
conventies en voor vele jaren bestond onge
veer 21% van de totale Amerikaanse 
filmproductie uit westerns,

Creatieve geografie

The West is natuurlijk een moeilijk exact te 
omschrijven geografisch gebied. Uit de fas
cinerende en indrukwekkende studie van 
Jacques Mauduy en Gérard Henriet blijkt 
dat voornamelijk het zuidwesten model heeft 
gestaan voor the West. [3] Vooral in Texas 
spelen vele verhalen zich af. Interessant is 

de discrepantie die de auteurs vaststellen 
tussen de plaatsen waar het verhaal zich 
zogenaamd afspeelt en de locaties waar de 
opnamen van de film tot stand kwamen. Zo 
werden vele westerns die zich in andere 
staten afspelen, gedraaid in California - 
uiteraard heeft dit te maken met de nabij
heid van de filmstudio’s. Vreemder is de 
vaststelling dat heel wat westerns met een 
Texaanse achtergrond in werkelijkheid in 
Arizona en Utah zijn opgenomen, waar het 
landschap dus 'Texaanser' moet zijn ge
weest dan in Texas zelf. Zo draaide John 
Ford The Searchers (1956) in zijn geliefde 
Monument Valley, dat honderden kilome
ters is verwijderd van de plaats die in het 
verhaal wordt aangegeven.
De western gebruikt dus eerder een imagi
naire dan een feitelijke geografie. Boven
dien wordt de werkelijkheid ‘vervalst’ met 
behulp van alle mogelijke cinematografische 
middelen zoals lichtfilters (de roofed sets 
van Ford), montage en kadrering. In My 
Darling Clementine (1946) plaatste Ford 
zelfs cactussen in Monument Valley. In de 
westem-encyclopedie van het British Film 
Institute merkte live Bush onder het lemma 
‘landscape’ op: “Stubborn detail, genera
lized effects, symbolic routes through 
symbolic terrain, the ‘shot’ of a landscape 
which always represented another landscape 
together with the camera which always lied 
are the essence of the landscape of the 
western.” [4]

Het beloofde land

De landschapsrepresentatie in de western is 
zonder twijfel schatplichtig aan 19de-eeuwse 
literaire, picturale en fotografische voor
stellingen van de Amerikaanse natuur. Sinds 
de jaren ’30 van de vorige eeuw vormde het 
Amerikaanse landschap een geliefkoosd 
onderwerp voor diverse kunstenaars. Hoe
wel sommigen de wildernis ten westen van 
de Mississippi exploreerden, leverde aan
vankelijk vooral de vallei van de Hudson de 
meeste kunstenaars hun inspiratie. De unieke 
en uitgestrekte wouden werden in de pogin
gen om een alternatief voor Europese esthe
tische canons uit te werken onomwonden 
gepresenteerd als een symbool van Ame
rika. Toch bleef men lange tijd schatplichtig 
aan Europese modellen en werden de pasto
rale en pittoreske elementen van de Euro
pese romantische landschapschilderkunst 
gretig op het nieuwe continent toegepast. 
Andere kunstenaars legden dan weer de 
nadruk op het sublieme karakter van het 
landschap. Net als in de schilderijen van 
Caspar David Friedrich of J.M.W. Turner 
werd de natuur naar voor geschoven als een 
symbool van het bovennatuurlijke of als een 
eindeloze wereld die de toeschouwer in een 
transcendente ervaring onderdompelt. Bij 
gebrek aan romantische trekken, zoals kas
telen, vervallen gotische kerkjes of ruïnes 
van Romeinse aquaducten of Griekse tem
pels, werd de indrukwekkende natuur ge
presenteerd als het werk van God. [5]
In de schilderijen van de uit Engeland af
komstige Thomas Cole is het panoramische 
landschap een voertuig voor verheven ge

voelens over vergankelijkheid en verande
ring. Een eenzame figuur is er volledig door 
de natuur opgenomen zoals in zijn weer
gave van de Kaaterskill Falls (1826), die 
door Natty Bumppo, de verkenner uit de 
Leatherstocking Tales van James Fennimore 
Cooper, de mooiste plek wordt genoemd die 
hij tij dens zij n 5 3 j aar lange zwerftocht door 
de Amerikaanse wouden heeft gezien. In 
zijn romans werkt Cooper een procédé uit 
dat later in de cinema dikwijls zal worden 
gehanteerd en bijvoorbeeld in de films van 
John Sturges en Sergio Leone tot het uiter
ste zal worden gestileerd. Cooper schenkt 
niet alleen opvallend veel aandacht aan land
schappelijke beschrijvingen, zijn persona
ges staan dikwijls ook stil, als een sculptuur, 
in het landschap. Volledig in zichzelf ge
keerd, zoals de natuur zelf, worden ze inert 
tegenover de grootsheid van de natuur. [6] 
De meest populaire voorstellingen van het 
westen werden in de 19de eeuw geschilderd 
door de in Düsseldorf opgeleide Albert 
Bierstadt. In zijn bizarre en theatrale combi
natie van een panoramische blik met een 
ongeziene veelheid aan details wordt the 
Far West voorgesteld als een magisch land, 
dat op zijn ontginning door de blanke kolo
nisten wacht. Samen met de brede waaier 
aan personages uit de romans van Bret Harte 
vormen de landschappen van Bierstadt de 
springplank voor de cinematografische re
presentatie van de mythe van het westen. 
Bierstadts voorkeur ging uit naar de Rocky 
Mountains; die rond 1860 als het westerse 
landschap bij uitstek werden aanzien. Hoe
wel men de weergave van de Rockies naar 
voor schoof als authentieke Amerikaanse 
kunst, bevatten de schilderijen tal van ver- 
wijzigingen naar Europese modellen: de 
Rockies lijken wel de Alpen, maar dan veel 
groter en met kleuren die eerder aan 
Italiaanse landschappen herinneren. Som
mige berglandschappen in het westen wer
den zélf tot museumstuk getransformeerd. 
Zo werd in 1872de vallei van de Yellowstone 
uitgeroepen tot een nationaal park.

The West of Mann

Ook in de film zal men het Amerikaanse 
westen vaak associëren met woeste bergtop
pen. Van de allervroegste westerns tot in de 
jaren ‘60 werden berglandschappen aange
grepen om de authenticiteit van de locatie in 
de verf te zetten. Niet zelden werden hierbij 
formele principes van de 19de-eeuwse 
landschapschilderkunst overgenomen. 
Bergketens beantwoorden in elk geval aan 
de sublimiteit van de natuur en de verticaliteit 
van de geografie versterkt de spirituele di
mensie van het landschap. In de reeks 
westerns die Anthony Mann tijdens de ja
ren ’50 draaide, werd dikwijls op een in
drukwekkende manier gebruik gemaakt van 
berglandschappen. Terwijl John Ford eer
der de eeuwige verstilling van de woestijn 
verkoos om zijn specifieke thema’s uit te 
werken, plaatste Mann zijn personages in de 
barre natuur van kolkende rivieren, ijzige 
gletsjers, steile rotsen en gapende ravijnen. 
Volgens Mauduy en Henriet is Anthony 
Mann de regisseur die op de meest door
dachte manier gebruik maakte van het land
schap.
Mann leverde een hoogstaande bijdrage aan 
het genre met een reeks films ( Winchester 73, 
Bend of the River, The Naked Spur, The Far 
Country, The Man from Laramie), waarin 
James Stewart telkens de hoofdrol vertolkte. 
In deze films kreeg Stewart een totaal nieuw 
personage aangemeten. In plaats van de 
naïeve maar altijd sympathieke dorpsjongen 
uit de sentimentele komedies van Frank 
Capra, transformeerde Mann Stewart tot de 
neurotische protagonist waarvan Alfred 
Hitchcock later, vooral in Vertigo, dankbaar 
gebruik maakte. Bij Anthony Mann, die de 
psychologische intensiteit van de film noir 
in de western introduceerde, tracht de onsta
biele Stewart telkens in het reine te komen 
met zijn verleden.
Mann, de regisseur van historische 
spektakelfilms als El Cid en The Fall of the 
Roman Empire, vermeed in zijn westerns 
vreemd genoeg elke verwijzing naar een 
epische schaal. In tegenstelling tot Ford of 
Peckinpah was Mann niet geïnteresseerd in 
geschiedenis, maar in de western in zijn 
meest archetypische vorm. Manns westerns 
bezitten als het ware de noodlottige rechtlij
nigheid van een antieke tragedie en worden 
vaak gestructureerd rond het motief van een 
reis of zoektocht. Het landschap weerspie
gelt daarbij telkens de innerlijke psyche van 
de protagonist - een procédé dat Mann, na
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zijn Stewart-reeks op indrukwekkende wijze 
terug opnam in Man of the West (1958). In 
dit onvolprezen meesterwerk reist Gary 
Cooper naar de hel van zijn vroegere be
staan en wordt hij toevallig geconfronteerd 
met de boevenbende, waarvan hij in een ver 
verleden ooit deel uitmaakte. In berekende 
kadreringen en met behulp van long takes, 
die aan het werk van Europese tijdgenoten 
als Michelangelo Antonioni en Alain Resnais 
doen denken, reist Cooper doorheen de stad, 
vervolgens over bizarre, groene, ronde heu
vels om uiteindelijk in een bar rotslandschap 
rond een spookstad te belanden. Het 
cathartische duel op het einde van de film, 
waarin de protagonist afrekent met een oude 
vijand uit het verleden en dus ook met zich
zelf, vindt in de westerns van Mann altijd 
plaats op een indrukwekkende locatie: een 
hoge rotsformatie in Winchester 73, The 
Naked Spur en The Man from Laramie of het 
kolkende water in Bend of the River. Het 
terrein wordt zo gekleurd door de actie dat 
het oogt als een innerlijk landschap of als de 
onnatuurlijke wereld van een verstoorde 
geest.

Verlossing

In The Naked Spur (1953) vinden we al deze 
eigenschappen in hun naakte eenvoud te
rug. De film, een eenvoudig bring-the-body- 
back-dead-or-alive-verhaal, wordt slechts 
gedragen door vijf acteurs en omvat geen 
enkele interieur-opname. Mann betrekt het 
landschap niet alleen op de tegenstrijdige 
beweegredenen in het personage van 
Stewart, het wordt zelf haast een personage. 
Zo tracht Robert Ryan zijn belager uit te 
schakelen door hem in een ravijn te duwen 
en de titel van de film verwijst naar de echte 
naam van de rots, waarop hçteindduel plaats
grijpt. Stewart beklautert de steile rotswand 
met behulp van een van zijn sporen, die hij 
uiteindelijk tevens als wapen zal gebruiken 
om Ryan uit te schakelen.
Ook in Bend of the River (1952) wordt het 
landschap niet zozeer als een allesomvattend 
panorama, maar op spectaculaire wijze als 
een personage behandeld. In de eerste twaalf 
shots van de film is de besneeuwde bergtop 
van de Mount Hood bijna voortdurend zicht
baar en wordt deze telkens gerelateerd aan 
de positie van Stewart. Onophoudelijk wordt 
het anekdotische met het grandioze gecon
fronteerd. Stewart vertolkt de rol van een 
gids, die enkele pioniers begeleidt. Zijn 
geografische kennis van het terrein vormt 
dus de conditio sine qua non van zijn aanwe
zigheid in het verhaal. De bergtop bezit 
duidelijk ook een symbolische en zelfs theo
logische functie. Wanneer de pioniers uit
eindelijk de hoop op een sedentair leven 
uitspreken en bomen worden geplant, is de 
bergtop prominent aanwezig op de achter
grond. Bovendien vormt de top van de Mount 
Hood een cesuur in het parcours. Hier wordt 
Stewart immers overvallen door een stel 
boeven, die de voor de kolonisten bestemde 
goederen aan beter betalende mijnwerkers 
willen verpatsen. Stewart zal vervolgens 
zijn belagers als een onzichtbare berggeest 
najagen en ze uiteindelijk uitschakelen tij
dens een cathartisch gevecht in een kol
kende rivier. Ook hier is de symboliek theo
logisch, zelfs bijbels: het water wast zijn 
zonden’weg. Precies tijdens het gevecht in 
het water verliest Stewart zijn halsdoek 
waardoor de pioniers de sporen van een 
strop en dus van zijn misdadig verleden te 
zien'krijgen. Terwijl de obstakels in het 
landschap voor de pioniers alleen maar let
terlijke hindernissen vormen, zijn ze voor 
Stewart mijlpalen op zijn persoonlijke weg 
naar de verlossing. Het majestatische pano
rama van bergen en wouden symboliseert in 
Bend of the River zowel het beloofde land 
als het moeilijke pad om dat nieuwe Eden te 
bereiken.
Manns landschappen bezitten evenwel meer 
dan een symbolische betekenis. Als een 
volbloed cineast bouwt hij het beeld op 
zodat de handelingen van de acteurs onder
steund worden. In tegenstelling tot Ford 
blijft bij Mann, die Jean-Luc Godard ooit 
treffend omschreef als “le plus virgilien des 
cinéastes”, de grandioze of wilde natuur op 
de maat gesneden van de menselijke ac
tie. [7] "I'll never show a piece of scenery... 
without an actor in it.” [8] Het landschap 
wordt gefilmd vanuit een menselijke schaal 
en blijft vergezeld van de grilligheid van het 
detail: het gras tussen de rotsen, de bomen, 
het stof, de sneeuw, de wolken en de hemel. 
De protagonisten passen zich aan de toeval
ligheden van het terrein aan, net zoals het 
acteren door de locatie wordt gedetermi
neerd. “Ik verkies het draaien op locatie 
omwille van twee redenen,” verklaarde de 
regisseur, “wanneer je het landschap be
kijkt kan het ideeën leveren waar je in de 
studio nooit zou opkomen. De bedding van 
een rivier, een berg, een boom, een rots of
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iets datje op je weg aantreft, kan de echtheid 
van een scène vergroten, gewoonweg om
dat ze er zijn, omdat God ze er heeft ge
plaatst. Bovendien winnen de acteurs aan 
geloofwaardigheid op locatie. Wanneer de 
acteur moet spelen op een bergtop, bij een 
rivier of in een woud, is er de wind, het stof, 
de sneeuw, het gekraak van takken, die alle 
de actie onderbreken en die de acteur ver
plichten zich meer te geven.” [9]

Vir Heroicus Sublimis

In zijn voorkeur voor berglandschappen als 
actieterrein voor zijn neurotische persona
ges grijpt Anthony Mann terug op de fasci
natie voor bergen in het midden van de 19de 
eeuw. Tegen het einde van de eeuw kon 
echter een verschuiving van de populaire 
smaak vastgesteld worden. [10] Meer en 
meer gingen woestijnen en canons bergen 
vervangen als het prototypische, unieke en 
authentieke Amerikaanse landschap. Ter
wijl de Rockies nog duidelijke overeen
komsten vertonen met Europese landschap
pen, vormen de woestijnen en rotsformaties 
uit het zuidwesten, dat vanaf 1870 geleide
lijk werd ontsloten, een totaal nieuw soort 
natuurlijk spektakel. De woestenij met zijn 
bevreemdende geologische formaties past 
moeilijk in de esthetica van de Europese 
landschapschilderkunst. Met nauwelijks 
water voor reflectie en amper bomen om 
een kader te scheppen, biedt de woestenij 
een bevreemdende en zelfs schrikwekkende 
leegte. Leegte, samen met onmetelijkheid 
of oneindigheid, zo kunnen we reeds lezen 
in de Philosophical Enquiry into the Origin 
of Our Ideas on the Sublime and Beautiful 
(1757) van Edmund Burke, zijn stuk voor 
stuk bronnen van het sublieme. [11]
De preoccupatie met een sublieme leegte 
stond ook centraal in de Amerikaanse kunst

tussen 1940 en 1960 - niet toevallig de 
decennia waarin de western zijn artistiek 
hoogtepunt bereikte. Schilders als Barnett 
Newman (zie diens tekst The Sublime is 
Now uit 1948) en Mark Rothko beoogden 
met hun modernistische doeken dezelfde 
sensaties, die de romantische kunstenaars 
een eeuw tevoren in de natuur hadden ge
projecteerd. In de cinematografie vormt het 
breedbeeld (CinemaScope, PanaVision, 
VistaVision) de tegenhanger van de uitge
strekte, landschappelijke dimensie van de 
wall sized paintings. In Le mépris (1963) 
van Jean-Luc Godard, schertst Fritz Lang, 
die in deze film zichzelf speelt, dat 
CinemaScope enkel deugt voor begrafenis
sen en slangen. Wellicht besefte hij op dat 
ogenblik niet dat hij twee belangrijke 
iconografische elementen uit de western 
vernoemde.
De woestijn is niet alleen leeg, zij evoceert 
ook een archaïsch en zelfs tijdloos land
schap. De esthetische belangstelling voor 
de woestijnen en de canons van het zuid
westen ging aan het einde van de 19de eeuw 
gepaard met baanbrekende inzichten op het 
terrein van de geologie. De restanten van 
vulkanische activiteit en erosie veegden het 
traditionele historisch tijdsbesef resoluut van 
tafel. De woestenij lijkt de natuur te repre
senteren op het ogenblik dat de geschiede
nis en de tijd nog niet bestonden. De natuur 
lijkt er pas door God te zijn geschapen of 
lijkt het resultaat te zijn van een eerste, 
vlugge schets van een of andere demiurg. 
Het is een landschap zonder tekens van 
beschaving, maar ook een plek waar de 
geciviliseerde wereld nooit vaste voet aan 
de grond zal krijgen. De woestijn valt niet te 
ontginnen en de pogingen om er de wilder
nis te transformeren tot een tuin blijven er 
hopeloos of halfslachtig. De woestenij is 
hardvochtig en onverbiddelijk waardoor zij

een bijna oudtestamentische dimensie krijgt. 
Alleen de vijandige natuur van de woestenij 
kan de westem-macho klein krijgen. “Man
nen,” zo schrijft Jane Tompkins, “mogen in 
westerns vrouwen domineren of gewoon
weg negeren, ze mogen paarden doodrijden 
en vee drijven, wild doden en honden schop
pen en elkaar kort en klein kloppen, maar 
nooit slagen ze erin de natuur klein te krij
gen. De natuur is het enige transcendente, 
het enige dat groter is dan mannen.” [12] 
Vooral in de westerns van John Ford ver
schijnt de woestijn als een bijbels landschap 
en koppelt de held zijn viriliteit probleem
loos aan de ijver en het godsbesef van de 
profeet of heremiet. Soms is Ford daarin 
weinig subtiel, zoals in The Three Godfathers 
(1948), waarin drie in de woestijn opge
jaagde boeven zich opofferen om een pas
geborene te redden.

Monument Valley

De identificatie van het westem-landschap 
met de woestijn is in de cinema in grote mate 
te danken aan het werk van John Ford. 
Terwijl Anthony Mann the country van de 
individuele avonturier schetst, beeldhouwt 
Ford the land van een gemeenschap van 
pioniers. Terwijl de figuren van Mann door
heen het landschap vluchten, jagen of opge
jaagd worden, hopen de personages van 
Ford het land te cultiveren. Bij Ford vormt 
de tegenstelling tussen wildernis en civili
satie de achtergrond waartegen mythe en 
geschiedenis worden verteld. In een van 
zijn allerlaatste westerns, The Man Who 
Shot Liberty Valance (1962), wordt de my
the van het westen zowel doorprikt als ver
heerlijkt. Hoewel in deze meta-western het 
brede beeld van het weidse landschap vrij
wel geheel ontbreekt, wordt toch voortdu
rend op de tegenstelling tussen wildernis en
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civilisatie gealludeerd. “Look at it. It was 
once a wilderness, now it’s a garden. Aren’t 
you proud?” merkt een van de personages 
op. De tegenstelling wordt ook opgeroepen 
met behulp van het pars pro toto van de 
cactusroos, die in de film verschillende ke
ren opduikt. Wanneer Tom aan Hallie een 
cactusroos geeft, vraagt de easterner Rance 
haar of ze ooit een echte roos heeft gezien. 
De visuele afwezigheid van de wildernis in 
deze film is uiteraard enkel functioneel te
gen de achtergrond van alle andere westerns 
in het algemeen en deze van Ford in het 
bijzonder.
Fords landschap is uiteraard op de eerste 
plaats Monument Valley, dat deel uitmaakt 
van een afgelegen Navaho-reservaat op de 
grens tussen Utah en Arizona. Ford nam er 
Stagecoach, My Darling Clementine, Fort 
Apache, Three Godfathers, She Wore a 
Yellow Ribbon, Wagon Master, Rio Grande, 
The Searchers, Sergeant Rutledge en 
Cheyenne Autumn op. Andere regisseurs 
waagden er zich nauwelijks, wellicht om 
het verwijt van plagiaat te vermijden. Een 
uitzondering als C’erd una volta in il west 
( 1968) van Sergio Leone profileert zich niet 
toevallig als een Ford-hommage of pastiche. 
Reeds in Stagecoach (1939), een mijlpaal in 
de geschiedenis van het genre, slaagt Ford 
erin een visuele elegantie te ontwikkelen 
waarbij close-ups met een overtuigende 
emotionele intensiteit worden afgewisseld 
met epische long shots van het landschap. 
Niet toevallig wordt het mythische land
schap van Monument Valley met zijn hoge 
rotsformaties uit rode zandsteen in deze 
film bevolkt door figuren die als archetypes 
van het genre kunnen worden beschouwd: 
the good outlaw, de hoer met het gouden 
hart, de corrupte bankier, de dronken dok
ter, de aristocratische gambler enzovoort. 
Het indrukwekkende decor van Monument 
Valley is precies op het lijf van deze half- 
allegorische, half-mythische figuren ge
schreven. Want hoewel Godard stelde dat 
de psychologie van cowboys even rijk kan 
zijn als deze van de boeren van Bernanos of 
de avonturiers van Robert Louis Stevenson, 
merkte hij toch onmiddellijk op dat “de 
personages van de western tot de meest 
‘getypeerde’ van de gehele cinema beho

ren”. “Jesse James of The Durango Kid zijn 
op de eerste plaats helden uit een legende en 
ze worden door scenaristen ook als dusda
nig behandeld.net als deze van La Chanson 
de Roland of La Geste de Guillaume. Dit 
verklaart de overeenkomst tussen hun reac
ties en deze van de personages van Corneille: 
dezelfde zorg om enkel te handelen vanuit 
de trouw aan een gegeven woord, hetzelfde 
respect voor een primitieve moraal die elk 
eergevoel domineert.” [13]
Voor deze archetypische figuren vond Ford 
in de cyclopische constructies van Monu
ment Valley, die hemel en aarde verenigen, 
het gepaste, bijna abstracte decor. Met zijn 
evenwicht tussen een uitgestrekte horizon- 
taliteit en verticale accenten, dat aan de 
doeken van Barnett Newman doet denken, 
bewegen de personages zich in een tijdloos, 
statisch en architecturaal landschap. De held 
uit Stagecoach, Ringo Kid (John Wayne), 
stapt niet toevallig pas in de koets nadat 
deze de stad heeft verlaten. Wanneer hij 
voor het eerst in beeld verschijnt en de 
camera krachtig naar hem toe dolliet, vormt 
hij een onderdeel van het landschap. De 
typische westem-held wordt eerder geïden
tificeerd met de wildernis dan met de be
schaafde wereld - denk maar aan het magis
trale begin van Shane (George Stevens, 
1953) of Wichita (Jacques Tourneur, 1955) 
waarin de protagonist (respectievelijk Alan 
Ladd en Joel McCrea) als een bijna orga
nisch onderdeel van het landschap zijn in
trede maakt. Hierin verschilt hij nauwelijks 
van zijn archetypische antagonist, de indiaan, 
die bij Ford in de contouren van het land
schap is opgenomen en telkens plots ver
schijnt en verdwijnt - vooral in The 
Searchers (1956) wordt dit sterk beklem
toond. De held staat ook buiten de wet en 
buiten de community en de reis die in Stage
coach wordt gemaakt, is niet alleen een 
tocht doorheen een stuk woestenij tussen 
twee steden, maar ook tussen twee 
dystopische leefgemeenschappen: terwijl de 
ene stad in de greep van een bekrompen 
puritanisme verstikt, is de andere ten prooi 
aan anarchie en banditisme. Enkel in de 
woestijn komen de ‘ware’ westerners (Ringo 
Kid, de hoer Dallas, dokter Boone) tot zich
zelf.

Toch is de woestenij niet altijd een plaats 
van loutering. In The Searchers, Fords mees
terwerk en ongetwijfeld kandidaat voor de 
titel ‘beste western aller tijden’, wordt het 
door John Wayne vertolkte, psychotische 
en door en door racistische hoofdpersonage 
ook geïdentificeerd met de wildernis. Aan 
het onovertrefbare bijna identieke begin en 
einde van de film vormt hij een onderdeel 
van het felbelichte landschap, dat vanuit de 
donkere geborgenheid van het huis door een 
strak kader wordt bekeken. Hoewel hij na 
een jarenlange zoektocht zijn nichtje heeft 
teruggevonden, dat door indianen werd ont
voerd, blijft Wayne eeuwig gedoemd tot 
zwerven. De zoektocht in de woestijn wordt 
in The Searchers voorgesteld als een reis 
door de hel. De protagonist, wiens rode 
hemd aan het rode stof van de woestijn 
gelijkt, zakt dieper en dieper weg in een 
psychologische nachtmerrie: geleidelijk 
wordt duidelijk dat hij zijn nichtje wil vin
den, niet om ze uit de handen van haar 
ontvoerders te redden en om haar terug naar 
de beschaafde wereld te brengen, maar om 
haar te vermoorden omdat ze ondertussen 
indiaanse is geworden. Ford laat in deze 
film de rotsen van Monument Valley ver
schijnen als een voorstelling van de hel op 
middeleeuwse altaarstukken. Bestond Mo
nument Valley niet, Ford had ze zeker uitge
vonden.

Gemeenschap en geschiedenis

Ford koppelt echter de mythe aan de ge
schiedenis. De solitaire held verkrijgt pas 
zijn identiteit in relatie tot de gemeenschap 
waartoe hij behoort. In My Darling Clemen
tine (1946) wordt de tegenstelling tussen 
wildernis en civilisatie vanuit deze thema
tiek benaderd. Door een dronken indiaan 
weg te sturen en af te rekenen met de 
Clantons, brengt Wyatt Earp (Henry Fonda) 
niet alleen het bandeloze Tombstone tot 
rust, ook hijzelf wordt door de stad en de 
community getemd. De transformatie die hij 
ondergaat, is opvallend: hij wast en scheert 
zich, steekt zichzelf in een nieuw pak en 
wordt door de barber besprenkeld met wel
riekend vocht. Als zijn omstaanders menen 
de geur van de desert flower te ontwaren,

moet hij tot tweemaal toe verduidelijken 
“That’s me... barber”. Op de eerste plaats 
wordt Wyatt Earp natuurlijk gepolijst door 
Clementine. Dit wordt schitterend in beeld 
gebracht in de beroemde scène, die, hoewel 
de film in zijn geheel genomen zeker niet de 
beste western van Ford is, tot een van de 
hoogtepunten van het genre kan worden 
gerekend: de scène waarin gedanst wordt op 
de vloer van een kerk in aanbouw met de 
rotsblokken van Monument Valley op de 
achtergrond.
Ford schenkt altijd veel aandacht aan so
ciale rituelen zoals dansen of begrafenissen 
(cf. de funerals and snakes van Fritz Lang) 
- een aspect dat nadrukkelijk aan de orde 
komt in zijn zogenaamde cavalerie-trilogie. 
Fort Apache (1948), She Wore a Yellow 
Ribbon (1949) en Rio Grande (1950), waarin 
het contrast tussen wildernis en civilisatie 
wordt versterkt door de volstrekte isolatie 
van een legereenheid. Zo wordt in Fort 
Apache de eindeloosheid van de woestijn 
afgewisseld met de compacte geometrie van 
de danspatronen op het bal van de onder
officieren. Fords belangstelling voor so
ciale rituelen illustreert zijn aanhoudende 
poging om in elke western de ontstaansge
schiedenis van de Amerikaanse samenle
ving te vertellen. In tegenstelling tot Anthony 
Mann, die de blik van de kijker op de schaal 
van de primitieve, individuele psychologie 
van zijn archetypes afstelt, registreert Ford 
de geschiedenis en de impact van grote 
historische gebeurtenissen op gewone men
sen. Het verschil in landschappelijke typo
logieën valt hierop ongetwijfeld terug te 
voeren. Terwijl Mann zich thuis voelt in de 
grilligheid van bergketens, kolkende rivie
ren en dichte wouden, verkiest Ford de 
overzichtelijkheid van een lege woestijn. 
Terwijl bij Mann de camera de actie verge
zelt, verbluft Ford de kijker met zijn pano
ramische blik.

Steven Jacobs

Noten

[1] Jean-Luc Godard, Le retour de Frank 
James, in: Godard par Godard. Les années 
cahiers (1950 à 1959), Flammarion, Parijs, 
1989, p. 75.
[2] Peter Bogdanovich, Who the Devil 
Made It. Conversations With Legendary 
Film Directors, Ballantine Books, New 
York, 1997, p. 225. Over de decors in Rancho 
Notorious bestaat in de Lang-Forschung 
discussie. Ongetwijfeld waren ze een ge
volg van budgetrestricties, maar sommige 
auteurs menen er ook een bewust Brechtiaans 
vervreemdingseffect in te herkennen.
[3] Jacques Mauduy & Gérard Henriet, 
Géographies du Western. Une nation en 
marche, Nathan, 1989.
[4] Edward Buscombe (ed.), The BFI 
Companion to the Western, Atheneum, New 
York, 1988, p. 168.
[5] ZieRobertHughes, American Visions: 
The Epic History of Art in America, A. Knopf 
inc., New York, 1997, in het bijzonder hoofd
stuk 3.
[6] Zie Lee Clark Mitchell, Westerns. 
Making the Man in Fiction and Film, 
Chicago University Press, Chicago, 1996, 
in het bijzonder hoofdstuk 2.
[7] Jean-Luc Godard, Super Mann. 
Anthony Mann. L’homme de l’Ouest, in: 
Godard par Godard. Les années cahiers 
(1950 à 1959), Flammarion, Parijs, 1989, 
p. 194.
[8] John Wakeman (ed.), World Film 
Directors, Vol. 1,1890-1945, H.W. Wilson 
Company, New York, 1987, p. 727.
[9] John Wakeman (ed.), op. cit. (noot 8), 
p. 725
[10] Zie Edward Buscombe, Inventing 
Monument Valley. Nineteenth-Century 
Landscape Photography and the Western 
Film, in: Patrice Petro (ed.), Fugitive Ima
ges, Indiana University Press, 1995, pp. 87- 
108.
[11] Zie ook Steven Jacobs, Et in Utah Ego. 
Het sublieme en pittoreske bij Robert 
Smithson, in: De Witte Raaf, nr. 50, juli 
1994, pp. 22-23.
[12] Jane Tompkins, West of Everything. 
The Inner Life of Westerns, Oxford 
University Press, New York/Oxford, 1992, 
p. 72.
[13] Jean-Luc Godard, op. cit. (noot 1), p. 75.

Deze tekst vormt de neerslag van een 
lezing, uitgesproken in maart 1998 aan 
het Sint-Lucas Instituut te Gent, in het 
kader van het project onderland.
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Over het droomwezen der fotografie
Theorie van een verlangen

Geoffrey Batchen schreef met Burning with 
Desire - The Conception of Photography 
een boek met drie thema’s. [1] Het grootste 
deel van het boek onderzoekt de fotografie 
vóór de fotografie: een archeologie van de 
techniek. Vervolgens wordt die historische 
studie aangegrepen om twee denkscholen 
over fotografie te testen: de oude, zoge
naamd formalistische school (van John 
Szarkowski) en de nieuwe, zogenaamd 
postmodernistische school (waartoe John 
Tagg, Allan Sekula en Victor Burgin gere
kend worden). Tenslotte gebruikt hij het 
voorafgaande onderzoek naar de histori
sche oorsprong en naar de identiteit van 
fotografie om Jacques Derrida bij te treden 
in zijn kritiek op de vraag naar de oor
sprong. Zo wordt het historische onderzoek 
een ondergeschikt middel in het post
moderne debat tegen ieder essentialisme. 
Dat legt een verschrikkelijke hypotheek op 
het boek, dat vermoedelijk veel sneller ge
dateerd zal zijn dan zijn historisch onder
zoek rechtvaardigt. Helaas is het tot in zijn 
schriftuur geperverteerd door een wijsge
rige mode, waarvan de ongenuanceerdheid 
één van de funderende kenmerken is.

I. De resultaten van de historicus

De eerste foto is nooit gemaakt - zo zou je 
de oerklassieke zoektocht van historici kun
nen pareren. Wie er toch naar zoekt, tuimelt 
in een onontwarbaar labyrint.
De eerste foto werd wel gedacht, maar kon 
niet meteen gerealiseerd worden. In de jaren 
die aan de officiële eerste foto voorafgin
gen, formuleerden technici, dichters en den
kers tientallen voorstellen die beschrijven 
wat wij vandaag onder fotografie verstaan. 
Eerst was er dus de ‘idee-foto’. En dan al die 
effectieve probeersels, die aarzelingen, die 
belichtingen die wel een beeld opleverden, 
maar dat dan langzaam wegschoof zoals de 
schaduw van een wolk over een heuvel. Wat 
een tover moet die kortstondigheid niet zijn 
geweest!
De oudste bewaarde foto dan - niet de eerst 
gemaakte! - het zicht van Niépce op de 
daken van zijn woonst. Door historicus 
Gemsheim in 1952 gevonden en door hem 
in extreem geretoucheerde vorm gepubli
ceerd. Het is een gehavend, overschilderd 
reliek! Eerder het geschilderde fantoom van 
een foto. Vandaar dus: ‘dé eerste foto werd 
nooit gemaakt’ ; er werden vele eerste foto’ s 
gemaakt met zeer uiteenlopend statuut. Kies 
je er één uit, dan kies je voor een bepaalde 
fotografie en een bepaalde geschiedenis. 
Zoals men door de officiële fotografie bij 
Daguerre te laten beginnen, koos tegen het 
positief/negatief en tegen papier - wat 
achteraf toch de blijvende kenmerken van 
het medium werden. Men zou voor een 
brede waaier eerste foto’s moeten opteren. 
Hun positie op de chronologische as is zeer 
relatief, en dus ook rampzalig voor het in
zicht in de meerstemmigheid van die ‘eer
ste’ fotografie. Het historische onderzoek 
van Batchen wijst op een ware polyfonie in 
het denken over en het uittesten van wat wij 
later fotografie zijn gaan noemen. Enkele 
voorbeelden: is een foto een tekening? Wordt 
in de fotografie met licht of met schaduwen 
getekend? Wordt in een foto de natuur af ge
heeld, of beeldt zij zichzelf af? Wordt een 
foto gemaakt, of ontstaat ze spontaan? Met 
welk soort tijd wordt een foto gemaakt?

1. Homogeniteit versus heterogeniteit

Alle ‘eersten’ zijn mythes. Mythes geven 
ons houvast voor onze praxis, nu. Ze geven 
ons geen informatie over dé toenmalige 
praxis. De ‘eerste’ foto is steeds maar de 
tautologische spiegel, de echo van hoe wij
zelf vandaag fotografie verstaan. We zien 
alleen datgene waarin ook onze eigen praxis 
betrokken is. Alle alternatieven, alle 
heterodoxe hypothesen, alle aberrante 
lecturen van de fotografie worden via de 
gebeitelde mythe van de eerste foto weg
gefilterd.
Het historiografische verhaal van ‘de eerste 
(foto)’ wordt volgens een standaardstruc
tuur geproduceerd. Een complete formule 
waar een zeer dwingende, mythische kracht 
van uitgaat die als een Cerberus de toegang 
tot een complex verleden afsluit. De werke
lijke toedracht van iedere oorsprong ont
trekt zich - blijvend? - aan onze onderzoe

kende blik omdat het theaterstuk van de 
‘eerste’ - de uitverkorene, de geroepene - 
een onweerstaanbaar verleidelijke orde aan
brengt in een chaotisch gebeuren, maar ook 
een spiegel voorhoudt die niet gebroken kan 
worden omdat wij in dat verleden niets 
anders dan onze evidenties kunnen lezen. 
Of is dat ‘niets’ overdreven? Het boek van 
Batchen bewijst dat het volstaat een docu
ment uit het verleden letterlijk te nemen om 
subtiele verschuivingen in het beeld dat we 
hebben van fotografie te doen ontstaan. In 
een fractie van verwondering zien we dat 
fotografie ook nog iets anders is dan wat we 
denken. Dat is een groot verschil met ander 
onderzoek naar de pre-fotografie zoals 
Galassi’s Before Photography waarin gear
gumenteerd wordt dat fotografie zoals wij 
die nu kennen reeds voorbereid werd in pre- 
fotografische gevoeligheden in de schilder
kunst. [2] Zulk een - overigens zeer mooi - 
onderzoek proj ecteert het eenvormige beeld 
dus nog verder terug in het verleden. Wat 
Batchen doet, is omgekeerd: grote hetero
geniteit vanuit die pre-fotografie projecte
ren op de hele latere fotografie.
Uiteraard is die ‘eerste’ foto vooral een 
juridisch-nationalistische aangelegenheid. 
Het gaat om auteursrecht en een nationalis
tische lectuur van het medium. Terwijl juist 
camerabeelden - met film gebeurde het
zelfde - een zeer problematische relatie 
hebben met zowel auteurschap als lokali
teit. Het is immers een technisch beeld. 
Worden technische beelden ‘gemaakt’ of 
ontstaan ze? Kan iemand ooit het auteur
schap opeisen van iets dat ontstaat, ook al is 
hij de aanzetter van dat ontstaansproces? 
(Zoals: ben ik de auteur van mijn kind?) 
Kortom: is fotografie het product (van een 
maker) of het effect (van een proces)? Is 
fotografie geworteld in een plaats, of is het 
onttrokken aan iedere lokaliteit want vrij 
zwevend - een reizend systeem?

2. Het geheimzinnige verlangen naarfoto- 
grafie

De evidentie van foto’s doet ons de raadsel
achtige domheid van de fotografie vergeten. 
Eigenlijk kan men zich toch niet voorstellen 
dat er ooit mensen gedroomd hebben van 
fotografie. En dat hebben ze misschien ook 
niet, want hoe kon men het zich voorstellen? 
Hoe konden mensen die nog nooit een foto 
gezien hadden zich dat - zo merkwaardige - 
fotografische oppervlak voorstellen?

Nicéphore Niépce

Point de vue pris de la fenêtre du Gras, 1826-27 (geretoucheerd, Gernsheim Collection, Austin, Texas)

Hoe onmogelijk het was zich een voorstel
ling van fotografie te maken zonder ooit een 
foto gezien te hebben, blijkt uit de moeilijk
heid die men had om ze te beschrijven toen 
de eerste foto er wel was. Hoe beschrijf je 
een foto aan een correspondent die er nog 
nooit één gezien heeft? Hoe leg je het uit aan 
een Académie des Sciences? Moeiteloos 
kon men beschrijven wat men deed - de 
techniek van fotografie, de procedures - 
maar het resultaat? Hoe problematisch ieder 
woord!
Hoeveel aarzelingen, hoeveel prachtige na
men, hoeveel schitterende metaforen om 
die ongewenste gast die men had binnen
gelokt toch in de taal een bed te spreiden, in 
de verbeelding een plaats te geven? Dat 
heeft Batchen prachtig onderzocht. Hij ziet 
het probleem van de beschrijving als een 
vraag naar het verlangen naar de fotografie. 
Batchen onderzoekt de teksten op hun 
verlangensstructuur. Verschillende verlan
gens waren aanwezig, uitgaande van ver
schillende personages. Beeldenmakers 
(schilders bijvoorbeeld), technici, maar ook 
dichters, wijsgeren. Verschillende, zij het 
ook verwante verlangens. De dichter werkte 
samen met de wetenschapper, de schilder 
was wijsgeer bij momenten en de weten
schapper ging ook voortdurend speculatief 
te werk. De disciplines waren minder ge
scheiden: de natuurfilosofie was een terrein 
waarop dichter, schilder en wetenschapper 
zich vrijelijk bewogen. Allen probeerden ze 
een projectie te maken van een techniek 
waarin de natuur zelf haar eigen beeldvor
ming in handen zou nemen als een ultieme 
uiting van de natuurlijke creativiteit. Men
geling van techniek, poëzie, fictie, prakti
sche beeldvorming, psychologie en kennis
leer. Een behoorlijk indrukwekkende ma
chinerie, niet aangezogen door dé fotogra
fie, maar voorgestuwd door een dynami
sche structuur van verlangens. Men miste 
iets, men droomde van iets, men verlangde 
naar iets. Maar net op dezelfde manier als 
men verlangt naar een kind, maar niet naar 
een specifiek kind. Men verlangt om vele 
redenen naar een kind. Maar het is een kind 
zonder gezicht. Het kind dat het verlangen 
vervult, is zelf nooit voorzien. Tussen het 
verlangen en het resultaat ervan is er geen 
direct verband. Met technische innovaties is 
iets gelijkaardigs aan de hand: men werkt 
ernaartoe, maar het resultaat staat maar in 
zeer zwakke verhouding tot dat oorspronke
lijke verlangen. Tussen verlangen en resul

taat wringt het dus onvermijdelijk. Zeker als 
men het resultaat terugprojecteert op het 
verlangen, om ze te doen samenvallen. Uit
drukkingen als ‘een verlangen naar fotogra
fie’ zijn dan ook zeer misleidend. Men ver- 
langde - maar verlangde men naar het 
wereldmedium van vandaag? Daar valt zeer 
aan te twijfelen. Vandaar het fascinerende 
om fotografie te bekijken vanuit het verlan
gen naar zo’n beeld, vóór dat soort beeld 
bestond. Een verlangen dat zeker niet 
ongedefinieerd is, maar dat alleszins zijn 
eigen profiel, zijn specifiek parfum verloor 
de dag dat De Fotografie er effectief was.

3. Enkele observaties

a. De fotografie als proces

Volgens onze intuïtie is fotograferen uit
sluitend het maken van foto’s. Het werk
woord gaat op in het substantief, het proces 
in het resultaat. Hoe zou men het ook anders 
kunnen bekijken? Uit de eerste teksten over 
fotografie blijkt echter iets heel anders, fo
tograferen wordt voorgesteld als een gebeu
ren, een proces. Fotograferen was niet met
een het maken van een foto. In eerste instan
tie was het een op gang brengen van een 
proces. Zoals men zegt tegen kinderen ‘we 
gaan tekenen’ en niet noodzakelijk ‘we gaan 
een tekening maken’.
Vandaag lijkt de gevoeligheid voor dat pro
ces verdwenen uit ons bewustzijn en uit de 
taal. Met de idee dat we een proces in 
werking stellen, hebben wij alle voeling 
verloren. De technologie heeft dat wegge
moffeld in snelheid en ergonomie. Fotogra
feren is niet meer een proces zoals bakken, 
spelen of leren - een risicovol proces in de 
tijd - maar is ten hoogste het bedienen van 
een apparaat dat het proces objectiveert en 
het resultaat ‘hors proces’ aflevert. De foto 
kan mislukt zijn, maar dat ligt aan de slechte 
bediening van het apparaat, niet aan de 
risico’s van het proces in de tijd. Het mo
derne apparaat stuurt het proces en verbergt 
meteen ook de tijd.
Fotograferen was daarentegen ooit de hypo
these van in werken, doordrenken, opslorpen, 
opzuigen - een hypothese van een heel 
andere tijdslogica dan de precieze hande
ling van een hamerslag op een spijkerkop. 
Fotografie wordt vandaag beheerst door de 
mechanische snelheid van de sluiter en de 
korte lichtimpact. Die mechanische logica 
was in het begin een ongedachte, onver-
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moede mogelijkheid. Fotograferen was een 
chemisch proces, geen horlogemechaniek. 
Eén van de cruciale hinderpalen om de 
eerste fotografie vandaag nog te begrijpen, 
is onze korte belichtingstijd. Zo kort dat het 
ver beneden de drempel ligt van ieder men
selijk tijdsgevoel. Wij kunnen niets zien 
binnen die fractie. Mechanische tijd die zich 
onttrekt aan ons bewustzijn, mechanische 
fractie waarin wij, mensen, nooit bestaan, 
leven, denken, voelen. Dat was in de fotogra
fie van de 19de eeuw anders - men moest de 
belichtingstijd bewust zelf denken en maken. 
Men leefde en dacht samen met de 
belichtingstijd. Men liep niet synchroon met 
het gebeuren dat men volgde—zoals Cartier- 
Bresson schrijft over zijn straatfotografie — 
maar men liep synchroon methetbelichtings- 
proces, met het inwerken en opzuigen van 
het licht. Vandaag is dat een zuivere kunst
greep van de mechaniek geworden. Foto
graferen is het bedienen van het toestel, niet 
meer het volgen van het proces in dat toe
stel. Verschuiving van niveau. De digitale 
Donkere Kamer doet hetzelfde wat het foto
toestel deed voor de belichting: de tijd in het 
hele proces herdefiniëren en verplaatsen. 
De momentopname was iets wat in die eer
ste fotografie niet gedacht werd of in zijn 
consequenties niet overzien kon worden. 
De tijd van de opname was hoe dan ook een 
tijd waarin mensen handelingen konden en 
moesten stellen. Zij regelden handwerke- 
lijk de belichtingstijd. Daarmee installeerde 
zich menselijke tijd in het maken van het 
beeld; het beeld groeide - zoals bij het 
gaarkoken - in het papier of op het metaal. 
Zo deelde het in de duurtijd van natuurlijke 
processen, in de duurtijd van handelingen, 
in de duurtijd van de menselijke geschiede
nis. De foto was het resultaat van een histo
risch gebeuren; nu legt de foto een histo
risch gebeuren vast, maar is het dat zelf niet 
meer. De foto is een historisch object, het 
fotograferen zelf heeft historiciteit uitge
bannen. Men fotografeert niet meer met en 
in de tijd.

b. Fotografie als spontaneïteit

Niépce had in 1832 een lijst van zes nieuwe 
samengestelde woorden waarmee hij de 
essentie van het nieuwe procédé wilde vat
ten. Hij leende de basiswoorden van het 
Grieks: ‘licht’ kwam er niet in voor, noch 
het woord ‘kalos’ (‘mooi’) dat Talbot voor
stelde. Termen als ‘zelf en ‘natuur’, als 
‘grafie’ en ‘typie’ des te meer. Opvallend is 
dat het woord ‘waar’ in de lijst voorkomt. 
Ieder deel van de nieuwe termen is een 
lectuur van wat men dacht dat er in het 
nieuwe procédé gebeurde, er wijsgerig be
langrijk aan was. De naam is een interpreta
tie en een programma.
Voor Niépce was het 'auto-'karakter cru
ciaal. Het was de natuur ‘zelf die het spel in 
handen had. Het was de natuur zelf die 
fotografeerde: het nieuwe procédé was een 
manier om een spontaan beeld te maken. [3] 
Die spontaneïteit was cruciaal voor de dro
mers over en voor de ontwerpers van het 
procédé. Het behoorde tot de kern van het 
verlangen naar fotografie. Het spontane 
beeld - maar is het dan nog een beeld? - is 
een beeld dat uit eigen kracht ontstaat.
Spontaan is in de 19de eeuw nog een valabele 
hypothese in de natuurwetenschappen, in
zonderheid in de biologie. Generatio 
spontanea - het ‘vanzelf, zonder aanwijs
bare oorzakelijkheid op gang komen van 
processen werd in academische kringen 
aangevallen, al waren er ook academici die 
het verdedigden. Met name de these dat het 
vitale, het levensprincipe zich ‘spontaan’ in 
de materie zou kunnen manifesteren, bleef 
fervente aanhangers hebben. Die hypothese 
lijkt aan de fataliteit van het oorzakelijke 
- alles kan en moet tot zijn antecedenten 
teruggebracht worden - een halt toe te kun
nen roepen. De ‘genetische’ kracht van de 
natuur is zo groot dat ze ook in staat is een 
beeld van zichzelf te genereren. Vandaar 
dat - niet bij Niépce, maar bij Talbot - het 
achtervoegsel ‘genie’ gelanceerd wordt, in 
de uitdrukking ‘fotogenic drawings’. Het 
betekenisveld van ‘-genie’ draait immers 
rond het voortbrengen, het doen ontstaan 
- genesis.
De mystiek van een spontane natuur gaat 
uiteraard ten koste van het initiatief van de 
maker. [4] Fotograferen is dan immers geen 
doen, geen handelen; het is een proces zoals 
bijvoorbeeld oxideren. [5] Hét erodeert, hét 
regent, ‘hét fotografeert’. Wij hebben van
daag vele — soms dubieuze - argumenten 
om toch een maker aan het fotograferen te 
verbinden en aan het fotograferen dus een 
andere grammaticale structuur te geven, 

namelijk ‘ik fotografeer’. Maar het naden
ken over de ‘droom’ van de fotografie maakt 
ons duidelijk hoe merkwaardig het is dat wij 
erin geslaagd zijn om een auteur in de 
constellatie van de fotografie te schuiven. 
De rol van de auteur introduceerde de factor 
‘subjectiviteit’ in het fotografische proces 
en dus ook de factor ‘objectiviteit’. Want 
die was er niet in de oorspronkelijke droom. 
In die eerste droom van de fotografie is de 
natuur - het hele proces dat zich buiten het 
initiatief van de mens voltrekt - het subject 
van het procédé. Het is de natuur die hét zelf 
doet. Geen objectiverend staan buiten de 
natuur, maar integendeel een radicale zelf
expressie van die natuur. Iedere foto als een 
zelfportret van de natuur. De late 18de en 
vroege 19de eeuw denkt aan een samengaan 
van het subjectieve en van het objectieve 
moment. De natuur neemt het initiatief tot 
het fotograferen: het is de natuur die werkt 
in de fotografie. Aan de natuur wordt een 
auteurschap toegekend waar het menselijke 
bewustzijn onvermijdelijk deel van uit
maakt. Het geheel is een denkende en nu dus 
ook beeldende natuur: de idee van objectivi
teit kan niet gescheiden worden van de idee 
van subjectiviteit, vermits er noch een ‘bui
ten’ , noch een gefixeerd stilstaan mogelijkis. 
Fotograferen wordt dus niet gekoppeld aan 
het fixeren, maar integendeel aan het genere
ren; het is een proces, geen resultaat; geen 
beeld, maar beeldend; de objectieve subjec
tiviteit van de natuur zelf. Fotografie als een 
absoluut idealistisch-romantisch procédé. 
De positivistische reductie van de fotogra
fie komt later. Voor ons is de camera de 
metafoor voor afstandelijkheid. Dat ideaal 
was in de pre-fotografische periode niet aan 
de orde. Fotograferen is deel hebben aan een 
natuurproces - niet erbuiten staan. Fotogra
fie is een manier om een natuurproces tus
sen de vele andere in te schuiven, om de 
creativiteit van het natuurlijke te verhevi
gen en te gebruiken. Observatie is steeds 
participatie, want er is natuurlijk geen plek 
van oorsprong van waaruit de dingen objec
tief geobserveerd kunnen worden. Betekent 
dit subjectieve willekeur? Juist niet. Het 
maakt die willekeur ondenkbaar, tenzij als 
perversiteit. Het subject is niet subjectief, 
want nooit gescheiden van het geheel. Dat 
stelde men zich van de droom van de foto
grafie voor. We zijn elders aanbeland (of 
denken dat toch).

c. De fotografie: illusionisme of realisme?

Fotograferen als een quasi-religieuze natuur
mystiek werd gekaapt door twee pragmati
sche tendensen: positivisme en illusionisme. 
De eerste zadelde ons op met de polariteit 
van objectiviteit en subjectiviteit; de tweede 
met de vraag of fotografie document is of 
fictie.
Het verlangen naar de fotografie is zeker het 
verlangen naar illusionisme geweest, naar 
die bijzonder fragiele staat van betovering 
door een bewust erkend ‘alsof. Niépce heeft 
samengewerkt met Daguerre en het is het 
procédé van deze laatste dat officieel er
kend werd als de synthese van alle pre- 
fotografische voorstellen. Daguerre heeft in 
zekere zin de filmische loot van de fotogra
fie aangegeven. Een combinatie van doen- 
geloven (aan de kant van het procédé) en 
van willen-geloven (aan de kant van het 
publiek).
Zoals het ‘spontane’ beeld de polariteit tus
sen subjectiviteit en objectiviteit ontregelt, 
zo problematiseert het illusionistische pro
ject het realisme van de fotografie. 
Illusionisme is illusionering: het is een pro
ces, het resultaat van een doen. Er is een 
initiatiefnemer, iemand die men voor het 
illusionisme-effect verantwoordelijk kan 
stellen. Het heeft een begin en een einde. 
Illusionisme raakt aan het esthetische, lag 
daar vroeger heel dichtbij, maar is daarvan 
weggegroeid, een verdachte sensatie ge
worden, een goedkope truc. Het taboe op 
die sensatie-dimensie is sterk en naast zeer 
begrijpelijk, waarschijnlijk ook eenzijdig. 
Wanneer we het illusionisme niet kunnen 
hanteren in ons esthetisch beleven, missen 
we een cruciale dimensie. Het sprookjes
achtige, het fantastische, het feeërieke be
staat immers alleen maar bij de gratie van 
dat illusionisme.
Illusionisme is niet een bedrieglijke want 
realistisch lijkende weergave, maar een 
waarschijnlijke, geloofwaardige evocatie, 
desnoods van het minst realistische. Het ene 
heeft niets met het andere te maken - inte
gendeel ze staan zelfs lijnrecht tegenover 
elkaar. De realistische weergave begint pas 
na het breken van het illusionisme. Rea
lisme is het breken van de waarschijnlijk

heid, om ze te vervangen door een zeer 
onwaarschijnlijke feitelijkheid - vandaar 
het schandaal. Voor ons begint esthetiek 
dan ook pas op het ogenblik dat de 
illusionistische sensatie niet meer werkt.
Realisme is dus geen illusionisme. Beide 
streven heel andere doelen na en gebruiken 
heel andere middelen. Het realisme is een 
morele confrontatie, het illusionisme een 
amorele genoegdoening. Het realisme 
brutaliseert ons, het illusionisme charmeert. 
De schok van de fotografie was dat het 
illusionisme aangetast werd door een on
verbiddelijk realisme dat langzaam maar 
zeker het hele illusionistische potentieel 
ondergraven heeft. Anderzijds is de foto
grafie (en zijn alle andere afgeleide camera
beelden) een ijzersterk voorstel gebleken 
voor anti-realistisch illusionisme. Publici
teit, propaganda, glamour-fotografie, 
ensceneringen - alle beogen ze illusionisme, 
geen enkele streeft realisme na. Het ene 
staat in de weg van het andere. [6]
De strategische hoeksteen van het illusio
nisme is de beweging - zo wist Daguerre, de 
panorama- en diorama-ontwerper. Bewe
ging laat geen ruimte voor kritische afstand. 
Feeën en elfen bewegen extreem - dat is niet 
toevallig. Fotografie beschikt niet over be
weging: ze steunt integendeel op fixatie. 
Deze fatale hindernis waartegen fotogra
fische camerabeelden opbotsen, is een steeds 
terugkerende bron van ondervraging over 
het wezen van de fotografie. De fotografie 
heeft geen beweging, haar illusionistisch 
potentieel is dus beperkt, maar toch heeft 
fotografie alles met beweging te maken.

d. Fotograferen: belichten of fixeren?

De eerste beweging van de fotografie had te 
maken met de onstabiliteit van het licht
gevoelige materiaal. Immers, de licht
gevoeligheid bleef - een beeld dat gemaakt 
was, verdween als men het in het licht 
bekeek. Het licht, nodig om het belichte 
beeld te zien, deed het ook weer verdwijnen. 
Als een geest van de natuur tekende de 
natuur zichzelf kortstondig, om het eigen 
beeld meteen weer als een mysterie aan het 
oog te onttrekken. Het lichtgevoelige mate
riaal moest na de belichting lichtongevoelig 
worden gemaakt. Fotografie is maar moge
lijk door het verder schrijven van het licht te 
verhinderen. Zo slaagt men erin om van de 
fotografie een spiegel te maken met een 
geheugen, waarin plaats is voor dat ene 
gefixeerde. Fotografie kan pas laten zien als 
ze zelf blind is gemaakt. Dé impact van de 
fotografie bestaat in het breken van het licht 
als onophoudelijke energiestroom. Dit voor
stel heeft niets met herinneren te maken dat 
toch steeds een herinnerende beweging is. 
De fotografie als fixatie is integendeel een 
trauma voor de levende beweging van elk 
denken en verbeelden. Andere beeldtypes 
zijn veel meer ondersteunend voor die le
vende beweging van het verbeelden. Foto
grafie is geen steun voor, maar integendeel 
een bedreiging van de herinnering en de 
verbeelding.

e. Wonderlijke fotogenie

Geoffrey Batchen is een verbluffende gids 
doorheen vaak heel korte teksten uit de pre- 
fotografische geschiedenis. Hij exploiteert 
op een prachtige manier de adjectieven, 
redeneringen en lacunes van de auteurs - 
dichters, wetenschappers, fantasten, schil
ders en spektakelmakers. We kijken in een 
spiegelzaal vol onvermoede perspectieven, 
yol plausibele hypothesen over de vele 
‘photographies possibles’. Mogelijkheden 
die ooit vaag werden gedacht, maar uitein
delijk strandden op concurrerende voorstel
len.
Is fotografie ‘tekenen’ of iets anders? [7] 
Wordt fotografie geschreven (‘grafie’) of 
gedrukt (‘typie’)? Is de fotografie een spie
gelbeeld of een beeld? Is het accurate van 
fotografie te herleiden tot haar - in principe 
- onbegrensde detaillering? Vragen die al
lemaal proberen het extreem vreemde 
lichaam van een foto - haar buitenaards 
karakter - te verstaan en tegelijk te herlei
den tot aardse, menselijke referentiepun
ten. [8]
Aan al zulke kleine suggesties, anomalieën 
en wanen geeft Batchen intense aandacht. 
Ze worden immers gevoed door het verlan
gen van een tijd, of misschien juister door 
het verlangen van een kennisleer. Wat wil
len wij kunnen, wat willen wij weten, wat 
willen wij zien? Dat zijn telkens verschil
lende en contradictorische dingen. Des te 
meer omdat in de halve eeuw voor de zoge
naamd eerste foto het hele epistemologische 

systeem van de westerse cultuur aan het 
schuiven gaat. Fotografie is juist mogelijk 
en denkbaar - zegt Batchen - binnen die 
kennistheoretische onstabiliteit. Ze is er het 
kind van, maar is zelf ook wezenlijk van die 
onstabiliteit doordrongen.

II. Essentie versus context of formalisme 
versus postmodernisme

De studie van Batchen is geen doel op zich 
- het verleden interesseert hem in functie 
van watje er vandaag mee kunt doen in een 
fundamenteel debat dat hij als Amerikaans 
academicus beschrijft als dat tussen een 
oude, zogenaamd formalistische school en 
een hedendaagse, zogenaamd postmoderne 
school. Twee interpretaties van wat foto
grafie is, hoe je erover kunt denken en 
spreken, welke richtingen je ze kunt uitstu
ren.

1. Formalisme

In de jaren ’60 vertrok een uiterst boeiende 
reflectie over fotografie vanuit de vraag of 
er specifieke procedures, beeldkenmerken, 
beeldproblemen zijn, eigen aan dé fotogra
fie. Spontaan denken we trouwens dat dat zo 
is, wanneer we bepaalde karakteristieken 
als typisch fotografisch aanduiden, zoals 
bijvoorbeeld een ‘fotografisch’ kader of het 
‘fotorealisme’. Begint men zulke observa
ties te systematiseren, dan komt men tot 
vragen naar de eigenheid, de specificiteit of, 
zo men wil, de essentie van fotografie. Au
teurs als John Szarkowski en Max Kozloff 
hebben daar naar mijn overtuiging schitte
rende resultaten mee bereikt. [9] Zij hebben 
de fotografische cultuur een instrumenta
rium aangeboden om over foto’s na te den
ken. Van foto’s dus naar dé fotografie. De 
specificiteit begint steeds bij het concrete, 
unieke voorbeeld. Geen abstracte deductie 
vanuit een theorie, maar concrete inductie. 
Sterke uitspraken over dé fotografie heb ik 
echter bij deze auteurs zelden gelezen - die 
bereikt men niet via een inductieve weg. 
Een theorie is altijd apriori.
Formalistisch wordt deze benadering ge
noemd omdat ze erg gevoelig was voor de 
vorm, voor het constructieve in het beeld. 
Ze participeerde aan het formalistische kli
maat van een periode waarvan het structura
lisme de meest extreme uiting is. Dat het 
formalisme uitspraken over de natuur van 
de fotografie zou doen, lijkt me volledig uit 
de lucht gegrepen. Batchen typeert deze 
traditie als essentialistisch, terwijl ze dat 
hoegenaamd niet is. Het denken vanuit de 
vorm is in wezen vreemd aan het denken in 
termen van essenties. Vormen werden inge
roepen om iedere tendens naar metafysi
sche essenties te ontmoedigen. Specificiteit 
opende niet de poort naar de metafysica, 
maar sloot ze.

2. Postmodernisme

De postmoderne hypothese - die Batchen 
bekritiseert om ze te radicaliseren - 
diaboliseert het formalisme als een 
essentialisme, de specificiteitsvraag als een 
proeve van metafysica. Wat gebeurt er als 
men deze positie inneemt? De studie van 
foto’s wordt vervangen door een reflectie 
over dé fotografie, met foto’s in de positie 
van bewijs- en illustratiemateriaal. Foto’s 
moeten illustreren dat dé fotografie niet 
bestaat - maar daarmee is de discussie zelf 
op het niveau van dé (weliswaar ontkende ! ) 
fotografie aanbeland. Deze strekking zegt 
niet: er bestaan alleen foto’s, ze zegt: er 
bestaan verschillende fotografieën. Kijk 
maar, zegt Batchen, die diversiteit, die 
ondecideerbaarheid van wat fotografie zou 
zijn, zie je dus van voor de eerste foto. Maar 
is dit nu een onmetafysische of een onmis
kenbaar metafysische uitspraak?
Minder principieel gesteld komt het erop 
neer dat de postmoderne benadering de fo
tografische specificiteit loochent ten voor
dele van een contextuele relativiteit. Voor 
mij is dit een onaanvaardbare sociologische 
reductie, een ontoelaatbare stelling over de 
radicale kneedbaarheid van een object van
uit de gekozen context. Het object wordt 
met andere woorden op geen enkele manier 
de kans geboden om weerstand te bieden 
aan het gehanteerde interpretatiemodel. 
Alles wordt onderdeel van een bijna kosmi
sche sociologie.

3. ‘Foto’-’grafie’: natuur en schriftuur

Batchen legt veel nadruk op de uiteindelijke 
naam die het procédé kreeg: tegelijk ‘foto’
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(dit wil zeggen: licht, dus natuur) en ‘grafie’ 
(dit wil zeggen: schrijven en dus cultuur). 
Dat is het gespleten hart van het procédé: het 
formalisme staat volgens hem aan de kant 
van de ‘foto-’, het licht en de natuur, want ze 
zou volgens hem spreken van een essentie 
van fotografie; postmodernisme staat vol
gens hem aan de kant van de ‘-grafie’ want ze 
onderstreept het afgeleide, het nooit eerste 
karakter van alle verschijnselen. Maar ik heb 
nooit in de formalistische teksten gelezen dat 
fotografie een natuurverschijnsel zou zijn. 
Het is een vormverschijnsel, alleen dankzij 
de vorm is de fotografie cultuur geworden. Is 
de vorm gedacht als een onveranderlijke 
essentie? Nee, de vorm is historische vorm, 
geen buitenhistorische. Als aan het forma
lisme iets kan verweten worden dan zeker 
niet haar naturalisme, maar integendeel een 
radicaal culturalisme. Alleen werd de cultuur 
niét ‘rond’, maar ‘in’ het beeld gesitueerd. 
Niet de context werd geraadpleegd, maar het 
beeld zelf en zijn interne dynamiek. [10] Ik 
meen dus dat Batchen een vals proces voert 
dat een cruciale traditie met incorrecte argu
menten probeert te liquideren.

III. Gewraakte identiteit

De verbluffende gids doorheen de nuances 
van de ongrijpbare ‘dromen van de fotogra
fie’ heeft een probleem. Dat probleem is 
Jacques Derrida - de filosoof die een kruis
tocht onderneemt tegen het obscurantisme 
van het begrip, de essentie, de identiteit. 
Geen beeldenstorm, maar een concepten- 
storm - want een identiteit benoemen is een 
catastrofale greep naar de macht via de 
illusie van het versteende begrip. Iedere 
essentie is machtsmisbruik van het woord. 
Woorden beantwoorden aan niets; begrip
pen zijn een poppenkast, de grot van de 
metafysica. Plato’s ‘bevrijding’ uit de illu
sie is alleen maar de lokroep van een 
illusionist. Beweert iedere illusionist niet 
dat hij het ultieme effect heeft dat alle voor
gaande ontmaskert? Zover, zo goed. Con
cepten zijn er om steeds kritisch onderzocht 
te worden, steeds weer, eindeloos. Dat maakt 
hun kracht en onze arbeid uit.

Maar wat komt er in de plaats van deze 
ziekelijke aanrakingsangst door de catego
rieën? Wat komt erin de plaats van het taboe 
op de referentie? Het is niet verwonderlijk 
dat niet het ‘zien’, maar integendeel de anti- 
revelatie van het blinde, van het blind
makende bij hem zo belangrijk is: dus de 
blinkende (eerder dan stralende) zwarte zon 
van de dood. Alsof men tussen Plato’s zon
nestelsel van ideeën én de somberheid van 
de Medusa te kiezen heeft. ‘Vermits ieder 
zien op illusie terugvalt, is ieder zien een 
blindheid.’ Het is een mooi idee, maar ze 
klinkt voor iedere sensualiteit als spielerei 
in het oor, als iets ijdels en vals dat geen 
enkele grond heeft in werkelijke ervaring. 
Ziedaar, het cruciale woord is gevallen: 
ervaring. Ervaring is voor mij de plaats van 
de confrontatie, van de weerstand tussen 
idee en object, tussen mij en de wereld. Het 
is de plaats waar uitwisseling en verande
ring kan plaatsvinden. De enige plaats. Het 
alternatief is voor de hand liggend: de 
tautologische spiegel van de sociologie, van 
de context. Volgens deze zienswijze, is al
les tot in de grond product van de context. 
De relatieve autonomie van bestaansordes 
is een bedrieglijke illusie van een essentialis
tische autoriteit. [11] Niet de context ‘ver
klaart’ , maar de context ‘bepaalt’. Wat foto
grafie ‘is’, wordt op geen enkele wijze be
paald door haarzelf, door een wezenlijk 
verschil met andere types beelden, maar 
uitsluitend door hoe het ding op een speci
fieke plaats en tijd wordt opgenomen, be
noemd en gebruikt.
Om de intellectuele manipulatie en het be
drog compleet te maken heet het dat de 
essentialist de ‘natuur’ verdedigt (het we
zen van de fotografie als de natuur van de 
fotografie, als de natuurlijkheid van de foto
grafie - let op de verschuivingen!), tegen
over de contextualist als de exclusieve ver
dediger van de cultuur. Merkwaardig dat de 
cultuur hier verschijnt als alternatief voor 
het keurslijf van de natuurlijke essentie. 
Alsof de hele werking van de cultuur niet bij 
uitstek ordenend, eindeloos essentialiserend 
zou zijn!
In de Amerikaanse academie viert het 
sociologisme hoogtij. Alles staat op de noe

mer van de omgeving, de omstandigheden, 
of zoals hier: de context. De wereld is cul
tuur, gelukkig maar, want dan is hij maak
baar. Wie het ding grijpt, heeft er zeggen
schap over: ideaal van het roverskapitalisme. 
Alles wat definitief zou kunnen lijken, alles 
watje met ‘de’ zou benoemen, is twijfelach
tig. Iedere essentie is een dubieuze restant 
van aristocratisch (vandaag heet dat patriar
chaal) denken. Zelfs het speelse formalisme 
(tenminste, ik was er mij van bewust dat het 
structuralisme niet een voorstel deed van 
essentiële, maar van hypothetische aard) 
wordt hier tot essentialisme verklaard.
De vraag naar de eerste foto zou de vraag 
zijn naar de oorsprong van de foto, dus de 
vraag naar haar oorspronkelijkheid, naar 
wat haar ‘van nature eigen’ is, de vraag naar 
haar natuur. Dé fotografie zou niet - niet 
tijdelijk, nooit - als een essentie begrepen 
kunnen worden. Over dé fotografie zouden 
geen algemene uitspraken gedaan kunnen 
worden, slechts anti-algemene, namelijk dat 
fotografie nooit is wat ze lijkt, dat ze benoe
men eigenlijk meteen impliceert datje haar 
benaming ontkent. Want fotografie zou 
slechts zijn wat ze is via de cultuur, via de 
taal, via de macht van de taal, via de context. 
Fotografie zou niets eigens zijn, maar slechts 
een relativum.
De oplossing van Batchen is het goochel- 
trucje van de Franse filosoof: geen keuze 
tussen cultuur of natuur, maar de ‘bewogen’ 
keuze. Filosofie van het bewegen, van Ie 
bougé, met als gevolg onscherpte. Iedere 
essentie wordt een uitgestelde definitie. Ie
der vaderschap wordt aangevochten door 
een moederschap. Iedere essentie, iedere 
identiteit, iedere herkomst herleid tot een 
indécidable. Rituele bezweringsdans, met 
steeds dezelfde argumenten. Zie je wel, 
men zegt over fotografie het één en het 
ander - foto én grafie - beide zijn waar en 
onwaar. De enige vruchtbare plek in die 
onbeslistheid. Is deze conceptuele tango dat 
werkelijk?
Voor de sensualist is dit alles een te etheri
sche omgeving. De sensualist weet dat het 
object hem beroert omdat het anders en 
elders is. Hij weet dat hij maar ervaren kan 
voor zover hij geen zeggenschap heeft over

het object. Hij kent en leeft van de weer
stand. Het object is geen product van de 
context, ook al zou iedere context dat graag 
willen. De sensualist leeft niet als een geslo
ten monade. Iedere sensualist heeft de stel
lige zekerheid dat zijn sensualiteit slechts 
door het andere, het vreemde, het lichaam 
aan de andere kant van de huid, de idee aan 
de andere kant van het eigen denken, kan 
bewogen worden. Iedere sensualist weet dat 
hij ‘het andere’ naar zijn hand zet, maar 
beseft ook steeds dat het andere hem naar 
zijn hand zet.
Derrida wordt bespookt door het grote wan
trouwen van deze eeuw, dat zelf het object 
van het grootste wantrouwen zou moeten 
zijn. Zo zijn de beschrijvingen van de pre- 
fotografie geen valse pogingen om een 
onbestaande essentie te smeden, maar avon
turen om onder woorden te brengen wat 
men ziet en niet ziet, wat men denkt te zien 
of niet denkt, waarvan men droomt of denkt 
te dromen. Dat woorden dit proces sturen 
betekent nog niet dat het proces zich uitslui
tend binnen de grenzen van de woorden 
voltrekt. Integendeel - de waarneming cor
rigeert genadeloos de pretenties van ieder 
begrip.

Dirk Lauwaert

Noten

[ 1 ] Geoffrey Batchen, Burning with Desire 
- The Conception of Photography, The MIT 
Press, Cambridge MA, 1997,273 pp.
[2] Peter Galassi, Before Photography, 
Museum of Modem Art, New York, 1981.
[3] Over wat men in het begin van de 19de 
eeuw nog spontaneïteit noemde, schrijft 
Henri Vanlier uitvoerig in Philosophie de la 
Photographie, Les Cahiers de la Photo
graphie, 1983.
[4] Mystiek die we bij Vanlier ongekuist 
terugvinden. Volgens hem ligt er een cas
cade van initiatieven aan de basis van een 
foto. Het eerste ‘initiatief is van kosmische 
aard.
[5] Zie Philippe Dubois, L’Acte Photo
graphique, Éditions Labor, Brussel, 1990 
en L’Acte Photographique, Colloque de la 
Sorbonne, Les Cahiers de la Photographie, 
1983.
[6] Toscani injecteert realisme als morele 
confrontatie in het illusionistische van ie
dere publiciteit. Realisme is geen ‘doen 
geloven’, maar het uitschakelen van dat 
‘doen’ via de evidentie van de confrontatie 
en dus het installeren van een ‘moeten gelo
ven’ . Realisme is volgens haar eigen logica 
niet retorisch, maar ethisch; illusionisme is 
fundamenteel manipulatieve retoriek.
[7] Een hypothese van Haussman (en zijn 
melanografie), van Schad (en zijn Schado- 
grafie), van Man Ray (én zijn Rayo- 
grammen), van Moholy-Nagy (en zijn foto
grammen).
[8] Vanlier zei me ooit: “Descartes’ hoofd 
zou geëxplodeerd zijn indien hij een foto 
zou gezien hebben”. In zijn Philosophie de 
la Photographie stelt hij dat fotografiereen 
nieuwe wijsbegeerte en radicaal nieuwe 
concepten eiste om haar adequaat te kunnen 
denken. Het is onmogelijk en zinloos foto
grafie vanuit een traditionele filosofie van 
het beeld te benaderen, zie: Henri Vanlier, 
op. cit. (noot 3).
[9] John Szarkowski, Looking at Photo
graphs, Museum of Modem Art, New Y ork, 
1973. Max Kozloff, Photography and 
Fascination, Addison House, Danbury, 
1979.
[10] Men leze er Szarkowski of Kozloff 
maar op na om te zien hoe radicaal 
onessentialistisch zij denken en schrijven, 
hoe ‘materialistisch’ hun aandacht is voor 
het beeld, hoe sensualistisch hun vormden- 
ken is.
[11] En dan volgt de paternoster: patriar
chaat, autoriteit, enzovoort.

Burning with Desire • The Conception of 
Photography van Geoffrey Batchen ver
scheen in 1997 en is een uitgave van de 
MIT Press, 11 Chenies Street, WC1E 
7ET London, 0171/306.06.03.
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Moderne kunst en moderne maatschappij
Luhmanns kunsttheoretische observaties geobserveerd

I.

Zoveel lijkt zeker: wat in een museum wordt 
getoond, is goede of slechte, oninteressante 
of fascinerende kunst; en wat er daar zoal te 
zien is, kan als een opeenvolging van com
pacte communicaties worden geobserveerd. 
Men ziet bijvoorbeeld onderscheiden com
binaties van kleuren, lijnen, figuren,... of 
simpelweg een stalen streep die een vloer
oppervlak in tweeën verdeelt; en men kan 
ervan uitgaan dat in deze waarnemingen 
gedurig de vraag ‘waartoe dit alles?’ mee
loopt: ‘wat zegt dit werk?’ Die irriterende 
waartoe-vraag veronderstelt dat het kunst
werk te begrijpen - te interpreteren - infor
matie meedeelt, dus dat het effectief com
municeert. Of juister, het waargenomen 
vormenspel verschijnt in de beruchte eyes 
of the beholder als een te decoderen geheel 
van mededelingen. In het domein van de 
hedendaagse kunst zal hun informatiegehalte 
vaak onzeker, onwaarschijnlijk of simpel
weg onbegrijpelijk overkomen.
Wie thans esthetische vormencombinaties 
als communicaties observeert, loopt inder
daad het risico om het eigen begrijpen van 
de meegedeelde informaties als niet-begrij- 
pen te moeten begrijpen. Dat is, toegege
ven, een paradoxaal aandoende, zij het ook 
logisch-consistente formulering. Niets ligt 
immers meer voor de hand dan de gedachte 
of de uitspraak ‘dit begrijp ik echt niet!’ als 
een specifieke vorm van zelfbegrip (van 
zelfobservatie) op te vatten. Begrijpen valt 
strikt genomen alleen als de eenheid van het 
verschil tussen begrijpen en niet-begrijpen 
te begrijpen. Ook onbegrepen kunst is en 
blijft kunst, en wat er van de meegedeelde 
informatie niet wordt begrepen, wijst hoe 
dan ook op een vorm van (zelf-)begrijpen. 
De ook onder academici of intellectuelen 
wijdverbreide weerstand tegen het heden
daagse ‘post-metafysische’ denken, staat 
niet los van de afkeer voor ongewone om
schrijvingen als die van daarnet. Het betreft 
dan ook letterlijk paradoxale, tegen de doxa 
of common sense indruisende formulerin
gen. Vandaar het nog altijd harde verzet in 
kringen van filosofen of literatuurweten
schappers tegen de gesofisticeerde reto
rische voortbrengselen uit de Derrida-school 
(en tot dat verzet moeten allicht ook die 
afgezwakte, ja afgeplatte vormen van 
deconstructivisme worden gerekend die in 
hybride genres als cultural studies opgeld 
doen). Vandaar de bepaald opvallende ne
gatie binnen de sociale wetenschappen van 
systeemtheorie (Niklas Luhmann), tweede 
orde-cybemetica (Heinz von Foerster) en 
vormenlogica (Georges Spencer Brown). 
Achter de gangbare afwijzende communi
caties in termen van ‘al te moeilijk, veel te 
ingewikkeld, hypercomplex, en bovenma
tig theoretisch’ schemert al gauw iets an
ders door. En wel juist de afkeer voor als 
abnormaal gepercipieerde omschrijvingen 
en als paradoxaal ingeschatte definities. 
Niklas Luhmanns Die Kunst der Gesellschaft 
(1995) excelleert in paradoxaal overko
mende formuleringen enerzijds, in het vast
stellen van voor de kunst constitutieve 
paradoxieën anderzijds. De twee algemene 
uitgangspunten van dit meer dan vijfhon
derd pagina’s dikke boek ogen nochtans 
allesbehalve revolutionair. Ze werden zo
even al genoemd: kunstwerken zijn vormen
combinaties, en de waargenomen vormen 
worden als communicaties geobserveerd. 
Maar juist het consequent doordenken van 
deze postulaten op een niet-ontologische, 
(de)constructivistische wijze, resulteert in 
ontelbare paradoxale uitlatingen en in nog 
veel meer uitspraken over paradoxen die de 
meeste kunstenaars, kunstcritici of kunst
theoretici gewoonlijk ontgaan.
Waartoe dit alles? Waartoe deze publicatie, 
die ongetwijfeld een van Luhmanns moei- 
lijkere geschriften is en zonder enige voor
kennis van ‘s mans oeuvre voor de meeste 
geïnteresseerden wellicht een gesloten boek 
zal blijven? Die Kunst der Gesellschaft gaat 
immers voor pakweg de helft, zoal niet voor 
twee derde, helemaal niet over kunst als 
zodanig. Het neemt het domein van de kunst 
als een proefterrein, als een irriterend gege
ven waaraan de systeemtheorie in het alge
meen; en de theorie van sociale systemen in 
het bijzonder, zich bij wijze van spreken het 
hoofd kan stoten. De uitgangspunten van 
zijn benadering schetste Luhmann in het in 
1984 verschenen Soziale Système. Grundriss 
einer allgemeinen Theorie. Na dit eerste 
magnum opus volgden meerdere studies 
over aparte deelsystemen van de moderne 

maatschappij, met name over de economie 
{Die Wirtschaft der Gesellschaft, 1988), de 
wetenschap {Die Wissenschaft der Gesell
schaft, 1990) en het recht {Das Recht der 
Gesellschaft, 1993). Die Kunst der 
Gesellschaft is de vierde aflevering in deze 
serie. Er circuleren overigens al langer ma
nuscripten over nog twee andere deel- 
systemen, de politiek en de religie. Het valt 
af te wachten of Luhmanns wankele ge
zondheidstoestand de finale redactie daar
van toelaat. Ondertussen verscheen in 1997 
alvast een tweede magnum opus, met de 
vreemde en alweer paradoxaal aandoende 
titel Die Gesellschaft der Gesellschaft.
Luhmanns uitlatingen over kunst bezitten 
dus in de eerste plaats een theoretisch be
lang. Het is er de auteur van Die Kunst der 
Gesellschaft met name om te doen de vrucht
baarheid van de systeemtheorie te demon
streren, evenals van de daarmee verbonden 
observatie- of vormencalculus. Economie, 
recht, wetenschap of kunst zijn onderling 
vergelijkbare deelsystemen van de moderne 
maatschappij, eh vallen daarom volgens 
Luhmann met éénzelfde conceptueel in
strumentarium te (her)beschrijven. “Wat de 
kunst betreft gaat het dus niet om een be
hulpzame theorie,” zo geeft ook het voor
woord van Die Kunst der Gesellschaft toe 
(p. 9). Eerder dient de kunst de systeem
theorie. Maar dan niet als een geknechte 
leverancier van mooie illustraties, wel als 
'irritator', ja als een domein dat de theorie 
verleidt en uitdaagt — tot nog meer para
doxale formuleringen.

II.

Met uitzondering van het hoofdstuk over 
evolutie - zeg maar: over evóïuüetheorie - 
gaat Die Kunst der Gesellschaft over de 
moderne kunst ‘van’ de moderne maatschap
pij. En zelfs dat kapittel neemt overduidelijk 
de ontwikkelingen binnen de 20ste-eeuwse 
kunst tot richtsnoer. Luhmann bespreekt 
nergens de opvattingen van een Clement 
Greenberg, maar hij houdt er onmiskenbaar 
analoge ‘modernistische’ uitgangspunten op 
na als de paus van de Amerikaanse 
postfiguratieve schilderkunst. Want ook voor 
Luhmann laat de kunstgeschiedenis vanaf de 
15de eeuw - vanaf de Renaissance - zich 
lezen in termen van een immer voortschrij
dende ‘autonomisering’ van het esthetische 
domein in toto enerzijds, van een toene
mend belang van de observatie van het 
interne vormenspel bij het maken en bekij
ken van een singulier kunstwerk anderzijds. 
En net als in de visie van Greenberg mar
keert de Romantiek in deze evolutie vol
gens Luhmann een beslissende fase. Die 
Kunst der Gesellschaft onderschrijft impli
ciet kortom de sinds Greenberg ingebur- 
gerde - maar tevens omstreden! - gedachte 
dat de verzelfstandiging van het kunst- 
systeem hand in hand gaat met een groeiende 
‘formalisering’ van het kunstwerk. Alleen 
observeert de systeemtheorie à la Luhmann 
beide ontwikkelingen, evenals hun onder
linge samenhang, beduidend anders dan 
gewoonlijk het geval is. Hoe dan wel?
Die Kunst der Gesellschaft opent met een 
banale vaststelling, maar geeft die al snel 
een vreemde wending. Dat kunstwerken, 
hoe verder ook gedefinieerd, waarnemin
gen vereisen, zal alvast niemand Luhmann 
betwisten. Schilderijen en sculpturen, thea
ter- en dansopvoeringen {performances), 
romans en gedichten {texts): deze en andere 
zogeheten esthetische objecten bestaan als 
kunstwerken slechts in en doorheen obser
vaties. De vraag is dan: door wie? En ook: 
van wat? Wie observeert wat in dat domein 
dat gemeenlijk de kunst wordt genoemd? 
Het antwoord op de wie-vraag valt volgens 
Luhmann alvast niet op conto van zoiets als 
de mens te boeken, en al helemaal niet een 
menselijk subject toe te schrijven.
Wat we in de alledaagse trottoircommunicatie 
gemeenlijk een mens noemen, is systeem
theoretisch beschouwd een complex geheel 
van structurele koppelingen tussen meer
dere zelfstandig opererende systemen. Zo 
maakt het neuronaal systeem gedurig een 
eigen wereld aan op basis van op elkaar 
aansluitende zenuwimpulsen. Het observeert 
de omgeving als het ware overeenkomstig 
een eigen taal, bestaande uit elektro
chemische reacties en verschillen. Het ope
reert autonoom en gesloten, en het kent 
daarom strikt genomen niet zoiets als een 
buitenwereld: het werkt met louter intern 
gedefinieerde, kwantitatieve differenties in 
‘zenuwtoestanden’. Pas het bewustzijn of 

psychische systeem externaliseert deze ver
schillen, behandelt ze alsof het om reële, 
buiten het neuronale systeem bestaande ge
beurtenissen gaat. Wat het neuronale sys
teem intern construeert, wordt door het be
wustzijn als een opeenvolging van externe 
gebeurtenissen waargenomen (wat uiteraard ■ 
eveneens een constructie is!). Metaforisch, 
en dus volkomen onjuist geformuleerd: ‘ik 
zie wat ik zie: ik (psychisch systeem) schrijf 
aan de buitenwereld toe wat ik (neuronaal 
systeem) als binnenwereld construeer’. 
Waarnemen sensu stricto, dus het toeken
nen van ‘realiteit’ aan zintuiglijke impres
sies, is daarom een prestatie van het bewust
zijn of psychische systeem. En niet van de 
mens, want wat doorgaans een mens heet, is 
onder meer juist een structurele koppeling 
tussen neuronen en gedachten, tussen kwan
titatief differente zenuwimpulsen enerzijds 
en daarvan verschillende waarnemingen 
door het psychische systeem anderzijds. 
Waarnemen of het betrekken van zintuig- 
lijk-neuronale impulsen op een buitenwe
reld is dus systeemtheoretisch bekeken een 
psychische prestatie. Anders dan vaak wordt 
gemeend gaat het om een ‘doen’ of operatie 
die niet het zenuwstelsel, wel het bewust
zijn kenmerkt. Alleen het bewustzijn neemt 
waar, en dat op een voor anderen ontoegan
kelijke wijze: ‘ik zie wat ik zie, en wat ik zie, 
zal niemand anders ooit kunnen zien’. Psy
chische systemen zijn immers wederzijds 
intransparant, een punt dat Luhmann niet 
ophoudt te benadrukken, vooral ook als het 
bewustzijnsinhouden of gedachten betreft. 
Hoe iemand bijvoorbeeld in het Kröller- 
Müller Museum de beroemde Aardappel
eters van Van Gogh observeert, en wat zij of 
hij daarbij eventueel zoal aan (bij)gedachten 
aanmaakt, is voor rechtstreekse observatie 
door andere psychische systemen ontoe
gankelijk: ‘ik zie wat ik zie, en ik denk er het 
mijne van’. Daarbij kan de betrokken obser
vator tegenover een mede-bezoeker quasi- 
achteloos opmerken ‘hoe mooi is dit toch!’ 
en tegelijk zeer wel denken ‘wat een oninte
ressant schilderij!’. Op elkaar aansluitende 
zenuwimpulsen verschillen dus van waar
nemingen en mentale voorstellingen, en de 
laatste verschillen op hun beurt van com
municaties. Staande voor De aardappel
eters van Van Gogh kan men dan natuurlijk 
nog altijd zeggen wat men denkt. Alleen, 
wie of wat kan verifiëren dat men daadwer
kelijk communiceert wat het bewustzijn 
waarneemt of denkt?
Waarnemen, denken (in de brede betekenis 
van het woord: mentale voorstellingen aan
maken), en communiceren zijn onderling 
verschillende operaties, resulterend in res
pectievelijk waarnemingen, gedachten en 
communicaties. Die kunnen elkaar zoals 
bekend wederzijds irriteren. Wat bijvoor
beeld tijdens een gesprek zoal wordt ge
zegd, kan ‘op de zenuwen werken’ of het 
denken tot afdwalen aanzetten. Maar het 
gaat hoe dan ook om tot elkaar onherleidbare 
systeemoperaties en hun uitkomsten. Com
municaties vallen onmogelijk te reduceren 
tot gedachten: sociale of communicatie
systemen verschillen van ‘bewustzijnen’ of 
psychische systemen (ik kom hierna nog 
uitvoeriger terug op de autonomie van so
ciale systemen). En dat waarnemingen op 
hun beurt van gedachten verschillen, ook al 
zijn beide psychische acts, weet eenieder 
die bijvoorbeeld tijdens het bijwonen van 
een muziekconcert simultaan tracht te den
ken en waar te nemen. Dat lukt nooit hele
maal. Al nadenkend over het gehoorde, raakt 
men de draad kwijt: het waarnemingsproces 
stokt, de muziek verandert in een slechts 
verstrooid gepercipieerde achtergrond. De 
temporaliteit van het denken, zo leert dit 
soort van ervaring, laat zich gewoonweg 
niet naadloos synchroniseren met de tijd 
van de waamemingsoperaties.

III.

Waarnemingen zijn observaties, maar ob
serveren doen volgens een basispostulaat 
van de cybernetica bijvoorbeeld ook com
puters, thermostaten en huid- of bloedcellen. 
En uiteraard ook communicaties, zo voegt 
Luhmann er meestal aan toe. Immers, een 
banale uitspraak als ‘mooi weer vandaag!’ 
observeert, en wel dat het niet regent, de zon 
schijnt en het relatief windstil is. Observe
ren is dus geen menselijk privilege en al 
helemaal niet een exclusief voorrecht van 
het bewustzijn of psychische systeem. Ook 
machines observeren, ook organische sys
temen observeren, en ook kunstwerken ver

werken {process) observaties. Meer zelfs, 
juist als een gelukte of mislukte vormen- 
combinatie is ieder kunstwerk een serie van 
op elkaar aansluitende observaties, dus een 
observatiesysteem. Zo wil het althans 
Luhmann, die ter adstruering van deze stel
ling uitwijkt naar het werk van George Spen
cer Brown, auteur van het door hedendaagse 
systeemtheoretici tot cultboek gepromo
veerde Laws of Forms (1969).
Het uitgangspunt van Spencer Brown is even 
eenvoudig als drastisch, en heeft de vorm van 
een imperatief: ‘draw a distinction’. Obser
veren komt namelijk neer op het indicatief 
gebruiken van distincties - van onderschei
dingen, van differenties of, dixit Spencer 
Brown zelf, van vormen. Een vorm is dus 
noch meer, noch minder dan een tweezijdig 
onderscheid, zoals ‘dit/dat’. Tafel/stoel, 
tafel/bankstel, en ook gewoonweg tafel/niet- 
tafel: steeds gaat het om vormen of distinc
ties. Wie een tafel waarneemt, gebruikt zo’ n 
per definitie tweezijdig onderscheid op een 
éénzijdige, dus asymmetrische wijze: ‘het 
is een tafel’. Eén pool wordt ter indicatie of 
aanduiding aangewend. In deze marked state 
of gemarkeerde zijde, loopt echte/ altijd hoe 
dan ook een verwijzing naar de ongebruikte, 
dus ongemarkeerde pool mee. Die kan dan 
in een tweede observatie op zijn beurt wor
den gemarkeerd. De grens tussen de beide 
zijden die het onderscheid maakt tot wat het 
is - en wel: een onderscheid! - kan worden 
overschreden. Zo’n crossing vraagt even
wel tijd, want een tweede, aansluitende ob
servatie of operatie.
Luhmann onderschrijft de vormenlogica van 
George Spencer Brown en betrekt die tege
lijkertijd op het zogenaamde differentie- 
denken van Franse snit (trefwoord: post
structuralisme, dus Derrida, Lyotard, 
Deleuze,...), Deze toenadering lijkt ook voor 
de hand te liggen. Immers, ‘dit’ is slechts 
‘dit’ door het indicatieve of markerende 
gebruik van een distinctie of differentie van 
het type ‘dit/dat’. Meer algemeen geldt dat 
de basale identiteit van iets pas vaststelbaar 
is op grond van een onderscheid, dus via de 
impliciete referentie aan een verschil. Of in 
derridiaanse termen: in iedere identiteit (of 
identificatie) loopt onontkoombaar een 
differentieel spoor {trace) mee. Deze 
differentie blijft in de observatie-operatie 
per definitie onobserveerbaar. “Want de 
gelijktijdige aanduiding van de beide zijden 
van een onderscheiding zou neerkomen op 
het opheffen van haar asymmetrie, van haar 
onderscheid, dus de opheffing van de on
derscheiding zelf, die men evenwel nodig 
heeft om iets, en niet iets anders, te kunnen 
aanduiden. Deze formele problemen laten 
zich als de oorspronkelijke paradoxie van 
de eenheid van het onderscheidene aandui
den,” aldus Luhmann (p. 73). Een observa
tor - nogmaals: het weze een machine, een 
neuronaal systeem of een bewustzijn - kan 
inderdaad niet tegelijkertijd ‘dit’ (een tafel) 
en het onderscheid ‘dit/dat’ (tafel/niet tafel) 
observeren. Als zodanig is elke observatie 
blind - voor zichzelf! Het onderscheid dat 
de observatie mogelijk maakt, kan immers 
niet tegelijkertijd eveneens worden geob
serveerd: iedere observatie heeft zichzelf 
als blinde vlek. De observator - ‘de onder- 
scheider’ - ziet wat hij ziet, maar hij weet 
onmogelijk simultaan ook het eigen zien te 
door-zien.
Wat het observerende systeem al helemaal 
niet ziet, is zoiets als de wereld. Observeren 
komt neer op het indicatief gebruiken van 
distincties of onderscheidingen, waardoor 
juist ‘dit’ en niet ‘dat’ wordt gezien. De 
wereld zélf onttrekt zich daarom per defini
tie aan observatie: hij is datgene wat men 
niet ziet als men ziet. Wat wordt geobser
veerd, is immers de door het onderscheid 
gemarkeerde zijde, niet zoiets als de wereld. 
Kortom, de geobserveerde wereld verschilt 
van de wereld als zodanig (en dat wist 
natuurlijk Kant ook al, zij het op een andere 
manier). Belangrijk is nu dat de in de obser
vatie aangewende distinctie altijd anders 
had kunnen uitvallen. Ze is dus contingent, 
in de klassieke modaallogische zin van het 
woord: ze is noch onmogelijk, noch nood- 
zakelijk-dus: mogelijk! Het geobserveerde 
is kortom letterlijk relatief ten opzichte van 
het gebruikte onderscheid, en onderschei
dingen zijn op hun beurt contingente selec
ties. Staande voor een beschilderd doek 
observeert een psychisch systeem bijvoor
beeld slechts zoiets als kunst voorzover in 
de gedane waarnemingen gedurig een refe
rentie meeloopt aan het onderscheid kunst/ 
niet-kunst (of kunst/kitsch, enzomeer). Het
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betrokken systeem - voor de onverbeter
lijke humanisten onder ons: de geïmpli
ceerde ‘mens’... - zou iets heel anders te 
zien krijgen indien het bijvoorbeeld werkt 
met de voor het morele observeren richting
gevende differentie (ethisch) goed/(ethisch) 
slecht, te achten/te minachten. In déze zin is 
observeren synoniem met werkelijkheids- 
constructie en vaart de systeemtheorie een 
radicaal constructivistische koers. Luhmann 
is overigens de eerste om hieruit enkele 
voor de hand liggende autologische beslui
ten te trekken. Zo heeft hij er geen enkele 
moeite mee om toe te geven dat ook het voor 
zijn theorie maatgevende onderscheid sys- 
teem/omgeving slechts een mogelijke, geen 
noodzakelijke distinctie is. Systemen be
staan, uiteraard - voorzover het verschil 
tussen systeem en omgeving als observe
rende richtsnoer geldt.

IV.

Vormen of observaties zijn hoogst para
doxaal gebouwd. Zo berust elke observatie 
op een onderscheid, ja is elke observatie een 
onderscheid maar wordt tegelijkertijd de 
indicatieve van de niet-gemarkeerde zijde 
onderscheiden. Onderscheiden en aandui
den gebeuren simultaan, niet na elkaar. Als 
zodanig “realiseert de operatie (genaamd) 
observatie de eenheid van de onderschei
ding tussen onderscheiding en aanduiding, 
en dat is haar specialiteit,” aldus Luhmann 
(p. 100). Zoals gezegd wemelt het in Die 
Kunst der Gesellschaft, net als trouwens in 
de meeste van Luhmanns recente geschrif
ten, van dergelijke omschrijvingen van vaak 
onvermijdbare paradoxen. Toen Luhmann 
in 1987 zestig werd, stelden zijn leerlingen 
een feestbundel samen onder de titel Theo
rie als Passion-, bij een nieuwe opstellen
bundel ligt de titel voor de hand: Paradoxie 
als Passion.
Belangrijker dan Luhmanns bijwijlen bril
jante, soms ook gewoonweg irritante - want 
af en toe weinig informatieve - nadruk op de 
voor ieder observeren constitutieve 
paradoxieën, is de gedurfde, lineaire trans
positie van.Spencer Browns vormenlogica 
naar het domein van de kunst. Observeren is 
synoniem met ‘distingeren’, met het indica
tief opereren met distincties. En vice versa: 
waar wordt gedifferentieerd, wordt geob
serveerd of ‘gevormd’. Welnu, ook lijnen of 
kleuren maken letterlijk verschillen, ook 
bewegingen of akkoorden differentiëren, 
en zijn dus onderscheidingen. Kortom, es
thetische vormen kunnen worden geobser
veerd als... observaties (kunnen, want het 
gaat om een selectieve, dus contingente 
observatiemodus). Of zoals Luhmann met 
het hem kenmerkende gevoel voor com
pacte communicatie schrijft: “Kunstwer
ken maken zich, samenvattend gesteld, 
observeerbaar als een serie van verstrengelde 
onderscheidingen, waarbij de ene zijde van 
de onderscheiding tot verdere onderschei
dingen uitnodigt. Dus als een serie van 
verschuivingen (différances in de betekenis 
die Derrida eraan geeft), die er tegelijkertijd 
toe dienen om de gedurig verschoven 
differentie met de unmarked space van de 
wereld te ‘objectiveren’, dat wil zeggen: als 
verschil onzichtbaar te maken.” (p. 123) 
Kunstwerken vormen volgens de auteur van 
Die Kunst der Gesellschaft dus vormen- 
arrangementen of netwerken van op elkaar 
aansluitende onderscheidingen. Of juister, 
kunstwerken ‘materialiseren’ onderling naar 
elkaar verwijzende distincties en verschij
nen daarom in de waarneming als getempo- 
raliseerde reeksen van op elkaar betrokken 
of zelfreferentiële observaties. Neem bij
voorbeeld een doek. Een lijn deelt de ruimte 
in tweeën en creëert zo twee zijden. Langs 
één kant wordt een tweede lijn gepenseeld, 
wat meteen een markering van deze zijde 
inhoudt. Dit tweede onderscheid - deze 
tweede vorm - vraagt om een derde lijn of 
kleurtoets. Enzovoort. Cruciaal is evenwel 
dat de tweede of, algemener, iedere aanslui
tende markerende distinctie als het ware op 
de ongebruikte (ongemarkeerde) kant van 
het doek terugwerkt. Door een tweede lijn 
‘hier en niet daar’ (zo-en-niet-anders) te 
trekken, wordt - alteuropaisch gesproken - 
het geheel beroerd. Kortom, “het specifieke 
van kunstvormen berust hierop dat de bepa
ling van de ene zijde niet volledig openlaat 
wat er langs de andere zijde kan gebeuren. 
Ze determineert de andere zijde niet, maar 
ze onttrekt de bepaling van de andere zijde 
aan het goeddunken. Wat daar kan voorko
men, moet ‘passen’ opdat niet de indruk van

Ellsworth Kelly

Green Panel with Curve, 1992

een wanklank, een fout, een storing zou 
ontstaan (wat natuurlijk als vorm ook ge
wild kan zijn en dan op zijn beurt een 
passende schikking vergt)” (p. 189). Meer 
algemeen geldt dat - dixit nogmaals 
Luhmann - “als iets als kunstvorm over
komt, of als zodanig is gepland, de aandui
ding dus niet alleen zichzelf aanduidt (als 
dit-en-niets-anders), maar ook een aanwij
zing geeft voor het kruisen van de grens die 
de vorm in twee zijden deelt, als ware het 
een vingerwijzing voor het zoeken en fixe
ren van wat nog niet is beslist - en dit zowel 
voor de kunstenaar zelf als voor de toe
schouwer van een kunstwerk, dus voor een 
noodzakelijkerwijs temporeel observeren 
van welke aard dan ook” (pp. 189-190). 
Laat ik deze condense uitlatingen, die ove
rigens impliciet de kern van zowat héél 
Luhmanns kunsttheorie bevatten, nogmaals 
kort illustreren. Neem bijvoorbeeld een ge
beurtenis als een armbeweging (in een 
choreografie) of een akkoord (in een mu
ziekstuk). De gebeurtenis differentieert de 
tijd in een voor en een na, en constitueert 
aldus een eigen temporaliteit. Het na - zo 
men wil: de toekomst - ligt open, en toch 
ook niet. Er zijn ontelbare andere aansluit
mogelijkheden, er kunnen talloze vervolg- 
akkoorden of -bewegingen worden geselec
teerd. De markering van het eerst nog 
ongemarkeerde ‘na’ door een nieuwe dis
tinctie of vorm, moet hoe dan ook bij het al 
gegeven onderscheid passen. Deze nieuwe 
vorm vraagt dan weer om een verdere aan
sluitende vorm, die op zijn beurt moet ‘fit
ten’ en eveneens een waaier van volgende 
aansluitmogelijkheden opent. Waaruit op
nieuw een passende vorm - een akkoord, 
een beweging - dient te worden geselec
teerd, die vraagt om volgende vorm- 
arrangementen. Enzovoort - tot het kunst
werk àf is. Tot het geheel mislukt, of tot het 
lukt. In dat laatste geval komt men bijvoor
beeld opnieuw bij de initiële vorm uit, maar 
dan als de andere zijde van een andere vorm.

V.

Vorm speelt dus met vorm, maar verschil
lend van andere observatiesystemen blijft het 
spel in de moderne kunst formeel. Tegelij

kertijd is dat vormenspel allesbehalve vrij
blijvend. Want zoals gezegd staat het in het 
teken van één enkele richtinggevende dis
tinctie, passend/niet-passend. Dit onderscheid 
reguleert in de visie van Luhmann de om
gang met kunst - met ‘esthetische vormen’ - 
en kan daarom de distinctieve distinctie, de 
distinction directrice of code van het mo
derne kunstsysteem heten. Op een vergelijk
bare wijze oriënteert de wetenschap zich aan 
de code waar/onwaar, wordt het economi
sche marktsysteem door de tweedeling beta- 
lingen/niet-betalingen (of geld/geen geld) 
gedomineerd, en vindt het onderwijs haar 
kenmerkende eenheid in het onderscheid sla- 
gen/niet-slagen. De spreekwoordelijke druk 
van de code passend/niet-passend doet zich 
bij kunstwerken uiteraard almaar sterker ge
voelen met het verstrijken van de tijd. Naar
mate meer vormen of markeringen zijn gege
ven, wordt het selecteren van passende dis
tincties moeilijker, doorgaans ook riskanter. 
“De spanning ligt vaak juist in dit risico, in de 
onvoorzienbaarheid, in de moeilijkheid van 
de zelfgestelde opgave,” zo merkt Luhmann 
op. “Wat moet worden vermeden, zijn enkel 
de beide grenzen van het noodzakelijke en 
het onmogelijke. Het kunstwerk moet zich 
aan de modaliteit van het contingente houden 
en uitgerekend zo de eigen overtuigings
kracht bewijzen dat het zich tegen zelf voort
gebrachte andere mogelijkheden door
zet” (p. 316).
Of de onderling gekoppelde vormen hun 
contingente karakter als het ware doen ver
geten en toeval in toevalsafhankelijke nood
zaak verandert; of de ingezette distincties 
zich effectief verweren tegen de verdenking 
van arbitrariteit omdat ze in een en dezelfde 
beweging andere mogelijkheden suggere
ren en 'ont-preferentialiseren' ; of het kunst
werk kortom lukt of mislukt, kan alleen 
blijken eens het af is. Op dit punt verschilt 
de moderne kunst ingrijpend van haar voor
gangers. Ze kent immers niet langer zekere 
algemene regels of principes. Ook bijvoor
beeld de 19de-eeuwse academische schil
der- en beeldhouwkunst stapelde bij wijze 
van spreken vorm op vorm, distinctie op 
distinctie, observatie op observatie. Dat 
gebeurde dan wel overeenkomstig bindende 
programma’s of een geïnstitutionaliseerd 

geheel van esthetische normen. Minstens 
sinds het impressionisme verkeert de beel
dende kunst in een toestand van anomie of 
regelloosheid, die vanaf het begin van de 
20ste eeuw aanleiding gaf tot een chroni- 
'sche zelfreflectie, een immer hernomen be- ' 
zinning op de vraag ‘wat is kunst?’ mid
dels... ‘kunstwerken’ - middels urinoirs, 
Brillo-dozen en wat al niet meer, levende 
lichamen incluis (Luhmann wijdt overigens 
aan het einde van Die Kunst der Gesellschaft 
aan deze deconstructieve zelfbeschrijvingen 
van het kunstsysteem enkele ronduit bril
jante pagina’s).
Nu mag de afwezigheid van dwingende 
normen dan al wel het spreken over zoiets 
als schoonheid onmogelijk maken, het bete
kent niet dat alles kan. Ja, alles kan - tot de 
eerste cesuur, de eerste onderscheiding wordt 
gemaakt: tot het kunstwerk ‘begint’. Vanaf 
dat ogenblik staat de selectie van aanslui
tende vormen volgens Luhmann in het te
ken van de code passend/niet passend. En 
wat past of niet past, maakt het kunstwerk 
als het ware zélf uit: ieder modem schilderij 
en elke hedendaagse sculptuur constitueert 
zélf de voorwaarden voor haar lukken of 
mislukken. Het te voorschijn komende net
werk van naar elkaar verwijzende onder
scheidingen of vormen creëert een altijd 
singuliere context die aangeeft overeenkom
stig welke particuliere maatstaf het werk 
moet worden beoordeeld. Zelfreferentialiteit 
zorgt zo voor zelfprogrammering-, “ieder 
kunstwerk is haar eigen programma, en als 
juist dat kan worden getoond, is het gelukt 
en bewijst het zich als nieuw” (p. 328). Men 
bemerke het paradoxale karakter van 
Luhmanns standpunt: de code passend/niet- 
passend reguleert het kunstsysteem in toto, 
maar tegelijkertijd individualiseert ieder 
kunstwerk deze richtinggevende distinctie 
tot een singulier programma. Men notere 
ook de verwantschap met de Âsthetische 
Theorie van Theodor W. Adorno, waarin 
eveneens wordt gesteld dat elk kunstwerk 
als hoeder van ‘hetniet-identieke’ eén uniek 
exemplaar in haar soort is en het kritisch 
oordeel daarom uitsluitend in zogenaamde 
werk-immanente regels steun kan vinden. 
Men vergete tenslotte vooral niet dat ook 
oninteressante kunstwerken overeenkom
stig hun eigen programma’s mislukken en 
juist daarom moderne kunstwerken zijn en 
blijven.

VI.

“Men kan misschien zeggen: mislukt is een 
kunstwerk wanneer een observator de con
trole over het samenspel der vormen ver
liest, wanneer hij dus niet meer kan inzien 
hoe een vormkeuze via datgene wat ze van 
het kunstwerk verder vereist, met de andere 
(vormen) samenhangt,” zo schrijft Luhmann 
ergens inDie Kunst der Gesellschaft (p. 328, 
mijn cursivering). Kunstwerken lukken of 
mislukken inderdaad niet zomaar. Al het 
zo-even gezegde vooronderstelde het eer
der gezegde: zonder waarnemingen of ob
servaties door psychische systemen geen 
fascinerende dan wel fletse kunstwerken, 
zonder waamemingsoperaties geen obser
vaties in termen van passend of niet-pas- 
send, dus geen kunstsysteem. Observaties 
schragen kortom het kunstgebeuren, althans 
volgens de systeemtheorie. En niet bijvoor
beeld kunstwerken in de materiële beteke
nis van het woord: de objecten of artefacten 
- de bewegingen, kleuren, tonen, enzovoort 
- die tot observeren uitnodigen, behoren in 
de meest strikte zin van het woord tot de 
omgeving van het kunstsysteem. Het zijn 
kortom niet de kunstobjecten als zodanig, 
wel de observatie-operaties van voor obser
vatie aangemaakte artefacten die de autono
mie van de moderne kunst waarborgen. “In 
deze zin is observatie [waarnemen] de niet 
meer te overtreffen kleinste eenheid van het 
kunstgebeuren. Ze is, ook wanneer het 
observatieschema meermaals wordt aange
wend, als operatie altijd eenmalig, verdwijnt 
dus vanzelf en komt steeds voor het eerst en 
tegelijk voor het laatst voor,” aldus Luhmann 
(p. 368). En jawel, “voor elke aanmaak en 
voor ieder begrijpen van een kunstwerk zijn 
ontelbare observatie-operaties nodig” 
(p. 369).
Samenvattend: observatie volgt na observa
tie, waarneming na waarneming, en dat zo
wel bij de productie als de receptie van een 
kunstwerk. Voor de omschrijving van de 
basisoperatie van het kunstsysteem doet dit 
verschil er niet toe. Zowel de kunstenaar als 
de kunstbeschouwer zijn immers primair
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waarnemers of observatoren. En wat obser
veren ze? Observaties, zo luidt Luhmanns 
ogenschijnlijk paradoxale maar in het licht 
van Spencer Browns vormenlogica bepaald 
logische antwoord. Immers, zoals eerder 
werd aangegeven moeten de al dan niet in 
statu nascendi waargenomen vormen- 
combinaties als meer of minder succesvol 
gearrangeerde distincties eveneens obser
vaties heten. De voor het kunstsysteem 
constitutieve operaties zijn daarom obser
vaties van observaties, dus tweede orde- 
observaties. Die laatste uitdrukking ont
leent Luhmann aan het werk van de in 
systeemtheoretische kringen toonaange
vende cybemeticus Heinz von Foerster. Ze 
verwijst naar dat observeren dat eerdere of 
andere observaties tot onderwerp heeft, dus 
observeert hoe wordt geobserveerd. Tweede 
orde-observaties letten op de in eerste orde 
gebruikte onderscheidingen: ze observeren 
de voor elk observeren constitutieve blinde 
vlekken. Dat kan uiteraard niet zonder... 
blinde vlekken, zonder het a-reflexief aan
wenden van onderscheidingen, te beginnen 
met de distinctie tussen het eigen respectie
velijk het geobserveerde ‘distingeren’ en 
indiceren, onderscheiden en aanduiden. 
Kortom, het tweede orde-observeren is een 
onderscheiden van onderscheidingen, en het 
kent zoals elk onderscheiden haar niet-ge- 
observeerde onderscheidingen.
Wetenschappers die publicaties van colle
ga’ s lezen, zijn typische tweede orde-obser- 
vatoren. Ze gaan dan bijvoorbeeld na dank
zij welke distincties Parsons, Habermas of 
Luhmann kunnen communiceren wat ze 
schrij ven. Maar dat zullen de geobserveerde 
auteurs uiteraard ook zelf hebben gedaan 
tijdens het werken aan - of overlezen van - 
hun teksten. Het tweede orde-observeren is 
dan ook geen voorrecht van àndere 
observatiesystemen. Om naar het kunst
systeem terug te keren: ook kunstenaars 
observeren kunstwerken, net als kunst
beschouwers. Beide groepen onderschei
den vormen of differenties, en beide code
ren die overeenkomstig de distinctie pas- 
send/niet passend. De communicatie over 
kunstwerken, te onderscheiden van dekunst- 
communicatie sensu stricto (waarover zo 
dadelijk meer), rekent dan gewoonlijk wel 
het niet-passen - het mislukken - de kunste
naar toe. Hij of zij selecteerde verkeerd, wist 
uithet geheel van aansluitmogelijkheden geen 
juiste distincties te weerhouden, geen fitting 
forms te kiezen. Deze attributie is wat ze is: 
een in gedachten gemaakte of luidop 
gecommuniceerde toerekening, een contin
gente en dus altijd anders-mogelijke obser
vatie van vormen in termen van individuele 
beslissingen of intentionele handelingen. 
Het standaardantwoord van de maker van 
een mislukt beeldend kunstwerk luidt door
gaans dat de toeschouwer ‘niet goed geke
ken heeft’. En zulks kan inderdaad het geval 
zijn. Want “de in een kunstwerk ingebouwde 
vormen - steeds tweezijdige vormen! - zijn 
in hun eigenzinnigheid enkel begrijpelijk 
als men inziet dat ze voor het observeren 
zijn geproduceerd. Ze leggen een observa- 
tie-modus vast,” aldus Luhmann. Daarom 
kan een toeschouwer “aan kunst slechts 
participeren wanneer hij zich als observator 
met de voor zijn observeren gecreëerde vor
men inlaat, dus aan het werk de observatie- 
directieven opnieuw realiseert. Het gemaakt- 
zijn van het kunstwerk zonder duidelijk 
extern doel [Kant! - RL] geeft hem een 
eerste signaal dat zulks wordt verlangd. 
Maar dan neemt het werk zelf de leiding, 
definieert de inclusie-voorwaarden, en dit 
beslist onder vrijgave van de mogelijkheid 
iets te zien wat tot dan toe niemand, ook de 
kunstenaar zelf niet, had gezien” (p. 116). 
Het tweede orde-observeren dat de esthe
tische waarneming kenmerkt, kan dus in 
haar oriëntatie op de distinctie passend/niet- 
passend meerdere geslaagde zelfpro- 
grammeringen onderkennen. Het gelukte 
kunstwerk staat met andere woorden uit
eenlopende interpretaties van het eigen ge- 
lukt-zijn toe, het mislukte van de waargeno
men mislukking. Luhmann houdt echter 
wel staande dat iedere interpretatie zich 
impliciet of expliciet richt naar het voor het 
kunstsysteem maatgevende onderscheid 
passend/niet-passend (dat overigens pas in 
derde orde zichtbaar wordt, op het niveau 
van de kunsttheorie). En ook zal conform 
Die Kunst der Gesellschaft het tweede orde- 
observeren zich hoe dan ook aan een of 
meer kunstwerk-immanente maatstaven 
oriënteren.

VII.

De moderne kunst stelt vaker wel dan niet 
relatief hoge eisen aan het geïnteresseerde 
publiek. Om passende vormen te kunnen 
waarnemen, dient de kunstbeschouwer over 
bij de moderne kunst passende observatie

vermogens te beschikken. Dat is, zoals Pierre 
Bourdieu uitvoerig heeft aangetoond, een 
kwestie van cultureel kapitaal, zeg maar van 
opvoeding - van sociale herkomst ener
zijds, van onderwijs of secundaire sociali
satie anderzijds. Het symbolisch hoog
geprijsde entreekaartje tot de wereld van de 
moderne kunst maakt van de esthetische 
interesse dan ook een bij uitstek geschikt 
distinctiemiddel. Wie in kunst belang stelt, 
staat daarom altijd onder de verdenking van 
kunstsnobisme. Tegelijk is deze al dan niet 
gefingeerde interesse géén voorwaarde tot 
de eventuele deelname aan andere maat
schappelijke domeinen. Het volgen van 
onderwijs (kunstonderwijs incluis!), het ver
richten van aankopen of betalingen (de aan
schaf van kunstwerken incluis!), het uit
brengen van een stem tijdens de verkiezin
gen, het initiëren van een rechtszaak (bij
voorbeeld tegen een kunstenaar),...: voor 
deze en andere sociale activiteiten is niet 
zoiets als een aantoonbare individuele be
langstelling voor kunst vereist. Kortom, de 
exclusie uit het kunstsysteem staat inclusies 
in andere sociale systemen helemaal niet in 
de weg. De door heel wat sociologen almaar 
herhaalde, vaak ook hardop beklaagde em
pirische vaststelling dat kunstgenot met 
achtergrondkenmerken als sociale herkomst 
en opleiding samenhangt, negeert dit ampele 
feit. Ze negeert de voor de moderne maat
schappij karakteristieke afwezigheid van 
een alomvattende regulering van in- en uit
sluitingen; ze negeert het voorkomen van 
aparte deeldomeinen of maatschappelijke 
subsystemen (recht, economie, media, on
derwijs, politiek,... én kunst), elk met hun 
eigen inclusie- en exclusieregelingen, en 
ook: elk met hen kenmerkende codes of 
richtinggevende distincties; en ze negeert 
vooral de mogelijkheid om de moderne 
maatschappij te observeren in termen van 
communicaties - en uitsluitend communi
caties! De maatschappij is inderdaad een 
sociaal systeem, en sociale systemen zijn 
volgens Luhmann communicatiesystemen. 
Systemen, zo zou men Luhmanns basis
inzicht verkort kunnen parafraseren, bezit
ten daad-werkelijkheid. Ze bestaan uit ope
raties, en niets anders dan operaties. Met die 
operaties correspondeert de herhaalde aan
maak van de basiselementen van systemen, 
zoals van mentale voorstellingen in psychi
sche systemen en van communicaties in 
sociale systemen. Operaties of elementen 
zijn per definitie momentane gebeurtenis
sen of evenementen. In die zin bezitten 
systemen een ondraaglijke lichtheid. Ge
dachte volgt bijvoorbeeld op gedachte, tot 
het denken ophoudt, tot het psychische sys
teem niet langer opereert en daarom, hoe 
vreemd dit ook moge klinken, een tijdlang 
niet langer bestaat. Of communicatie volgt 
op communicatie, en aldus onderscheidt 
een sociaal systeem zich van een omgeving. 
Daartoe behoren onder meer andere sociale 
systemen (andere gesprekken, of brieven, 
e-mails, faxen, enzovoort), evenals orga
nische systemen en ‘bewustzijnen’ of psy
chische systemen. Alweer geldt dat als het 
communiceren ophoudt, ook het betreffende 
sociale systeem verdwijnt. Kortom, de no
ties van operatie en systeem impliceren el
kaar wederzijds in Luhmanns theorie.
Het radicale operativisme van de heden
daagse systeemtheorie staat totaal haaks op 
de "oud-europese traditie” (een door 
Luhmann geliefkoosde uitdrukking). Zo valt 
het blinde opereren van psychische syste
men, wier observatie uiteraard eveneens 
getemporaliseerde operaties vergt, onmo
gelijk met de subject-nótie te verzoenen. 
Niet: ‘een ego denkt’, wel: ‘er wordt ge
dacht’. Dit denken, dus de herhaling van 
eenzelfde basisoperatie genaamd ‘denken’, 
kan dan vervolgens in gedachten of in com
municaties zeer wel aan een ego worden 
toegeschreven, eventueel door het betrok
ken psychische systeem zélf. Deze attributie 
is niet alleen contingent maar tevens een 
denk- of een communicatie-operatie, die als 
zodanig tot de lopende vorming van een 
psychisch of een sociaal systeem bijdraagt. 
Beide soorten van systemen opereren dan 
ook op een letterlijk gesloten wijze. Zoals 
eerder al werd aangegeven zijn ‘bewust
zijnen’ voorelkaar wederzijds intransparant, 
reden waarom het systeemtheoretische on
ding genaamd ‘mens’ bijvoorbeeld tegelij
kertijd ‘ja!’ kan zeggen en ‘neen!’ denken 
(‘onding’, want voor de mens valt géén 
basale systeemoperatie aan te geven). Als 
de ‘ja!’-communicatie dan in het bewust
zijn aanleiding geeft tot de gedachte ‘goh, ik 
heb zojuist ja gezegd op de vraag of ik van 
hem hou!’ is dat inderdaad een gedachte, 
geen communicatie. Net zo is de corrige
rende ‘neen!’-uitspraak per definitie geen 
gedachte, wel een communicatie - die even
tueel in het psychische systeem simultaan 
wordt begeleid door de mentale voorstel

ling ‘goh, wat zeg ik nu toch weer!’. 
Operatieve geslotenheid gaat in psychische 
en sociale systemen hand in hand met ope
ratieve openheid, aldus Luhmann. Gedachte 
volgt op gedachte, maar deze auto- of zelf- 
referentie staat alloreferenties of externe 
referenties (Fremdreferenzen) helemaal niet 
in de weg. Integendeel, gedachten kunnen, 
zoals ieder van ons zeer goed weet, tegelij
kertijd naar elkaar en naar niet-gedachten. 
verwijzen. We denken dan met meer of 
minder consequentie (autoreferentie) over 
iets na (alloreferentie), bijvoorbeeld over 
het weer, over een net gelezen tekst, over 
een communicatie,... Op een analoge ma
nier refereren in sociale systemen commu
nicaties meestal tegelijkertijd aan vorige of 
toekomstige communicaties enerzijds, aan 
daaraan externe standen van zaken ander
zijds. Mededeling volgt op mededeling, maar 
iedere mededeling bevat informaties, zo 
bijvoorbeeld over de felle zon, over de 
moeilijkheidsgraad van de hedendaagse 
systeemtheorie, of over een gedachte (uit
spraken als ‘ik denk dat !...’). De alloreferen
ties van gedachten of communicaties zijn 
even zovele... observaties, dus indicatief 
gebruikte distincties, differenties, onder
scheidingen, vormen. Zoals: zon/regen, 
Luhmann/Habermas, of gewoonweg psy
chische versus sociale systemen. Want ook 
dit is een onderscheid of distinctie, waar
mee zowel kan worden gedacht als gecom
municeerd.
In sociale systemen geeft elke communica
tie bij wijze van spreken uitzicht op een 
horizon van meerdere mogelijke aanslui
tende communicaties. Iedere nieuwe com
municatie is daarom de facto een selectie, en 
wordt doorgaans ook zo geobserveerd: als 
een handeling, als de keuze van Koen, Bart 
of Carine om niet-dit-maar-dat te communi
ceren (wat zoals bekend een bekend com
municatief thema is: ‘waarom zegje dit?’). 
Cruciaal is dàt de communicatie verder loopt, 
dus dat hoe dan ook nieuwe operaties vol
gen: stilte vormt de onmogelijke mogelijk- 
heidsvoorwaarde van ieder sociaal systeem, 
de unmarked state die het communiceren 
gedurig met nieuwe meegedeelde informa
ties dient te markeren ( ‘te bezetten’ ). En een 
communicatie, zo houdt Luhmann sinds 
Soziale Système niet op te herhalen, is op 
haar beurt noch meer, noch minder dan het 
observeren van iets - van klanken, gebaren, 
schrifttekens,... - aan de hand van de dis- 
tinctie mededeling/informatie. En ja, ook 
kunstwerken vallen middels dit onderscheid 
te observeren; ook kunstwerken communi
ceren: ieder kunstwerk is een vormen- 
arrangement en juist dààrom een compact 
geheel van communicaties.

VIII.

Luhmann omschrijft de moderne maatschap
pij als dat sociale supersysteem dat alle 
andere sociale systemen omvat. Buiten de 
maatschappij is dus géén communicatie 
mogelijk. Omgekeerd geldt dan natuurlijk 
dat iedere communicatie de maatschappij 
reproduceert, ook als ze die kritiseert, 
deconstrueert of anderszins op de korrel 
neemt. Ook protest-communicaties beho
ren tot de maatschappij, reden waarom de 
samenleving een zelfsubstitutieve ordening 
moet heten: men kan de maatschappij alleen 
in de maatschappij veranderen (waar anders 
soms ! ?). Ook systeemtheoretische commu
nicaties over de maatschappij bevinden zich 
volgens Luhmann in de maatschappij. Wat 
hier dus communicatief wordt geobserveerd 
- wat hier zoal over de moderne samenle
ving wordt meegedeeld - is onderdeel van 
het geobserveerde. Vandaar de ogenschijn
lijk enigmatische titel van Luhmanns re
cente, tweede magnum opus. Die Gesell
schaft der Gesellschaft ontvouwt een 
systeemtheoretische beschrijving van de 
moderne maatschappij in de vorm van een 
tekst. Telkens het wordt gelezen, verandert 
dit kloeke, tweedelige boekwerk in een reeks 
van zelfreferentieel op elkaar aansluitende 
communicaties en komt binnen de samenle
ving een sociaal systeempje te voorschijn 
dat diezelfde maatschappij thematiseert. 
De maatschappij omvat communicaties, en 
uitsluitend communicaties. Deze uitspraak 
acht Luhmann geldig voor alle ons bekende 
maatschappij vormen. Kenmerkend voor de 
moderne maatschappij is daarentegen het 
principe van de functionele differentiatie. 
Op het voorkomen daarvan werd hierboven 
al gezinspeeld toen ik het had over het 
belang van het onderkennen van de ver
schillen tussen het kunstsysteem en domei
nen als recht, onderwijs, politiek, gezond
heidszorg, wetenschap, enzovoort. Ook die 
laatste zijn sociale systemen en vallen dus te 
beschrijven in termen van communicaties 
enerzijds, van richtinggevende codes of dis
tinctieve distincties anderzijds. Het gaat meer 

bepaald om deelsystemen van de samenle
ving in toto die één enkele maatschappe
lijke functie tot richtsnoer van hun functio
neren nemen. Althans bekeken vanuit de 
systeemtheorie, dus geobserveerd overeen
komstig specifieke distincties vanuit... één 
enkel maatschappelijk deelsysteem, en wel 
de wetenschap. Het construct genaamd 
systeemtheorie vindt aldus zichzelf terug in 
zichzelf!
Gedurig ontstaan en vergaan sociale syste
men. Zo markeert het einde van elk terloops 
gesprek tussen twee passanten de spreek
woordelijke dood van een communicatie
systeem. Het voortbestaan van de heden
daagse maatschappij hangt uiteraard niet 
meteen van dergelijke toevallige trottoir- 
communicaties af, wel van de gedurige 
(re)productie van aansluitende communi
caties binnen de verschillende deel- of sub
systemen die het letterlijk gedifferentieerde 
functioneren van de maatschappij waarbor
gen. Zo vergt het samenleven het nemen van 
bindende beslissingen, dus politieke com
municaties. Evenzeer moeten op betalingen 
verdere betalingen volgen (economie - ook 
betalingen zijn meegedeelde informaties, 
dus communicaties!), dienen ware uitspra
ken nieuwe mogelijke waarheden te genere
ren (wetenschap), en kan het kunstsysteem 
zich enkel continueren indien al gebeurde 
esthetische communicaties hic et nunc aan
sluitende kunstcommunicaties uitlokken. 
Dat laatste vereist de aanmaak van nieuwe, 
meer of minder gelukte kunstwerken, dus 
van differente vormenarrangementen. Van 
nieuwe observatiemogelijkheden die, eens 
gerealiseerd, behalve waarnemingen steeds 
ook... communicaties zijn.
Kunst communiceert, en als zodanig vormt 
ze een deel- of subsysteem binnen het so
ciaal supersysteem genaamd ‘maatschap
pij’! Vandaar de titel van Luhmanns boek: 
de moderne kunst is inderdaad ‘die Kunst 
der Gesellschaft’. Systeemtheoretisch be
schouwd is het dan ook volkomen onzinnig 
om kunst en samenleving aan elkaar te op
poneren, en van de kunstenaar bijvoorbeeld 
zoiets als een maatschappelijk engagement 
te eisen, De kunstenaar maakt kunstwerken, 
en kunstwerken verschijnen in de observa- 
tie-operaties die de elementaire eenheden 
van het kunstsysteem vormen als kettingen 
van communicaties. En communicaties re
produceren per systeemtheoretische defini
tie de samenleving. Deze observatie staat 
volgens Luhmann helemaal niet haaks op de 
eerder al uitvoerig toegelichte stelling dat het 
kunstsysteem op tweede orde-observaties 
berust. Dat observeren vergt wis en zeker 
waarnemingen (psychisch systeem), maar de 
waargenomen distincties worden tegelijker
tijd als meegedeelde informaties, dus als 
communicaties geobserveerd (sociaal sys
teem).
Vorm volgt op vorm, onderscheiding op 
distinctie - concreet: lijn na kleur na lijn, 
beweging na beweging na beweging, ak
koord na toonarrangement na akkoord. 
Iedere vorm vereist waarnemingen, elke 
observatie vergt tweede orde-observaties. 
Maar tegelijkertijd, dus simultaan wordt 
iedere vorm als een meegedeelde informa
tie geobserveerd, als een door een volgende 
waargenomen onderscheiding bevraagd 
antwoord op de in het observeren gedurig 
meelopende vraag: ‘wat wordt hier nu juist 
gezegd?’ Men ziet bijvoorbeeld diepblauw 
na zwart na groen; men neemt letterlijk 
gekleurde distincties waar, en tegelijk wor
den de geobserveerde vormen als een uit
drukking van melancholie geïnterpreteerd. 
Het is dus zaak om bij het nadenken of 
communiceren over kunst de in het geding 
zijnde systeemreferenties en overeenstem
mende operaties strikt te onderscheiden. De 
opeenvolgende waarnemingen van esthe
tische vormen genereren meer of minder 
intensieve belevenissen of ervaringen bin
nen het psychische systeem; de op elkaar 
aansluitende observaties van diezelfde vor
men in termen van meegedeelde informa
ties produceren daarentegen naar elkaar 
verwijzende communicaties.
Het voor het kunstsysteem constitutieve 
tweede orde-observeren kijkt dus als het 
ware door een dubbele bril. Het onder
scheidt onderscheidingen die ja dan nee op 
een passende wijze elkaar opvolgen, en het 
differentieert mededelingen van informa
ties, zo men wil: van boodschappen of in
houden. De meegedeelde informaties zul
len elkaar eveneens versterken of weer
spreken, plausibel of onwaarschijnlijk over
komen. Éénzelfde code Leitdifferenz regu
leert dan ook de omgang met zowel waarne
mingen als communicaties. De gedurig 
meelopende onderscheiding tussen passend 
en niet-passend verzekert tevens de opera
tieve geslotenheid van het kunstsysteem als 
maatschappelijk deelsysteem. Vorm volgt 
op vorm, communicatie op communicatie,
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meegedeelde informatie op meegedeelde 
informatie, maar enkel de referentie aan de 
distinctie passend/niet-passend onderscheidt 
het kunstsysteem van andere maatschappe
lijke deelsystemen. De samenleving omvat 
uitsluitend communicaties, en of een com
municatie daarbinnen wel of niet het kunst
systeem valt toe te rekenen, hangt systeem
theoretisch gezien uitsluitend af van het 
antwoord op de vraag of ja dan nee een 
impliciete of expliciete verwijzing naar het 
onderscheid fitting/not fitting kan worden 
geobserveerd. En niet bijvoorbeeld van de 
waargenomen stoffen, verfsoorten of mate
rialen; niet ook dus van het feit of gehoorde 
klankcombinaties aan een didgeridoo, een 
Steinway-piano of een synthesizer ontsprin
gen.
Samenvattend, en Luhmann zelf het woord 
gevend: “Kunst maakt waarneming voor 
communicatie verwisselbaar [fungibel]”. 
Want ze “kan de scheiding tussen psy
chische [waarnemingen en gedachten - RL] 
en sociale [communicaties - RL] systemen 
niet opheffen. Beide systeemsoorten blij
ven voor elkaar operatief ontoegankelijk. 
En juist dat verleent de kunst haar beteke
nis. Ze kan waarneming en communicatie 
integreren, zonder tot een versmelting of 
confusie van de operaties te leiden. Integra
tie betekent immers enkel: gelijktijdigheid 
(synchronisatie) van de operaties van ver
schillende systemen” (p. 83). De kunst rea
liseert kortom een specifieke vorm van struc
turele koppeling tussen psychische en so
ciale systemen, bewustzijn en maatschap
pij. Ze communiceert met behulp van on
derscheidingen, die zich bij wijze van spre
ken in het kunstwerk zelf bevinden en 
daarom waarnemingen vereisen. Ieder kunst
werk is als zodanig een te observeren geheel 
van vormen waaraan - dixit nogmaals 
Luhmann - “een dubbel iets observeerbaar 
wordt: dat (1) onderscheidingen indicaties 
mogelijk maken, die zich tot andere onder
scheidingen en aanduidingen als een spel 
van onwillekeurige combinaties verhouden ; 
en dat (2) als dit evident wordt het tevens 
vanzelf spreekt dat deze ordening informa
ties omvat, die dient te worden meegedeeld 
en dus moet worden begrepen” (p. 189).

IX.

De complexiteit en moeilijkheidsgraad - in 
gemediatiseerde termen: de onleesbaar
heid -van Die Kunst der Gesellschaft kun
nen niet los worden gezien van het door dit 
boek bewandelde dubbele parcours. Gerug- 
gesteund door de inderdaad abstracte 
vormencalculus annex observatielogica van 
Spencer Brown is Luhmanns kunst- 
benadering immers tegelijk een theorie van 
op artefacten geënte waarnemingen en 
tweede orde-observaties enerzijds, van 
zelfreferentieel op elkaar aansluitende com
municaties anderzijds. De notie van obser
vatie, begrepen als het indicatief aanwen
den van onderscheidingen of het gemar
keerd gebruiken van distincties, moet dan 
alsnog samenhang waarborgen. Kunstwer
ken verschijnen aan de waarnemer als te 
onderscheiden onderscheidingen, en tege
lijk worden deze distincties als meegedeelde 
‘boodschappen’ of communicaties geob
serveerd via de differentie mededelingen/ 
informaties. De eerste omschrijving neemt 
psychische, de tweede sociale systemen als 
referentiepunt. Of in ‘oud-europese’ ter
men: kunst is tegelijkertijd een individueel- 
subjectief en een objectief-maatschappelijk 
feit. Cruciaal is echter zowel de simultaneïteit 
als het onderscheid tussen psychische en 
sociale, ‘menselijke’ en maatschappelijke 
operaties. Een kunstbeschouwer kan ten
slotte, zoals ieder van ons weet, zeer wel 
gefascineerd toekijken en tegelijkertijd van 
het waargenomene niets begrijpen.
Gedurig hernieuwde observaties vormen 
volgens Luhmann de elementaire operaties 
van het kunstsysteem. Hun on verwisselbaar
heid met de basiselementen van andere 
maatschappelijke deelsystemen wordt ver
zekerd door het meelopen van een referen
tie aan de voor het kunstsysteem karakteris
tieke Leitdifferenz passend/niet-passend. 
Déze distinctie codeert het observeren c.q. 
communiceren binnen het kunstsysteem: ze 
onderscheidt het ‘verwerken’ van onder
scheidingen van onderscheidingen van de 
omgang met tweede orde-observaties of 
communicaties binnen bijvoorbeeld de eco
nomie, het recht of de wetenschap. De 
binaire code passend/niet-passend zorgt er 
zo ook voor dat het kunstsysteem zich ope
ratief sluit tegenover andere sociale syste
men. De pointe van deze op het eerste ge
zicht nogal vergezochte analytica ligt er 
onder meer in dat zogeheten kunstobjecten 
tot zeer verschillende soorten van observa
ties of communicaties kunnen aanleiding 
geven. Of juister, éénzelfde schilderij of
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sculptuur leidt systeemtheoretisch bekeken 
heel uiteenlopende maatschappelijke levens 
naargelang het wordt verhandeld (econo
mie), onderwerp is van een rechtszaak (ju
ridische communicaties) of een dissertatie 
(wetenschap), of het voorwerp uitmaakt van 
een reeks van waarnemingsoperaties in een 
museum die bijvoorbeeld resulteren in de 
gedachte ‘goh, wat een mooi schilderij is dit 
toch!’. Alleen in het laatste geval is sprake 
van kunstcommunicaties sensu stricto; al
leen dan staat het observeren niet enkel in 
het teken van het onderscheid kunst/niet- 
kunst maar oriënteert het zich ook aan de 
distinctie passend/niet-passend: alleen dan 
resulteert het kunstobject ook in een 
verderzetting van het kunstsysteem.

Nu zijn in de visie van Luhmann de diverse 
maatschappelijke deelsystemen juist sub
systemen omwille van hun functie. Ze leve
ren dus een specifieke bijdrage tot de sa
menleving, uiteraard in de vorm van hen 
kenmerkende communicaties. En wat is dan 
misschien de functie van de moderne kunst 
in de moderne maatschappij? Let wel, de 
vraag betreft een tegelijk globale en unieke 
functie, niet zoiets als het nut of het doel van 
de kunst. Een functie valt conform de 
systeemtheorie daarom nog het best te be
grijpen als een specifiek referentieprobleem, 
een particuliere opgave die dit en geen enkel 
ander deelsysteem behandelt - die de kunst 
functioneel differentieert van onder meer de 
economie (functie: ‘behoeftenbevrediging’), 
het onderwijs (‘socialisatie’), de wetenschap 
(‘het aanmaken van ware uitspraken’), of de 
politiek (‘het nemen van territoriaal bin
dende beslissingen’). Of is de kunst mis
schien ondanks haar status van maatschap
pelijk subsysteem functieloos en bezit ze 
uitgerekend dankzij deze a-functionaliteit een 
onvergelijkbare functionaliteit? Luhmann 
liefhebbert in Die Kunst der Gesellschaft 
ongetwijfeld in paradoxen, maar zover gaat 
hij niet.
“De functie van de kunst ligt eenvoudigweg 
in haar verhouding tot de wereld, dus in de 
wijze waarop ze haar eigen realiteit in de 
wereld uitdifferentieert en tegelijkertijd 
daarin insluit,” aldus Luhmann (p. 229). 
Ieder kunstwerk schept een eigen realiteit: 
elk schilderij en iedere choreografie, elke 
roman en ieder gedicht maakt een wereld- 
in-de-wereld, brengt een onderscheid aan, 
ja is het verschil tussen een reële en een 
fictieve realiteit. Dat heet dan gewoonlijk 
verbeelding, maar het modale gebruik van 
deze uitdrukking is al te psychologiserend. 
Het suggereert dat u en ik, of op z’ n minst de 
makers van kunstwerken, in onze hoofden 
zomaar wat bedenken; het doet voorkomen 
dat gedachten, ja inbeeldingen en niet reëel 
te observeren tweede orde-observaties de 
basisoperaties van het kunstsysteem zijn. 
Die realiseren zich binnen het domein van 
waarneembare objecten, en juist daar gaat 
het om: als reëel te observeren waarnemin
gen van als reëel bestaand ingeschatte ob
jecten creëren een eigenstandige, als fictief 
gemarkeerde, van de reële realiteit onder

scheiden realiteit. “Wij houden vast dat het 
op de aanmaak van een verschil tussen twee 
realiteiten aankomt, of anders gezegd: op de 
inrichting van de wereld met een mogelijk
heid om zichzelf te observeren,” aldus nog
maals Luhmann (p. 235).
Het verdubbelen van de wereld is geen 
privilege van het kunstsysteem. De re-entry 
(Spencer Brown) van de wereld in de we
reld kenmerkt bijvoorbeeld ook de religie. 
Wat differentieert dan op een maatschappe
lijk functionele wijze het onderscheid reële/ 
fictieve realiteit van bijvoorbeeld de dis- 
tinctie - de vorm! - profane/sacrale reali
teit? Het antwoord ligt zo onderhand voor 
de hand: de referentie aan de differentie 
passen/niet-passen, dus de noodzaak van 
een (zelfgeprogrammeerde) ordening. 
Kunstwerken confronteren de reële wereld 
met mogelijke werelden, maar ook in deze 
possible worlds (dixit de bekende Ameri
kaanse kunstfilosoof Nelson Goodman) re
geert niet de chaos van het anything goes, wel 
de eis om contingente onderscheidingen te 
plausibiliseren. En dus ligt “de maatschappe
lijke functie van de kunst (...) in het aanto
nen van de noodzaak van ordening in het 
domein van het louter mogelijke,, (p. 238).

X.

Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften 
is een van die vele moderne kunstwerken die 
‘het kunstige’ in de vorm van een kunstwerk 
thematiseert (zelfobservatie !). Ulrich, de pro
tagonist van Musils roman (roman?), ziet 
mogelijke mogelijkheden waar anderen en
kel noodzaak, deugd en plicht, of een onont
koombare realiteit waarnemen. De werke
lijkheid, de sociale voorop, is voor hem 
letterlijk contingent: ze is noodzakelijk noch 
onmogelijk. Hij is een "mogelijkheids- 
mens,” aldus Musil: zijn denken en commu
niceren staat net als zijn handelen gedurig in 
hetteken van de spreekwoordelijke gedachte 
dat alles wat is ook anders had kunnen zijn. 
Dit motief varieert ook ieder kunstwerk: het 
toont de wereld als één mogelijkheid onder 
vele mogelijke werelden: haar er-zijn be
wijst de paradox dat contingentie noodza
kelijk want onontkoombaar is: ieder gelukt 
kunstwerk ‘emancipeert’ het contingente 
door zichzelf simultaan als anders-mogelijk 
en enkel-zo-mogelijk te representeren: als 
een gelukte ordening -een passende vormen- 
combinatie - te midden mislukkende 
ordeningsmogelijkheden.
Ook de moderne maatschappij begrijpt zich
zelf als één mogelijke ordening, dus als 
contingent. Ze communiceert over haar er- 
zijn onder verwijzing naar andere maat
schappelijke mogelijkheden, en dat in de 
vorm van alternatieve politieke program
ma’ s, groene economieën of simpelweg uto
pieën. Of in de vorm van kunstwerken - in 
de vorm van vormarrangementen die altijd 
ook anders hadden kunnen uitvallen maar 
desondanks overtuigen. Luhmann: “De kunst 
toont in de vorm van het lijden aan zichzelf 
dathet is zoals het is. Wieditkan waarnemen, 

ziet in de moderne kunst het paradigma van 
de moderne maatschappij. Maar dat dit ge
beurt, leidt enkel tot de vraag of het een 
verschil maakt als dit gebeurt” (p. 499).
Het zojuist gezegde - het zo-even gecommu
niceerde - moge abstract, vergezocht, on
waarschijnlijk, theoretisch en ‘jargonesk’ 
aandoen. Alles welbeschouwd ontvouwt 
Luhmann in Die Kunst der Gesellschaft 
echter niet meteen een wereldschokkende 
kijk op de moderne kunst. Nog af gezien van 
het feit dat de auteur in al zijn geschriften 
fijnzinnige ironie boven boude provocaties 
prefereert, gaat het sowieso om een proeve 
van systeemtheorie. De uitgangspunten zijn 
relatief eenvoudig: kunst vergt waarnemin
gen, kunstwerken communiceren, ieder es- 
thetisch object had ook anders kunnen uit
vallen. Uitsluitend het ingezette conceptuele 
apparaat zorgt al snel voor ingewikkelde 
formuleringen en analytische complexiteit. 
Of met deze academische exercitie ook een 
vruchtbare - in luhmanniaanse termen: een 
anschlussfahige - kunsttheorie voorligt, mag 
hier dus een open vraag blijven. Daarente
gen kan er weinig twijfel over bestaan dat 
het eën wetenschappelijke kunsttheorie die 
naam waardig betreft, een relatief complex 
construct — een. ingewikkeld geheel van 
conceptuele distincties - dat het domein van 
het esthetische van buitenaf observeert. 
Maatgevend is inderdaad de voor het 
wetenschapssysteem richtinggevende dis
tinctie waar/onwaar, en niet de vraag of de 
systeemtheorie ja dan nee enig nut voor het 
geanalyseerde kunstsysteem bezit.
Zoals in zijn gehele oeuvre affirmeert 
Luhmann zonder gêne of excuses de maat
schappelijke autonomie van het door hem
zelf in Die Wissenschaft der Gesellschaft 
con brillo gediagnosticeerde wetenschap
pelijke subsysteem en, daarbinnen, van het 
deelsysteem genaamd ‘Grand Sociological 
Theory’. Dat irriteert, dat ‘werkt op de ze
nuwen’ , minder die van kunstenaars of kunst
liefhebbers, wis en zeker van de sociologi
sche neuronenbanen. Bovendien is Die Kunst 
der Gesellschaft een van die zeldzame so- 
ciaal-wetenschappelijke studies die kunst
werken - en niet: communicaties over kunst 
(Bourdieu) of de participatie aan het kunst
systeem (het empirisch kunstonderzoek) - 
tot het primaire object van de kunstsociologie 
promoveert. Dat het tenslotte de moderne 
kunst ook nog tot paradigma van de moderne 
maatschappij uitroept, is behalve consequent 
ook gewoonweg moedig. Want paradoxaal: 
Die Kunst der Gesellschaft gaat tegen die 
(pseudo-)sociologische doxa of common 
sense in die in het schijnbaar eeuwige ge
klaag over de elitaire onbegrijpelijkheid van 
de moderne kunst haar eigen onbegrip als 
een vorm van zelfbegrip weigert te begrij
pen. De gedurige moralisering van dit onbe
grip in naam van meestal niet nader 
beargumenteerde Waarden als de Mens, de 
Vrouw, de Multiculturaliteit of de Stad - het 
morele communiceren grossiert haast per 
definitie in Hoofdletters - kan maar moei
lijk verhullen dat onbegrip gewoonweg een 
vorm van onbegrepen begrip is. Ook dat kan 
men observeren, ook dat is een vorm van 
tweede orde-observatie: zien dat het niet- 
zien zich met fundamenteel geachte Waar
den tegen iedere vorm van door-zien wa
pent. Het zij zo: systeemtheorie verschilt 
van kritiek, en beide communicatieve gen
res verschillen op hun beurt van morele 
communicaties. Het komt erop aan deze 
differenties uit te houden.

Rudi Laermans

Bibliografische aantekening

Die Kunst der Gesellschaft verscheen oor
spronkelijk in 1995 bij uitgeverij Suhrkamp 
(Frankfurt). Sinds kort is een goedkope 
pocketeditie verkrijgbaar, uitgebracht in de 
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft- 
reeks. Voor nadere informatie over 
Luhmanns oeuvre, dat zo onderhand om en 
bij de veertig boektitels moet omvatten, 
verwij s ik de geïnteresseerde lezer naar twee 
recent gepubliceerde Nederlandstalige in
leidingen: Tannelie Blom, Complexiteit en 
Contingentie. Een kritische inleiding tot de 
sociologie van Niklas Luhmann, Kok Agora, 
Kampen, 1997; en Rudi Laermans (red.), 
Sociale systemen bestaan. Een kennisma
king met het werk van Niklas Luhmann, 
Acco, Leuven/Apeldoom, 1997.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

VLAAMSE CULTUURPRIJZEN. Vanaf dit jaar wordt 
jaarlijks slechts één kunstenaarsprijs - in plaats van twee - 
uitgereikt, gehonoreerd met een bedrag van 750.000 BEF. 
Onder voorzitterschap van Bart Verschaffel werd 
Panamarenko verkozen door de juryleden Jef Comelis, Jo 
Coucke, Marc De Cock, Paul De Vylder, Catherine 
DeZegher, Luc Tuymans en Hilde Van Gelder. Dezelfde 
jury wees tevens de nieuw ingestelde, tweejaarlijkse prijs 
voor kunstkritiek, ten bedrage van 250.000 BEF. Frank 
Vande Veire is de gelukkige en zijn recente eerste publicatie 
De geplooide voorstelling, essays over kunst wordt alvast 
door de jury geprezen als “één der belangrijkste kunst
kritische publicaties in Vlaanderen van de laatste decennia”. 
De tweejaarlijkse prijs voor vormgeving werd toegekend 
aan Maarten Van Severen, goed voor een half miljoen BEF 
en toegekend door juryleden Moniek Bucquoye, Frans Defour, 
Lieven Daenens, Piet Van De Kerkhove, Dorian Van Der 
Brempt, Johan Valcke en Veerle Windels en Marc Dubois 
(voorzitter). (E.W.)

S.M.A.K. Voluit ‘Stedelijk Museum voor Actuele Kunst’ 
ginnegapt een harde kern van het ex-Museum van Heden
daagse Kunst in Gent - toffe joligheid troef. Ondanks de 
bedenkelijke betekenismogelijkheden van het letterwoord 
luidt deze recente naamswijziging alvast een rits veranderin
gen in waarmee dit museum naar de feestelijke heropening 
in mei 1999 kan toewerken. Eindelijk zal er dan in België een 
museaal instituut bestaan waar volwaardig en continu een 
specifieke uiteenzetting over hedendaagse kunst aan bod kan 
komen. Alles bij elkaar past niettemin een gematigd enthou
siasme, zeker indien andere museale projecten in de Vlaamse 
Gemeenschap in rekening worden gebracht. Het blijft opval
lend hoe weinig succesvol België heeft gehandeld op het 
gebied van instellingen voorbeeldende kunst sinds 1945. De 
persconferentie in het S.M.A.K. op 14 mei jongstleden recht
vaardigt een summiere schets van de toekomst.
Sinds de oprichting van het Museum van Hedendaagse 
Kunst in 1975 in de achterbouw van het Museum voor 
Schone Kunsten, opperde men ten behoeve van een auto
nome vestiging de meest uiteenlopende opties in en rond 
Gent (een fabriek, een nieuw gebouw, de St.-Pietersabdij,...). 
Pas in 1994 kwam het tegenovergelegen voormalige Casino- 
gebouw als plausibel alternatief te voorschijn. Als onderdeel 
van een groter, chaotisch gegroeid hallenconglomeraat, zou 
de actuele renovatie een aanzet moeten zijn om de gehele site 
stelselmatig te reactiveren. Architecturaal en financieel is 
soberheid troef; stadsarchitect Koen Van Nieuwenhuyse 
ontwierp in overleg met museumpersoneel en kunstenaars 
een plan ten bedrage van slechts 330 miljoen BEF. Een 
koopje, want voor de opslag-, atelier- en museumruimten 
zijn afwerking en BTW hierbij inbegrepen. Het levert een 
tentoonstellingsparcours op over twee verdiepingen van in 
totaal zo’n 5.000 m2, de achterliggende Floraliahal niet 
meegerekend. Grofweg geschetst biedt elke verdieping een 
centrale grote ruimte, geflankeerd door een gang met trap- 
partij en wederom (opdeelbare) zijflanken. De voorgevel 
levert op de begane vloer naast een ruime inkompartij, vlot 
toegankelijke - uniek in België! - bibliotheek- en cafetaria- 
ruimten. De bovenverdieping van deze voorgevel biedt nog
maals een grote zaal met aanpalende kabinetten. Adequaat 
lateraal en zenitaal licht wordt beloofd.
Na jarenlang afromen heeft het Gentse stadsbestuur tevens 
ingestemd met een aanvulling van het museumpersoneel; 
een minimaal organigram van 24 personeelsleden (inclusief 
suppoosten) wordt voorzien. Een eigen educatieve dienst 
ontbreekt voorlopig op het appèl. Voorts tekent de Vlaamse

Voorgevel S.M.A.K., foto: S.M.A.K./Dirk Pauwels

Gemeenschap voor een onderzoekscel met twee personeels
leden inzake behoud en beheer (conservatie) van heden
daagse kunst. Ter financiële en logistieke ondersteuning van 
grote tentoonstellingsinitiatieven werd reeds in 1996 een 
stichting in het leven geroepen waartoe ondertussen tien 
bedrijven zijn toegetreden. Deze constructie hoopt moeilijk- 
heden te vermijden die ambitieuze uitbreidings- en 
nieuwbouwplannen elders hebben veroorzaakt (royaal be
huisd maar chronische geldnood voor tentoonstellingen). 
De agenda vermeldt alvast een breed uitgesmeerde openings
ceremonie van mei tot december 1999 met een presentatie 
van enerzijds de kern van de collectie met een uitgesproken 
voorkeur voor Panamarenko, Beuys, Hammons en Kabakov 
en anderzijds “een nomadisch aftasten van de collectie 
vanuit een a-chronologisch, a-historisch, a-esthetisch en a- 
thematisch standpunt”. Bevriende musea kunnen met com
plementaire deelcollecties hierop variëren. Noteren we al
vast voor het jaar 2000 in de geest van Chambres d’Amis het 
buitenmuseale project Over the edges, letterlijk kunst
projecten op de straathoeken rondom het Gentse centrum. 
Het jaar 2001 zou een eerste aflevering inluiden van de 
'Quadriënnale van Gent’, waarbij een buitenlands curator (in 
casu Jeanne Greenberg) jonge kunstenaars onder de aan
dacht brengt.
Om de persconferentie feestelijk te accentueren schonk de 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst een 
groot lot kunstwerken aan het S.M.A.K. Sinds de oprichting 
in 1957 verwierf deze vereniging middels lidgelden en

grafiekverkoop een collectie van liefst 157 werken. Naast 
permanente bruiklenen van deze collectie beloonde de ver
eniging druppelsgewijs elk positief initiatief vanwege het 
stadsbestuur met een schenking aan de museumcollectie. De 
recente geste is veruit de meest spectaculaire en omvat een 
honderdtal items met schitterend werk van Gerhard Richter, 
Marcel Broodthaers, Robert Barry, Carl Andre, Jim Dine, 
Sol LeWitt, Panamarenko en vele anderen. In de toekomst 
blijft deze vereniging overigens functioneren met een eigen 
programma aan tentoonstellingen en lezingen, naast aanko
pen in functie van het museum. Voor het museum zal ze de 
beheerstechnische omkadering van grote projecten beharti
gen en vóór de structurele sponsors treedt ze op als go- 
between.
In afwachting begeleidt Bart De Baere een aantal indivi
duele presentaties ergens in het gebouw. Gedurende een 
gehele maand zullen Suchan Kinoshita (juli), Moshe Ninio 
(september) en Joëlle Tuerlinckx (januari 1999) werk tonen. 
Elke tentoonstelling gaat gepaard met een publicatie, die de 
ambitie heeft de verschijningsvormen van ieders oeuvre zo 
inclusief mogelijk in boekvorm te vertalen. Ruim opgezette 
kunstenaarspublicaties met andere woorden, vormgegeven 
door de Israëliër Michael Gordon en uitgegeven door Snoeck- 
Ducaju & Zoon. Met Meaning is moist opent Kinoshita de 
reeks, gebruik makend van een batterij bewakingscamera’s, 
die via schermpjes gebeurtenissen in de immense Floraliahal 
rapporteren.
Meaning is moist van Suchan Kinoshita: nogtot31 juli gratis

Summer Show
Richard Artschwager, Louise Bourgeois, Thomas Houseago, 
Donald Judd, Sol LeWitt, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren

9 juli tot 5 september 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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14.06 - 26.07

ROMANZERO
Zomerfestival 

o.a.

B. De Bruyckere 
M. Vaassen 

P. Backus

%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N
Galerie

ARTE LIBRO
Presenteert 

van 30 mei tot 15 augustus

Chevalier d’une époque 
imaginaire

U IL KF 1I d. l fI ad.f.A

grafisch ontwerp 
reclameontwerp 
toegepaste grafiek 
juweel^edelsmeedkunst 
keramiek 
schilderkunst 
ruimtelijke kunst 
vrije grafiek 
open atelier"1

8.08-13.09

RIK MOENS

Leyenbroekerweg 113a Sittard (NL) 
wo-zo 14.00-17.00 en op afspraak 
tel 046 4523686 fax 046 4584989

KUNSTCENTRUM SITTARD

een tentoonstelling en 
een boek van

Claude Dendauw-Imbo
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

Karei de Grote-Hogeschool 
Audiovisuele en Beeldende 
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018

Antwerpen
Kunst
Antwerpen

T 03-231 22 86, F 03-231 98 78
K
G

d

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen - Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grotè 
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.

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

DE PONT

Rob Birza
cosy monsters from inner space 

houtskooltekeningen

27 juni tm 1 8 oktober

nieuwe aanwinsten

juli en augustus

Bernard Frize

schilderijen

5 september tm 3 januari 1999

de Tuin van John Körmeling

tm de zomer

DE PONT Wilhelminapark 1 Tilburg 
dinsdag-zondag 11-17 uur

DE WITTE RAAF
Vraag onze advertentietarieven
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toegankelijk in het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03). Onder de titel Voor 
het verdwijnt en daarna... presenteert Jan Hoet een selectie 
uit de collectie op de Poëziezomer van Watou, Kapelaan- 
straat 2, 8978 Watou (057/38.80.93). (E.W.)

FOTOGRAFIE 1896-1898. Onder deze titel willen de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een kort 
overzicht bieden van de fotografie aan het eind van de vorige 
eeuw. De tentoonstelling luidt de rehabilitatie van de foto- 
grafie-afdeling van het museum in. Ze omvat naast een 

kleine greep uit de fotografische verzameling, een aantal 
historische toestellen, waaronder zowel camera’ s voor atelier
werk en buitenopnames als stereoscopische toestellen, een 
megaletoscoop en een lanterna magica. Projecties illustreren 
het gebruik van deze twee laatste.
De gehele fotografieverzameling telt tienduizenden foto’s 
op verschillende dragers en bestrijkt een diversiteit aan 
onderwerpen. Ze werd opgestart in 1898 met de aankoop 
door de Belgische regering van 62 werken, gepresenteerd op 
de tweede Exposition d’Art Photographique in 1895 te 
Brussel. Hiervan zijn er 26 te zien in de nieuwe tentoonstel
ling. Het betreft werk van pictorialisten als Robert Demachy, 
James Craig Annan, Heinrich Kuehn, en Belgische verte
genwoordigers van deze ‘school’ zoals Léonard Misonne, 
Eduard Hannon en Alexandre. Deze kleine verzameling was 
het startsignaal voor wat ‘s werelds eerste, permanent voor 
het publiek opengestelde Museum voor Fotografie had moe
ten worden. Het duurde echter tot 1938 eer de collectie ook 
daadwerkelijk te bekijken was en omwille van de Tweede 
Wereldoorlog verdween ze in 1940 weer in de archieven. In 
1953 werd de afdeling herdoopt tot Museum voor Fotografie 
en Film en gevestigd in het Panorama van Kaïro in het 
Brusselse Jubelpark, tegenwoordig de Grote Moskee. En
kele jaren later werd ze verplaatst naar het museumgebouw 
zelf, vervolgens in 1957 naar het Schippershuis op de Grote 
Markt en tenslotte verdween ze weer in de kratten in 1976 
wegens beëindiging van het huurcontract aldaar. Ondanks 
dit alles is deze collectie in de loop der jaren door allerhande 
schenkingen en aankopen sterk uitgebreid. Onder meer fo
to’s van Pierre Dubreuil, wiens modernisme een compensa
tie is voor het vaak weke sentimentalisme van veel 
pictorialistische fotografie, van de gematigder moderne Emile 
Rombaut, meer werk van Léonard Misonne, en foto’s op 
doek van Léon Bovier. De verzameling omvat daguerréo
typieën, collodiumnegatieven, fotografische visitekaartjes, 
toeristische stereoscopieën, reportagefoto’s (gemaakt door 
onder andere Leopold III) en enkele duizenden stereoscopieën 
op glas. Naast beelden van Egypte en reportages van de 
Wereldtentoonstelling te Brussel van 1910 bevat ze ook een 
grote hoeveelheid stads- en dorpsgezichten en heel wat 
ongeïnventariseerd materiaal waarvan het onderwerp voor
lopig onbekend blijft. Een ander belangrijk deel van de 
collectie vormen de 19de-eeuwse albumines afkomstig uit 
het documentatiecentrum. Het betreft een 5.000-tal kunst- 
documentatiefoto’ s van zilver- en goudsmeedwerk, keramiek, 
ijzerwerk en glasramen. Vele daarvan zijn afkomstig van 
gekende Europese fotostudio’s, gespecialiseerd in de mas
sale uitgave van kunstreproducties, waaronder publicaties 
van de Italiaanse familie Brogi, de Florentijnse broers Alinari, 
Adolphe Braun, Charles Clifford en Franz Hanfstaengl. Uit 
de oude diatheek komen circa 30.000 diaclichés op glas over 
archeologische sites, stads- en streekgezichten enzovoort, 
voorheen bestemd als documentatiemateriaal voor 
wetenschapslui. Naast dit fotografische materiaal bezit het 
museum een grote verzameling fototoestellen en accessoires, 
catalogi, 19de-eeuwse boeken en tijdschriften, affiches van 
tentoonstellingen en van films. Reeds enkele jaren perma
nent tentoongesteld is de schenking Schombroodt: meer dan 
300 amateurtoestellen voor filmopname en -projectie.
De tentoonstelling, ter gelegenheid van de honderdste ver
jaardag van de bovenvermelde eerste aankoop, wil de her- 
ontsluiting van dit alles inluiden. Het museum wil, comple
mentair aan de fotografiemusea in Antwerpen en Charleroi 

en het Brusselse Filmmuseum, vooral de nadruk leggen op 
de historische en maatschappelijke context. De studie en 
catalogisering van het materiaal moet leiden tot thematische 
tentoonstellingen van telkens een onderdeel van de verzame
ling. Het museum wil een ‘populair en familiaal’ museum 
zijn, maar het is te hopen dat men oog heeft voor meer dan 
alleen de vermeende ‘publiekstrekkers’. De omvang van het 
materiaal en de grotendeels documentaire aard ervan, roepen 
vragen op over de geschiedenis van de immense populariteit 
van het medium - de decennialang in vele gezinnen aanwe
zige stereoscoop bijvoorbeeld - of over de domesticatie van 
de kunst door de fotoreproductie. Dit zou een gelegenheid 
zijn om de fotografie niet slechts als artefact of onschuldig 
document te beschouwen, daar ze het museum als publieke 
ruimte voor kunstwerken plaatst tegenover de individuele en 
intieme ervaring ervan via de reproductie. De heroprichting 
van het Museum voor Fotografie en Film zou meer moeten 
betekenen dan een combinatie van historiografische schijn 
en spectaculaire plaatjes.
Fotografie 1896-1898 loopt nog tot 6 september in de Ko
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 
1000 Brussel (02/741.72.11). (P.R.)

Plastische kunsten

BEELDEN BUITEN. De stad Tielt heeft de zomerse ge
woonte om beelden in haar De Brabandere-tuin te zetten. 
Gastcuratoren maken er de tentoonstelling Beelden buiten. 
Voorheen hebben Dirk Snauwaert, Piet Vanrobaeys en Bart 
De Baere dat gedaan, nu is de zevende editie gerealiseerd 
door curator Kurt Vanbelleghem. In het groen van het 
Vlaamse stadje tekenden de vorige tentoonstellingen twee 
algemene tendensen af: of de kunstenaars zetten werken neer 
met een zelfstandig en abstract karakter, of ze zoeken een 
specifieke plek op om er een werk te creëren dat afhankelijk 
is van de natuur en dat bepaald wordt door het organisch 
leven. Deze laatste tendens kenmerkt ook de nieuwste ten
toonstelling.
De centrale vijver is afgesloten door een rood en wit ge
streepte plastiek band op paaltjes. Videocamera’s staan 
gericht op het water. Iets verder staat een houten woonwagen 
ingericht als een studio voor een visser. Hierbinnen kan hij 
op televisieschermen het leven in en rond het water observe
ren dat hij buiten niet kan naderen. Aan de rand van de tuin 
staat een vervallen serre. Tegen de lage glazen wand is een 
nauwelijks op te merken hol uitgegraven in de grond. Het 
doet vermoeden dat iemand een poging heeft gedaan om een 
schuilplek te bouwen, zo ver mogelijk van de beelden buiten. 
Elders klinken ijle geluiden op vanuit struikgewas. Ze lok
ken de wandelaar tot het naderen van een plek waar heel wat 
takken neergevallen zijn in een put, afgekraakt door storm of 
afgeknot door geweld. De klanken zijn hier nog beter te 
horen en benadrukken de onheilspellende atmosfeer. Neer
gestorte takken, een hol in de aarde, een vis in het water: ze 
zijn het uitgangspunt van beelden die geen beelden willen 
zijn. Ze hebben iets, ondergronds. Ze richten zich naar 
beneden - onder water, onder aarde, onder een stapel takken 
- en naar de rand - een plek achter struikgewas, een wagen 
naast de vijver, een hol tegen de afsluiting van de tuin. De 
beelden bevinden zich buiten maar keren zich af van het 
buiten. Ze noden de bezoeker tot het nemen van een absurde 
omweg: de visser zondert zich af in zijn cabine, de tuinier 
kruipt onder zijn serre, de wandelaar stapt doorheen takken. 
De kunstenaars drukken de onmogelijkheid uit om zich nog 
vrij te bewegen buiten en hebben de hoop opgegeven om er 
een eigen kunstwerk neer te zetten. Ze gaan de tuin in en zijn 
getroffen door haar weerbarstig en solitair karakter. Ze 
bakenen een zone af, concentreren zich op een detail, raken 
de natuur een weinig aan en herscheppen ze tot een vorm van 
cultuur. Die gevoeligheid ontspoort bij andere kunstenaars 
die klassieke tuinelementen hebben geïnterpreteerd volgens 
het motto van het proces van de vergankelijkheid: een 
wandelpaadje is van chocolade en maakt van het stappen een

Gu Dexin

foto: Christoph Neerman

hachelijke zaak, een Mariabeeld is gemodelleerd uit vet en 
zaad en is voedsel voor de vogels, rozen liggen op een stapel 
rauw vlees. In de loop van de tentoonstelling zullen die 
werken rotten en uiteenvallen. Ook deze beelden willen geen 
beelden zijn, ze vernietigen zichzelf en bejubelen de 
metabolische energie van de natuur, vrij letterlijk en met 
gevoel voor overdrijving. De zevende editie van Beelden 
Buiten met als ondertitel I never promised you a rose garden 
is een tentoonstelling van de kringloop: beelden vergaan tot 
natuur en de natuur wordt afgebakend in zones van cultuur. 
De stijl schommelt tussen grappige poëzie (het werk rond de 
vijver is van Henrik Hakansson) en groteske provocatie (de 
zuil van vlees is van Gu Dexin).
Beelden Buiten ‘98 met werk van David Claerbout, Gu 
Dexin, Els Dietvorst, Griet Dobbels, Henrik Hakansson, 
Anne Maes, Khalil Rabah en Denise Tiavouana nog tot 
30 augustus in de tuin De Brabandere, Generaal Maczekplein 
in 8700 Tielt (051/40.29.35) en eveneens in Galerie CD, 
Kortrijkstraat 44, 8700 Tielt (051/40.77.81). (J.F.)

FRANZ WEST. In Middelheim Laag en het Braempaviljoen 
is er een mooi ensemble beelden en twee video’s van Franz 
West te zien. Fenomenaal is het monument James Lee Byars, 
bestaande uit een dubbel-manshoge stalen kolom op vier
kante basis. De lichtjes ingevallen wanden ervan zijn zicht
baar samengelast en in een licht fluorescente violettint ge
borsteld. Een vingertik resulteert onverwacht in een heldere 
metallic nagalm. West excelleert met autonome beelden die 
zich voluit tonen, wanneer er lichamelijk mee wordt omge
gaan. De opgestelde beelden behoeven geen tekstuele uitleg 
om de toeschouwer hiertoe te bewegen; ze vragen erom en 
dat is een kwaliteit. Bij Eolpso, Wests bijdrage aan Skulptur 
Projekte Münster in 1987 bijvoorbeeld, valt aan een zitsessie 
moeilijk te weerstaan. Beide (pot)sierlijk verbonden stoel- 
constructies bezorgen je onmiskenbaar een geheel andere 
zit-status. Sociale verhoudingen worden er in stelling ge
bracht. Freie Form, Öl en Autostat zijn ook bizarre, uitda
gende vormen van onhandige nutteloosheid. Grote logge 
volumes, geplooid en samengelast uit plaatstaal, met een 
vuile kleur beschilderd. Terwijl de twee eerstgenoemde 
sculpturen werkelijk lomp en lui op het grasveld liggen, staat 
de rooskleurige A utostat parmantig rechtop gestationeerd in 
een bomendreef - een burlesk zicht, omdat dit echt wel een 
vreemdsoortige levenszin suggereert. Laten we voorts zeker 
niet de video’ s onvermeld. Eentje, opgesteld bij een wachters- 
huisje demonstreert in een ludieke montage de uiteenlo
pende omgangsmogelijkheden met de vreemdsoortige gip
sen Pafistücke, waarbij sommige passages de omschrijving 
van ‘kleinechoreografieën’ waardzijn.InhetBraempaviljoen 
daarentegen groeit een ‘gesprek’ van Franz West met 
tentoonstellingsmaker Menno Meewis uit tot vrijwel een

Het Museum
Scratches on the 
surface of Things

van de 19de eeuw Uit het leven 
gegrepen

Aanwinsten moderne Amerikaanse kunst
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En verder:
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Genreschilderkunsf uit de 17e eeuw 

t/m 26 juli

Beelden op papier 
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Franz West Ilya Kabakov

Freie Form, 1998, foto: Arseen Lenaers The Palace of Projects, 1995-98
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John Kôrmeling

Puur geluk, fotomontage

nieuw werk. Twee videomonitors zijn er ingekapseld in twee 
witmetalen videokasten, een monitor per hoofd. West doet er 
een nauwelijks te volgen relaas over zijn beelden — twee tot 
drie melkwegstelsels verwijderd van ons bestaan - terwijl 
Meewis dat allemaal aanhoren moet.
Een aanrader nog tot 16. augustus in het Openluchtmuseum 
voor Beeldhouwkunst Middelheim, Middelheimlaan 
2020 Antwerpen (03/827.15.34). (E.W.)

ILYA KABAKOV. Zijn 16 installaties-tentoonstelhng in 
het Muhka stelt teleur, los van de dwingende vraag of deze 
zinvol is na grondige presentaties in Kortrijk, Otegem, Gent 
en Brussel. Van zijn in de catalogus geformuleerd voorne
men om de zalen op lambrizeringshoogte grijsgroen te 
borstelen, heeft Kabakov uiteindelijk afgezien. Met een 
dergelijke behandeling wilde hij een provinciaal museum- 
sfeertje creëren, maar dat heerst hier automatisch al. Bedoe
ling was om de rol van het object binnen zijn installaties een 
prominentere rol te geven. De nadrukkelijke herhaling van 
de aangewende middelen hiertoe ondergraaft gaandeweg 
deze intentie, ook al omdat de absurditeit van deze ‘didacti
sche’ middelen doorgaans uitbundig floreert in het Muhka. 
We verklaren ons nader. Elke installatie op de lustig in 
hokjes verkavelde verdieping bestaat uit een of ander object, 
vervolgens een dranghek of een andere terreinafbakenende 
constructie (sokkel, controlecamera’s,...) en uiteindelijk 
een aan het object refererend tekstpaneel. Dat is een proce
dure die men in het Muhka doorgaans aantreft; een vislijn
draad verhindert de doorgang naar een videoprojectie van 
Tony Oursler, een tekstblad bij een magnetisch werk van 
Panamarenko waarschuwt dragers van een pacemaker en 
kredietkaarten, naamkaartjes bij kunstwerken pogen aan de 
hand van een citaatje steevast de essentie ervan op te biechten 
enzovoort. Kortom het publiek loopt er in het Kabakov- en 
het Muhka-systeem even onverschillig bij. De groepering 
van Kabakovs installaties rond ‘biografische verhalen’, ‘ar
tistieke pogingen van een psychiatrisch patiënt’ en derge
lijke remediëren niet het gebrek aan samenhang tussen en de 
wisselende kwaliteit van de samenstellende delen.
Een hemelsbreed verschil blijkt er te zijn met Kabakovs The 
Palace of Projects, dit voorjaar gerealiseerd in The 
Roundhouse in opdracht van de Londense organisatie 
Artangel. Artangel heeft een stevige reputatie opgebouwd 
met de productie van kunstprojecten in jarenlange voorberei
ding met onder meer Matthew Barney, Rachel Whiteread, 
Stephan Balkenhol en Gabriel Orozco. The Palace of Projects 
bestaat luidens de catalogus uit een te betreden houten 
raamwerk met twee verdiepingen in de vorm van een 
schelpvormige spiraal. De wanden zijn met plasticzeil 
afgespannen zodat sterke lichtpunten het geheel van buiten- 

uit uitlichten. Binnenin verenigt dit bouwsel in vele compar
timenten vijfenzestig maquettes, die men als toerist vluchtig 
kan bekijken of dankzij geëtaleerde teksten duchtig kan 
bestuderen. Deze maquettes verbeelden geen bestaande con
trolerende projecten, die trouwens meestal leiden tot repres
sie en zelfs totale vernietiging van de mensheid, of transport- 
projecten met het kenmerk ‘verder, hoger en sneller’. Neen, 
hoofdtoon is de idee van vrijheid en de verspreiding van 
sociale en persoonlijke mogelijkheden. Opgedeeld in de drie 
categorieën How to make yourself better?, How to make this 
world better? en How to stimulate the appearance of projects ? 
etaleren denkbeeldige auteurs het ene na het andere heilvolle 
welzijnsproject. Sommige ervan zijn al te idioot om na te 
vertellen, maar andere klinken - alvast in mijn oren - erg 
vertrouwd en een uiteenzetting waardig. Hoofdbedoeling 
van The Palace of Projects is om naast huldebetuiging aan de 
geëtaleerde creativiteit, alle bezoekers (of cataloguslezers) 
ook te overtuigen van het belang van de eigen wensdroom. 
Nog tot 23 augustus loopt 16 installations in het Muhka, 
Leuvenstraat, 2000 Antwerpen (03/238.59.60) en nog tot 
16 augustus wordt The Palace of Projects heropgesteld in de 
Upper Campfield Market in Manchester. De catalogus bij 
deze laatste werd uitgegeven door Artangel, St. John’s 
Lane 36, ECIM 4BJ London (0171/336.68.01). (E.W.)

JOHN KÔRMELING. Terwijl hand over hand de file
problemen toenemen en de steden paradoxaal wel mensen 
maar niet hun auto’s willen binnenhalen, spitst Kôrmeling 
zich in toenemende mate op deze mobiliteitsproblemen toe. 
Bekend is onder meer zijn omloop voor rolstoelgebruikers, 
die in de nabijheid van een ziekenhuis in Zandvoort werd 
aangelegd - tot grote tevredenheid van de gebruiker overi
gens. Minder gebruikt zijn zijn wagens, de Vierkante wagen 
en een racewagen, beide momenteel nog steeds te zien in 
Stichting De Pont. Het ruimteconcept van deze compacte 
wagens - een bruikbaar volume overeenkomstig de wiel- 
basis - wil hij verrijken met doorgedreven milieuvoordelen. 
Stichting De Pont stelt Kôrmeling sinds vorig jaar tot in de 
late zomer de gehele tuin ter beschikking. Gaandeweg voegde 
hij aan dit grasveld met bomen volgende elementen toe: een 
sierlijk uitgegraven, bochtige testomloop, een grotere varia
tie aan beplanting (azalea’s, veel narcissen en nog wat 
boompjes) en uiteindelijk een knalrode, mooi bollende werk- 
schuur met auto. Deze lichte constructie overtrokken met 
transparant plastic heet Mon chérie, overeenkomstig de 
bekende praline.
De ontwikkeling van de milieuvriendelijke wagen loopt 
echter vertraging op. In zijn woonplaats Eindhoven had 
Kôrmeling de volle morele medewerking gekregen van de 
gepensioneerde Philips-onderzoeker, de Heer Meijer. Jaren 

geleden heeft hij de Stirlingmotor verder ontwikkeld, een 
krachtbron waarbij een constante verbranding een warmte- 
verschil genereert, dat op zij n beurt de cilinders activeert - en 
dus beweging veroorzaakt. Het is een geruisloze motor en 
met waterstof als energiebron nog milieuvriendelijk ook 
- het verbrandingsgas is pure waterdamp. Een succesvolle 
introductie van deze motor zou revolutionaire veranderingen 
inluiden voor de samenleving. In combinatie met Körmelings 
Slimme wegen-plan (1994) - iedereen woont verspreid over 
het land pal langs een in raster aangelegd wegennet - 
verdampen de stedelijke knooppunten; geen files, weinig 
geluidsoverlast, groots landschap vanuit de achtertuin. Het 
Poldermodel aan ondernemingszin en rationalisatiedrift ietsje 
bijwerken en de toekomst gloort je tegemoet. Helaas ver
kocht Philips de patenten aan uitlaatfabrikant Bosal, en deze 
wil voorlopig geen bruikleen toestaan. Ondertussen wacht 
een ander sculpturaal voorstel van Kôrmeling op goedkeu
ring vanwege het gemeentebestuur in Sittard. Het betreft een 
verguld monumentaal werk, te plaatsen op een middenberm 
van de openbare weg. Puur geluk heet het en het wil een 
exaltatie zijn van het nieuwe gezin; een vrouw heft een man 
boven het hoofd, die op zijn beurt een auto de lucht in prijst. 
Een nieuw overwinningsteken.
De Tuin van John Kôrmeling tot einde zomer in Stichting 
De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (013/ 
543.83.00). (E.W.)

I RIP YOU, YOU RIP ME. Het doorbreken van muren die 
de beeldende kunst scheiden van minder hermetische en 
elitaire cultuurvormen is tegenwoordig een geliefd tijdver
drijf. Naast mode en design staat ook de popmuziek wat dat 
betreft in de belangstelling. De Rotterdamse manifestatie 
I Rip You, You Rip Me (Honey, We’re Going Down in 
History) richt zich op de popmuziek- en subcultuurscène van 
het Detroit van de late jaren ’60 en de jaren ’70. Detroit- een 
door crises geteisterde industriestad - bracht onder meer 
Iggy an^ the Stooges en The MC5 voort, terwijl in de 
naburige universiteitsstad Ann Arbor door kunststudenten 
Mike Kelley, Niagara, Cary Loren en Jim Shaw de band 
Destroy All Monsters werd opgericht. Het klimaat in Detroit 
en Ann Arbor was rond 1970 sterk politiek geladen: John 
Sinclair, manager van The MC5 en tevens oprichter van de 
radicale White Panther-beweging, zag in popmuziek een 
revolutionaire kracht. Bij Iggy and the Stooges ging het met 
hun ergens tussen sjamanisme, dadaïsme en bizar balts
gedrag zwevende optredens daarentegen meer om het uiten 
van agressie en frustraties dan om politieke agitatie. Concert- 
opnames en ander materiaal uit die roerige tijd zijn te zien in 
CBK/Villa Alckmaer, waar tevens de leden van Destroy AU 
Monsters een installatie hebben ingericht. Enkele meters
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Aankoop van werken van internationaal gekende kunstenaars

AUGUSTUS
ART & LANGUAGE

“Sighs Trapped by Lyars and Lovely Slang” 
Voor deze tentoonstelling ontwierpen de kunstenaars een catalogus

Tijdens de zomervakantie is de gallery open : vrijdag, zaterdag en zondag van 10u30 tot 12u30 en van 15u tot 18u30
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Fabrice Hybert

P.O.F. N° 100 Escalier sans fin, foto: Tanja Henderson

verderop, in Museum Boijmans Van Beuningen, is het uit 
veel obscuur beeld- en geluidsmateriaal bestaande archief 
van deze band te zien. Naast drie televisieschermen met 
chaotische collages van bewegende beelden zijn er wanden 
en vitrines vol met white thrash- en cultmateriaal. Destroy 
AU Monsters werd gefascineerd door alles wat aan de Ame
rikaanse cultuur slecht, goedkoop, ziek en bizar is - vooral 
door horrorfilms. In feite wordt hier de oorsprong van Mike 
Kelleys latere werk getoond: uit alles spreekt een 
hyperbewuste fascinatie met subculturele ranzigheid, die de 
burgermaatschappij in het gezicht wordt gesmeten. De in
stallatie in Villa Alckmaer-met schilderijen, video’s, dia’s 
en vlaggen - blaast de toenmalige scène in Detroit op tot 
welhaast mythische proporties, waarbij het de vraag is in 
hoeverre Kelley en zijn kompanen zich enige zelfironie 
permitteren. Het gebrek aan informatie op de tentoonstelling 
zelf wekt mythologisering sowieso in de hand. Maar wat zou 
popmuziek zijn zonder mythes?
I rip you, you rip me tót 26 juli in CBK/Villa Alckmaer, 
Westersingel 83, 3015 LC Rotterdam (010/436.59.99) en 
XX Multiple Galerie, Witte de Withstraat 55, 3012 BM 
Rotterdam (010/414.00.08) en tot 2 augustus in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX 
Rotterdam (010/441.94.00). (S.L.)

HET MUSEUM VAN DE 19DE EEUW. Het Van Gogh 
Museum noemt zich op de affiches van Gustave Boulangers 
salonstuk Phryne - die onlangs bushokjes in het ganse land 
ontsierden - nadrukkelijk ‘Museum van de 19de eeuw’. Tot 
het museum dit naj aar in verband met nieuwbouw en verbou
wing wordt gesloten, is op de bovenverdieping nog een 
gedeelte te zien van de proefopstelling van de vaste collectie 
waar men enkele maanden geleden mee kwam. Deze opstel
ling trachtte de ambitie om ‘museum van de 19de eeuw’ te 

zijn hard te maken door keurig de bekende kunsthistorische 
categorieën te volgen: realisme, impressionisme, symbo
lisme.'.. Het werd een pijnlijke mislukking, aangezien de 
collectie ondanks een aantal interessante aankopen van de 
afgelopen jaren gewoonweg te mager is om een dergelijk 
historisch verhaal te kunnen vertellen. Toeval of niet, Mu
seum Boijmans Van Beuningen presenteert deze zomer zijn 
eigen collectie 19de-eeuwse kunst onder titel Het museum 
van de 19de eeuw. Wederom een faliekante mislukking, zij 
het met een geheel andersoortige opzet. In het Boijmans 
beseft men dat de gaten in de collectie het niet toestaan om 
de geschiedenisboekjes te illustreren: er is gekozen voor een 
niet-lineaire aanpak, waarin kunstwerken in een aantal the
matische hokjes bijeen worden gebracht. Dit gebeurt op een 
wijze die ofwel van paniek tijdens het inrichten ofwel van 
volledige onkunde getuigt. In de afdeling Het romantische 
landschap vinden wij zowel Courbet als de italianiserende 
Hollander Josephus Augustus Knip; in de categorie Binnens
huis treffen we Toulouse-Lautrec aan naast brave genrekunst 
van Davis Bles. Het leggen van onverwachte dwarsverbanden 
kan vruchtbaar zijn, maar hier worden werken gecombineerd 
die weinig tot niets met elkaar te maken hebben. Zowel de 
belangrijke als de minder beduidende werken wordt daarmee 
onrecht aangedaan. Overigens is gesol met de woorden 
‘museum van de 19de eeuw’ nogal dubbelzinnig als men 
bedenkt dat jaren geleden in Nederland een discussie is 
gevoerd omtrent de vraag of er niet een museum voor 19de- 
eeuwse kunst zou moeten komen, waarin de versnipperde 
bestanden uit de diverse musea zouden worden samenge
voegd. Net als de proefopstelling in het Van Gogh Museum 
zou de presentatie in het Boijmans een aansporing moeten 
zijn om nog eens te overdenken of een Museum van de 
Negentiende Eeuw niet inderdaad uiterst wenselijk zou zijn. 
Want dit is natuurlijk een lachertje.
Tot 6 september in Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). 
(S.L.)

FABRICE HYBERT. Zoals gebruikelijk bij Fabrice Hybert 
vraagt men zich ook ten aanzien van zijn expositie Citoxe in 
De Appel weer af of zijn werk nu ontzagwekkend complex, 
verbluffend simpel of toch veeleer warrig en chaotisch is. 
Hybert heeft een hekel aan eenduidigheid en vastgeroeste 
structuren, en in een van de aardigste werken in Citoxe is zijn 
woede over hokjesdenken voelbaar. Uit ergernis over de 
wijze waarop de mens in dierentuinen de fauna ordent, 
schiep Hybert met My Zoo een anarchistische modeldierentuin 
met speelgoedbeesten, waarin het kan gebeuren dat een 
reusachtig insect met een krokodil probeert te paren. De 
benedenverdieping van De Appel heeft hij ingericht als een 
parcours van drie zalen, waarvan de eerste is gewijd aan de 
meteorologie: hier is op een monitor de Météo isotopique te 
zien, bestaande uit toeristische promotiefilms (indien voor
handen) van gemeentes die globaal hetzelfde klimaat hebben 
als Amsterdam. Op die manier wordt een netwerk van 
plekken met dezelfde gemiddelde temperatuur en neerslag 
gevormd. Terwijl steden in hun promotiemateriaal bena
drukken hoe uniek ze wel niet zijn, kijkt Hybert naar wat ze 
met elkaar verbindt. De Météo isotopique is een zogeheten 
P.O.F., een Prototype d’Objet en Fonctionnement', in de 
volgende zaal zijn een aantal van deze onzinnige, 
antifunctionalistische prototypes bijeengebracht. Hybert 
tracht hiermee het bedrijfsleven te infiltreren en op zijn kop 
te zetten. Hij is er inderdaad in geslaagd om een van de 
P.O.F.’s, die in De Appel getoond wordt, een vierkante 
voetbal, door de Franse winkelketen FNAC te laten produce
ren. Terwijl de onfunctionaliteit van sommige P.O.F.’s amu
sant is (prachtig is de Escalier sans fin, een soort combinatie 
van een trap en een wip), is deze voetbaldobbelsteen toch 
vooral een gimmick, een gadget. Deze productsoort speelt 
een aanzienlijke rol in onze economie, die niet uitsluitend op 
nuttige dingen kan draaien, en door erin te voorzien, werkt 
Hybert voor de firma’s die hij eigenlijk wil ontregelen.
Het meest geslaagde onderdeel van het parcours is de derde 

zaal, waar afstanden op telepathische wijze worden over
brugd. Hybert ziet telepathie als een primitieve vorm van 
televisie, van instanttransmissie van beelden en informatie. 
Naast de intrigerende resulaten van een telepathie-sessie van 
kunstenaar David Haines is er ook een soort proefopstelling 
die het voor iedereen mogelijk maakt zijn telepathische 
vermogens te testen: als iemand die achter een blinde ruit zit, 
klopt, moet men beslissen of deze ‘ja’ dan wel ‘nee’ denkt en 
de betreffende keuze op een schema aankruisen. Hier liggen 
ook exemplaren van het foldertje dat als uitnodiging voor 
Citoxe werd verstuurd, en dat een multiple choice- 
persoonlijkheidstest bevat. Hier blijkt dat iemand die over
wegend ‘A’ heeft aangekruist ‘eXotic’ is, hetgeen volgens 
Hybert iemand is met een sterke nationale identiteit, die van 
andere culturen slechts de ‘decorative highlights’ consu
meert. Wie vooral ‘B’ heeft aangekruist, is ‘citoXe’ : iemand 
die voor globalisatie is, voor het gezamenlijk evolueren van 
de gehele mensheid: ‘a tomorrow person’. Iemand die in 
categorie ‘C’ valt, is ‘intoxicated’: een ostentatief 
multicultureel persoon: “A Belgian who loves to eat French 
fries in Japan”. Hybert biedt hier bewust drie kwaden, 
althans drie posities met grote problemen. Hier spreekt de 
pessimistische kant van de idealist Hybert, het besef dat - 
terwijl het nationalisme gewoon voortwoekert - zijn ideaal 
van een ongecentreerd rhizoom is verbasterd tot politiek 
correcte en gemakkelijk consumeerbare multiculturaliteit. 
Citoxe van Fabrice Hybert tot 16 augustus in De Appel, 
Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam (020/ 
625.56.51). (S.L.)

DRIELUIK NEDERLANDSE KUNST. Kunstsponsoring 
kan uiterst vermakelijk zijn. De jubilerende Rabobank finan
ciert een over drie musea verspreide tentoonstellingsreeks 
waarin Nederlandse kunstenaars uit drie opeenvolgende 
generaties centraal staan: Ad Dekkers in het Stedelijk Mu
seum in Amsterdam, René Daniels in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven, en later dit jaar Micha Klein in het Groninger 
Museum. Om op haar culturele engagement te wijzen plaatste 
de Rabobank in de dagbladen advertenties met als motto 
"Noem ‘t: eigenwijs”. U moet namelijk weten dat het de 
eigenwijsheid van Daniels, Dekkers en Klein is die hun werk 
zo bijzonder maakt, en een moderne, dynamische, innovatieve 
onderneming kan eigenwijsheid en “verzet, dwars tegen het 
gangbare in” natuurlijk wel waarderen. In ieder geval als het 
bekende kunstenaars betreft. Door de wijze woorden van de 
sponsor bevleugeld, putte de Nederlandse kunstkritiek zich 
naar aanleiding van de Daniëls-retrospectieve in het 
Van Abbemusuem uit in hagiografische exercities - er werd 
nog net niet beweerd dat Daniëls de zoon van God is. Een 
daadwerkelijke evaluatie van het belang van zijn in 1987 
door ziekte afgesloten oeuvre kwam er niet van, en kritische 
kanttekeningen ontbraken al helemaal. Men kan zich noch
tans afvragen of de veelgeroemde meerduidigheid van met 
name Daniëls'vroege werk in sómmige gevallen niet vooral 
vrijblijvend is. In Daniëls’ oeuvre liggen briljante inventie en 
de simulatie van betekenisrijkdom dicht bij elkaar. De glo
bale verheerlijking van Daniëls verdoezelt niet alleen zijn 
miskleunen, maar maakt ook zijn successen betekenisloos. 
Prachtig zijn een aantal werken uit de reeks tentoonstellings
ruimtes in vlinderstrikvorm, zoals Memoiresvan een vergeetal 
uit 1986. De tot simpele kleurvlakken gereduceerde schilde
rijen zijn in deze werken abstracte tekens voor kunst, alsof de 
inhoud er in het tentoonstellingscircus nauwelijks nog toe 
doet. In het late werk is het vermoeden nooit ver weg dat de 
schilderkunst in de spektakelmaatschappij een dood relikt is. 
De bravoure heeft plaatsgemaakt voor veel overtuigender 
ingetogenheid en twijfel - zie de Kades-Kaden-werken, 
waarin aan een boomstructuur de titels van oude schilderijen 
worden herhaald. De titels van de verwante Lentebloesem- 
werken laten hopen dat er na het eindspel een nieuw begin 
gloort, maar die belofte kon Daniëls niet meer inlossen.
Het Stedelijk Museum koos voor de in 1974 overleden Ad 
Dekkers. Kenmerkend voor Dekkers’ werk zijn de kleur wit 
en het gebruik van elementaire geometrische vormen als

Landschappen 
van pleinairisme tot surrealisme 

Het pittoreske 
De kunstmatige natuur 
Het gedroomde landschap 
Passage 
Nieuwe perspectieven

12/7-13/9/1998

Museum van Deinze en de Leiestreek
Het Molenhuis
Museum Gevaert- Minne
Museum Gust De Smet
Museum Dhondt - Dhaenens

schilderijen, tekeningen, grafiek, sculptur, toegepaste kunst en documentair materiaal van o. a.: Brusselmans, 
Claus, De Smet, De Saedeleer, Duchamp, Ensor, Khnopff, Meunier, Minne, Moholy-Nagy, Rops, Saverys, Van de 
Velde, Tijtgat, Van den Berghe, Wouters...

toegangskaarten: 250BF - geldig voor de vijf locaties 
toegankelijk: 10 tot 12 en 14 tot 17.30 uur - dinsdag gesloten
inlichtingen: V.V.V. Deinze: 09/381 95 01

concept: Stef Van Bellingen, curator
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■ Rodney Graham

Vexation Island, 1997, videostill

vierkant, cirkel en driehoek. In reliëfs uit de late jaren ’60 
zoals Verschoven driehoeken (1969) leidt dat tot een soort 
geometrische virtuositeit die ongeloof waardig aandoet naast 
de serialiteit in het gelijktijdige werk van Amerikanen als 
Judd en Andre. Dekkers heeft eens gezegd dat hij uitging van 
de “innerlijke wetten van de natuur”, en het is vermoedelijk 
uit deze romantisch-idealistische achtergrond dat de ver
schillen met de Amerikaanse minimalisten, maar ook met 
een Nederlandse collega als Peter Struycken voortkomen. 
Met één been stond Dekkers stevig in zijn tijd, met het andere 
er even stevig buiten. Buitengewoon fraai is een grote groep 
extreem eenvoudige werken uit de jaren ’70, die bestaan uit 
witgeschilderde houten planken die door freeslijnen hori
zontaal of verticaal (of beide) in twee of meer delen zijn 
onderverdeeld. De lijn is in deze werken immaterieel, een 
schaduw in een inkeping die even wit is als de rest van het 
werk. Toch zijn deze werken in zeker opzicht ook 
traditionalistisch: de lijn in Horizontale middendeling in 
rechthoek als zaagsnede (1972) neemt onverbiddelijk het 
karakter van een horizon aan, terwijl de verticalen in andere 
werken aan Newmans zips, aan poorten en de rechtopstaande 
mens doen denken. In het Stedelijk wordt het werk van 
Dekkers in de context van de geometrisch-abstracte en 
minimalistische traditie getoond, hetgeen op zichzelf een 
zinvolle afwijking van de conventies van de monografische 
tentoonstelling is. Helaas geeft vooral het ‘contextuele’ 
gedeelte van de expositie vaak de indruk dat er ongeïnspireerd 
wat werken uit Nederlandse musea bij elkaar zijn gesprok
keld, en helaas zijn de combinaties soms weer hopeloos: 
zelfs als decorateur faalt Fuchs volledig. Een pimpelpaars 
metallic wandreliëf van Judd en een frêle Ryman verdragen 

elkaar nu eenmaal niet als ze zo dicht op elkaar hangen. De 
echte aanfluiting is echter de catalogus: wie van mening is 
dat Dekkers een cruciale kunstenaar is, mag niet volstaan met 
een dergelijk vod, waarin naast een mijmerstukje van Fuchs 
en een gerecyclede tekst van Jean Leering slechts korte 
standaardtekstjes over de ‘context’-kunstenaars staan. Dit 
onding kost dan ook nog 79,50 NFL. Wat zou het Stedelijk 
in godsnaam met dat sponsorgeld hebben gedaan? Of was de 
tractatie van de Rabobank Hollands zuinig?
René Daniels - The Most Contemporary Picture Show tot 
30 augustus in het Van Abbemuseum met de schilderijen in 
het oude gebouw aan de Bilderdijklaan 10 en werken op 
papier aan de Vonderweg 1, Eindhoven (040/275.52.75).
Als Golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd tot 
23 augustus in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). (S.L.) .

VAN ABBEMUSEUM. Naast het boeiende overzicht wer
ken op papier van Daniels toont het tijdelijke Van Abbe
museum een aantal recente aankopen en schenkingen. Zo 
schonk Maria Gilissen (weduwe van) geheel terecht vier 
werken van Marcel Broodthaers aan het museum, een geste 
na het voorbeeldig ontsluitende tentoonstellings- en 
publicatiewerk van diens diaprojecties alhier vijfjaar gele
den. Het schitterende filmpje La pluie (projet pour un texte) 
bijvoorbeeld, waarin Broodthaers de pen ter hand neemt 
maar ten gevolge van een fikse regenbui noodgedwongen het 
neerschrijven van de verwaterende gedachten moet staken. 
Voorts zijn er drie dia-projecties; Ombres chinoises, Images 
d’Epinal en voor de lekkerbekken een fijnzinnige Sex film. 
Daarenboven zijn er aankopen van Mike Kelley, de eerder in 
het Boijmans vertoonde We communicate only through our 
shared dismissal of the pre-linguistic, Fortuyn/O’Brien en 
de vorig jaar tijdens de Biënnale van Venetië vertoonde 
Vexation island van de Canadees Rodney Graham. Het 
betreft een op laserdisc overgezette 35 mm film, in een loop. 
Piekfijn uitgewerkt met een heimelijke voorkeur voor traag 
cirkelende camerabewegingen, brengt Graham een tropisch 
eiland in beeld, met strand uiteraard, en op dat strand ligt een 
18de-eeuws gekostumeerde zeeman met een gapende wonde 
in het voorhoofd. Overige elementen in zijn onmiddellijke 
omgeving zijn een bonte papegaai op een ton en een wui
vende kokospalm. Gelukkig ontwaakt onze blauwogige held 
en na wat stretching schudt hij een kokosnoot uit de boom, 
recht op zijn voorhoofd. De man valt neer, de kokos rolt het 
water in en de papegaai denkt er het zijne over. Een Plaag- 
eiland tot het einde der tijden.
Samen met de tentoongestelde uitbreidingsplannen van het 
oude Van Abbemuseum nog tot 30 augustus in de Vonder
weg 1, Eindhoven (040/275.52.75). (E.W.)

MAI 98. De titel van de expositie Mai 98 in de Kunsthalle 
van Keulen verwijst uiteraard naar een uiterst politieke lente, 
nu dertig jaar geleden. Deze referentie aan mei ’68 in de titel 
van een kunsttentoonstelling doet vermoeden dat die expo
sitie onderzoekt in hoeverre in de hedendaagse kunst nog 
sprake is van politieke betrokkenheid, zoals die zich in de 
jaren ’60 onder meer in à&Art Workers’ Coalition uitte. In 
feite richten de tentoonstellingsmakers zich echter op een 
ander aspect van de erfenis van de jaren ’60: het vervagen 
van de grenzen tussen high art en de alledaagse omgeving. 
Werken van Robert Morris, Richard Artschwager en Claes 
Oldenburg laten op verschillende manieren de opmars van 
het object in de kunst van de jaren ’60 zien. Zij dienen als 
historisch kader voor het werk van de jongere generaties, 
waarbij in het geval van Franz West, die in de jaren ’60 de 
activiteiten van de Weense Aktionisten volgde, de band met 
dat roerige tijdperk vrij sterk is. West toont in samenwerking 
met Michelangelo Pistoletto een intrigerende Pafistück-c&- 
bine met spiegel (1996), waarin de bezoeker zijn eigen 
handelingen met een van de passtukken kan gadeslaan en 
daardoor bewust of onbewust gaat acteren. In de schitterende 
video Yvonne (1997) van Rosemarie Trockel zijn de wollen 
kledingstukken de echte acteurs. Deze erg losjes gestructu-
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reerde film heeft de uitstraling van oude snapshots en home 
movies uit het alternatieve milieu van de late jaren ’60 en de 
jaren ’70. De geitenwollen-sokkensfeer wordt echter regel
matig doorbroken door absurdisme, zoals bij de opname van 
een man die aan een vreedzame ontbijttafel in de keuken een 
felrode bivakmuts draagt.
Veel werken zijn elders al eerder getoond, maar er zijn ook 
bijdragen die speciaal voor deze expositie zijn geconcipi
eerd. Zo bouwde Jorge Pardo het slaapkamermeubilair na dat 
hij ooit voor zijn ouders construeerde, en dat stilistisch zowel 
bij IKEA als bij Memphis leentjebuur lijkt te spelen. De 
ongegeneerde schoonheid van dit werk wordt echter in een 
ander licht geplaatst door een ouder werk, dat over de twee 
nachtkastjes is verdeeld: een zelfgemaakte set steeksleutels, 
die hier het karakter van martelwerktuigen of moordwapens 
aannemen. Ondanks dergelijke uitschieters wil de expositie 
niet echt sprankelend worden. Het heeft iets ironisch dat zij 
uitgerekend plaatsvindt in de Joseph-Haubrich-Kunsthalle 
uit de Wirtschafiswunderzeit, die met haar verstikkende 
jaren ’50-aura zo inadequaat is dat zij binnenkort plaats moet 
maken voor nieuwbouw. De geest van Mei ’98 heeft hier 
danig last van de geesten van Ernst Wilhelm Nay en Hans 
Hartung, die hier nog immer rondspoken.
Tot 17 juliinde Josef-Haubrich-Kunsthalle, Josef Haubrich- 
Hof 1, 50676 Keulen (0221/221.23.35). (S.L.)

GABRIEL OROZCO. De Mexicaanse kunstenaar Gabriel 
Orozco (Veracruz, 1962) observeert en organiseert de hem 
omringende wereld. Kleine gebeurtenissen, vluchtige gestes 
en onooglijke details worden door hem toegeëigend of in 
scène gezet. Dit resulteert zowel in discrete installaties en 
vervreemdende objecten als in enigmatische foto’s. Voor 
zijn tentoonstelling in het Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris maakte hij gebruik van bestaande werken die in een 
nieuw ensemble worden ingepast. De installatie getuigt van 
zijn grote veelzijdigheid. Niet alleen door het gebruik van 
diverse materialen en disciplines, maar vooral door een 
boeiende mengeling van spel, wetenschap, politiek en poë
zie. Zijn werk is tegelijk fysiek, emotioneel en mentaal. Het 
bevindt zich tussen ervaring en vaststelling. Een belangrijke 
constante in zijn oeuvre is de belangstelling voor sites die 
zich bevinden aan de periferie van de maatschappij en dus 
ook aan de periferie van de perceptie. Dit gaat van foto’ s van 
verlaten architecturale ruimten en gefragmenteerde land
schappen tot nomadische objecten met een efemeer karakter. 
Zijn efemere en discrete tussenkomsten op publieke plaat
sen, markten, straten of stranden hebben iets enigmatisch. 
Daar de manipulatie niet altijd onmiddellijk zichtbaar is, 
heeft men de indruk dat het toeval steeds samenvalt met de 
wil van de kunstenaar. Emblematische voorwerpen worden
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vervormd. Een bekend beeld is dat van La Déesse (1993), een 
gecomprimeerde Citroen DS, een auto voor slechts een 
persoon, die echter niet op de tentoonstelling aanwezig is. 
Zijn parcours in het museum begint met een ondubbelzinnig 
statement. In grote letters staat op de muur van de eerste zaal 
Clinton is innocent. De directheid van de uitspraak onderlijnt 
Orozco’s dubbelzinnige houding op de meest uiteenlopende 
gebieden, het individuele en het sociale, het artistieke en het 
politieke. De werkelijkheid is voor hem een wereld van 
tekens die permanent ontcijferd moeten worden en daardoor 
steeds opnieuw een andere betekenis krijgen. Het museum is 
voor Orozco zowel fysieke ruimte (geëvoceerd door ventila
toren), sociale ruimte (een buitensporige pingpongtafel met 
visvijver in het midden staat ter beschikking van het publiek) 
als mentaal-abstracte ruimte. Dit laatste wordt gevisualiseerd 
door een labyrintisch parcours in de vorm van onze hersenen 
waarin foto’s en objecten op een museale wijze worden 
tentoongesteld. Dit laatste deel is het meest aantrekkelijke 
omdat het een idee geeft van de subtiliteit van Orozco’s 
mentale lenigheid, van het precaire evenwicht tussen het 
toevallige en het systematische, het publieke en het private, 
het tijdelijke en het blijvende.
De catalogus die niet helemaal overeenstemt met de tentoon
stelling geeft wel een degelijk overzicht van zijn oeuvre. Hij 
bevat een tekst van Francesco Bonami en een uitgebreid 
interview met Benjamin Buchloh (Engels/Frans). Werk van 
Gabriel Orozco: nog tot 13 september in het Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, Avenue Président Wilson 11, 
75116 Parijs (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

CHRISTIAN BOLTANSKI. De laatste twaalf jaar heeft 
Christian Boltanski (Parijs, 1944) in Parijs geen grote be
langrijke tentoonstelling meer gehad. In 1989 installeerde hij 
ter gelegenheid van de tentoonstelling Histoires de Musée in 
de kelders van het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
zijn Réserve du Musée des Enfants. Dit werk dat al die tijd 
voor het publiek ontoegankelijk is gebleven, vormt nu het 
centrum van een retrospectieve tentoonstelling in hetzelfde 
museum. Met Dernières Années geeft Boltanski in een grote 
installatie een overzicht van wat hij de laatste tien jaar heeft 
voortgebracht.
Zijn parcours, zelf spreekt hij liever van ‘un chemin’, begint 
in een schaars verlichte zaal met een monumentaal werk dat 
bestaat uit ongeveer 1500 onscherpe zwart-wit foto’s. Het 
zijn uitvergrotingen van foto’s uit vroegere werken. Moor
denaars en slachtoffers uit het weekblad Détective of El Caso 
hangen er naast kinderen uit een klasfoto van een joodse 
school uit 1939 en de jeugdige leden van de Club Mickey. We 
weten allang niet meer wie tot welke groep behoorde. Het 
unieke van elke mens heeft plaats gemaakt voor de 
gelijkvormigheid van de anonimiteit. Dit progressief verlies 
van de identiteit vormt sinds jaren het belangrijkste thema 
van dit oeuvre. Voor zijn Les Registres du Grand Homu 
(1997) bouwde hij met 2.500 blikken koekjesdozen een 
enorme muur. Op elke doos hangt de foto en de naam van een 
kind dat tussen 1910 en 1940 in deze mijn was tewerkgesteld. 
Dit monument, dat na de tentoonstelling in dé Grand Homu 
een definitieve plaats zal krijgen, is een laatste poging om de 
herinnering levendig te houden. In de streek van Bergen weet 
men nog ongeveer wie deze mensen waren. Ouders en 
grootouders van de huidige bevolking. In Parijs roepen deze 
namen en gezichten niet de minste herinnering op. Binnen 
twee generaties zal dat in Grand Homu ook het geval zijn. 
Met de identiteit verdwijnt ook de menselijke figuur uit dit 
oeuvre. De foto’s worden vervangen door anonieme voor
werpen zoals ziekenhuisbedden {Les Lits), mantels {Les 
Manteaux) of kinderkleren {La Réserve du Musée des 
Enfants). In de kelder verzamelde hij op metalen rekken 
ongeveer 5.000 verloren voorwerpen die niemand is komen 
ophalen. Na de tentoonstelling zullen ze openbaar verkocht 
worden. Boltanski hoopt dat ze op deze manier toch nog een 
identiteit zullen verwerven. De tentoonstelling die werd 
opgebouwd als een theaterstuk in tien bedrijven - de tijd 
wordt op die manier een even belangrijk element als de 
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Les images noires, 1996, foto: André Mortier

traal staat het probleem van de scheiding van lichaam en 
geest, waarbij het hoofd beschouwd wordt als de zetel van de 
geest. Eros en thanatos gaan gepaard met angst, angst om het 
hoofd te verliezen, maar vooral castratieangst. Gelijktijdig 
wil Julia Kristeva aantonen hoe de artistieke creatie ons 
toelaat om de terreur van dit verlies te bezweren. De door 
doodsdrift bezeten en door moord geterroriseerde mens zal 
volgens Kristeva moeten bekennen dat de enige oplossing 
om dit lijden te verzachten - zelf spreekt ze van wederopstan
ding - schuilgaat in de afbeelding. Kristeva’s project verwa
tert echter wanneer ze zich laat drijven op de vrije associatie 
van haar grote belezenheid. De verschillende denkpistes die 
in de tentoonstelling worden aangeboord, zijn niet altijd 
gemakkelijk te volgen. Via het thema van de onthoofding 
komt Julia Kristeva tot het probleem van de afbeelding, 
zowel profaan als sacraal, van het menselijk gelaat. Door het 
naast mekaar plaatsen van een Medusa uit het atelier van 
Giacinto Calandrucci, een afbeelding die de toeschouwer 
versteent, en een icoon uit de 12de eeuw van een Heilig 
Gelaat, de afdruk van het hoofd van Christus op de zweet
doek van Veronica {vera icon betekende volgens de middel
eeuwers ‘waar beeld’) komt Kristeva tot het besluit dat het 
‘beeld’ (of de kunst) waarschijnlijk de enige band met het 
sacrale is die ons nog rest.
Deze ambitieuze bezinning over het wezen van de mense
lijke figuur en in het bijzonder de vrouwelijke identiteit in 
onze westerse verbeelding, is een intellectuele onderneming 
die de opzet van deze tentoonstelling ver overstijgt. De vrije 
oefening van het kritische denken, gebaseerd op de freudi
aanse interpretatie, krij gt in een ideologische context waarbij 
er overal stemmen opgaan om de doodstraf opnieuw in te 
voeren en de hedendaagse kunst (vooral in Frankrijk) regel
matig wordt aangevallen, ook een politieke dimensie. Blijft 
de vraag naar het nut van dergelijke tentoonstellingen. De 
keuze van de werken is beperkt tot de verzameling van het 
Louvre, terwijl men in een boek over hetzelfde thema een 
veel ruimere iconografie kan samenbrengen. Pluspunt is wel 
dat Kristeva ook elders is gaan kijken en vooral moderne en 
hedendaagse kunstenaars als Seurat, Picasso, Steichen, 
Artaud, Bacon, Rainer en Brus in haar betoog betrokken 
heeft. Het blijft hoe dan ook bij werken van minder historisch 
en artistiek belang. Ook de opstelling en het parcours bezorgt 
het discours geen toegevoegde waarde. Vandaar het belang 
van de catalogus die los van de tentoonstelling voor specia
listen en Kristeva-fans hoe dan ook een aanwinst is.
Visions capitales loopt nog tot 27 juli in het Louvre 
(01.40.20.51.51). (L.V.D.A.)

LESANNEESSUPPORTS/SURFACES.TerwijlhetCentre 
Georges Pompidou nog tot eind volgend jaar wegens 
verbouwingswerken gesloten blijft—opening op 31 december 
1999! - wordt haar collectie, deze van het Musée National 
d’Art Moderne, op thematische wijze in andere Franse musea 
tentoongesteld. Hetkubisme in Villeneuve d’Ascq, werken uit 
het prentenkabinet in Nîmes, Fernand Léger in Biot, Charles 
Eames en Miró in Bordeaux, Duchamp-Villon in Rouen, 
Giacometti in Saint-Etienne en de nieuwe media in Toulouse. 
In het Jeu de Paume toont het Centre Pompidou een zestigtal 
werken van de Franse kunstenaarsgroep Supports-Surfaces. 
Een beweging die op het eind van de jaren ’60 in het Zuiden 
van Frankrijk ontstond rond kunstenaars als Claude Viallat, 
Daniel Dezeuze, Louis Cane en Vincent Bioulès. Het was 
Bioulès die in 1970 de naam van de beweging voorstelde ter 
gelegenheid van een groepstentoonstelling in het Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris. Aan de hand van een 
kritische benadering van de relatie tussen de drager en het 
oppervlak van het schilderij, poogt Supports-Surfaces de 
schilderkunstige praktijk in vraag te stellen. De beweging 
werd begeleid door de nodige pamfletten, polemieken en 
schisma’s. Een groep rond Bioulès met Cane én Dezeuze 
verbinden hun plastisch werk met op het marxisme, de 
psychoanalyse en de semiotiek gebaseerde politieke reflec
ties. Ze verenigen zich met Philippe Sollers rond het tijd
schrift Peinture, cahiers théoriques. Claude Viallat, Noël

ruimte - geeft een goed overzicht van dit indrukwekkende 
oeuvre. Het theatrale uitgangspunt heeft zo zijn voor- en 
nadelen. Waar de mise-en-scène onopvallend is, draagt ze bij 
tot het creëren van een sterke emotie. Daar waar ze zichtbaar 
wordt, accentueert ze onnodig het drukkende karakter van dit 
op sommige momenten ondraaglijke oeuvre.
In plaats van een catalogus verscheen bij de tentoonstelling 
een kunstenaarsboek; Kaddish is een concept van Boltanski 
zelf en bestaat uitsluitend uit meer dan duizend zwart- 
witfoto’s die hij gedurende al die jaren in zijn installaties 
gebruikt heeft. Ze zijn verdeeld in vier hoofdstukken, 
Menschlich, Sachlich, Ortlich en Sterblich.
Christian Boltanski. Dernières Années: tot 4 oktober in het 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue Président 
Wilson 11, 75116 Parijs (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

VISIONS CAPITALES. Op uitnodiging van het Louvre 
maakte de Franse schrijfster, psychoanalytica, semiologe en 
critica Julia Kristeva met werken uit het prentenkabinet een 
thematische tentoonstelling omtrent de onthoofding. Hier
mee treedt ze in de voetsporen van gastcuratoren zoals Peter 
Greenaway, Jacques Derrida, Jean Starobinski en Hubert 
Damisch die reeds vroeger toegang tot de collectie hadden 
gekregen om hun fantasmen vorm te geven. Het thema van 
de onthoofding is voor Kristeva niet nieuw. Het komt reeds 
voor in vroegere publicaties als Pouvoirs de 1’horreur en 
Soleils noirs. Haar laatste roman Possessions vertelt het 
verhaal van een politieonderzoek naar de identiteit van een 
vrouwenlichaam zonder hoofd.
Het eerste deel van de tentoonstelling concentreert zich rond 
bijbelse, mythologische en historische thema’s als Judith en 
Holofemes, Salomé en Johannes de Doper, David en Goliath, 
Medusa en Perseus, Argus en Mercurius, Lodewijk XVI en de 
guillotine. Dit vormt op zichzelf al voldoende stof om een 
boeiende tentoonstelling, annex catalogus te maken. Cen
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Dolla, Toni Grand en Patrick Seytour beroepen zich op een 
grotere vrijheid van handelen.
In hun werk herkennen we formalistische echo’s van het 
Amerikaanse minimalisme en de theorieën van Clement Green
berg en de fundamentele schilderkunst. Esthetische opvattin
gen die ook andere Franse kunstenaars niet onberoerd lieten. 
In januari 1967 tonen Buren, Mosset, Parmentier en Toroni in 
het Musée des Arts Décoratifs gedurende één avond elk een 
vierkant schilderij met dezelfde afmetingen. Dat van Buren 
bestaat uit verticale strepen, dat van Parmentier uit horizon
tale. Mosset schildert een cirkel en Toroni vult het oppervlak 
met zijn fameuze penseelafdrukken nummer 50. Hierdoor 
benadrukken ze het anonieme karakter van de schilder
kunstige geste. Ook hier wordt het schilderij gereduceerd tot 
zijn materiële componenten, maar de radicale geste van 
BMPT, een soort ‘degré zéro’ van de schilderkunst, blijft als 
manifest veel belangrijker dan de experimentele bricolage 
van Supports-Surfaces en hun volgelingen. Desondanks 
zullen beide rivaliserende groepen gedurende een lange 
periode het artistieke klimaat in Frankrijk bepalen. In een 
poging af te rekenen met het illusionisme van de schilder
kunst ondervragen deze kunstenaars de conventies van de 
materiële condities van het schilderij. Supports-Surfaces 
gebruikt hiervoor diverse technieken als afdrukken, stempe
len, plooien, snijden en met verf doordrenken van los
hangende doeken waardoor niet alleen het verschil tussen 
drager en oppervlak, maar ook dat tussen de voor- en achter
kant van het schilderij wordt opgeheven. Ook in de accrochage 
verdwijnt het picturale scherm ten gunste van het materiële 
object.
De tentoonstelling in het Jeu de Paume beperkt zich tot de 
eerste tienjaar van de beweging, ongeveer van 1966 tot 1976. 
Dertig jaar later zijn de meeste leden nog altijd bezig met wat 
in de jaren ’70 al meer weg had van een stijloefening dan van 
een kritische houding tegenover de schilderkunst. Opvallend 
is ook de grote kloof die er bestaat tussen hun esthetische en 
hun politieke opvattingen en de fysieke eigenschappen van 
hun werk. Supports-Surfaces heeft overigens in de jaren ’70 
en ’80 via het kunstonderwijs, waarbinnen de meeste prota
gonisten een belangrijke rol gespeeld hebben en nog spelen, 
op de Franse kunst een verstikkende invloed gehad. Getuige 
hiervan de talloze epigonen. In een periode waarin de schil
derkunst zich eerder vragen stelt omtrent haar inhoudelijk 
karakter en elke louter formele benadering verwerpt, mist de 
tentoonstelling in het Jeu de Paume elke relatie met de 
actualiteit. Als historische tentoonstelling is gekozen voor 
zelfgenoegzaamheid in plaats van voor een kritische benade
ring. Een confrontatie met de Amerikaanse schilderkunst uit 
dezelfde periode zou deze lokale beweging maar al te gauw 
herleiden tot haar ware proporties.
Les années Supports-Surfaces tot 30 augustus in het 
Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Parijs 
(01.42.60.69.69). (L.V.D.A.)

GILBERT AND GEORGE. Enkele maanden na een in
drukwekkende overzichtstentoonstelling in het Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris zijn Gilbert & George opnieuw 
in Parijs met recent werk dat naadloos aansluit bij de laatste 
werken uit de recente retrospectieve. Ook hier hedendaagse 
allegorieën over ziekte en verval waarbij macro-opnamen 
van excrementen, bloed, urine en speeksel in het aids- 
tijdperk een bijzondere betekenis krijgen.
Meest opvallend zijn de New Testamental Pictures. Voor het 
eerst in hun oeuvre gebruiken Gilbert & George uitgebreide 
tekstfragmenten uit de bijbel die zowel visueel als inhoude- 

amateurs van de schilderkunst. De tentoonstelling in het 
museum van Nantes is zijn eerste officiële museum- 
tentoonstelling. Ze bestaat uit een vijftiental werken, grote 
formaten die de laatste twee jaar geschilderd werden.
Na een korte loopbaan in de cinema debuteerde Yves 
Oppenheim in de jaren ’80 als schilder. Terwijl zijn tijdge
noten zich wild enthousiast op het narratieve en de anekdotiek 
van de Figuration libre stortten, sloot het picturale oeuvre 
van Yves Oppenheim eerder aan bij de grote traditie van de 
Duitse en de Amerikaanse schilderkunst die enkel dialogeert 
met de echte vraagstukken van de schilderkunstige praktijk. 
Oppenheim interesseert zich voor de traditionele vragen en 
de conventionele onderwerpen van de schilderkunst, omdat 
deze zich volgens hem bijzonder goed lenen voor een 
conceptuele benadering. Hun algemeen karakter maakt ze 
zowel abstract als tijdeloos. Zijn belangstelling gaat zowel 
uit naar het motief, dat meestal in close-up genomen wordt, 
als naar de onbeschilderde achtergrond van het schilders- 
doek. Hij ondervraagt zowel de materiële eigenschappen van 
de schilderkunstige toets als de illusionistische eigenschap
pen van het beeld. Hij interesseert zich zowel voor de fysieke 
geste van de schilder als voor de conceptuele benadering. 
Actie en contemplatie zijn slechts twee facetten van een
zelfde geheel. Desondanks is Oppenheim geen louter funda
menteel schilder. Hij bezit de gevoeligheid van een groot 
kolorist. De relatie tussen het abstracte en het figuratieve is 
voor hem geen kwestie van presentatie of representatie, maar 
een louter schilderkunstig probleem. Zijn motieven ontstaan 
meestal uit de schilderkunstige massa en zijn dus het gevolg 
van zijn picturale schriftuur. Hierdoor verdwijnt de anekdotiek 
van een schilderkunst die zowel gevoed wordt door het 
alledaagse als door de schilderkunst zelf. Zijn persoonlijke 
stijl is dan ook het resultaat van de spanning die ontstaat tussen 
het motief en de schilderkunstige opties van de kunstenaar. 
Schilderijen van Yves Oppenheim nog tot 31 augustus in La 
Salle Blanche, Musée des Beaux-Arts, Rue Georges 
Clemenceau 10,44000 Nantes (02.40.41.65.65). (L.V.D.A.)

Yves Oppenheim Architectuur

Echelle, 1998

lijk het werk bepalen. De geschiedenis van Sodom past 
wonderwel bij de (homo)seksuele thematiek van hun werk, 
maar verschijnt hier ook als een profetische boodschap. Hun 
fantasieën over seks, religie en macht worden hier doorkruist 
met thema’ s als wanhoop, schuld en onmacht. Meer dan ooit 
staat de kwetsbaarheid van het (naakte) lichaam centraal, 
meestal tegen een haast psychedelische achtergrond van 
abstracte verwijzingen naar de meest primaire lichamelijke 
functies. Maar Gilbert & George zouden Gilbert & George 
niet zijn indien hun tragikomisch optreden niet gepaard ging 
met de nodige subversieve provocaties en een gezonde dosis 
ironie en zelfspot.
New Testamental Pictures van Gilbert & George nog tot 
1 augustus in Galerie Thaddaeus Ropac, Rue Debelleyme 7, 
75003 Parijs (01.42.72.99.00). (L.V.D.A.)

YVES OPPENHEIM. De schilderkunst van de Franse 
kunstenaar Yves Oppenheim (Madagascar, 1948) kent een 
discreet bestaan. Buiten twee tentoonstellingen bij de Gale
rie Durand-Dessert in Parijs en twee bij Xavier Hufkens in 
Brussel, is zijn werk weinig getoond. Zijn schilderijen wor
den dan ook vooral erkend door collega’s kunstenaars en

ONTWERPEN VOOR HET MOMA, NY. Het Museum 
of Modem Art in Ne w Y ork bereidt zich opnieuw voor op een 
omvangrijke uitbreiding. In 1932 werd het MOMA gehuis
vest aan de 53ste straat, alwaar het sindsdien gestaag zij- en 
achterwaarts, naarde 54ste straat, uitbreidde. Philip Goodwin 
en Edward Durell Stone ontwierpen in 1939 het 
modernistische kerngebouw, Philip Johnson in 1954 de 
karakteristieke beeldentuin en in 1984 verdubbelde de 
tentoonstellingsruimte volgens het ingrijpende ontwerp van 
Cesar Pelli, die onder meer de museumtoren toevoegde. Wat 
te doen met een volgende uitbreiding - verder met de aan- 
kleef-aan-methode of kiezen voor een uitbreiding die tevens 
een totale herstructurering inhoudt? Het MOMA koos voor 
het laatste en nodigde tien bekende architecten uit voor een 
'charette', een ontwerpopdracht die gericht was op het ont
wikkelen van architectonische en stedebouwkundige con
cepten, en (nog) niet op een uitgewerkt ontwerp. Programma
punten waren onder meer hoe het museum zich moet verhou
den tot de stedenbouwkundige omgeving, die sinds Goodwin- 
Rendells ontwerp ingrijpend veranderd is; hoe om te gaan 
met de centrale plaats die de beeldentuin inneemt in het 
huidige museumgebouw, als de noord-westelijk gelegen 
uitbreidingslocatie de tuin van zijn centrale plaats ontdoet; 
en op welke wijze kan de architectuur de belangrijkste

Frons van Lent

c •
- / •

en
s ■ d

Arthur van der Hoek

1 3 • 6 t / m 3 0 • 8 • 1 9 9 8

Mitano
Jon Borel

Museumstraat 40

3311 XP Dordrecht

078 6482148

5 KUNSTENAARS IN VERENIGING
Hons van Arkel Ton van Dalen

D o r d r e c h t s Museum-- ,

Werk van Mitano 

is te leen bij 

Jfet Centrum 

Beeldende Kuhst 

(CBK) Dordrecht, ; 

Voorstraat 180, \ 

3311 ES Dordrecht 

078 613 76 76

Museum 230)225720) AMSTERDAM
ROBR|D7A“
27/6-16/8/1998 ■ M wMM the Eye |

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 / FAX 31(0)20 6261730 OPEN DINSDAG T/M ZONDAG 11 TOT 17 UUR
32 • De Witte Raaf 74 • juli-augustus 1998



museale functies als collectievorming, onderzoek en voor
lichting representeren. Wiel Arets, Steven Holl, Toyo Ito, 
Rem Koolhaas, Dominique Perrault, Rafael Vinoly, Tod 
Williams/Billie Tsien, Jacques Herzog en Pierre de Meuron, 
Yoshio Taniguchi en Bernard Tschumi kregen een uitnodi
ging voor de charette die voor de laatste drie resulteerde in 
een finaleplaats. Taniguchi kreeg uiteindelijk de opdracht: 
het museum heeft daarmee voor een welhaast classicistische 
helderheid gekozen. Terwijl zijn landgenoot Toyo Ito het 
Manhattangrid opvat als neutrale onderlegger voor het 
juxtaponeren van losse componenten, met het huidige MOMA 
als een perfecte representant daarvan, kiest Taniguchi voor 
een doorbreken van die neutraliteit met een hiërarchisch 
ruimtelijk concept. Zo wordt de entree aan de te commercieel 
en onrustig bevonden 53ste straat verplaatst naar de 54ste 
straat en verschuift de tuin om zoveel mogelijk zijn centrale 
plaats te behouden tussen twee ‘paviljoens’.
De formulering van de charette-opgave, verslagen van een 
conferentie over de positie en functie van het MOMA in de 
volgende eeuw, evenals de visie van de drie finalisten zijn 
gebundeld in het degelijke boek Imagining the Future of The 
Museum of Modem A rt (in de reeks Studies of Modem Art 7, 
New York, 1998). Geïnteresseerden kunnen beter dit boek 
ter hand nemen dan de tentoonstelling in het NAi bezoeken. 
De tien deelnemers aan de charette komen er namelijk 
bekaaid van af met elk een paneeltje dat in de meeste gevallen 
onbegrijpelijk is vanwege het conceptuele karakter. De hel
dere toelichtingen en uitwerkingen van het boek worden hier 
node gemist. Wel fraai zijn de maquettes en plannen van de 
drie genomineerde ontwerpen.
Het moderne heroverwogen. Ontwerpen voor het Museum of 
Modem Art, New York nog tot 9 augustus in de Balkonzaal 
van het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

TUINHUIZEN. Adriaan Geuze definieerde in zijn sublieme 
analyse van het archetypische Nederlandse rijtjeshuis onder 
meer het belang van de achtertuin: “Het ‘individuele univer
sum van de eigentijdse stedeling’ heeft een tuin die net groot 
genoeg is om de illusie van een vrijstaande schuur te creëren. 
De stedeling moet altijd zijn klompen aan om zijn schuurtje 
te bereiken, hij woont immers ‘buiten’. In de schuur staan 
fietsen en de grasmaaier. De tuin heeft gras voor de kinderen 
en voor de waslijn en een tegelterras tegen het huis. In de tuin 
staan altijd tulpen of narcissen omdat het voorjaar dan eerder 
begint.” Het was 1996 toen Geuze Hollands suburbia minu
tieus documenteerde, maar in zijn beeldverhaal zijn onder
tussen veranderingen in de archetypische tuin te bespeuren. 
Suburbia wordt steeds welvarender: het gras en de betonnen 
30x30 tegels maken plaats voor sierbestrating en dito planten 
van het tuincentrum. En de schuur heeft er een concurrent bij : 
het tuinhuis.
Zes recentelijk ontworpen tuinhuizen van Piet Hein Eek zijn 
op ware grootte te bezichtigen in het Groninger Museum. 
Net als bij zijn project van sloophouten kasten, tentoon
gesteld in het Stedelijk Museum, bepaalt de aard van de 
gebruikte deuren en ramen de vorm en de functie van de 
huisjes. Zo is het type ‘studeerkamerhuis’ een rechthoekige 
doos, waarvan de voorwand compleet bestaat uit open
slaande deuren en de achterwand uit een enorme boekenkast, 
het tuttige 'tearoomtuinhuis' heeft witte kruiskozijnen ter
wijl het 'berging-tuinhuis' voorzien is van twee donker
groene schuurdeuren. Met oppervlakten van gemiddeld vijf
tien vierkante meter en hoogtes tot ruim drieëneenhalve 
meter zul je Eeks tuinhuizen niet aantreffen in een achtertuin 

van een doorsnee nieuwbouwwijk. Daar staan voornamelijk 
tuinchaletjes die bij de doe-het-zelf-zaken als bouwpakket 
verkocht worden. SFB- Vastgoed gaf drie architectenbureaus 
de opdracht hiervoor een betaalbaar alternatief te ontwerpen. 
Koers Zeinstra van Gelderen, winnaars van de Europan
prijsvraag, kwamen met een spraakmakend 'tuimelhuis', dat 
op zes wijzen gekanteld kan worden en Van Eeks verschil
lende typen in een half zo kleine ruimte als het ware samen
voegt. Het levert een sculpturale buitenkant op, maar een 
benauwend interieur vol hoekjes en gaatjes. Ironisch genoeg 
is juist Cepezeds bouwdoos, bestaande uit standaardprofielen, 
panelen en accessoires die naar eigen voorkeur samengesteld 
kunnen worden, het meest flexibele en daarom meest eigen
tijdse ontwerp.
Tuinhuisjes van Piet Hein Eek is tot 6 september in het 
Groninger Museum, Museumeiland 1,9700 ME Groningen 
(050/366.65.55). Drie tuinhuizen loopt als buitenexpositie 
tot 20 september bij het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

VAN NIEUKERKENS. Op een presentatietekening uit 
1950 van het in 1911 tot hotel verbouwde 17de-eeuwse 
buiten De Voorst, bij Warnsveld, zijn wonderlijke combina
ties te zien. Gasten komen aan in koetsen, Vermeer-achtige 
melkmeisjes maken een babbeltje met elkaar en kwispelende 
hondjes lopen tussen talloze auto’s heen en weer. Het 
architectenbureau Van Nieukerk, opgericht in 1887 door 
Jacobus van Nieukerk en tot 1960 voortgezet door zijn beide 
zonen was ingehaald door de tijd. Rond de eeuwwisseling 
gerespecteerd om zijn rijk geornamenteerde en ambachte
lijke ontwerpen, werd het bureau steeds meer gemarginali
seerd. Opdrachtgevers konden zich deze bewerkelijke bouw- 
wij ze niet meer permitteren. Al in 1913 ontstond een conflict 
over het bekendste werk van de Van Nieukerkens, het 
Koloniaal Instituut in Amsterdam, het huidige Tropen
museum. Toch laat de oeuvrecatalogus van het BONAS 
(Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse 
Architecten en Stedenbouwkundigen) nog tot in de jaren ’50 
een goed gevulde opdrachtportefeuille zien, zij het de laatste 
jaren voornamelijk restauraties. Het is de vraag of de Van 
Nieukerkens dan ook als een uitzondering van hun tijd 
moeten worden gezien, zoals in de tentoonstelling en de 
oeuvrecatalogus gesteld wordt.
Marie van Nieukerk ontwierp in 1939 en de oorlogsjaren 
ideaalsteden, ‘Lichtende beelden in somber getij’, kruisin
gen tussen de middeleeuwse marktstad, Venetië en de 19de 
eeuwse wereldtentoonstelling. Maar hij was niet de enige die 
de middeleeuwse kathedraal nog steeds als symbool zag van 
de ideale samenleving, waarbij kunst een nog vanzelfspre
kend segment invulde. Nederlands voorman van de CIAM, 
C. van Eesteren, gebruikte in 1948 in zijn inaugurale rede in 
Delft dezelfde metafoor. En in de wederopbouwplannen 
voor Rotterdam is eenzelfde verlangen te zien naar een 
geordende samenleving, met kunst als een van de bindmid
delen. Van Nieukerks aanklacht tegen de wederopbouw 
(“goed georganiseerd goedkoop, zonder liefde tot de vele 
vakken welke de bouwkunst schraagden”) werden in een wat 
eigentijdsere bewoording door de Forum-generatie herhaald. 
De kolderiek aandoende historiserende vormentaal van 
Van Nieukerk is wellicht een extreme uitwerking van een 
gedachte die op veel bredere schaal en in verschillende nuan
ces leefde, in plaats van een volstrekt geïsoleerd fenomeen. 
De wereld van de Van Nieukerkens tot 26 juli in de Balkon
zaal van het Nederlands Architectuurinstituut, Museum
park 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

WIE IS ER BANG VOOR HET LEGE PROGRAMMA? 
De Eo Wijers Stichting, opgericht om ontwerpen op boven
lokaal schaalniveau te stimuleren, formuleerde voor haar 
vijfde prijsvraag de opdracht een toekomstvisie te ontwikke
len voor Noord-Nederland. Met het motto Wie is er bang 
voor het lege programma? wordt afstand gedaan van het 
gebruikelijke ordeningsbeleid om Noord-Nederland als pro
bleemgebied te benaderen. Bij de negen bekroonde ontwer
pen is ter ontlasting van het overvol bevonden West-Neder- 
land geen spreidings- of overloopscenario te vinden. De 
meeste inzenders lijken zich te hebben laten leiden door 
Hans Magnus Enzensbergers voorspelling, dat in de toe
komst de strijd om de verdeling niet meer om consumptie
goederen zal gaan. Als snelle auto’s en gouden horloges 
inmiddels op iedere straathoek te krijgen zijn, worden ele
mentaire levensbehoeften als rust, schoon water en genoeg 
ruimte prioriteit. Kortom Noord-Nederland gaat met zijn 
relatieve leegte een glanzende toekomst tegemoet.
Het voorstel van Sunville pasticheert dit serene eco-Noor- 
den. Een private firma least ‘Sunvilles’ aan de nomadische 
wereldburger die tot rust wil komen in de bossen bij zee met 
onder handbereik een universiteit, workout/gym, activity
center en casino. Deze enclaves voor de happy few komen 
onwillekeurig realistischer over dan de doorgaans plichtma
tige verkenning van alle mogelijke scenario’s en combina
ties daarvan. Gedeelde eerste prijswinnaar Wadland laat het 
eco-Noorden tot de verbeelding spreken met een concentra
tie van de rundveehouderij in een tiental ranches en grote 
kuddes in uitgestrekte velden. Enkele gerichte doorbraken in 
de bestaande zeewering laten de Waddenzee doordringen tot 
aan Alkmaar, Leeuwarden en Groningen. Concentratie van 
alle recreatie in een nieuw ontworpen ‘Zomerstad’ in zee is 
echter een zwaktebod om dit spectaculaire landschap leeg te 
houden. De andere eerste prijswinnaar Aura heeft ervoor 
gekozen de opgave in alle complexiteit te benaderen. Snelle 
transportmiddelen en telematica zorgen dat het Noorden 
economisch de boot niet mist, maar zonering waarborgt ook 
het behoud van delen van het oude cultuurlandschap. Hoge 
dichtheden en wonen in het groen, permanente structuren en 
mobiele zomerhuizen. Waar Rem Koolhaas krachttermen 
als Bigness inzet om complexiteit nog zichtbaar te kunnen 
maken, is hier in een kraakhelder concept het ontwerp juist 
opgelost in een onzichtbare stad: het gelaagde territorium 
‘Aura’.
Niet bang voor het lege programma! Toekomstvisies voor 
Noord Nederland tot 31 juli in het Centrum voor Architec
tuur en Stedenbouw, Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen 
(050/3679111). (P.B.)

Fotografie

RODOLPHE JANSSEN. Een van de zeldzame plaatsen in 
België waar op een vrij consequente en internationaal 
compatibele manier met fotografie wordt omgegaan, is de 
Brusselse Galerie Rodolphe Janssen. Na eerder dit jaar al 
met een stevige presentatie uit Women are beautiful van 
Winogrand te hebben uitgepakt, volgt deze zomer een 
accrochage van een dertigtal foto’s uit het eigen bestand. 
Daaronder een aantal klassiekers waarvan het zien wellicht 
pijn zal doen aan de ogen van menig fotomuseummedewerker. 
Naast een van Winogrands parels uit Women..., de vrouw in 
het reflecterende winkelraam, zijn er ook beelden van William 
Klein, Bill Brandt, Horst P. Horst of Lynn Davis te zien. Van 
Edward Weston worden er een aantal reprints verwacht,
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gemaakt door zijn zoon Cole: een archetypische paprika 
bijvoorbeeld of een naakte Tina Modotti. Opvallend in dit 
gezelschap is de vaak behoorlijk melige Franse charme- 
fotograaf Jean-Loup Sieff, van wie onder meer een grand nu 
au musée te kijk hangt en met wie een tentoonstelling en een 
boek (met uitgeverij La Lettre Volée) op stapel staat. Voor 
het steviger, obsessionele werk is er opnieuw materiaal uit 
Larry Clarks Teenage Lust en dit keer ook een paar 
fetisjistische kleinoden van Pierre Molinier.
Photographies', tot 25 juli in Galerie Rodolphe Janssen, 
Livornostraat 35, 1050 Brussel (02/538.08.18). Tot die da
tum wordt ook de tentoonstelling Streetworks van Philip- 
Lorca di Corcia verlengd. (E.E.)

JITKA HANZLOVA. Haar oeuvre is klein en lijkt door
zichtig eenvoudig. Het bestaat tot dusverre uit twee reeksen 
kleurenfoto’ s, twee boeken. De eerste serie heet Rokytnik en 
verzamelt mensen, dingen en omgevingen van een landelijk 
dorp in Tsjechië, het meer recente project heet bewohner en 
richt een analoge blik op een Duitse grootstad. Het urbane 
versus het rurale... Hoewel beide reeksen deze voor de hand 
liggende tegenstelling wel aanraken, vertonen alle beelden 
echter vooral een merkwaardige continuïteit.
Jitka Hanzlovâ (1958) is zowat vijftien als ze haar geboorte
dorp Rokytnik verlaat voor andere oorden in het toenmalige 
Tsjecho-Slowakije. In 1983 krijgt ze asiel in Duitsland. Daar 
gaat ze aan het fotograferen. Aanvankelijk gooit ze zich op 
de fotojoumalistiek: kritische thema’s, zwart-wit. Zo werkt 
ze een tweetal jaar aan een reeks over een met sluiting 
bedreigde school waar asielzoekers een diploma middelbaar 
onderwijs kunnen halen. Het weekblad Stem publiceert de 
foto’s, maar de wijze waarop en de ultieme consequenties 
van het journalistieke bestaan - nieuwswaarde, vluchtigheid 
en deadlines - blijkt dan al te botsen met haar beelden. Exit 
fotojoumalistiek. In de loop van de volgende jaren keert ze 
met regelmaat terug naar haar geboorteplaats, fotografeert er 
en probeert de beelden de tijd te laten om zichzelf uit te 
wijzen. Van horizontaal kantelen ze na een tweetal jaar 
uiteindelijk allemaal naar een opstaand beeldvlak, zwart-wit 
wordt kleur - “omdat de kleuren in Rokytnik zo kleurloos 
lijken...” - en pas geleidelijk aan komen portretten het 
aanvankelijke monopolie van stillevens en landschappen 
doorbreken. Het Rokytnik-boék. dat in 1997 uitkomt, geeft 
tussen het eerste en laatste beeld - een revival van het 
fotografisch zo uitgeputte motief van de waslijn! - voor het 
overgrote deel de dorpsbewoners te zien, met als onregelma
tige interpunctie zo nu en dan een enkel beeld van een hoopje 
brandende herfstbladeren, een braadspit, een slaapkamer of 
een afgebroken plasticbloem. De beelden zelf maken de 
achter in het boek opgenomen tekst van L. Fritz Gruber voor 
het grootste deel redundant. Toch suggereert hij terecht dat 
achter het schijnbaar pretentieloze, de ‘nederige beperking’ 
van deze foto’s, een treffende ‘welsprekendheid’ schuilgaat. 
Een ingetogen welbespraaktheid die zich in hoofdzaak richt 
op het introduceren van noties als ‘tijd’, ‘afstand’ en vooral 
‘verstilling’ in de beelden zelf. Ook in het in 1996 gepubli
ceerde bewohner stemt Hanzlovâ haar waarneming van 
mensen, dieren en dingen in een niet nader genoemde, maar 
herkenbare Duitse stad, hierop af. Al ‘verklaart’ het wellicht 
slechts voor een stuk mijn indruk dat Jitka Hanzlovâ met 
deze foto’s zowel de meest vanzelfsprekende en tegelijk erg 
onverwachte beelden van een stad biedt, die ik de laatste tijd 
te zien kreeg.
Een selectie uit bewohner is elke vrijdag en zaterdag tot 25 juli 
te zien in db-s fotografie, Vlaamse Kaai 76b (binnenkoer),
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Jitka Hanzlovâ

Zonder titel (Mâdchen im pink Kleid), kleurenfoto, 1996

2000 Antwerpen (03/237.83.05). Beide boeken zijn een aan
rader: Rokytnik verscheen als catalogus bij een tentoonstel
ling in Museum SchloB Hardenberg, 1997 en bewohner is 
een uitgave van Richter Verlag Düsseldorf, 1996. (E.E.)

MODEFOTOGRAFIE. Sommige Nederlandse museum
directeuren zijn misschien de kluts een beetje kwijt, Alexander 
van Grevenstein spant toch echt de kroon. Aanvankelijk 
moest zijn nieuwe Bonnefantenmuseum een tempel voor 
Grote Kunst worden, voor werk van Baselitz, Fabro en Serra, 
dat in het gebouw van Aldo Rossi tegen de boze en vulgaire 
buitenwereld in bescherming zou worden genomen. Nadat 
het museum echter door tegenvallende bezoekersaantallen 
gedwongen werd om Limburgse hoempa-orkesten binnen te 
laten, lijken alle elitaire dromen definitief vervlogen. Aldus 
worden de heilige hallen nu onder de titel Fabrica ingeno
men door reclamefoto' s op billboard-formaat van Benetton- 
propagandist Oliviero Toscani. Eindelijk museale erkenning 
voor de man die beweert dat hij in feite kunstenaar is, geen 
reclamejongen. Zijn succes berust vooral op het opvallend en 
liefst controversieel uitbeelden van de cliché-geboden van 
de hedendaagse MTV-moraal, waartoe multiculturaliteit, 
veilig vrijen, pacifisme en bovenal zelfexpressie in de vorm 

van een leuke lifestyle behoren. Wat als billboard functio
neert, kan echter in een museum niet noodzakelijkerwijs de 
aandacht vasthouden. Hoeveel zou Benetton over hebben 
gehad voor het inrichten van deze culturele etalage?
Het Nederlands Foto Instituut richt zich ondertussen op de 
voorhoede van de Nederlandse modefotografie, die zich op 
het grensvlak van (autonome) beeldende kunst en (dienende) 
modefotografie beweegt en beelden maakt waarin de mode 
vaak niet meer de hoofdrol lijkt te spelen. Rauw op het lijf 
heet de expositie, maar deze vorm van fotografie is hoog
stens het conservatieve deel van het beroepsveld rauw op de 
maag gevallen. Zij is uitermate gelikt, hyperreëel; onwerke
lijk ook als zij dat juist niet probeert te zijn, zoals in het geval 
van de verbeten pijpende of door meerdere zwarte mannen 
gebefte vrouwen van Carli Hermès. Comelie Tollens flirt 
nadrukkelijk met decadentie en een zweempje kinky sex, 
terwijl bij Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin het al 
dan niet digitaal gemanipuleerde fotomodel volledig tot een 
synthetische, steriele paspop is gereduceerd, en paradoxaler- 
wijs juist daardoor meer de aandacht trekt dan de kleren. 
Evenwel gaat het bij Van Lamsweerde en Matadin net als bij 
het leeuwendeel van het overige werk op Rauw op het lijf om 
in wezen veilige afwijkingen van de normen van de geijkte 
modefotografie. De hedendaagse media hebben immers voort
durend nieuwe opwindende beelden nodig, en deze fotogra
fen voorzien daarin. Zij participeren in een consumptie
cultuur die afwijkingen moeiteloos absorbeert en de schijn 
van ‘kritische vragen’, van ‘doorbroken taboes’ en van 
‘vernieuwing’ juist voortdurend nodig heeft. De kunstwereld 
zou zich toch nog eens moeten afvragen of de modesector 
haar zoveel te bieden heeft als de laatste tijd vaak wordt 
gedacht.
Fabrica, Colors of Benetton tot 6 september in het Bonnefan- 
tenmuseum, Avenue Céramique 250, Maastricht (043/ 
329.01.90). Rauw op het lijf tot 9 augustus in het Nederland 
Foto Instituut, Witte de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam 
(010/213.20.11). (S.L.)

BORIS MICHAILOV. Woont en werkt in de Oekraïnse 
stad waar hij in 1938 geboren werd: Charkov. Hij wordt er 
technisch ingenieur en vanaf het eind van de jaren ’60 leert 
hij er zichzelf fotograferen. Rond die tijd gaat hij ook deel 
uitmaken van een groep fotografen, kunstenaars, weten
schappers en technici, die zich in alle stilte als nieuwe sovjet- 
intelligenzija willen profileren. Fotografie beschouwen ze 
als een “onafhankelijke, creatieve act, bepaald door de 
behoefte om op een persoonlijke, individuele manier een 
dialoog aan te gaan met de onmiddellijke omgeving”. Hun 
invloed op de eigentijdse Russische fotografie weegt door. In 
eigen land wordt Michailov al rond 1981 een beroemdheid, 
onder meer door een blijkbaar opgemerkte deelname aan een 
driedaags panelgesprek over ‘Mogelijkheden in de fotogra
fie’, dat terloops ook de negentigste verjaardag van de 
geboorte van Rodtchenko wilde herdenken. Michailov komt 
er naar voor als een van de eerste conceptueel werkende 
fotografen van de voormalige Sovjet-Unie. In het westen 
dringt zijn werk een stuk later en zelfs gedurende de 
perestroika aanvankelijk mondjesmaat door. Zo neemt hij in 
1989 bijvoorbeeld met een paar foto’s deel aan een door 
Europa reizend overzicht van hedendaagse fotografie uit de 
Sovjet-Unie of zijn'in 1990 enkele werken van hem te zien 
op de tweede Fotografie Biënnale van Rotterdam. Een om
vattend retrospectief komt er pas in 1995-’96 in Portikus 
Frankfurt en de Kunsthalle Zürich. Deze zomer toont het 
Stedelijk Museum in Amsterdam negen series die een beeld
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geven van Michailovs oeuvre van de afgelopen dertig jaar. 
Die reeksen lijken erg heterogeen: er zijn zowel burleske 
mise-en-scènes in de studio als snapshots met vluchtige 
bijschriften in potlood, ingekleurde portretten of panorami
sche - sepia of blauw getoonde - stadsbeelden of nadrukke
lijk geposeerde opnamen van lichamen. Werken die toch dit 
gemeen hebben dat ze zich allemaal ergens ophouden tussen 
de polen ‘document’ en ‘expliciete enscenering’. En die heen 
en weer botsende, maar gecontroleerde polariteit maakt 
Michailovs werk bij momenten interessant. Zeker als we 
deze foto’s tegen het licht houden van waar ze vandaan 
komen: de jaren ’70, het zoeken om wars van het opgelegde 
sociaal-realistische dogma op een zo consequent (én speels- 
humoristisch) mogelijke manier aansluiting te vinden bij de 
‘onmiddellijke omgeving’ : een stad, Charkov, en haar bewo
ners onder het sovjetregime. Zo geeft de Rode Serie, 1968- 
’75, een tragikomisch beeld van een maatschappij die in die 
dagen tot in het absurde wordt overheerst door het rood van 
vlaggen, van politieke banieren, muurschilderingen en tek
sten. Sandwich, 1969-’81 en vooral Sots Art, 1975-’86 zijn, 
aldus Hripsimé Visser, dan weer te beschouwen als een soort 
sovjetpendanten van de Amerikaanse pop art.
Ilya Kabakov is een vriend van Boris Michailov en hij 
inspireerde de fotograaf onder meer tot de serie Onvoltooid 
proefschrift uit 1984, een verzameling van snapshots, op A4- 
tjes geplakt en voorzien van handgeschreven commentaren 
over politiek en kunst, over het leven en de liefde. Om d&fond 
van zijn werk te verwoorden, grijpt Michailov overigens 
terug naar een formulering van Kabakov. De beelden die 
Michailov tot stand brengt, willen datgene wat afgebeeld 
wordt niet op één betekenis vastpinnen, maar ook andere 
dimensies van binnenuit openbreken, ze willen nuances 
aanbrengen en een zin voor het absurde, voor een soort 
humor tegen beter weten in. “De introductie van het ‘idioot’ - 
subjectieve in een objectieve omgeving, met de bedoeling 
deze te ontmaskeren,” noemt Michailov het in de woorden 
van Kabakov. In een bespreking van Michailovs Portikus- 
tentoonstelling gaat Kerstin Braun hierop door. Het is hen 
dus niet te doen om een adequate, objectieve beschrijving 
van de wereld of van mensen, maar om de ervaring van de 
menselijke eindigheid, “die eine Überschreitung der Gren
zen der Welt und damit eine unabhângige Betrachtung von 
auBen unmöglich macht”. Zoals in de Russische literatuur
traditie schrijvers als Gogol, Dostojewski of Tsjechov de 
spot dreven met het moderne geloof in een wetenschappe
lijke, morele en filosofische beheersing van de wereld, zo 
hekelt de Russische kunst van de jaren ’70 en ’80 zowel het 
socialistisch realisme - en haar aanspraak op de Waarheid - 
als de ‘klassieke modernen’, die ervan overtuigd waren dat 
ze de innerlijke ervaringen van de kunstenaar écht konden 
weergeven. Daarnaast wijst Braun ook kort op de invloed 
van het structuralistische en poststructuralistische denken. 
Het denken over cultuur als een geformaliseerd tekensysteem 
bracht de kunstenaars van de ‘Soz-Art’ of de conceptuelen in 
Moskou ertoe om de officiële sovjetvormentaal als een 
neutraal, esthetisch teken in te palmen en te gaan manipule- 

■ ren. In de jaren ’70 al kwamen er in die zin connecties tot 
stand tussen een aantal fotografen, die teruggrepen naar de 
Russische avant-gardistische fotografie uit de jaren ’20 en 
tegelijk op de hoogte waren van de nieuwste stromingen in 
het westen. Contacten, zoals deze tussen Kabakov en 
Michailov bijvoorbeeld, droegen tegelijk bij tot de ontwik
keling van conceptuele strategieën in de fotografie, waarbij 
het sociale element wel steeds uitgesproken op de voorgrond 
bleef. In die zin gaat Michailov zijn ‘reportages’ bijvoor-
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beeld ‘speels bewerken’, zodat het mogelijk wordt om “een 
reportage die met ‘historische’ bedoelingen gemaakt werd 
om te plooien en als een blik op de actuele verhoudingen en 
realiteiten te presenteren”. Zo willen de in eerste aanleg 
documentaire series U Zemli(Bij de grond), 1991 enSumerki 
(In de schemering), 1993 de gevolgen in beeld brengen van 
de onafhankelijkheid en het ontbreken van een effectief 
bestuur voor de bewoners van Kiev en Charkov. Naast de 
sombere toonzetting die Michailov leent van Maxim Gorki’ s 
toneelstuk Na dne (Op de bodem), waarin deze in 1902 al het 
tsaristische Rusland te kijk zette - breekt hij ook het beperkte 
fotografische standaardkader open tot een panoramisch beeld
vlak, dat eens het geprint is nog met blauwe of bruine 
pigmenten wordt getint. Het nostalgische karakter dat de 
beelden zo op het eerste gezicht meekrijgen, wordt al vlug 
achterhaald door de dramatische of absurde taferelen die zijn 
vastgelegd.
Met een stipendium van de DAAD verbleef Boris Michailov 
recent voor een langere periode in Berlijn. Toen hij vorige 
zomer terugkeerde naar Charkov, bleek de stad er nog erger 
aan toe. Hripsimé Visser in het bij deze tentoonstelling 
horende Cahier: “Uit ontzetting over het groeiende leger

daklozen waaronder veel kinderen, begon Michailov hen te 
fotograferen op een tegelijkertijd respectvolle en 
ontluisterende manier. Mannen, vrouwen en kinderen zijn 
vastgelegd in poses die doen denken aan details van 19de- 
eeuwse oorlogstaferelen, aan volkse interpretaties van reli
gieuze schilderingen, aan sociaal-realistische drama’s”.
Tot 16 augustus in het Stedelijk Museum, Paulus Potter
straat 13,1071 CX Amsterdam (020/53732.911). (E.E.)

ALBERT RENGER-PATZSCH. Dat hij in het begin van 
de jaren ’20 samen met Moholy-Nagy een van de boegbeel
den van de Duitse Nieuwe Zakelijkheid was en dat zijn 
rigoureuze werkprincipes - die hij tot het einde van zijn 
loopbaan trouw bleef - van levensbelang bleken voor de 
Bechers en hun leerlingen, werd in eerdere tentoonstellingen 
en publicaties al danig beklemtoond. Met een recente studie 
van Rainer Stamm en een tentoonstelling brengen Ann en 
Jürgen Wilde, die het Renger-Patzsch Archiv beheren, sa
men met de SK Stiftung Kultur in Keulen de beginjaren van 
Patzsch onder de-aandacht.
Het was in een uitgeverij dat Albert Renger Patzsch (1897- 
1966) zijn fotografische loopbaan begon, als medewerker
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van schrijver en ‘biosoof Ernst Fuhrmann. Fuhrmann werd 
in 1919 door mecenas Karl Ernst Osthaus naar Hagen ge
haald als directeur van het Deutsches Museum fur Kunst in 
Handel und Gewerbe en van het Folkwang-Verlag, de aan 
het gelijknamige Hagense privémuseum van Osthaus ver
bonden uitgeverij. Na de dood van Osthaus in 1921 brengt 
Fuhrmann de uitgeverij over naar Darmstadt en zet ze vanaf 
1923 voort als Auriga-Verlag, een bescheiden latinisering 
van zijn eigen naam. Al een jaar daarvoor was de uitgever 
begonnen met de uitbouw van een fotografisch archief, dat in 
eerste aanleg de bedoeling had om zijn eigen biosofische 
inzichten, zoals hij die onder meer in zijn boekenreeks Die 
Welt der Pflanze zou neerschrijven, ook visueel te onderzoe
ken en te ondersteunen. Ook Renger-Patzsch die vanaf 1920 
voor het Folkwang-Verlag aan de slag was met het fotogra
feren van etnografische verzamelingen, wordt daarbij inge
schakeld. Fuhrmann weet heel precies hoe hij zijn planten 
verbeeld wil zien en regisseert zijn fotografen met strakke 
hand. “Hij heeft me leren kijken,” zou Patzsch later over 
Fuhrmann gezegd hebben. Kunsthistoricus Rainer Stamm 
suggereert zelfs dat in deze strak gestuurde eerste werk
ervaring de kiem ligt van Renger-Patzschs latere cultivering 
van een “objectieve fotografie, die in de eerste plaats de 
veelzijdigheid en de specifieke structuur van de werkelijk
heid zo exact en ongekunsteld mogelijk wilde vatten”. In elk 
geval hebben een aanzienlijk deel van deze vroege opnamen 
hun oorspronkelijke populair-wetenschappelijke en achter
haalde ‘biologistische’ context duidelijk overleefd en kun
nen de plantenfoto's, die Renger-Patzsch samen met colle
ga’s als Fred Koch, Lotte Jacobi, Else Thalemann en Dore 
Barleben bezorgde voor de boekdelen van Die Welt der 
Pflanze, met de nodige nuanceringen, als ‘incunabelen’ van 
de fotografische Nieuwe Zakelijkheid beschouwd worden. 
In de tentoonstelling worden 120 originele prints uit het 
inmiddels her en der verspreide Auriga-beeldarchief op
nieuw samengebracht. De samenwerking tussen Renger- 
Patzsch en Fuhrmann eindigt met het eerste individuele 
Renger-Patzschboek - Das Chorgestühl von Cappenberg - 
dat in 1925 nog door het Auriga-Verlag wordt uitgegeven. 
Daarna gaat Patzsch zijn eigen weg. In 1928 publiceert hij 
Die Welt ist schön, dat vrijwel meteen als bijbel van de 
Nieuwe Fotografie zal worden opgepikt.
Die Welt der Pflanze. Photographien von Albert Renger- 
Patzsch und dem Auriga-Verlag: tot 26 juli in Die 
Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, lm Media
park 7, 50670 Köln (0221/226.59.00). Parallel met deze 
tentoonstelling is er werk van drie jonge kunstenaars te zien: 
Natascha Borowsky, Claus Goedicke en Simone Nieweg. 
(E.E.)

SANDY SKOGLUND. Maakt naar verluidt amper één foto 
per jaar. Aan dat ene beeld gaat dan wel maandenlang 
meticuleus gesleutel aan bizarre installaties vooraf, die wel
licht enkel denkbaar waren in het pre-digitale fototijdperk. 
Vanaf de vroege jaren ’80 passeerde het werk van deze 
Newyorkse met regelmaat in Europa. Zeker op de in die 
dagen welig tierende presentaties van geënsceneerde of 
‘gefabriceerde’ fotografie mocht zij nooit ontbreken. 
Radioactive cats uit 1980 is zo één van die behoorlijk 
archetypische beelden van haar. 25 appelgroene terracotta- 
katten dringen de muisgrijze woonkamer van een bejaard 
echtpaar binnen. Of in het (al even foeilelijke) Maybe babies 
uit 1983 krioelen een twintigtal rozige borelingen op en om 
een aardebruine chalet, terwijl vanachter het goudgelig ver
lichte raam van het houten huis een oude man onbewogen 
staat toe te kijken. Eveneens beschikbaar zijn knalrode 
vossen in de monochrome ontbijtlounge van een hotel, 
okerkleurige wraakzuchtige goudvissen, dreigende kleer
hangers, vervaarlijke koffielepels in twee kleuren, enzomeer. 
Sandy Skoglund neemt in elk geval haar hallucinant barokke 
oeuvre serieus. Wat ze eigenlijk wil doen, zegt ze, is alle
daagse scènes uit de Amerikaanse middle-class opblazen tot 
surreële, groteske visioenen van angst, vervreemding, isola
tie. Het kan verkeren. Onder de infantiele titel Sandy au pays

LEWIS CARROLL. Is het pseudoniem waarmee de Britse 
wiskundige en Oxfordprofessor Charles Lutwidge Dodgson 
(1832-1898) wereldberoemd werd als auteur van de 
(kinderboeken Alice ’s adventures in Wonderland ( 1865) en 
Through the looking glass (1871). Naar aanleiding van de 
honderdste verjaardag van zijn overlijden brengt de Londense 
National Portrait Gallery in herinnering dat Carroll ook een 
indrukwekkend Victoriaans amateurfotograaf was. Het 
duurde nochtans tot 1949 eer dit oeuvre van pakweg zeven
honderd beelden door de fotohistoricus Helmut Gemsheim 
werd herontdekt en omstandig beschreven. Maar hij gaf 
Lewis Carroll dan ook meteen een plaats ter hoogte van 
andere 19de-eeuwse grootheden als Hill en Adamson of 
Julia Margaret Cameron. Dankbaar materiaal om zicht te 
krijgen op Carrolls fotografische bezigheden en motieven

Lewis Carroll

Alice Pleasance Liddell as a beggar girl, 1850s

des merveilles haalde het Musée des Beaux Arts in Bergen de 
première in huis van een door heel Europa reizend Skoglund- 
retrospectief. Niet enkel een aantal van de hogervermelde 
foto’ s zullen in Bergen te zien zijn, maar ook werktekeningen 
en zelfs de ‘echte’ groene katten krijgen er een nieuwe mise- 
en-scène in de plaatselijke Sint-Joriskapel. Walking on 
eggshells (1997) heet de meest recente realisatie van Sandy 
Skoglund, en daarvan wordt naast het uiteindelijke beeld ook 
een film gedraaid die ‘the making of...’ op de voet volgt. 
Voor de rest is Bergen best een aardig, zonnig provinciestadje. 
Tot 13 septemberinhetMuséedés Beaux-Arts, Rue Neuve 8, 
7000 Bergen (065/40.53.08) met een bijbehorend boek met 
teksten van Robert Rosenblum, Carol Squiers, Anne Sievers 
en Linda Muehlig. (E.E.)

zijn de talloze brieven en de dagboeken die hij minutieus 
bijhield. Carroll komt erin naar voor als een excentrieke, 
mensenschuwe man die het gezelschap van kinderen veruit 
verkoos boven dat van zijn intellectuele collega’s. “Children 
are three-fourth of my life and their presence has a 
tremendously refreshing effect on my spirit.” Zijn foto’s van 
kinderen horen inmiddels ook veruit tot de bekendste van 
zijn beelden, toch fotografeerde Lewis Carroll daarnaast een 
aanzienlijke portrettengalerij bij elkaar van bisschoppen, 
Oxfordprofessoren, schrijvers, kunstenaars (zoals John Rus
kin of Dante Gabriel Rossetti), acteurs en actrices. Portretten 
die voor die dagen vrij uitzonderlijk waren omdat Carroll 
steeds een ‘natuurlijke’ achtergrond gebruikte in plaats van 
het obligate geschilderde decor en omdat hij, ook al anders 
dan veel zijn collega’s, nooit enige foto retoucheerde. Zo 
meticuleus en rationeel als hij op technisch en compositorisch 
vlak tewerk ging, zo passioneel leek hij begaan met zijn 
'lievelingsmodellen', zijn “child friends” zoals hij ze zelf 
noemt. Zijn kindsterretje was het dochtertje van de rector van 
de universiteit, Alice Liddell, voor wie hij zijn beroemde 
boeken zou schrijven en die hij leert kennen in 1856, het jaar 
dat hij begint te fotograferen. Alice Liddell figureert in tal van 
opnamen, zij is bijvoorbeeld het ‘bedelaresje’ op een van 
Carrolls bekendste foto’s. Geleidelijk aan raken de kinder
portretten meer en meer geënsceneerd, hij laat ze zich verkle
den en allerlei, vaak exotische toneeltjes opvoeren. Carroll 
lijkt er ook steeds meer de voorkeur aan te geven om de meisjes 
naakt - ‘as nature intended’ - te portretteren. “.. .1 should like 
to know exactly what is the minimum of dress I may take her 
in, and I will strictly observe the limits. I hope that at any rate, 
we may go as far as a pair of bathing-drawers, though for my 
part I should much prefer doing without them...,” schrijft hij 
aan de moeder van een potentieel modelletje.
In de zomer van 1880 stopt Lewis Carroll van de ene dag op 
de andere met fotograferen, een beslissing die in zowat alle 
fotohistorische overzichtswerken de stempel ‘mysterieus’ 
meekrijgt. Eén mogelijke verklaring wordt gezocht in een 
fototechnische vernieuwing die rond die tijd opgang maakt 
en die de ‘natte collodion’-methode, waar Carroll bij zwoer, 
opzijschoof. Onzin, zeggen anderen, hij wilde zich op zijn 
vijftigste voluit op zijn grootste talent gaan toeleggen, en 
enkel nog schrijven. Dat hij uiteindelijk misschien toch in de 
problemen is geraakt met de ouders van zijn modelletjes, 
wordt eveneens gesuggereerd. En weerlegd door Carroll- 
kenner en samensteller van deze tentoonstelling, Colin Ford, 
die ook de ongepubliceerde dagboeken doornam en behalve 
occasionele aanvaringen met preutse ouders geen spoor van 
een schandaal terugvond (al meldt hij tussen haakjes wel 
“that there appear some volumes and pages missing”). 1880, 
tenslotte, blijkt ook het jaar te zijn waarin Alice Liddell in het 
huwelijk treedt.
Lewis Carroll: Through the Viewfinder: van 10 juli tot 
11 oktober in de Photography Gallery, National Portrait 
Gallery, St Martin’s Place, London WC2HOHE (0171/ 
306.0055 ext.241). (E.E.)

Publicaties
' _________________-____-

TOM CLAASSEN & MARIA ROOSEN. Er is een ware 
golf ontstaan van verzorgde kleine publicaties over Neder
landse kunstenaars. Niet alleen Stichting Artimo en de Stich
ting New Sculpture Museum zijn op dit vlak actief, ook 
galeriehouder Fons Welters ontpopt zich als uitgever. Voor 
het recente aan Merijn Bolink gewijde boekje werkte hij 
samen met voomoemde Stichting Artimo, maar hij opereert 
ook solo, zoals bij de nieuwe uitgaven over Tom Claassen en 
Maria Roosen. Beide boekjes bevatten nagenoeg het gehele 
oeuvre van de betreffende kunstenaar in kleur, alsmede een 
inleidende tekst. Wat dat laatste betreft heeft Claassen met de 
Zweedse criticus Pontus Kyander het betere lot getrokken. 
Kyander plaatst Claassens werk kort in de geschiedenis van 
de moderne beeldhouwkunst, met name wat betreft de afzeg
ging aan de sokkel en bijgevolg het letterlijk op voet van

MARIA CAPELO 
ELLEN CANTOR 
MAUREEN GALLACE 
ELKE KRYSTUFEK 
ZOE LEONARD 
KEN LUM
VALERIE MANNAERTS 
MARIANNE MULLER 
COLLIER SCHORR 
BEAT STREULI 
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
Tijdens de zomer alleen op afspraak
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Maria Roosen

Spiegelborsten aan de pruimenboom, 
tijdens de opening van Slow Whoop Siren, 

Galerie Fons Welters, 1994, foto: Erik van den Boom

gelijkheid plaatsen van het beeld en de beschouwer. Hij wijst 
echter - terecht - ook op de humor in Claassens werk. Humor 
speelt niet alleen in de meer figuratieve werken een rol, zoals 
de vier op een dakrand gezeten, ridicuul dikke en karikatu
rale vogels van brons, waarvan er drie een gouden ketting 
omhebben; ook de meest abstracte of concrete werken, zoals 
de enorme ballon van latex die vorig jaar bijna de ingang van 
Galerie Fons Welters versperde, hebben vaak een lichtelijk 
grotesk karakter. Typerend voor Claassen is ook dat het 
materiaal vaak niet in overeenstemming is met de omvang: 
monumentale werken blijken uiterst fragiel en vergankelijk 
te zijn. Claassen geeft zich aldus rekenschap van de para
doxen en problemen waarmee de beeldhouwkunst ofwel het 
‘ruimtelijk werk’ heden ten dage zit opgezadeld, zonder dat 
zijn werk een oefening in probleemoplossen wordt.
Het boekje van Roosen heeft de titel Ziezo. De achterflap 
licht toe: “(zee-zo, the intonation varies), Dutch exclamation 
when something is finished or ready: ziezo! (there we are), 
that is done; Ziezo! now we can begin.” Het tekstgedeelte is 
nogal teleurstellend: Bianca Stigter meende het werk van 
Roosen kennelijk beter te kunnen benaderen met een reeks 
losse observaties dan met een coherent betoog. Daar zitten 
enkele goede passages tussen, maar Roosen had beter ver
diend, en dit verder voorbeeldige boekje eveneens. Als men 
in het afbeeldingsgedeelte het oeuvre aan het oog voorbij laat 
trekken, blijkt weer eens hoe eenzijdig vaak over Roosen 
wordt geschreven. De aandacht gaat meestal alleen uit naar 
de ene pool in haar werk, naar het vloeiende, organische, 
biomorfe, de manifestaties van vruchtbaarheid en seksuali
teit: de schijnbaar spontane generatie van fallusjes in roze 
kannetjes en van borsten in bomen. Naast het vloeien van de 
levenssappen zijn er echter ook indammingen. De spiege
lende borsten in de pruimenboom zijn immers ook fragmen
ten zonder lichaam, en bovendien zijn het met hun gladde 
spiegelende oppervlak allesbehalve moederborsten waar
mee het kind volledig versmelt. Bij het prachtige werk in de 
collectie van Boijmans Van Beuningen, een glimmende 
borstvrucht in een dode Servische spar, wordt het fragmen
tarische van de borst nog meer benadrukt: de kringloop van 
stromen en van plooibaar en vloeibaar lijkende lichaamsde
len lijkt te zijn stopgezet. Uit Ziezo komt echter ook duidelijk 
naar voren dat het oeuvre van Roosen zelf sterk in beweging 
blijft: zij wenst zich niet op een signatuur-stijl te laten 
vastleggen en blijft nieuwe vormen ontwikkelen, zoals re
cent met de stekelige Doornenbal, een opgerolde kluwen 
pijn en frustratie - of, prozaïscher: bramentakken. Het is 
merkwaardig hoe weinig de stekels in het werk van Roosen 
worden waargenomen.
Tom Claassen, Galerie Fons Welters, Amsterdam, 1998.

Maria Roosen,Ziezo, Galerie Fons Welters, Amsterdam, 
1998.
Werk van Tom Claassen en Maria Roosen is nog tot 25 juli 
te zien bij Galerie Fons Welters, Bloemstraat 140, 1016 LJ 
Amsterdam. Tot 1 augustus stelt Maria Roosëfi tevens niéuw 
werk tentoon bij Art Book, Van Baerlestraat 126,1071 BD 
Amsterdam. (S.L.)

CLEMENT GREENBERG & MICHAEL FRIED. Het 
door Clement Greenberg gedomineerde formalisme in'de 
naoorlogse Amerikaanse kunstkritiek wordt steeds-meer in 
kaart gebracht. Sinds enige jaren zijn Greenbergs verza
melde essays en kritieken in vier delen beschikbaar, en 
onlangs is van de hand van Florence Rubenfeld een biografie 
van de meest invloedrijke Amerikaanse criticus van deze 
eeuw verschenen. Nu hoeft men geen formalist te zijn om het 
biografische genre met scepsis te bezien: biografieën van 
kunstenaars of auteurs worden al te vaak ontsierd door 
gevolgtrekkingen in de trant van ‘X werd afgewezen door 
zijn grote liefde, en dit is de verklaring voor zijn hele oeuvre’. 
Het kan echter ook gebeuren dat de pretentie het werk te 
verklaren wordt opgegeven en dat gewoon zoveel mogelijk 
- liefst sappige of ‘onthullende’ - feiten over het leven van 
de betreffende grootheid worden opgedist. Aan het eerste 
bezondigt Rubenfeld zich gelukkig niet, aan het tweede soms 
wel. Haar boek is hoe dan ook meeslepende lectuur: er zijn 
slechtere romanfiguren denkbaar dan de met een interessante 
levensloop en vele onuitstaanbare karaktertrekken geze
gende Greenberg. Rubenfeld slaagt er uitstekend in haar 
hoofdpersoon tot leven te wekken, al neemt het beeld dat zij 
van Greenberg schetst - met de talloze verhalen over vecht
partijen en de vele, vele affaires - soms bijna karikaturale 
vormen aan. Dat is vermoedelijk echter meer aan Greenberg 
zelf dan aan Rubenfeld te wijten.
Met betrekking tot de ontwikkeling van Greenbergs denken 
heeft het boek grote beperkingen: Rubenfeld zegt zelf expli
ciet dat zij geen intellectuele, biografie heeft geschreven. 
Toch komen juist enkele van de meest interessante delen van 
het boek daarbij in de buurt. Zo betoogt Rubenfeld dat de 
literaire kritieken van T.S. Eliot van grote invloed op Green
berg zijn geweest, iets waar tot nu toe nooit veel aandacht aan 
is besteed. Over de teksten van Greenberg heeft zij echter 
weinig diepgravends te melden, hoewel zij hem regelmatig 
in bescherming neemt tegen het vaak geuite verwijt dat hij 
een hegeliaan zou zijn die de kunst ondergeschikt maakt aan 
de historisch noodzakelijke ontwikkeling die hij veronder
stelt: een ontwikkeling naar steeds grotere zuiverheid, het
geen in het geval van de schilderkunst ‘flatness’ inhoudt. 
Rubenfeld betoogt dat het Greenberg wel degelijk om de 
unieke kwaliteiten van de individuele kunstenaar ging, maar 
het is mijns inziens onmiskenbaar dat hij zich bij wat hij als 
kwaliteit erkende, liet leiden door strenge a-priori’ s. Het zijn 
juist die criteria, die door nieuwe ontwikkelingen in de kunst 
konden worden gemodificeerd maar niet omvergegooid, die 
ertoe leidden dat hij zo vroeg Pollock als groot kunstenaar 
bestempelde.
Misschien is het meest waardevol aan Rubenfelds boek de 
‘sociologische’ kant ervan: het inzicht dat het verschaft in 
Greenbergs wisselende invloed in de kunstwereld. In de loop 
van de jaren ’40 steeg zijn ster samen met die van zijn 
ontdekking Jackson Pollock; in het daaropvolgende decen
nium werd de existentialistisch georiënteerde visie op de 
New York School van De Kooning-aanhangers als Thomas 
Hess en Harold Rosenberg echter dominant. Greenbergs 
‘finest hour’ brak aan toen het abstract-expressionisme in 
handen van de tweede generatie steeds meer een amalgaam 
van trucjes werd: de tijd was rijp voor iets anders, en 
Greenberg was de man die met zijn intellectuele bagage en 
zijn stilistische middelen in staat was het werk van een aantal 
‘postpainterly abstractionists’ als alternatief naar voren te 
schuiven. In eerste instantie waren dat met name Morris 
Louis en Kenneth Noland, colorfield painters die zich met 
hun grote, in het doek gedrenkte kleurvlakken uitstekend 
leenden voor Greenbergs formalistische benadering. Hij zag

Kenneth Noland en Clement Greenberg in Nolands zwembad, 
late jaren ‘60

hun werk als de apotheose van flatness en opticality. 
Greenbergs heldere alternatief voor het met existentialistisch 
gezemel geassocieerde abstract-expressionisme, dat in 1961 
extra onder de aandacht werd gebracht door de bundel Art 
and Culture, trok jonge critici als Michael Fried en Rosalind 
Krauss aan, die zich in de vroege jaren ’60 - met een woord 
van Donald Judd - tot ‘Greenbergers’ ontwikkelden. Tot de 
Greenberg-kring behoorden voorts verzamelaars en museum- 
mensen, en natuurlijk kunstenaars als Noland en Olitski. Het 
beeld dat Rubenfeld van dit gezelschap schetst, is nogal 
ontluisterend. Greenberg ontpopte zich als sadistische sekte
leider die geen tegenspraak duldde en net als Baghwan of 
David Koresh niet schroomde in het privé-leven van zijn 
volgelingen in te grijpen. Juist bij dit soort informatie kan 
men zich natuurlijk afvragen of zij relevant is voor de 
omgang met de criticus Greenberg, maar in ieder geval 
maakt een en ander aannemelijk dat de onaangename trekjes 
van de persoon Greenberg een aanzienlijke ról hebben ge- 
speeld bij het Greenberg-bashing dat in de Verenigde Staten 
lange tijd een populaire sport is geweest.
Als we Rubenfeld mogen geloven, heeft ook Michael Fried 
alle redenen om Greenberg te haten. In de uitgebreide inlei
ding van Art and Objecthood, een selectie van zijn kunst
kritieken uit de jaren ’60 en ’70, spaart hij ons echter uitingen 
van persoonlijke wrok. Fried schetst in deze nogal stroef 
geschreven tekst zijn wording als criticus en zijn kunst
kritische positie in de jaren ’60, waarbij hij behalve op de 
invloed van Greenberg ook de verschillen met diens positie 
benadrukt. Net als Rubenfeld wijst Fried erop dat de positie 
van Greenberg voor de opkomst van colorfield painting en de 
publicatie van Art and Culture helemaal niet zo dominant 
was als vaak wordt gedacht. Toch raakten Fried en zijn 
medestudent Frank Stella midden jaren ’50 in Princeton 
onder de indruk van Greenbergs stukken. In 1958 leert Fried 
Greenberg persoonlijk kennen; enkele jaren later begint hij 
tijdens een verblijf in Londen te publiceren.
Frieds kunstkritische loopbaan wordt in Art and Objecthood 
van achteren naar voren gevolgd. De vroege teksten uit de 
jaren 1962-64 sluiten het boek af, terwijl de invloedrijke 
catalogustekst Three American Painters uit 1965 het cen
trale deel is en artikelen uit de jaren 1966-77 het eerste deel 
vormen. Binnen die afzonderlijke delen zijn de teksten wel 
chronologisch geordend. Deze curieuze constructie heeft tot 
gevolg dat de lezer al meteen naar een dramatische climax 
wordt geleid: na artikelen over Frank Stella, Moms Louis en 
Jules Olitski, waarin Frieds formalistische analyse van de 
postpainterly abstraction zich in al haar nuances toont, komt 
de beruchte tekst Art and Objecthood uit 1967, waarnaar het 
boek is vernoemd. Fried verdedigt in dit artikel de zuivere en 
contemplatieve modernistische schilder- en beeldhouwkunst 
tegen het ‘theatrale’ minimalisme. Fried contrasteert de aan
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handtekening.

voornaam.

plaats.
fax....

I

I
TERUG STUREN NAAR: T.A.V. ERKEND AGENT KOBE MATTHYS, AGENTSCHAP-KUNST 

STELLA LOHAUS GALLERY, VLAAMSE KAAI 47, B-2000 ANTWERPEN
TEL.+32-(0)3-248 0871, FAX+32-(0)3-25713 50 -

__2 L50 • -, __LEL_LIL — _1 ___L2 _2 . _

/Art ’ ' 2-0 I
Agénce-Art proposé des méthodes de réproduction pour l’art "ready-to-use do-it-yourself" à

I Stella Lohaus Gallerydu 10 septembre au 24 octobre 1998 (mercredi au samedi 14.00-18.00 h).

■Ö7, je souhaite reçevoir des informations sur "comment faire de l'art immédiatement et sans peine 1 
■ chez soi?".

nom.........................................................................prénom.......................................................................... H

1 adresse...........................................................................................................................................................H
H code postale........ ...................................................commune......................................................................H
1 téléphone.................................................................fax...................................................... Hii- e-mail........................................................................................................ ...................................................■
B signature.................................... [

A RETOURNER A: C.O. AGENT AGREE KOBE MATTHYS, AGENCE-ART
STELLA LOHAUS GALLERY, VLAAMSE KAAI 47, B-2000 ANTWERPEN

i TEL.+32-(0)3-248 0871,FAX+32-(0)3-25713 50
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Rosalind E. Krauss, 1969

het materiele ontstijgende ‘presence’ van bijvoorbeeld een 
schilderij van Noland met de objectmatige ‘presentness’ van 
minimalistische werken. Juist omdat hij er fel op tegen was, 
heeft Fried een belangrijke tendens in de kunst van de 
jaren ’60 scherp geanalyseerd: het kunstwerk wordt steeds 
meer een ding, de rol van de beschouwer neemt toe ten koste 
van het autonome kunstwerk.
Terwijl Rubenfeld Greenberg in bescherming neemt tegen 
het verwijt dat hij alle kunst ondergeschikt zou maken aan 
een veronderstelde historische noodzaak, benadrukt Fried in 
zijn inleiding juist dat hem wat dat betreft minder te verwij
ten valt dan Greenberg. Zo stelt Fried dat hij de term 
‘opticality’ altijd specifiek in verband met de postpainterly 
abstraction gebruikte, terwijl Greenberg soms de indruk 
wekte dat het daarbij om het einddoel van het modernisme als 
zodanig ging. Ook wijst Fried erop dat hij in tegenstelling tot 
zijn leermeester niet beweerde of impliceerde dat iedere 
kunstvorm een onveranderlijke essentie heeft; veeleer zou 
een kunstvorm in elke tijd een andere (historische) essentie 
hebben. Aangezien essentialisme tegenwoordig een theore
tische doodzonde is, is het begrijpelijk dat Fried zich hiervan 
vrij tracht te pleiten. Inderdaad blijkt uit zijn teksten dat hij 
nooit één onveranderlijke essentie heeft willen poneren; 
maar ook Frieds ‘historische essentialisme’ leidde er niet toe 
dat hij een bredere visie op de kunst ontwikkelde dan 
Greenberg. Boekdelen spreekt wat dat betreft de bijna ont
roerend onhandige poging - in een vroege recensie - om het 
werk van Warhol te plaatsen.
Het heeft iets merkwaardigs om Fried, die zich in de jaren ’70 
op kunsthistorisch onderzoek ging toeleggen, in de inleiding 
van deze uiterst welkome bundel zijn eigen positie van dertig 
jaar geleden te horen evalueren en toelichten. Zoals hij zelf 
constateert, is het modernisme in kunst en kritiek wegge
vaagd. Fried weerklinkt hier als één stem uit het hiernamaals, 
die terugblikt op een vervlogen kunstkritisch leven.
Florence Rubenfeld, Clement Greenberg, A Life in 1997 
uitgegeven door Scribner, Avenue of the Americas 1230, 
NY 10020 New York.
Michael Fried, Art and Objecthood. Essays and Reviews in 
1998 uitgegeven door University of Chicago Press, 
P.O. Box 37005,IL 60637Chicago(0312/702.77.40).(S.L.)

THE PICASSO PAPERS. Het kubisme speelde in de 
formalistische visie op de moderne kunst een cruciale rol: het 
was in het kubisme dat de beeldende kunst zich definitief van 
‘wezensvreemde’ elementen zou hebben bevrijd. In haar 
nieuwste boek behandelt Rosalind Krauss het kubistische 
werk van Picasso daarentegen vanuit structuralistisch per
spectief, en ook Picasso zelf ziet zij als een structuralist, die 
in die collages uit de vroege jaren ’ 10 op soevereine wijze 
tekens manipuleert. In The Picasso Papers verbindt Krauss 
het kubistische hoogtepunt in Picasso’s werk echter nadruk
kelijk met wat traditioneel als het betreurenswaardige diep
tepunt wordt gezien: de neoclassicistische werken die vanaf 
1915 ontstaan. De rode draad in haar betoog vormt de these 
dat het neoclassicistische werk geen breuk met het kubisme 
was, geen inconsequentie of verraad, maar juist een logische 
gevolgtrekking uit de problemen van het kubisme. Overi
gens is het Krauss niet te doen om een revisionistische 
herwaardering van het ‘klassieke’ werk, zoals die door 
sommigen wordt voorgestaan: ook zij beschouwt het als niet 
geslaagd. Zij wil het echter begrijpen in plaats van het 
simpelweg te veroordelen.
In de introductie die voorafgaat aan de drie delen waaruit het 
boek is opgebouwd, ontleent Krauss aan Andre Gides roman 
Les faux monnayeurs een kader voor de discussie van Picasso’ s 
werk. Gide gebruikt de valsemunterij als metafoor, of beter 
gezegd als parallel, voor de praktijken van de avant-garde. 
De valsemunters in zijn roman brengen om een kern van 
kristal een flinterdun laagje goud aan. Op een soortgelijke 

wijze zou de moderne kunst een kille, abstracte, doorzichtige 
kern van kristal hebben. Gide begon in 1919 aan zijp boek te 
werken, maar de handeling speelt voor de Eerste Wereldoor
log, toen geld nog gekoppeld was aan de goudreserves - geld 
had nog een ‘referent’. Gedurende de oorlog werd de goud- 
standaard echter losgelaten en werd geld een zwevend teken. 
Deze economische ontwikkeling koppelt Krauss aan een 
ontwikkeling in de kunst: in het kubisme werd de ‘gold 
Standard of visual naturalism’ losgelaten ten gunste van ‘the 
circulation of the sign.’
Krauss werkt dit verder uit in het magnifieke hoofdstuk over 
de kubistische collages van Picasso, dat alles wat eerder over 
het kubisme geschreven is in de schaduw stelt. Zij richt zich 
met name op de rol die krantenknipsels in die collages 
spelen. Verwoorden zij Picasso’s opvattingen over bepaalde 
kwesties, zoals wel is betoogd? Krauss verzet zich tegen deze 
visie. In de collages worden in haar visie net als in Apollinaire ’ s 
gedicht Fenêtres uiteerlopende elementen zodanig naast 
elkaar gezet dat zij hun disparate karakter behouden in plaats 
van een tekst te vormen die de intentie van een auteur 
verwoordt. Picasso laat de tekens circuleren zonder ze een 
kans te geven tot rust te komen en een vaste betekenis aan te 
nemen. Dit uit zich ook in de wijze waarop het ‘negatief van 
een uit papier geknipte vorm elders in dezelfde collage terug 
kan keren en daar een hele andere functie krijgt.
Het neoclassicistische werk betekent slechts schijnbaar een 
terugkeer naar de ‘goudstandaard’ van de mimesis. In feite 
gaat het bij dit werk om pastiches: terwijl Gide polemisch de 
neiging naar abstractie in de moderne kunst aan valse- 
munterspraktijken relateerde, kan men stellen dat Picasso 
pasmetzijn ‘retour a l’ordre’ écht een valsemunter werd. Hij 
ging schijngoud produceren. Zoals gezegd weigert Krauss 
dit echter als een abrupte breuk te beschouwen: zij betoogt 
dat de wortels van Picasso’s pastiches in het kubistische 
werk zelf liggen. Daarbij richt zij zich vooral, op Picasso’s 
pogingen om het kubisme kleur te geven. Volgens Krauss 
verving het kubisme de mimesis door een onderzoek naar 
visualiteit als conventie, als teken, hetgeen het gebruik van 
kleur problematisch, maakte: kleuren spreken de zintuigen 
immers zeer direct aan. Picasso greep daarom op een gege
ven moment terug op gepointilleerd behangpapier omdat hij 
in een dergelijke ‘commercialisering’ van Seurats techniek 
een mogelijkheid vond om bewust met kleur om te gaan: 
“color [...] bracketed as sign, color produced in terms of the 
secondhand condition of the copy”. Door dit papier te ge
bruiken, maakte Picasso een soort tweedegraads pastiches. 
Het principe van de pastiche verbindt dus Picasso’ s kubisme 
en neoclassicisme, met het belangrijke verschil dat de 
‘neoclassicistische’ Piçassso dat principe niet meer bewust 
hanteerde: hij maakte zijns ondanks pastiches, terwijl hij 
poogde de circulatie van tekens te stoppen. Krauss betoogt 
dat Picasso zich in deze fase zorgen maakte over de conse
quenties die door anderen uit het kubisme werden getrokken. 
Zo kwamen Duchamp en Picabia vanuit het kubisme tot een 
kunst die in het teken stond van “automation, deskilling, and 
serialisation” in de gedaante van “the photomechanical, the 
readymade, and abstraction”. In deze constellatie voelde 
Picasso zich geroepen de traditie te redden, maar Krauss 
wijst er terecht op dat zijn ‘neoclassicistisch’ werk vaak 
mechanisch en fotografisch aandoet, en dus Picabia 
- Picasso’s nemesis in die jaren - in feite in het gelijk stelt. 
The Picasso Papers sluit af met een analyse van de biogra
fische ‘verklaringen’ van de (al dan niet schijnbare) breuken 
in Picasso’s werk. Krauss stelt dat het leven van een kunste
naar minstens evenzeer door het werk wordt bepaald als 
andersom, en dat verklaringen van het werk vanuit de levens
loop daarom vaak het karakter van logische kortsluitingen 
hebben. Bovendien hangen ook biografische teksten aan 
elkaar van de pastiches en valsemunterij. Dit laatste hoofd
stuk staat enigszins los van de rest van het boek: het is niet 
zozeer een climax als wel een niet te versmaden toegift na 
een briljant optreden. Op stilistisch vlak permitteert Krauss 
zich enkele quasi-literaire maniërismen die wat mij betreft 
weggeredigeerd hadden mogen worden, maar verder ver
dient The Picasso Papers slechts loftuitingen en prestigieuze 
prijzen. Zelf de losse eindjes en de minder uitgewerkte 
motieven in haar betoog verhogen, doordat ze tot reflectie 
aanzetten, de waarde van deze intellectuele thriller.
Rosalind Krauss, The Picasso Papers in 1998 uitgegeven 
door Thames and Hudson, Bloomsbury Street 30, WC 1B3OQ 
London (0171/636.54.88). (S.L.)

GIDS VOOR MODERNE ARCHITECTUUR IN NE
DERLAND. Sinds Paul Groenendijk en Piet Vollaard in 
1987 de eerste Gids voor de moderne architectuur uitbrach
ten, ziet Nederland er niet meer hetzelfde uit. Eindelijk stond 
nu geregistreerd waar precies Van Ravensteyns benzinesta
tion te vinden was, Maaskants Johnson-Waxkantoor en Huis 
ter Heide van Van ‘ t Hof. Gebouwen die in het onderbewuste 
al waren opgenomen, werden plotseling voor het voetlicht 
gebracht en van een architect en jaartal voorzien, en 
toeschrijvingen waar je al jaren van overtuigd was, bleken 
opeens toch niet te kloppen. De gids werd een succes en na

Nieuwe Publicaties 

■ Marc Augé, Les formes de l’oubli, Manuels Payot, Paris, 
1998.
■ Autonomy and ideology, positioning an avant-garde in 
America, R.E. Somol (ed.), The Monacelli Press, New York, 
1997.
■ Louise Bourgeois, Destruction ofthefather, writings and 
interviews, 1923-1997, Marie-Laure Bemadac en Hans- 
Ulrich Obrist (eds.), The MIT Press, Cambridge MA, 1998. 
■ Pierre Bourdieu, Contre-feux, propos pour servir à la 
résistance contre l’invasion néo-libérale, Liber-Raisons 
d’Agir, Paris, 1998.
■ James E.B. Breslin, Mark Rothko, a biography, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1998.
■ Jef Geys, Alle zwartwit foto’s tôt 1998, Provinciaal 
Centrum voor Beeldende Kunsten, Hasselt, 1998.
■ Nan Goldin, Guido Costa, Ten years after. Naples 1986- 
1996, Scalo, 1998.
■ N.J. Habraken, The structure of the ordinary, form and 
control in the built environment, The MIT Press, Cambridge 
MA, 1998.
■ David Hammons, Blues and the abstract truth (tent.cat.), 
Kunsthalle Bem, Bem, 1997.
■ Beatrice Hanssen, Walter Benjamin’s other history, of 
stones, animals, human beings and angels, University of 
California Press, Berkeley, 1998.
■ David Joselit, Infinite regress, Marcel Duchamp 1910- 
1941, The MIT Press, Cambridge MA, 1998.
■ Ann Middleton Wagner, Three artists (three women), 
modernism and the art of Hesse, Krasner and O ’Keeffe, 
University of California Press, Berkeley, 1998,
■ Mirrorimages, women, surrealismandself-representation, 
Whitney Chadwick (ed.), The MIT Press, Cambridge MA, 
1998.
■ Maurice Nio, You have the right to remain silent, Uitge
verij 1001, Amsterdam, 1998.
■ Gabriel Orozco, Empty club, met teksten van James 
Lingwood, Jean Fisher, Mark Haworth-Booth en Guÿ Brett, 
Artangel, London, 1998.
■ Julie Rrap, met teksten en interviews van George 
Alexander, Catriona Moore, Terence Maloon, Sam 
Schoenbaum, Piper Press, Annandale (Australia), 1998.
■ Peter Sager, Augen des Jahrhunderts. Begégnungen mit 
Fotografen, Lindinger+Schmid, Regensburg, 1998.
■ Understanding ordinary landscapes, Paul Grothen Todd 
W. Bressi (eds.), York University Press, New Haven, 1997.
■ Robert Zandvliet,'Galerie Onrust, Amsterdam, 1998.

enkele herdrukken met supplement is nu de vijfde geheel 
herziene druk verschenen met meer dan 1000 gebouwen. 
Het concept is niet veranderd: zes projecten per pagina (op 
enkele toppers na, die een gehele pagina krijgen toebedeeld) 
met een récente fotb, adres, architect, ontwerp- en bouwjaar, 
literatuurverwijzing en een korte omschrijving. De gids 
opent met een heldere inleiding van Hans van Dijk, de 
projecten zijn ingedeeld op landsdeel en achterin staan het 
personen- en typologisch register. Enig minpuntje van deze 
voorbeeldig vormgegeven gids is het ontbreken van een 
overzichtskaart waarop de afzonderlijke landsdelen staan 
aangegeven. Omdat de provinciegrenzen niet gevolgd wor
den, is het soms wat moeilijk zoeken. De herziening heeft 
ertoe geleid dat de periode 1970-1985, die in de eerste druk 
vanwege haar actualiteit relatief veel aandacht kreeg, be
scheidener vertegenwoordigd is. Daar staat tegenover dat, op 
basis van dezelfde argumenten, de laatste tien jaar ruim 
bedeeld zijn. De definitie van ‘moderne architectuur’, ten
slotte, is door Groenendijk en Vollaard aangenaam ruim 
opgevat: van nieuwbouwwijken tot land art-projecten.
Gids voor moderne architectuur in Nederland, Uitgeverij 
010 Publishers, Rotterdam, 1998. (P.B.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Petra Brouwer, Erik Eelbode, Jan Florizoone, 
Sven Lütticken, Peter Rotsaert, Lieven Van Den Abeele

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 03/232.94.16
open woensdag-donderdag-vrijdag 14-18u30 • zaterdag 11-18u30
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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 j aar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Oud Schepenhuis
Grote Markt - 9300 Aalst - di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
“Papier, beeld en basis; kunst/cartoon” - Glen Baxter, Benoît [tot 27/9]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst ^053/76.13.11 - di-vr 10-12u 14-17ü za-zo 14-17u 
"Papier, beeld en basis; kunst/taal" - Jospeh Semah, Amikam Toren, Till Velten 
[tot 27/9]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst <0053770.26.60 - di-vr 10-12u 14-17u za-zo 
14-17u
“Papier, beeld en basis; beeld/verhaal" - Ferry, André Geerts, Ditk Stallaert [tot 
27/9]

Antwerpen 

■ Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat 28 - 2000Antwerpen <003/2020.46.11 - ma-vr 12-20u
‘7de Zomer van de Fotografie” [tot 13/9]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <003/206.03.50- di-zo 10-17u
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
“Van goelag tot glasnost, nonconformistische kunst uit de Sovjet-Unie 1956-1986”
[tot 11/10]
■ Skerritt Contemporary Art
Grote Goddaard 16 - 2000Antwerpen <003/234.09.06 - di-za 13-19u
Patrick Laumond - schilderijen [tot 5/9]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen <003/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
“Zomer van de Fotografie” -Marcel Van Maele, Spank Moons [tot 6/9] •
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei69-2000Antwerpen 003/231.87.51 -gp-di 14-18udo14-20u 
“Manwoman, mother daughter" - Stefan Bremer, Ulla Jokisalo - fotografie [tot 23/8] 
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen <003/202.46.27 - dagelijks ll-18u
"Kunst van het Provinciehuis" - Fred Bervoets, Denmark, Jan Fabre, Marie Jo
Lafontaine, Luc Tuymans, Camiel Van Breedam... [tot 16/8]
■ Dennis Anderson Gallery
Lakenstraat 7- 2000Antwerpen <003/237.00.23 - vr-za 10-18u
Luciano Pema [tot 31/7]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen <003/238.78.09 - di-zo 10-17u
“Pieter Breughel de Jonge en Jan Breughel de Oude, een Vlaamse schildersfamilie 
rond 1600” [tot 26/7]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <003/238.59.60 - di-zo 10-17u
“16 installaties” - Ilya Kabakov [ tot 23/8]
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
“De praktijk” - Gert Verhoeven [tot 20/9]
■ Bernarduscentrum
Lombardenvest23 - 2000Antwerpen <003/202.42.95 - ma-yr9-12u 13-16u
Cindy Wright - schilderijen [tot 7/8]
Guy Voet - fotografie [10 tot 28/8]
■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Mindetbroedersstraat22-2000Antwerpen <003/232.55.80 - di-za 10-17u
“Gerard Walschap (1898-1989)” [tot 29/8]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen <003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30
“Retrospectieve Walter Vilain, 1958-1998” [tot 26/7]
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen <003/232.08.82 - di-za 10-16u45
“Enku 1632-1695, mysterieuze creaties van een Japanse boeddhistische monnik” 
[tot 15/8]
“Offers voor nieuw leven, grafgiften uit pre-Columbiaans West-Mexico" [tot 6/9] 
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9-2000Antwerpen <003/238.81.66 - do-za 13-17u 
“Zomer van de fotografie; Present unpresence" - Viel Bjerkeset Andersen [tot 25/7] 
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen <003/257.14.17- di-vr 14-19u za 12-17u 
"Patio-installatie" - Mathias Lanfer [zomer]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47 - 2000Antwerpen <003/242.93.00 - di-za 10-17u
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra

Bresstraat 10 - 2018 Antwerpen <003/216.31.38- wo-vr 10-12u 14-16u za-za 14-16u 
“Cosmic flashes” - Francis Bourdouxhe/”Goden, mensen, monsters” - Koen 
Antonissen/”Un jour j’aurei un jardin” - Manuel Lauti [tot 21/7]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen <003/827.15.34 - di-za 10-20u
Franz West [tot 16/8]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Benehem <003/286.88.20 - di-za 10-17u
“World artists for Tibe" [1 tot 31/8]

Bilzen 

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat6- 3740Bilzen <0089/51.93.50 - di-za 10-18u
“Van page tot landcommandeur, leefwereld van de Duitse Orde in de balije Biesen
(1750-1809)” [tot 26/7]
“Keramiek uit Oostenrijk”/’Lichtpunt, functionele lichtobjecten" - keramiek [22/8
tot 11/10]

Brugge

•
Mariastraat/Zonnekemeers-8000Brugge <0050/44.66.44 - dagelijks 10-18u 
“Van Hans Memling tot Pieter Pourbus, oude meesters, herboren schoonheid” 
[15/8 tot 6/12]

Brussel

■ La Maison du Grand-Duché de Luxembourg
Cortenberghlaan 75 -1000Brussel <00/27737.57.00
‘L’architecture Luxembourgeoise d’aujourd’hui” [9/7 tot 19/9]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allandstraat 24 -1000Brussel <002/514.40.55 ■ wo-za !4u30-18u
Bertemes, Debré, Debatty, Duclou, Charpentier, Muller-Reinhart, Simon - werken 
op papier [tot -/7]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel <002/741.72.11 -di-za 10-17u
“Het circus, een historische schets” [tot 23/8]
“Fotografie 1896-1898” [tot 6/9]
Alexander Mihaylovich [tot 28/9]
“Sculptuur en vazen, kunst van kristal 1950-1980” [tot 31/10]
■ Galerie James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel <002/644.30.63 - di-za 12-18u
Herbert Hamak [tot 25/7]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel <002/507.84.66 - di-za 10-17u
William Kentridge [tot 23/8]
“Retrospectieve Lygia Clark (1920-1988)” [24/7 tot 27/9]
James Coleman [4/9 tot 1/11]
■ Joods Museum van België
Stalingradlaan 74 -1000Brussel <002/512.19.63 - ma-do 12-17u za 10-13u
"Israël, 50 jaar artistieke scheppingskracht tussen droom en werkelijkheid” [tot 13/9]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel <002/538.08.18 - di-za 14-19u
“Photographies” - William Klein, Edward Weston, Sam Samore, Bill Brandt,
Pierre Molinier, Horst P. Horst... [tot 25/7]
B Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat8 -1050Brussel <002/646.63.30 - di-za 12-18u
“Zomertentoonstelling” - sculpturen
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9-1060Brussel <002/534.66.11 - do-za 10-18u30
“Resurrections” - Alexander Mikhaylovich/ Ruth Thome-Thomsen - fotografie 
[tot 29/8]
■ Espace Photographique Contretype
Vetbindingslaan 1 -1060Brussel <002/538.42.20 - di-za 13-18u
“Hors-série” - Jean-Paul Brohez, Gast Bouschet, Anne Denis, Alain Janssens,
Chantal Maes... [18/8 tot 6/9]
•Erasmushuis

Kapittelstraat31 -1070Brussel <002/521.13.83
“Erasmus educator” [tot 11/10]
■ Cultured Centrum Brussel
Oude St.-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel <002/262.04.33 - di-do
za-zo 15-18u
Pol Lemaire [tot 31/12]
■ De Japanse Toren
Vin Praètlaan 44 -1020Loken <002/268.16.08 - di-za 10-16u45
‘Tussen traditie en vernieuwing, Japan van 1842-1912” [tot 10/1]

Charleroi 

■ Musée de la Photographie
Avenue Paid Pastur 11 - 6032 Charletvi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 ■ 
di-zo 10-18u
‘L’extraordinaire du quotidien” - Inge Morath/'Lauréats du 12ième Prix National
Photographie Ouverte”/’L’aventure d’une collection” [tot 6/9]

Deinze

■ Het Molenhuis
9800 Bachte-Maria-Leere (Deinze) - wo-ma 10-12u 14-17u30
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; de kunstmatige natuur” [12/7 tot 
13/9]
■ Museum van Deinze en Ldestreek
Lucien Matthyslaan 3-5- 9800 Deinze <009/381.96.70-ma wo-vr 14-17u30 za-zo 
10-12ul4-17u
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; het pittoreske” [12/7 tot 13/9]

Demie 

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zo 10-12u 14-17u 
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; nieuw perspectieven" [12/7 tot 13/9]

Galmaarden

•Baljuwhuis
Kammeersweg2-1570Galmaarden <0054/58.95.11 -ma-vr 10-17uza-zo 14-18u
‘Tussenruimte” - Bernd Lohaus, Mark Jambers, Luk Van Soom,... [tot 31/8]

Gent 

•Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Meaning is moist’ - Suchan Kinoshita [tot 31/7]
Moshe Ninio [1 tot 30/9]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/222.38.96 - di-zo 14-18u
“Coming people” [11 tot 26/7]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent <009/225.66.76 - di-zo 9u30-l 7u
"Oceanië, de etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent"'/'Re-use, 
vormgeving en milieu” [10/7 tot 25/10]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <0011/21.13.17 -di-za 10-17uzo 14-17u 
“Schone handen” - Jozef Constant [tot 19/7]
■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500Hasselt <0011/22.53.21 -di-vr 12-18uza 14-17u
Hedwig Brouckaert, Ronny Heiremans [tot 1/8]

Homu 

■ Grand Homu Images
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu <0065/77.07.12 - di-zo 10-18u 
“Passie voor kunststoffen” [tot 30/11 ]

Knokke-Heist

■ Mulier Mulier Gallery
Elisabethlaan 117 -8300 Knokke-Heist <0050/60.73.71 - vr-zo 10u30-12u3015- 
18u30
ELT. Mesens, Man Ray, David Tremlett, Henry Moore, Sol LeWitt, Cemin, 
Absalon, Jenny Holzer, Tony Oursler, Christopher Wool... [juli] 
“Sighs trapped by lyars and lovely slang” - Art & Language [augustus]

Kortrijk

■ BBL
Grote Markt 50 - 8500 Kortrijk <0056/23.24.42 - ma-vr 8u45-12u3014-16u30 za 
9-12u
“Join die circus” - Marie-Jo Lafontaine [tot 21/8]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
rue de Amours 10 - 7100 La Louvière <0064/28.48.58 - di-vr 12-18u za-zo ll-18u
“Parade” - Luc Vanmalderen [tôt 26/7]

Leuven 

■ Cultured Centrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven <0016/23.84.27 - ma-vr 10-16u30 za-zo 
13-18u
“Reflecties” - Raymond Allaerts - schilderijen [tot 16/8]
■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron

Mechelsevest 108 - 3000Leuven <0016/22.28.93 - wo-ma 10-l8u
Gust Dierikx [tot 23/8]

Lokeren 

■ Park ter Beuken
Groendreef8 - 9160 Lokeren <009/340.50.59 - dagelijks 9-21u
“Een oor op het gras” - Stefaan van Biesen - installaties [tot 18/10]

Louvain-la-Neuve

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

Mechelen 

■ Cultured Centrum A. Spinoy
Minderbnoedersgang5 - 2800Mechelen <0015/20.16.32 -dagelijks 10-12u 
13u30-17u
Ernest Wijnants - beelden/Legaat Ernest Albers” [tot 2/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-za 10-18u 
“L’illustration du livre en France, 1870-1918" [tot 26/9]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57- vr-za 14-18u
Rudi Pillen, Nucha [tot 9/8]
Anita Duijf, Marian Sava - schilderijen, sculpturen [15/8 tot 27/9]

Oostende 

■ Vrienden van het P.M.M.K. het Kunsthuis
Straatje-zander-Eind - 8400 Oostende <0059/70.51.51 - vr-za 15-18u
Yves Velter [tot 2/8]
Geert Bisschop [8/8 tot 27/9]

Puurs 

■ Parkdomein Hof van Coolhem
- 2870Puurs-Kalfort <003/889.11.76
“Fieldwork and sculpture” - Koji Nakase, Osamu Seo, Shigeo Kawashima, Camiel
van Breedam, Jef Mouton... [tot 1/11]

Schellebelle

■ ArteLibro
Hekkergemstraat 79 - 9260Schellebelle <009/369.90.41 - wo+vr-zo 14-18u 
“Chevalier d’une époque imaginaire” - Claude Dendauw-Imbo [tot 15/8 (gesl. 11/7 
tot 2/8)]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Kaai 22 - 2890 Sint-Amands <0052/33.08.05
“Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van Verhaeren” [tot 31/10]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regeniiestmat61-63 - 9100Sint-Niklaas <003/777.29.42 - di-za 14-17u zo 10-17u 
“Art deco in Sint-Niklaas” [tot 16/8]

Sint-Truiden

■ Provinciaal Museum Begijnhofkerk
Begijnhof- 3800 Sint-Truiden <0011/69.11.88- di-vr 10-12u3013u30-17u za-zo 
13u30-17u
“Speculum” - Hugo Duchateau [tot 26/7]

Stavelot 

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot <0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Loïc Le Groumellec - schilderijen, gouaches [2/8 tot 20/9]

Bonheiden Tervuren

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2E- 2820 Bonheiden <0015/52.00.12 - vr-za, ma 14-19u
Willy Van Eeckhout, Bruno Deere, Els Van Rompu. Ame Quinze/'Permanentie" 
[tot 3/8 en 4 tot 28/9]

Kasterlee 

■ Frans Masered Centrum
Zaatdendijk20 - 2460Kasterlee <0014/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
“Grafisch werk van eindejaarsstudenten 1997” [10/7 tot 28/8]

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <002/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo IO-I811 
“Het tweede gezicht, West-Afrikaanse maskers uit de verzameling Barbier-
Mueller, Genève” [tot 29/11]
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Tielt Frankfurt Weil am Rhein

■ Tuin De Brabandere
Generaal Maczekplein - 8700 Tielt 051/40.29.35- wo-zo 14-18u
“Beelden Buiten 1998; I never promised you a rose garden" - David Claerbout, Gu
Dexin, Els Dietvorst, Griet Dobbels, Henrik Hakansson, Anne Maes,... [tot 30/8] 
■ Galerie CD
Koitrijksestraat44 - 8700 TieU <0051/40.77.81 - do-ta 14u30u-116u30
“Beelden Buiten 1998; I never promised you a rose garden” - David Claerbout, Gu
Dexin, Els Dietvorst, Griet Dobbels, Henrik Hakansson, Anne Maes,... [tot 30/8]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
“Paul Neels, woningen 1958-1983” - architectuur [tot 30/8]
“Het Zuidelijk Toneel” - Deen van Meer - fotografie [tot 6/9]

Watou

■ Poëziezomer Watou
Kapelaanstraat 2 - 8978 Watou <0057/38.80.93 - dagelijks 14-19u
“Poëziezomer *98; Voor het verdwijnt en daarna” - Collectie SMAK Gent [tot 6/9]
■ Paul Reniere & Martine Depla
Steenvoonlestraat 5 - 8978 Watou <0057/3883.27- wo-ma 14u30-19u
“Les dieux sont parmi nous I" - Reniere & Depla - schilderijen, ruimtelijk werk 
[12/7 tot 23/8]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke <0051/77.04.41 -wo+za!4-18uw 10-12u 14-18u
Christ Michiels [tot 30/8]

Duitsland

Aachen

Rudolfstrasse 56-58 - 52070Aachen <00241/50.32.55 - di-vr 10-18u w 12-15u 
“Gerhard Richter, printing"PModell Mengenbüro, die Vorschau" - Raphael en 
Tobias Danke [tot 9/8]

Berlin

■ Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128/129 -10115Berlin <0030/280.70.20- di-vr 12-18u za-zo 
12-16u
"Ortsbegehung 4; body of the message” - Sandra Becker, Blank & Jeron, Daniel 
Pflumm [tot 16/8]
■ Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse 51 -10557Berlin <0030/397.83.40
Dya Kabakov [tot 30/8]
■ Bauhaus-Archiv Museum für GestaÜung
Klingelhöferstrafle 13 -10785Berlin <0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Fagus, Industriekultur zwischen Werkbund und Bauhaus” [tot 16/8]
“Achim Pahle, Skulpturen im Garten 1981-1998” [tot 4/10]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer Strajle 50 -14059Berlin <0030/326.95.80
“Erne Reise ins Ungewisse, Böcklin, de Chirico, Max Ernst” [tot 10/8]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 -10557Berlin-Tiergarten <0030/39.07.6-0 - ma 13-19u di-zo 
10-19u
Manfred Butzmann, Klaus Staeck - posters, grafiek [tot 30/8] 
"Nonchalance, junge Schweizer Kunst" [28/8 tot 4/10]
Hanns Schimansky - tekeningen [tot 11/10]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn <00228/91.71.200- di-wo 10-21u do-zo 10-19u 
“Die Iberer” [tot 23/8]
“Die grossen Sammlungen VII; Petit Palais, Paris” [tot 27/9] 
"Gen-Welten, Prometheus im Labor?” [tot 10/1 ]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn <00228/77.62.12 - di-zo 10-18u
Karl Lagerfeld - fotografie [tot 26/7]
Josef Albers [tot 2/8]
Boris Becker- fotografie [14/8 tot 18/10]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring22 - 53119Borm <00228/69.3936 - di-zo ll-17u do ll-19u 
“Bon direc" - Maria Arma Dewes, Haiko Diehl, Jürgen Reble, Sandra Voets [tot 
19/7]
■ Deutsches Museum Bonn in Wissenschaftszentrum
Ahrstrasse 45- 53175Borm <00228/30.22.55-di-zo 10-18u
“Adventures in comparative neuroanatomy” [tot 11/10]

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt <0069/29.98.82.20- di-zo 10-I9u wo-do 10-22u 
“1848 Aufbruch zur Freiheit” [tot 18/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Mark!44 -60311 Frankfurt <0069/2853.30 - di do-vr 12-19u wo 12-20u zo 11- 
19u zo ll-18u
Vance Kirkland, Johannes Deutsch, Karl Bohrmann [tot 26/7]
■ Portikus
Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main <0069/605.008.30- di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Stuttgart, 17.7.1956 - Salem (Wis.)/USA, 3.3.1977” [tot 16/8]
“Damenwahl/Ladies’ choice” [22/8 tot 4/10]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main <0069/212.304.47- di-zo 10-17u wo 
10-20u
“10 Charaktere, 460 Tafeln, Rope of life and other installations” - Ilya Kabakov/ 
"Seerosenteich und Topfpflanzen" - Peter Rösel/’Ein Bild” - Johannes Hüppi/‘57 
Pinguine" - Stephan Balkenhol/’Pflanzenfotos” - Cornelia Schmidt-Bleek/
"Hanging man/sleeping man” - Robert Gober... [tot 3/1 ]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43 - 60596Franljurt-am-Main <0069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Frankfurter Architekturen" [tot 30/8]
“In situ, Kunst zwischen Architektur und Gesellschaft” [ 10/8 tot 6/9] 
“Wiedereröflhungsausstellung nach den Renovierungsarbeiten” [8/8 tot 6/9] 
“Rudolf Schwarz (1897-1961), Architekt einer anderen Moderne” [21/8 tot 27/9]

Hamburg

•Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095Hamburg <0040/32.10.30
Irving Penn [tot 6/9]
■ Hamburger Kunsthalle
Glockengiefierwall - 20095Hamburg <0040/24.86.26.12 
"Grafik aus dem Sammlung Hegewisch” [tot 26/7] 
“Der Symbolismus in England” [tot 30/8]
Bruce Nauman [tot 6/9]
■ Kunsthaus Hamburg
Klosterwall 15 - 20095Hamburg <0040/33.58.03
“Someone else with my fingerprints” [tot 9/8]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover <00511/32.45.94 ■ di-zo ll-17u wo ll-21u
Michael Craig-Martin [ 11/7 tot 6/9]
■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz - 30169Hannover <00511/168.38.75
Rineke Dijkstra [tot 23/8]
Gia Edzgveradze [tot 20/9]

Köln

■ Wallraf-Richartz-Museum
Bischofsgartenstrasse 1 - 50667Köln <00221/221.23.72
"Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911), die Welt als grosse Sinfonie" [tot 
30/8]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrqfle 1 - 50667Köln <00221/221.23.70- di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Aber ich möchte, dass die Leute meine Seele sehen..., August Strindberg und die
Photographie” [tot 16/8]
“Retrospectieve Robert Rauschenberg” [tot 11/10]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse33-50667Köln <00221/21.70.21 -di-zoll-17u
Micha Kuball [31/7 tot 6/9]
Martin Gostner [25/7 tot 6/9]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Köln <00221/226.24.33 - 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-Hof1-50676Köln <00221/221.23.35
“Mai 98, Positionen zeitgenössischer Kunst seit den sechziger Jahren” [tot 19/7]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karisplalz 35 - 47798 Krefeld <002151/77.00.44 ■ di-zo ll-17u 
“To be there” - Zvi Goldstein [tot 9/8]

Linnich 

■ Deutsches Glasmalerei-Museum
Rurstrasse 9 - 52441 Linnich <002462/9917-0 - di-zo 10-18u
“Collaborations” - Brian Clarke, Linda McCartney [tot 20/9]

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am Rhein <007621/70.22.00- di-vr 14-18u 
za-zo ll-17u
‘Trank Lloyd Wright, de levende stad” [tot 11/10]

Wolfsburg 

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse53 - 38440 Wolfsburg <005361/266.90- wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
“Photographs 1994-1998” - Andreas Gursky/Stephan Balkenhol [tot 23/8]

Wuppertal 

' ■ Von der Heydt-Museum
Turmhof8 - 42103 Wuppertal <00202/563.62.31 - di-zo 10-17u do 10-21u
Bernhard Hoetger [tot 23/8]

Frankrijk

Arles 

■ Rencontres Internationales de la Photographie 
Rond-point des Arènes 10 -13200Aries <OM.90.96.76.06
“Un nouveau paysage humain” [6/7 tot 16/8]

Bordeaux 

■ Cape Musée d’Art Contemporain
Rue Ferrère 7 - 33000 Bordeaux <005.56.44.16.35
“Cities on the move” [tot 30/8]

Dijon 

■ Le Consortium
Rue de Longvic37- 21000Dijon <003.80.68.45.55 - di-za 14-18u
‘Constructions, travaux in situ” - Daniel Buren [tot 25/7]
Sarah Jones [tot 25/7]

Enghiens-les-Bains

■ Association In Situ
Rue du Gai de Gaulle57- 95880Enghiens-les-Bains <001.34.12.10.24 - 
“Biennale eaux delà Enghien-les-Bains" - Catherine Beaugrand, Beat Streuli, 
Franz-Erhald Walther, Jan Kopp, Bogomir Ecker... [tot 30/9]

Grenoble

B C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble <004.76.21.95.84
‘Cinétisme, stratégies de collaboration"r‛City in projects"P‛Par-delà les murs”/
’’Résidence d’artistes en milieu rural” [tôt 6/9]

La Roche-Yon 

■ Musée d’Art et d’Archéologie
Rue J Jaurès - 85000 La Roche-Yon
“La terre est ronde, nouvelle narration” - Dora Garcia, Uri Tzaig, ... [tôt 27/9]

Le Cateau-Cambrésis 

■ Musée Matisse
Palais Fénelon - 593601e Cateau-Cambrésis <003.27.84.13.15 - wo-ma 10-12u 
14-18u zo 10-12u3014u30-18u
“Baigneuses et figures, chefs d’oeuvre de la collection Dutilleul-Masurel du Musée 
d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq” [tot 14/9]

Lille

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille <003.20.06.7800 - wo-zp 10-18u vr 10-19u 
ma 14-18u
“Les Watteau de Lille" [tot 31/8]

Lyon

■ Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006Lyon <004.72.69.17.18
“Poèmes à petite vitesse” - Robert Irwin, Robert Morris [17/6 tot 13/9]

Bremen Mönchengladbach
Nice

■ Neues Museum Weserburg Bremen
Teerhof20- 28199Bremen <00421/59.83.90 ■ di-vr 10-18u za-zo ll-18u
“Tena incognita, fiinf Weltbilder, fiinf Bilderwelten” - Alighiero e Boetti, Vija 
Celmins, Neil Jenney, Jean-Luc Mylayne, Hiroshi Sugimoto [tot 23/8] 
"Kunsteröffnung" - Johan Van Geluwe - installatie [tot 6/9]
■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst
Teerhof21 -28199Bremen <00421/50.0897-di-zoll-18u
“Do all oceans have walls?’ - Claude Lévêque, Eran Schaerf, Peter Riedl, Malachi 
Farrell, Dennis Adams, Aerout Mik... [tot 26/7]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Diisseldorf <00211/83.810- di-zo 10-18u vr 10-20u
Julian Rosenfeldt & Piero Steinle [14/7 tot 12/8]

Emden

■ Kunsthalle in Emden

Hinter dem Rahmen 13-26721 Emden <0021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
"Sammlung Henri Nannen [tot 18/10]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrabe 41 - 45128 Essen <00201/8845.103 - di-zo 10-18u do 10-21u
“Paul Gauguin, das verlorene Paradies” [tot 18/10]
■ Stadtische Galerie im Museum Folkwang Essen Halle 8 auf Zollverein, 
Schacht XII
GeLsenkirchenerStrasse 181 -45309Essen <00201/884.51.03 - di-zo 10-18u
Mathias Lanfer, Stefan Sous [tot 6/9]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwarterhaus 
Pulverwiesen - 7300Esslingen <00711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u 
“Fotografie als Handlung, 4. Internationale Foto-Triennale Esslingen” [tot 6/9]

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 - 41061 Mönchengladbach <002161/25.26.31 - di-zo 10-18u 
“Man Ray, aus der Sammlung Marconi” [tot 26/7]

München 

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrq/3e 1 - 80538München <0089/29.27.10 ■ di-zo 10-17udo 10-20u
Tadashi Kawamata [29/7 tot 27/9]
“Last supper paintings” - Andy Warhol [tot 27/9]
■ Die Neue Sammlung Staatliches Museum für Angewandte Kunst 
Prinzregentenstrqfie 3 - 80538München <0089/22.78.44 - di-zo 10-17u
“Andreas Feininger, photographs 1928-1988” [tot 13/9]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München <0089/22.11.52 - di-zo 11 -18u
“Lili Dujourie, friihe Werke 1969-1983” [tot 9/8]
William Kentridge [28/8 tot 11/10]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straffe32 - 90402 Nürnberg <00911/231.24.03-di-zo 10-17u wo 10-20u 
“The purple penis and the Venus (installed in the seven stomachs of Nürnberg) as 
part of The Creation Myth” - Jason Rhoades [tot 20/9]

Stuttgart 

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart <00711/22.33.70 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Manner, Mâdchen und Maschinen” - Das Deutsche Handwerk [tot 6/9]

Ulm

•StadthausUlm

Miinsterplatz50- 89073 Ulm <00731/161.77.40 - ma-vr9-18u za-zo ll-18u 
“Südost- und osteuropaische Kunst aus der Sammlung Kurt und Vera Deschler"!
"Donau" - Inge Month [tot 20/9]

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20- 06105Nice cedex 2 <004.92.07.73.80 - di-za 13-18u
Gianni Motti/’Côte noir” - G.R.A.M. ƒ ’Révision” - Liam Gillick... [tot 4/10]

Paris

H Galerie du Jeu de Paume

Place de la Concorde - 75001 Paris <001.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
“Les années Support/Surfaces dans les collections du Centr Georges Pompidou” - 
Claude Viallat, Marc Devade, Louis Cane, Bernard Pagès, Daniel Dezeuze... [tot 30/8]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris <001.44.78.75.00 - wo-za ll-20u
“L’Afrique par elle-même"l‛A l’extrême” - Françoise Huguier/’ "Parigi" - Mimmo 
Jodice/’L’ arbre de Cantobre" - François Méchain/Jena-Pierre et Claudine Sudre 
[tot 23/8]
■ Espace Electra
Rue Récamier6 - 75007Paris <001.42.84.23.60
“Jeux de genres, acquisitions récentes du Fonds municipal d’art contemporain de la 
Ville de Paris” [tot 22/7]
■ Musée Rodin
Rue de Varenne 77-75007Paris <001.44.18.61.10
“1898, le Balzac de Rodin” [tot 13/9]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008Paris <001.44.13.17.17- wo 10-22u do- 
ma 10-20u
“Eugène Delacroix, les dernières années” [tot 20/7]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris <001.42.72.21.13 - di-zo 10u-17u40
“La gloire d’Alexandrie” [tot 26/7]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris <001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Le donné, le fictif, oeuvres photographiques de la caisse des dépôts et 
consignations” [tôt 24/8]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <001.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
zn-zo 10u-18u45
“La collection du Centre Georges Pompidou” [tôt 13/9]
Gabriel Orozco, Gregor Schneider [28/5 tot 13/9]
“Dernières années” - Christian Boltanski [tôt 4/10]
“Dotis récents au musée” - donation Hantaï, Panamarenko, Fabrice Hybert, Louise 
Bourgeois, Absalon, Ange Leccia... [tôt 23/11]
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■ Musée du Louvre
Qfuii du Louvre34-36- 75058Paris Cedex 01 © 01.•40.20.50.50 - do-w 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Visions capitales” - gastcurator Julia Kristeva [tôt 27/7]
“Bassano et ses fils dans les musées fiançais” [tôt 21/9]
“L’apparence des cieux, astronomie et astrologie en terre d’Islam” [tôt 21/9]
■ Centre Georges Pompidou Musée Nationale d’Art Moderne
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex 04 © 01.44.78.12:33 ’
“Max Ernst, sculptures, maisons et paysages” [tôt 17/8]
■ Musée d’Orsay
Quai Anatole France - 75343 Paris cedex 07 <£>01.40.49.48.14 - di-za 10-18uno 
9-18u
“Regards de photographes contemporains sur la sculpture au musée d’Orsay” [tôt 
13/9]

Quimper 

■ Le Quartier
Place du 137èR.I. -29107Quimper <£02.98.55.55.77- di-za 10-18uw 14-17u 
“Homère” - Noël Dolla [tôt 27/9]

Reims 

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims <£>03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
Rainer Oldendorf [tôt 31 /8]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne <£>04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u 
“Sculptures et reliefs” - Bemar Venet [tôt 20/9]

Valenciennes 

■ L’Aquarium, Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes <£>03.27.22.57.59 - di-za 15-19u
“Violettes” - Fortuyn/O’Brien [tôt 30/7]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolard ll - 69100 Villeurbanne <£04.78.03.47.00 - wo-ma 13-19u
Basserode [tôt 14/8]

Groot-Brittannië

Birmingham 

■ Ikon Gallery
Ooz.els Square 1, Brindleyplace - Bl 2HS Birmingham <£0121/643.07.08 - di-za 
ll-18udoll-20u
“Relocation the remains” - Keith Piper [12/8 tot 27/9]

Halifax

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax <£0845/309.89.89 
“Blackelephanthouse” - Peter Shelton/Jannis Kounellis [tôt 16/8]

Leeds 

■ Henry Moore Institute
The Headmw 74 - LSI 3AA Leeds <£0845/309.89.89 - dagelijks 10-17u30 wo 10- 
21u
"Artranspennine 98” - Atelier van Lieshout, Langlands & Bell, Jorge Pardo, 
Françoise Quardon [tôt 16/8]

■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE Amstelveen <£020/641.57.54 ■ do-zp 13-17u
Walter Francia - schilderijen [tot 26/7]

Amsterdam 

■ Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen
Kloveniersburgwal 29-Amsterdam £020/551.07.00- ma-za 10-17u zp 12-17u 
“Sporen van wetenschap in kunst’ - Matt Mullican, Fiona Tan, Hermann Pitz, Bea 
de Visser... [tot 16/8]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam £020/620.48.78 - di-za 13-17u
“Amsterdam groene stad” [tot 22/8]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam £020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-ZP ll-17u 
“Beroep huisvrouw 1898-1998, een eeuw huisvrouwenleven in de grote stad” [tot 
16/8]
“De stad door de jaren, de geschiedenis van Amsterdam 1880-1998” [tot 15/11]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam £020/622.90.14 - di-za 10-20u30zp 13-17u 
“Watou op locatie in Amsterdam, beeldende kunst en poëzie, zomer 1998” [tot 
23/8] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam £020/622.94.34 - wo-zp 12-18u
“Plaats” - Marie Laure Cazin, Jason Cobum, Michael Fischer, Hein Hage, Claudia
Hardi, Runa Islam & Justine Daf, Peter Stel... [11/7 tot 9/8]
“The kindness of strangers” [tot 9/8]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015Amsterdam £020/420.57.71
“Accrochage” [tot 27/8]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam £020/423.30.46 - di-za 13-18u
Rob Bitza, Tom Claassen, Maria Roosen [tot 25/7]
■ Montevideo/FB A
Keizersgracht 264 -1016 EV Amsterdam £020/623.71.01 - di-za 13-18u .
Jeroen Kooijmans [tot 18/7]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam £020/422.04.71 - di-zp ll-17u
“Digital treble discoveries, unplugged” - Rob Birza - installatie [tot 16/8]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £020/625.56.51 - di-zp 12-17u
“Citoxe” - Fabrice Hybert [tot 16/8]
■ Hortus Botanicus
Plantage Middentoon 2A -1018 DD Amsterdam £020/625.90.21 - ma-vr 9-17u 
za-ZP ll-17u
“Amsterdams Beeldhouwers Kollektief, de Hortus als lusthof” [tot 19/7]
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam £020/418.70.03 - wo+za+zo 13-17u30 
di+do+vr9u30-17u30
“Groepstentoonstelling” - JAS, Peter Keizer, Peter Skougaard, Ernst Vijlbrief... - 
schilderijen [tot 30/8]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-zp ll-17u
‘Tekenen voor Amsterdam, het Gemeentearchief te gast in het Stedelijk” [tot 19/7]
Boris Michailov - fotografie [tot 16/8]
“Als golfslag op het strand, Ad Dekkers in zijn tijd” [tot 16/8]
“From the corner of the eye” - Tariq Alvi, Lukas Duwenhögger, Nicole Eisenman, 
Jochen Klein, Wolfgang Tillmans, Catherine Opie, Matts Leiderstam... [tot 23/8] 
“Muziekinstallaties” [5 tot 13/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7-1071 CXAmsterdam £020/570.52.00 - ma-zp 10-17u
“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

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam £020/673.21.21 - ma-zp 10-17u
“Olympische góden” - prenten, tekeningen, fotografie [18/7 tot 16/8]
“Zondag” - Catrien Ariëns - fotografie [tot 23/8]
“Duitse meubels geopend, kabinetten en kunstkasten van binnen en buiten” [tot 30/8]
“Van tempera naar olieverf, veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst’ [tot 
30/8]
“Bellange, eigenzinnig etser’' [22/8 tot 18/10]
“Het Nederlandse stilleven, 1550-1720” [tot 19/9]

Apeldoorn

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deume £0493/32.29.30 - di-zp 12-17u 
“Nederlandse kunst uit het bezit van Fransen” [tot 16/8]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer £0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Bits and pieces” - Ron Rooytnans [tot 13/9]

Dom berg 

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357 BE Domburg £0118/62.66.55 - di-zp 13-17u 
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [tot 1/11]

Dordrecht 

■ Dordrech ts Museum
Museumstraat40- 3311 XP Dordrecht £078/648.21.48 - di-zp ll-17u 
“Mitano, vijf kunstenaars in vereniging” - Frans van Lent, Arthur van der Hoek, 
Hans van Arkel, Ton van Dalen, Jan Barel [tot 30/8]

Eindhoven 

■ Van Abbemuseum, oude locatie
Bilderdijklaan - Eindhoven £040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“René Daniëls, the most contemporary picture show” - schilderijen [tot 30/8]
■ Van Abbemuseum '
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“René Daniëls, the most contemporary picture show” - tekeningen, gouaches [tot 
30/8]

Goes 

■ Museum voor Zuid- en Noord-Beveland
Singelstraat 13 - Goes £0113/22.88.83 - di-vr 10-17 za 13-16u30
“Maria Magdalena. Vrouw+Man. Raadsel, kunstwerken uit de periode late
Middeleeuwen tot eind 17de eeuw” [22/7 tot 3/10]
■ Grote of Maria Magdalenakerk
Singelstraat 21 - Goes £ - di-vr 10-17u za 13-16u30
“Cells, een actuele interpretatie van de figuur Maria Magdalena” - Klaar van der 
Lippe, Ronald van Tienhoven, MandreDu Schu, Thorvaldur Thorsteinsson [15/8 
tot 3/10]

Groningen 

■ Galerie Wijk
Akerkhof 18 ZZ-9711 JB Groningen £050/318.36.48 - do-vr 12u30-17u30 za 
12u30-17u
Barend Blankert, Mario ter Braak, Tiddo Nieboer, Ruude de Rode, Matthijs
Röling... [tot 22/8]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen £050/366.65.55 - di-zp 10-17u
“Ab uno/ad unum” - Ton Mars [tot 9/8]
“De Ploeg, variations in colour, paint and form” [tot 6/9]
"Summerhouses" - Piet Hein - vormgeving [tot 6/9]

Haarlem 

■ Spaamestad Fotoarchief
Groot Heiligland47-2011 Haarlem £023/518.51.52 - di-za 12-17uzP 13-17u
“Blik op oneindig” - Harold Strak [tot 26/7]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem £023/531.90.10 - di-za 10-17u zp 12-I7u
“Uit kisten en kasten, de verborgen verzamelingen van Teylers Museum” [tot 30/8]

Liverpool 

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB Liverpool <£0151/709.32.23 - di-zp 10-18u 
"Artranspennine98" - Felix Gonzalez-Torres, Matt Mullican, Mark Dion, Narelle 
Jubelin, Christine Borland, Nathan Coley [tot 16/8]

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn £055/521.91.55 - di-za 10-17u zp 13-17u
"Mesotica, hedendaagse kunst uit Centraal-Amerika” [tot 16/8]
“Fotografie uit eigen collectie” - Jan Dibbets, Bernard Faucon, Michel Szulc
Krzyzanowski... [tot 6/9]

Hattem 

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48- 8051GC Hattem £038/444.28.97- di-za 10-17u 
“Grafiek van toen 1923-1936” - Jan Voerman jr. [tot 2/8]

London
Arnhem Heerlen

■ Whitechapel Art Gallery
Whitechapel High Street 80-El 7QXLondon <£0171/522.78.88-di-zo ll-17u 
wo ll-20u
Aubrey Williams [tot 16/8]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <£0171/887.80.00- ma-za 10-18u zo 14-18u
“Lucian Freud, some new paintings” [tot 26/7]
“The birthday ceremony” - Sophie Calle [tot 16/8]
Patrick Heron [tot 6/9]
“Warhol and Beuys, loans from the Froehlich Collection” [tot 20/9]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London <£0171/938.83.61 - ma 12-17u50di-zp 10- 
17u50
"The power of the poster” [tot 26/7]
“Photography, an independent art, an introduction to the collection” [tot -/11]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1VODS London <£0171/439.74.38 - ma-zp 10-18u
“Summer exhibition 1998” [tot 16/8]
“Chagall, love and the stage” [tot 4/10]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London <£0171/747.2&85 -
“Masters of light, Dutch painting from Utrecht during the Golden Age” [tot 2/8]
“Venice through Canaletto’s eyes” [15/7 tot 11/10]

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CVArnhem £ 026/442.69.00 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Gerard Bilders (1838-1865) en het Geldersch Barbizon” [tot 6/9]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem £026/351.24.31 -di-za 10-17uzp ll-17u
“Alleen op de wereld” - Paul de Reus - installatie [tot 9/8]
“Love is forever, isn’t it?” - Dorothy Iannone [tot 30/8]

Assen 

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 -9402 KG Assen £0592/33.31.11 -ma-vr 9-16u30
“Entr’acte” [tot 29/8]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6- 6571 CS Berg en Dal £024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zp ll-17u 
“Madagascar, de zeboe als gids door heden en verleden" [tot 1/11]

Bergen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen £045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-ZP 14-17u 
“Cataract, we zijn in de wereld gevogeld maar kunnen niet vliegen (gastcurator- i 
Theu Boennans)” - Richard Billingham, Chapman Brothers, Günther Brus, 
Ritsaert ten Cate, Rineke Dijkstra, Jean Dubuffet, Marijke van Warmerdam, 
Stelarc... [tot 13/9]

Heino/Wijhe 

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe £0572/39.14.34 - di-zo Il-17u
“Voerman en vrienden” [tot 13/9]

Helmond 

■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg IB - 5705AB Helmond £0492/52.65.78 ■ do-zp 13-17u
Monica de Miguel Rubio, Corrie Smolders [5 tot 26/7]
■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg IB - 5705AB Helmond £0492/52.65.78 - do-zp 13-17u
Marc Bijl, Hetty van Bommel, Maik van Asseldonk, Marcel Herwegh, Patrick 
Kroon [2 tot 23/8]

Nederland

Almere 

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat 5 -1325ALAlmere £036/537.82.82 - di-zp 12-17u 
“Kleuren van water” - Erszébeth Baerveldt, Joris Baudoin, John Blake, Bob 
Braine, Nox, Luuk Wilmering, Edwin Zwakman.. ,/”De vierjaargetijden; Zomer” 
- Aernout Mik [3/7 tot 30/8]

Amersfoort

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26-1861 CR Bergen £072/589.89.27 - di-zp 13-17u 
“Piet Wiegman (1885-1963), een veelzijdig kunstenaar” [tot 6/9]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosteriaan 138- 4811EE Breda £076/514.19.28- do-zp 13-17u 
“Geluidswerken van Justin Bennett" - lokale radio FM 91.0 MHz [tot 27/8]
■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GHBreda £076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zp 13-17u
“Fotografie in de Zomer” - Josep Renau, Joan Fontcuberta, Daniel Canogar [tot 6/9]

Hilversum

• Exedra
Langestraat 52 - Hilversum £035/623.31.38- wo-za 12-17u zp 14-17u
Claus H. George - mode [tot 19/7]
“Eldorado” - Maria Pask [26/7 tot 30/8]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn £0229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zp 14-17u 
“Formosa, Taiwan, ‘t schoone eylandf ’ [tot 16/8]

■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort £033/463.30.34 - di-za 10-17u zp!3-17u 
“Het dier als metafoor in de internationale kunst van nu”- Joseph Beuys, Merijn 
Bolink, Maurizio Catellan, Mark Dion, Wim T. Schippers, Jacobien de Rooij... 
[tot 4/10]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkt67-2611 EC Delft £015/212.42.06 - di-zp 13-I7u
“Uit de schatkamer van Paul Tétar van Elven (1823-1896)” [tot 24/10]

Kampen 

■ Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 158-8261 Kampen £038/331.73.61 -di-zall-17uzp 13-17u 
"Gabriel, Tholen en Voerman, water- en poldergezichten rond Kampen” [tot 13/9]

Amstelveen Den Haag
Laren

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen £020/547.50.50 - di-zp ll-17u
“Kunstenaarsportretten” - Fritz Pitz [tot 30/8]
“Cobra in de Biënnale van Sao Paulo” [tot 27/9]

■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag £070/365.89.85- ma-za 12-17u
“Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? 20 kunstenaars in 5 verschillende
presentaties” [tot 5/9]

■ Singer Museum
OudeDriftl -1251 BS Laren £035/531.56.56-di-za ll-17uzp 12-17u
“Zonder omweg, oorspronkelijke kunst van verstandelijk gehandicapten” [tot 20/9]
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Leerdam Scheveningen

■ Museum Het Oude Raadhuis
Kerkstraat 18 - 4141 Leerdam <D0345^1.44.33 - di-m 10-17u zo-ma 13-17u 
“Glas in uitvoering” - Ellen Boswijk, Peter van der Heijden, Silvia Steiger, Mare
Volger, Seet van Hout [tot 30/9]

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - Scheveningen <0070/358.58.57- di-zp Il-17u
Karel Appel - beelden [tot 23/8]

■ Fundacio Mies van der Rohe
Avda Marquès de Camillas s/n - 08038Barcelona <00343/423.40.16 - 10-18u30 
“Art Club Berlin” Angela Bulloch, Joachim Grommek, Bruce Gilbert... - 
videotheek [tot 18/7]

Madrid

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 ■ 8911KS Leeuwarden <0058/212.30.01 - ma-m ll-17u zo 13-17u 
“Saksisch bestuur in Friesland 1498-1515” [tot 30/8]
“De versnelling”/”Een keuze uit de collectie Knecht-Drenth" [tot 31/8]

Maastricht

Avenue Ceramigue 250 ■ Maastricht 0043/329.01.90 - di-zo ll-I7u 
“Fabrica, colors of Benetton” [tot 6/9]

Middelburg 

n De Vleeshal
Markt - Middelburg <00118/67.55.23 - di-zp 13-17u
“Lay down” - Fransje Killaars, Atelier Van Lieshout [7/7 tot 23/8]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg <00118/62.66.55- ma-za ll-17u zp 12-17u 
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [tot 1/11]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <0010/246.36.66 - di-za H-17uzp 12u30-17u 
“Unisono 6; Juul Kraijer" [18/7 tot 30/8]
"Aleida van Henegouwen en Lidwina, 2 vrouwen van Schiedam, 1250-1598” [tot 3/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-vr H-17u za-zo 14-17u 
“Pigs” - Wim Delvoye [tot 19/7]
“The summer of 1998” - documentatieruimte tentoonstellingen in Europa/ 
"Collectiepresentatie" - Rineke Dijkstra, Suchan Kinoshita, Bjarne Melgaard, 
Alfredo Jaar... [tot 23/8]
“Paradise losf ’ - Heli Rekula - installatie [29/8 tot 11/10]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A-6132 Sittard <0046/452.36.86 - wo-zp 14-17u
“Romanzero” - zomerfestival - Berlinde De Bruyckere, Pi Backus, Joop 
Lommertzen, Ton Franssen, Theo Lenders... [tot 26/7]
Rik Moens [8/8 tot 13/9]

Tilburg

■ PhotoEspana 98
Padilla 54, Nave - 28006Madrid <0091/402.93.88 - 
“Photoespana 98, Expéditions intérieures” [tot 19/7]

Santiago de Compostela 

■ Centro Galego de Arte Contemporanea
Valle Inclan -15704 Santiago de Compostela <00981/57.79.26 - di-za ll-20u zp 
ll-14u
Adolfo Schlosser/’Latest additions to the permanent collection” [tot 13/9]

Zweden

Stockholm 

■ Modema Museet
Skeppsholmen - Stockholm <008/51.95.52.00 - di-do H-10u vr-zp ll-18u
Annika Eriksson, Eriks Bozis [tot 16/8]
"Avatar" - Asa Andersson, Peter Hagdahl, Karin Hansson, Mariko Mori... -
multimedia [tot 16/8]
“Joan Miro, a creator of new worlds” [tot 30/8]
Tobias Rehberger [29/8 tot 27/9]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6- 6731AW Otterlo <00318/59.12.41 - di-zp 10-17u
“Beelden binnen beelden buiten”/”Anselm Kiefer, elf werken voor het Kröller-
Müller Museum” [tot 23/8]

Purmerend

■ Museum Waterland
Kaasmarkt 16 -1441BG Purmerend <00299/42.26.05 - di-zp 12-17u
Ronald Noorman, Arie de Groot, Michiel Hertroys - tekeningen [tot 26/7]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96 - di-vrll-17u za-zo 14-17u 

■ “Avanti, een keuze uit de collectie JacquesDefauwes” - Jos Berkers, Jos Caelen,
Gérard van den Eerenbeemt, Anton Heyboer... [tot 16/8]
“Droog Design 1991-1996” [tot 30/8]

Roosendaal 

■ Tongeriohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zp 14-17u
“Ruimte en ruimtelijkheid” - Ageeth Boermans, Mieke van den Hoeven, Hanneke
Klinkum, Will Schrauwen, Bas Velhuizen [tot 27/7]

■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg <0013/580.08.21 - di-vr 10- 17u za-ZP 13-17u 
“A is een kalfje (dat staat op z’n kop), waar komen onze letters vandaan?"/'Speur- 
voel-letter-route" - kindertentoonstellingen [tot 20/9]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <0013/543.83.00- di-zp ll-17u
“Nieuwe aanwinsten” [tot -/8]
“De tuin van John Körmeling" [tot eind zomer 1998]
“Cosy monsters from inner space” - Rob Birza - tekeningen [tot 18/10]
Bernard Frize - schilderijen [5/9 tot 3/1]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96 - 5046 GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zp 12-17u
“Razend rood en blits blauw, een kindertentoonstelling over kleur” [tot 13/9] 
“Van Sint Severus tot Spermahartje, een beeld van het museum 1958-1998” [tot 
20/9]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <0077/351.34.57- di-vr 10-16u30za- 
zpl4-17u
“Schoolvoorbeelden, de Limburgse school in interantionaal perspectief’ [tot 6/9]

Vlieland 

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland <00562/45.16.00 - wo 14-17u
Hans Buenk - aquarellen [tot 11/10]

Zwitserland

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau <0.062/835.23.30-di-zp 10-17u 
"Ferdinand Hodler, Piet Mondrian, eine Begegnung" [tot 6/9]

Basel 

■ Kunstmuseum Basel
St.-Alban-Graben 16 -4000Basel <0061/271.08.28 - di-zp 10-17u
“Andy Warhol, dessins 1942-1987” [tot 19/7]
“Une maison pour le cubisme, la collection Raoul La Roche” [tot 11/10]
■ Architecturmuseum
Pfluggasslein 3 - 4001 Basel <0061/261.14.13 - di-vr 13-18u zal0-16u zp 10-13u
“Fehling + Gogel, un cabinet d’architectes Berlinois 1953-1990" [tot 9/8]
■ Museum Fiir Gegen wartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel <0061/272.81.83 - di-zp 10-17u
Elizabeth Peyton/‘Denkmal fur einen verlorenen Handschuh” - Dya Kabakov [tot 
9/8]
“You are tire weather" - Roni Hom [18/7 tot 27/9]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg7-4051 Basel <0061/272.48.33 - di-zp H-17u wo ll-20u30
Mona Hatoum [tot 16/8]
Tobias Rehberger, Dan Peterman [tot 30/8]

Bem
Rotterdam 

■ Erasmus Universiteit, Medische Faculteit
Molewaterplein 50 III - Rotterdam
“Neuro-Artonomy” - Klaar van der Lippe, Voebe de Gruyter, Yael Davids, Lara 
Schnitger, Gert Germeraad... [25/8 tot 18/9]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam <0010/413.26.80- di-zp 10->17u zp U-17u 
"Holland-Amerika Lijn 125 jaar" [tot 20/9]
“Nederlanders in Nagasaki, Japanse prenten uit de 19de eeuw” [tot 1/11]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012 BR Rotterdam <0010/411.01.44 ■ di-zp ll-18u 
“Voices” - Vito Acconci, Judith Barty, Geneviève Cadieux, Janet Cardiff & 
George Bures Miller, Pierre Huyghe, Moniek Toebosch... [tot 23/8] 
■ XX Multiple Galerie
Witte de Withstraat55 - 3012 BM Rotterdam <0010/414.00.08 - do-zp 12-18u 
“Werken op geluidsdragers” - James Lee Byars, Gertrude Stein, Appollinaire, 
Lawrence Weiner, Mike Kelley... [tot 23/8]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zp ll-17u 
“Rauw op het lijf, hedendaagse Nederlandse modefotografie” - Frans Ankone, 
Cometti, Inez van Lamsweerde, Joke Robaard, Jan Welters... [tot 9/8]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13 - di-vr ll-16u30za 11- 
17uzpl2-17u
“Beeld van een collectie” [tot 6/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20- 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u zp ll-17u
“Uit het leven gegrepen, genreschilderkunst uit de 17de eeuw” [tot 26/7]
“Toile, lichaams(re)presentaties” [tot 9/8]
“Engelse keramiek van 1950 tot heden” [tot 9/8]
“Beelden op papier” - tekeningen [tot 23/8]
“Het museum van de 19de eeuw” [tot 6/9]
‘The Monochrome Paintings” - Stephen Prina [28/7 tot 27/9]
“I rip you, you rip me (honey; we’re going dwon in history)” - Iggy Pop & The
Stooges, Destroy All Monsters [tot 27/9 J
“Beelden op papier” [tot 4/10]
“Scratches on the surface of things, hedendaagse Amerikaanse kunst uit eigen 
collectie” - Christopher Williams, Cindy Sherman, Cady Noland, Allan Sekula, 
Mike Kelley, Louise Lawler, James Welling.., [tot 4/10]
"Vliegend tapijt" [8/8 tot 25/10]
“Egyptomania. de Egyptische invloeden op Nederlandse decoratieve kunsten” [22/ 
8 tot 1/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 -3015 CB Rotterdam <0010/440.12.00- di-za 10-17uzp ll-17u 
“De wereld van de Van Nieukerkens” [tot 26/7]
“Kop van Zuid, plan in ontwikkeling opnieuw bekeken” [tot 9/8]
“Het moderne heroverwogen, ontwerpen voor het Museum of Modem Art, New
York” [tot 9/8]
“Alvar Aalto in zeven werken” [tot 16/8]
‘Third International NAI Summer Masterclass; Scar, radical reconstruction and 
development’ - Lebbeus Woods [16 tot 29/8]
“Street art from South Africa” [tot 30/8]
“Drie tuinhuizen” - Cepezed, Madeline Steigenga, Koers Zeinstra van Gelderen 
[tot 20/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 ■ 3015 AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17u zp ll-17u
“Hedendaagse Japanse posters” [tot 26/7]
“Look at me! Britse modefotografie van 1950 tot heden” [tot 9/8]
“Ons brons, van Boeddha tot Rodin” [tot 30/8]
“Standpunten, 10 jaar vormgeving in Nederland” [tot 30/8]
“Streetwise, 10 jaar party- en dancecultuur in Nederland” [tot 20/9]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade 25 - 3016 DM Rotterdam <0010/411.22.01 - di-vr 10-17u za-za ll-17u 
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [tot eind 1998]

Santpoort 

■ De ruïne van Brederode
Velserenderlaan 2 - 2082 LA Santpoort <0023/537.87.63 - dagelijks 10-17u 
“De negen van Brederode" - Martijn Alsters, Marjet Boek, Carin Carpay, Viola van 
Eek, Mathieu Knippenbergh, Claus Leinenbach, Pjotr van Oorschot, Rosalinde 
Overvliet, Anna Rudolf - film, muziek, theater, beeldende kunst [tot 26/7]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
BeUamypark 19 -4381CG Vlissingen <00118/41.24.98 - ma-vr 10-17u za-zp 13-17u 
"De zomer van Schütz, schilders Van Zeeland (1817-1933)” [tot 1/11]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst p/a Culturele raad, Leon 
Riekwell
Vlissingsestraat239-4381 CG Vlissingen <00118/41.66.72 - wo-zp 12-17u 
“Suspensie” - Anne Ausloos & Jeroen van Westen/Huisvlijt memorie/ 
Spiegelbeeld” - Han Rameckers/’Explosive” - Nathalie Stiphout/Wido Blokland, 
Tomoko Baba [tot 30/8]

Zutphen

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht 3 - 7201 JLZutphen <00575/51.68.78 - di-vr H-17u za-zp 13u30-17u.
Giampaolo Babette - sieraden [tot 2/8]
Harm van der Wal - tekeningen [tot 30/8]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt 88- 7216DEZutphen <00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-zp 
13u30-17u
“Jeanne Bieruma-Oosting (1998-1994)” [tot 6/9]
Bert de Wilde - schilderijen [25/8 tot 4/10]

Oostenrijk

Krems 

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems <002732/82.669 - di-zp 10-18u 
“Antoni Tapies, paintings, sculptures and drawings, 1981-1997” [tot 6/9]

Salzburg 

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg <00662/842.29.40 - di-zp 10-17u 
“Win, place or show” - Stan Douglas [5/8 tot 27/9]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien <001/587.53.07- di-za 10-18u
“Junge Szene" [tot 30/8]
■ 20er Haus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien <001/779.69.00
“Arte povera" [tot 30/8]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien <001/521.89-0 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Remake of the weekend” - Pipilotti Rist [tot 30/8]
“Crossings, art to see and to hear" - Mario Airo, Richard Artschwager, Angela
Bulloch, Henning Christiansen, Martin Creed, Angus Fairhurst... [tot 13/9]
■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15-1040 Wien <001/504.98.80-di-vrll-18udo ll-20uza- 
zp H-16u
‘Walter Pichler, prototypes 1966-’69" [tot 9/8]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Filrstengasse 1 -1090 Wien <001/317.69.00 - di-zp 10-18u
"Skulptur im licht der Fotografie” [tot 20/9]

Spanje

Barcelona 

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaçc dels Angels 1 - 08001 Barcelona <0093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10-20u 
zp 10-15u
‘Plaça dels Angels” - Beat Streuli [tot 4/10]

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem <0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zp 10-17u
Marie-José Burki/’Projektraum" - Katharina Grosse [tot 16/8]

■ Kunstmuseum Luzern
Tribschenstrasse 61 - 6005 Luzern <0041/410.90.40 - wo 12-20u do-zp 12-17u 
"Skulptural 1995-1997’ - Hannah Villiger [tot 9/8]

Zürich

■ Museum fur Gegenwartskunst
Lunmatstrasse 270- 8005 Zurich <001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zp H-17u 
“Ironisch, group show” - Maurizio Cattelan, Urs Fischer, Alicia Framis, Steve 
McQueen, Aernout Mik & Marjoleine Boonstra [tot 9/8]
RirkritTiravanija [22/8 tot 18/10]
■ Kunsthof Zürich Schule fur Gestaltung
Limmatstrasse 44 - 8005 Zurich <001/446.21.11
“Malerie” - Adrian Schiess [tot 30/8]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrajle 270 - 8005Zurich <001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zp H-17u
Jean-Frédéric Schnyder [tot 9/8]
Andreas Slominski [22/8 tot 18/10]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich <001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zp 10-17u
“Die Sammlung Bernhard Mayer" [tot 23/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich <001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zp 10-17u
"Freie Sicht aufs Mittelmeer, junge Schweizer Kunst mit Gasten und Gastmahl" 
[tot 30/8]
■ Museum fiir Gestaltung
Austellungsstras.se 60 - 8031 Ziirich <001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zp 10-17u 
“100 Jahre Schweizer Werbefilme" [tot 2/8] 
“Tatort, die Requisieten der Beweisfuhrung” [28/8 tot 22/11]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Ziirich <001/383.43.76 -
“En soie, tissus, foulards, objets” [tot 13/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 september 1998. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 augustus 1998 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raafwill be released on 1 September1998. Please sendyour 
infonnation before 15 August 1998 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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toerist en de flaneur: Gabriel Orozco en Stephen Wilks ■ Carel 
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Mark Kremer De verdwaalde vreemdeling. OPENSTELLING 
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■ Rudi Laermans De supplementen van de democratie Bedenkin
gen over kunstadvisering ■ Ernst van Alphen De representatie van 
ruimte en de ruimte van de representatie ■ Mark Kremer Landje
pik in de grote boze stad Bij Vito Acconci's Park in het Water • 
Steven Jacobs "Get Killed andMaybe They WillNotice You" Over 
Dial H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimonprez ■ Eddy Bettens Apo
calyptische verhalen, alledaagse momenten Over de terreur in Don 
DeLillo's Mao II ■ Bart Meuleman Het gebruik van woorden ■ 
Dirk Pültau Parijs-Brussel/Brussel-Parijs De Frans-Belgische ar
tistieke betrekkingen: een geïllustreerd feitenrelaas • Dirk Pültau 
Gent-Antwerpen/Antwerpen-Gent ■ Koen Brams Vlaanderen in 
Barcelona ■ Ilse Kuijken Een beweging van veel dingen, in veel 
verschillende richtingen tegelijk, zonder climax en zonder middel
punt Een interview, met Uri Tzaig

NUMMER 71- JANVARI-FEBRUAR11998 

■ Sven Lütticken De onmisbaarheid van de kunstenaar Over 
kunstenaarsmythen en intentieverklaringen ■ Frank Vande 
Veire Brieven aan Thierry De Cordier ■ Bart Verschaffel 
Pygmalion ou Rien. De fotowerken van Jan Vercruysse ■ 
Bernadette Klasen Verwijzende beelden Over Geheugenver
lies. Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, foto
graaf ■ Rudi Laermans Willy Kessels, held zonder grootse 
daden? ■ Dirk Pültau De 19de eeuw, heen en terug ■ Dirk 
Lauwaert Het moreel en de mode ■ Benjamin H.D. Buchloch 
Kritische reflecties ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage 
Landen Frontispice

NUMMER 72 - MAART-APRIL1998 

■ Matthijs van Boxsel Over de noodzakelijle domheid van de 
constitutionele monarchie Een vorstenspiegel ■ Camiel van Winkel 
Educatie als legitimatie: de nieuwe consensus ■ Jeroen Boomgaard 
Een koord voor de kijker • Dirk Pültau Helpende handen • Eric 
Hulsens Het kind heeft honderd talen ■ Mare De Kesel Werk van 
verlangen Psychoanalyse en sociaal werk ■ Rosalind E. Krauss 
Claude Cahun en Dora Maar, bij wij ze van inleiding ■ Sven Lütticken 
Culturele promiscuïteit Jonathan Lasker, het sacrale en het banale • 
Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen Afle vering 1 De Bonte 
Bezetters

NUMMER 73 - MEI-JVN11998 

■ Jacq Vogelaar Poëtica als strategie: Carl Einstehh ■ Dirk 
Pültau De blik van Arnold Schonberg ■ Bart Meuleman In een 
donkere keuken Gedichten ■ Ernst van Alphen Hoe kleden we 
het kunstwerk aan? Bij het recente werk van Mariene Dumas • 
Marc Holthof Kunst en misdaad Over Harald Szeemanns Austria 
im Rosennetz ■ Rudi Laermans Kritiek als frivool provincia
lisme Over Maarten Delbekes Aangenaam Verblijf • Buck 
Spender&B.KartoenDeLageLandenAfleveringHetMysterie 

Magritte

AUTEURS 

■ Oskar Bâtschmann Voorzitter vanhetlnstitutfürKunstgeschichte 
van de Universiteit van Bern. Co-editor van het Zeitschrift für 
Kunstgeschichte. Talrijke publicaties op het terrein van de oude, 
moderne en hedendaagse kunst. Recente boekpublicaties omvatten 
onder andere: Poussin, Dialectiques de la Peinture (Flammarion, 
1994), Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modemen 
Kunstsystem (DuMont, 1997), The Artist in the Modem World. The 
Conflict between Market and Self-Expression (Yale University Press, 
1997). Hans Holbein dJ. Die Solothumer Madonna (samen met Pascal 
Griener, Schwabe und Co.. AG Verlag, 1998).
■ Steven Jacobs Kunstcriticus. Als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de Vakgroep Architectpur & Stedebouw, Universiteit 
Gent, en als docent aan het Architectuur Instituut Sint-Lucas Gent en 
Brussel. In1996 verscheen Henry Van de Velde, wonen als kunstwerk, 
woonplaatsen voor kunst bij Uitgeverij Van Halewyck.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.L en is 
actief als essayist. Als redacteur verbonden aanhetBenjaminjoumaal. 
Recente projecten: Sluipwegen van het denken (essays over Michel de 
Certeau, samen met Koenraad Geldof, SUN, 1996). Zopas verscheen 
bij Van Halewijck Schimmenspel, essays over de hedendaagse 
onwerkelijkheid.
■ DirkLauwaertDoceertoverfilmaanhetR.I.T.S.,overfotografie 
aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen in 1996 de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves 
Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Verbonden aan 
de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
■ Riccardo Petrella Politocoloog en econoom. Doceert aan de 
U.C.L. Stichter en voorzitter van de Groep van Lissabon. Recente 
publicaties: Limites à la compétitivité (een boek van de Groep van 
Lissabon onder leiding van Riccardo Petrella, Boréal/Labor/La 
Découverte, 1995) en Le bien commun. Eloge de la solidarité (Labor, 
1996).
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Boek/Dirk Lauwaert 
Boek/Frank Vande Veire 
Boek/Linda Warmoes

voor niet-abonneehouders

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

499 BEF/27,5 NFL

voor abonneehouders

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

399 BEF/21,5 NFL

In de bovengenoemde prijzen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde uitgaven toegestuurd.
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LYGIA CLARK, ÓCULOS, 1968
(FOTO FATIMA POMBO, COURTESY FUNDACIO ANTONI TÀPIES. BARCELON
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PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL

LYGIA CLARK
GEORGANISEERD DOOR FUNDACIÖ ANTONI TÀPIES, BARCELONA

24.07.98-27.09.98

WILLIAM KENTRIDGE
15.05.98-23.08.98

YVESVANPEVENAEGE
OPENING 03.09.98

VERENIGING VOOR TENTOONSTELLINGEN VAN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

RAVENSTEINSTRAAT 23 / KONINGSSTRAAT10, B-1000 BRUSSEL

T. 32(02) 5078466/F. 32(02)51105 80

E-MAIL: EXPOPBA@NETPOINT.BE

mailto:EXPOPBA@NETPOINT.BE

