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Het kunstenaarschap in/als fictie
In deze aflevering staan we opnieuw uitgebreid stil bij het 
thema van het kunstenaarschap. Hadden we in de eerste 
aflevering van deze jaargang vooral aandacht voor de 
wijze waarop de beeldende kunstenaar zelf reflecteert 
over zijn kunstenaarschap - met onder andere analyses 
van het werk van Jan Vercruysse en Thierry De Cordier 
- dan ligt in dit nummer de klemtoon op de omgang met 
het kunstenaarschap van buitenaf. Scharnier tussen beide 
afleveringen is ongetwijfeld Marcel Duchamp, de kun
stenaar die enerzijds teerde op het museum - het kunst
instituut bij uitstek - voor tal van bizarre kunstacts, 
bijvoorbeeld een partijtje schaak met een naakte schoon
heid, maar anderzijds zijn kunstenaarschap fictio- 
naliseerde - en zo de kunst van zich afduwde - door zich 
te verschuilen achter verschillende alter ego’s, waarvan 
Rrose Sélavy zeker de bekendste is. In het januari
nummer werd de Duchamp van de blote Eve Babitz 
behandeld, nu Rrose Sélavy als fictief kunstenaar.
Een verzameling van andere fictieve beeldende kunste
naars, die we als encyclopedie hebben opgevat, vormt de 
ruggengraat van dit nummer. In alfabetische volgorde 
- van Osvald Alving (de Noorse schilder van abstract- 
mythologische figuren, wiens veelbelovende carrière plots 
spaak liep na de dood van zijn vader) tot Wang-Fô (de 
Chinese meester die de reputatie had dat wat hij schil
derde echt tot leven kwam) - zijn meer dan vijftig fictieve 
kunstenaar gerepertorieerd. Bij elk van deze artiesten is 
het kunstenaarschap op de een of andere manier uitge
draaid op een nachtmerrie. Als niet een of andere versla
ving, of een zwakke gezondheid tout court, deze kunste
naars parten speelde, dan toch zeker de liefde, of een 
familiaal drama in de ruime zin van het woord. Van 
slechts weinige fictieve kunstenaars zijn nog werken 
bekend, de meesten hebben alles zelf in de vernieling 
geholpen. Het is bijzonder verleidelijk om deze bonte 
collectie karikaturen te vergelijken met de artistieke 
beau monde op het einde van het tweede millennium. De 
vaak onwaarschijnlijke gelijkenissen zijn uiteraard wei
nig flatterend voor onze bricolerende of konterfijtende 
tijdgenoten, maar eigenlijk nog minder vleiend voor onze 
omgang met het kunstenaarschap, want het zijn wijzelf, 
kunsttheoretici, kunstcritici, schrijvers of lezers in het 
algemeen, die blijkbaar om de een of andere reden nood 
hebben aan deze wanstaltige voorstellingen. In plaats 
van de fictieve kunstenaars terug te koppelen naar hun 
reële tegenvoeters moeten wij dringend onze eigen ang
sten en verlangens met betrekking tot het kunstenaar
schap in kaart brengen en ondervragen. Wellicht komt 
dan aan het licht dat wij lijden aan een onblusbare zucht 
naar helden en anti-helden, die zich vanaf de moderniteit, 
zo suggereert Paul De Vylder in zijn essay De 
mythografische machine, ook op de figuur van de beel
dende kunstenaar vastzet.
Naast de encyclopedie, en voornoemd essay van De 
Vylder, bevat deze aflevering een aantal andere bijdra
gen over het verlangen (van de niet-kunstenaar) naar het 
kunstenaarschap, meer bepaald het verhaal De Koning 
van het woud van de Franse auteur Pierre Michon (over 
de fictieve kunstenaar Gian Domenico Desiderii en de 
reële kunstenaar Claude le Lorrain), het traité van Eddy 
Bettens over het verlangen naar het schrijverschap, de 
tekst van Steven Jacobs over de Hollywood-benadering 
van het kunstenaarschap en de hierboven reeds aange
stipte bijdrage van Ernst van Alphen over Duchamp/ 
Rrose Sélavy. In de volgende aflevering van De Witte 
Raaf vormt het tweede deel van de encyclopedie van 
fictieve kunstenaars het uitgangspunt voor een totaal 
ander onderzoek, niet meer over het verlangen naar het 
kunstenaarschap, maar over datgene wat er zoal bij het 
kunstenaar-zijn komt kijken.
Verder in dit nummer: Sjoukje van der Meulen over Bill 
Viola; Sven Lütticken over Rineke Dijkstra enDe Moord 
op Mondriaan, de vijfde aflevering van de strip De lage 
landen.
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De geitenhoeder, ça. 1650

Voor Gérard Macé

Hun gezicht ademt woede; - • •
ze uiten geen woorden maar gegrom;
als kamers bewonen ze de bossen.
Ovidius

I
k, Gian Domenico Desiderii, heb twintig jaar gewerkt 
met die oude gek. Ze vertellen me dat hij nog steeds 
niet dood wil; ik hoor weleens wat over hem, hoor hoe 
hij wordt geprezen, en zo nu en dan krijg ik een van 
zijn nieuwere maaksels te zien met dezelfde bomen, 
dezelfde schaapskooien, dezelfde paleizen wanneer de zon 
opkomt, en daarboven de hemel als een gat. Dezelfde luister, 

dezelfde luchtspiegelingen - het zal best. Ik heb er mijn buik 
vol van. Hij kan er maar geen genoeg van krijgen, de oude 
gladjakker, de kwezel. Laat hij vooral doorgaan met Schilde
ren, als hij zonodig wil. Laat hij verkankeren in zijn vrome 
arbeid. Ook ik was een schilder, en nu ben ik een prins. Bijna 
een prins: ik heers over de drijvers en de meuten, de equipages 
en de livrei, de koetsen; ik heers ook over de bossen; ik ben in 
dit ondermaanse opperstalmeester en innemer, factotum van 
hertog Karei, monseigneur van Nevers, die Manma bezet. 
Het regent over Mantua. Het is een trieste stad, die naar 
modder smaakt zelfs als de zon schijnt. In die moddersmaak 
houd ik me bezig. Waar is de hoopvolle verwachting die me 
ooit tot schilderen dreef, met zon op mijn hoofd en in mijn 
ziel, in het geuren van dennen? Waar zijn jullie, mannetjes 
die ik naar mijn hand zette, gewillige góden, boeven met 
grote vilthoeden op en peinzende zeelui, passanten die rivier
tjes doorwaadden? Maar daar zijn ze immers, ik roep ze 
bijeen in de regen bij de stallen, ze ruiken naar drank en nat 
hondenhaar, mijn boeven, mijn drijvers. Hun vilthoed drup
pelt over hun ogen, ik zie de gezichten bijna niet - iets 
omnevelt ze, hun baard misschien, of dé regen, de angst van 
de ochtend als de wolven afdruipen. Die daar, is dat Jan of 
Giovanni? Maar die ander herken ik toch, dat is Hakem: hij 
is zwart als roet. Vooruit maar, te paard. Laten we nog eens 
van leer trekken in de bossen, laten we in de jachthoorn 
blazen en met onze armen zwaaien, en mogen onze zielen 
vanavond in onze uitgeputte lichamen eindelijk slapen. Kijk 
goed uit je ogen, mijn boeven: in die dikke mist zitten 
beestjes die je niet ziet, en als je ze ziet, is dat om ze dood te 
maken; om ze te zien en ze dood te maken worden jullie 
betaald, en met wat jullie verdienen, bedrinken jullie je en 
slapen jullie beter. Wat een schaduwen om ons heen. En 
evenveel schaduwen dragen ons. Ze zeggen dat het ochtend 
is. Ze zeggen dat het zomer is. Wij galopperen, zoveel is 
zeker. Zelfs de vilthoeden zie ik niet meer, bij al dat vallen 
hoor ik de hoefslagen niet. Er zullen wel takken kraken 
daarboven, ook die hoor je niet. Everzwijnen doemen op, of 
stammen, welke beweegt, welke blijft liggen? En die grote 
ontwapende prooien, van kruin tot voet gewikkeld in nevel, 
in onmacht, jullie, oude bomen, bezwijken jullie ook al?

S

• V

Ik heb geschilderd om een prins te zijn.
Ik zal een jaar of twaalf zijn geweest. Het was midzomer, het 
uur van de avond waarin het nog warm is maar de schaduwen 
wentelen. Ik hoedde varkens in een eikenbos niet ver van 
Nemi, vlak bij een brede weg; ik had een stok van zijn bast 
ontdaan en veel plezier beleefd aan het slaan van die grote 
domme beesten wanneer ze binnen mijn bereik kwamen. 
Toen ik daar genoeg van had gekregen, beperkte ik me tot het 
neermaaien van de varens, de hooghartige bloemen van het 
kreupelhout, die door mijn geransel sterker geurden; ik 
hanteerde die gesel graag. Uit de verte hoorde ik een rijtuig 
aankomen, in een kalm gangetje; ik verstopte me en hield me 
koest: de. volle zon viel neer op de weg en ik zat daar in de 
schaduw naar die zonovergoten weg te kijken, vlak tegen de 
grond,, onzichtbaar. Tien passen van mij en mijn varkens 
vandaan stopte in het zomerse licht een koets beschilderd 
met azuurblauwe stroken, voorzien van een naamcijfer; uit 
die met een wapen getooide rijtuigbak sprong een weelderig 
gekleed meisje te voorschijn dat lachte, ze rende alsof ze op 
me toe kwam; ik zag hoe ze haar tanden ontblootte, het vuur 
van haar ogen; nog steeds lachend greep ze zich vast aan de 
zoom van de schaduw, draaide me resoluut de rug toe, een 
eindeloos moment lang plantte ze zich in die door bladeren 
gemarmerde zon waarin haar haardos, haar immens azuur
blauwe rokken, het wit van haar handen en het goud van haar 
polsen opvlamden, en toen die handen als in een droom naar 
haar rokken reikten en ze oplichtten, werden de wonderbaar
lijke dijen en billen mij geschonken, alsof het licht was, maar 
een dichter licht; abrupt hurkte dat alles neer en piste. Ik 
sidderde. De gouden straal viel duister neer in de zon, maakte 
een gat in het mos. Het meisje lachte niet meer, zo ingespan
nen was ze bezig haar rokken hoog vast te klemmen en dat 
bruuske licht uit haar te voelen stromen; met haar hoofd een 
beetje gebogen keek ze wezenloos naar het gat dat dan 
ontstaat in het gras. De azuren plunje stond bol om haar nek, 
knisperend, opgepoft, haar lendenen waren ongemeen zicht
baar. Het beschilderde portier van de koets klapperde nog 
een beetje, zo vlug had de piskous het opengeduwd - daar
achter leunde een man achterover, in een losgeknoopt zijden 
wambuis, die naar haar keek. Hij droeg evenveel kant om zijn 
hals als zij om haar billen; hij glimlachte zoals je glimlacht 
wanneer niemand je ziet, met minachting en een dubbelzin
nig plezier, bescheiden en tegelijk verwaand, meedogenloos 
teder. De koetsier keek een andere kant op, beschaafd, als een 
dier. De stevige straal van het knappe meisje werd dunner; de 
prins zei iets liefs tegen haar, waar hij een schunnig woord 
aan toevoegde dat alleen wordt gebruikt voor lichtekooien 
van het laagste allooi; hij glimlachte openhartiger, tederder. 
De handen van de vrouw knepen krampachtig samen in het 
opgestroopte kantwerk, en ze uitte een misschien onderda
nig, smekend of verrukt gekir, dat mijn hart deed zwellen; ze



had haar hoofd opgericht en keek hem op haar beurt aan. Ik 
stelde me die blik voor als bloed. Hoge witte bloemen 
bloesemden tegen mijn wang. Dit alles was vol van onver
schillig geweld, als de hemel op het middaguur, als de kruin 
van de bossen.
Met een sprong was de vrouw opgestaan, de gewone gloed 
van de rokken bedekte die van de dijen; ze liep terug naar de 
koets, langzamer dan daarstraks, zelfvoldaan en met iets 
aanstellerigs in haar tred; ze zag rood; ze sloeg haar ogen 
neer, ze glimlachte niet. De prins wel. Met een geruis van 
zijde ging ze tegenover hem zitten. Hij kuste haar de hand, 
greep haar eventjes onder haar rokken,.en vormelijk, afwe- 
zig, liet hij buiten het portier twee vingers klakken. De 
paarden en de koetsier, die stukken rijtuig zijn, gehoorzaam
den aan dat geluidje dat ze kenden; gedwee voerden ze naar 
Rome hun delicate lading die bestaat uit een andere substan
tie dan het hout van de rijtuigen en het leer van de leidsels, uit 
een ander vlees dan dat van koetsiers en paarden, een vlees 
dat niettemin net als het vlees van paarden pist en kijkt, maar 
dat de tijd en de geest heeft om van die dingen te genieten, om 
dierlijker te pissen dan een paard en ervan te genieten, om 
intenser te kijken dan een koetsier die in het holst van de 
nacht zijn weg zoekt, maar ervan te genieten, een vlees dat 
kant om de buik draagt teneinde nog nadrukkelijker vlees te 
zijn, of dat het om de hals draagt teneinde geen vlees meer te 
zijn maar alleen nog naam, staatsie, neerbuigendheid, het 
suprême vlees van prinsen. Die uiteenlopende vlezen dus 
verwijderden zich en deden bij het wegrijden stof opdwarrelen, 
als een kudde schapen. Ik weet niet of ik die dag aan mijn 
gerief kwam, zoals dat heet, ik was nog klein. Ik liep naar de 
plek waar ze haar rokken had opgelicht; ik liep naar de plek 
waar de koets halt had gehouden, het kleine gewijde plekje 
waar volgens mijn berekening de prins had gezeten; vandaar 
keek ik naar de bosrand, de precieze boom waaronder het 
meisje ter wille van zijn ogen had gepist. Ik kuste wat ik me 
van een blanke hand voorstelde, zei hardop het woord dat 
gemene hoeren aanduidt, liet twee vingers klakken. De 
bomen in het licht waren immens, hun aantal onafzienbaar 
groot. Het ligt in onze aard dat naakte dijen ons daaronder 
nog om vangrijker lijken. God, die alles ziet met eendere blik, 
benijden we niet; de blik die we benijden, is er een die gericht 
wordt op datgene waarvan hij aanstonds het genot heeft, al 
ging de wereld eraan kapot. Terwijl ik daar in de snikhete zon 
op die weg zat waar een prins, die misschien ook maar een 
markies was, vluchtig had geglimlacht, begon ik luidkeels en 
met grote uithalen te huilen. Ik had willen branden. Mij droeg 
een zinneloze verrukking, die misschien verdriet was, of 
woede, of de verscheurende lach van wie onverhoeds God 
vindt, op een weg. Het was vast de toekomst, die bom tranen. 
Het was God evengoed, op de hem eigen merkwaardige 
•wijze.
Ik had heel wat andere vrouwen naakt gezien. Ook wist ik 
hoe tomeloos ze kunnen zijn in hun naaktheid, wanneer ze 
onder een man bewegen, opengespreid maar met inspanning 
van al hun krachten samengeperst, vechtend met dat niets dat 
ze vervult. Maar hoe mooi ze soms ook waren, de vrouwen 
die ik zo bezig had gezien hadden geen blanke dij en geen 
wrongen in hun haar, eh de japonnen waaronder koeien
jongens hun vertier zochten, waren gemaakt van het soort 
onbestemde stoffen waarin mensen als wij alles inpakken 
wat geconsumeerd wordt en verdwijnen moet, maar nog niet 
meteen, niet helemaal, ons graan net als onze vrouwen, onze 
drie daalders, onze doden, onze kaas. En vooral, ze schaam
den zich, en wisten niet hoe ze daarmee moesten spelen, 
misschien omdat ze dachten dat de schaamte die zij voelden 
niets verhulde; en hoe hadden ze zich ook kunnen verbazen 
en verheugen over de clandestiene vuiligheid die ons vervult 
en die misschien onze oergrond is - hun immers kleefde 
vuiligheid aan als was het hun huid, met de lucht die ze 
insnoven boven de kuddes en de rottende aarde die in de 
schuren tussen hun tenen spoot, en voorgoed ingevreten in 
hun vel was de smeer van het laag-bij-de-grondse lichaam 
dat werkt, en dat zelfs bereden, opengespreid, schreeuwend, 
nog lijkt te werken — en in die hoedanigheid stinkt. Je moet 
schone handen hebben om duister te pissen. Ja, het was een 
ander vlees, een andere soort. En dat was mij in het volle 
daglicht verschenen; ik had mijn Visitatie gehad; een he
melse dame van kant en azuur was uit zo’ n koets neergedaald 
waarin ze in processie worden rondgereden, was gracieus op 
mij toegelopen onder bomen op het satijn van haar muiltjes, 
had met alle pracht en praal haar rokken hoog opgetild en 
had, bevend in het besef dat ze zich door eigen toedoen 
ontwijdde, het satijn van haar muiltjes een beetje bespat. 
Mijn leven had ik willen geven om dat nog eens te zien. Ik 
wilde dat nog eens zien, maar niet weggedoken achter 
bomen. Nee, aan de andere kant. Niet als een nijdige, 
roerloze koetsier, die op bevel daarheen kijkt waar zijn 
begeerte niet is, en uit een ooghoek toch nog heel even kijkt 
naar wat hij niet krijgen zal. Nee, helemaal aan de andere 
kant, zoals de dag kijkt naar de aarde, zoals hij de aarde 
beregent of laat verdorren, al naar hij belieft. Ik wilde degene 
zijn die dat wonder elke dag, op elk uur van de dag laat 
gebeuren, door een simpele knip met de vingers; ik wilde 
degene zijn die door de sacrosancte, in volle pracht ontwijde 
vrouw wordt aangekeken, wordt verwacht; die duistere man 
met een brok in zijn keel, die toch onbeschaamd genoeg is om 
te glimlachen, lieve woordjes te zeggen, een gehurkte schoon
heid te tooien met de striemende koosnaampjes die je geeft 
aan lichtekooien. Een prins noemde ik dat, in mijn prille 
jeugd.

Mijn ouders waren arme drommels, die niets bezaten en zich 
uiteraard nooit bezonnen, daar hadden ze de tijd niet voor. Ik 
geloof dat ik van ze hield. Ze verhuurden hun armen en de 
mijne, die van mijn broers, aan de welgedane boeren van de 
Castelli, die zelf maar een klein beetje méér graan in voor
raad hadden, varkensvlees op tafel en op hun strozak als ze 
dat wensten meiden die jong en struis waren maar stonken 
naar smeer, zonder azuur om hun boezem of kant om hun
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dijen: die boeren waren ook maar arme drommels. Ik hoedde 
de varkens, de schapen, die nog stommer zijn, en de meelij
wekkende, vadsige koeien. En zo, van kudde naar kudde, 
werd ik het volgende seizoen verhuurd in Tivoli, op grazige 
hellingen waarboven grootse palazzo’s tronen. Het is van 
belang dat die grootsheid nadrukkelijk wordt getoond en 
bevestigd, met bergen vlees, met stapels leer, met rijdieren: 
daarom staan er hutjes op de hellingen, met beesten erbij die 
andere beesten bewaken. Een van die beesten was ik. De 
paleizen ging ik niet in, maar ik weidde het vee langs de 
wegen die erheen voeren; er kwamen veel koetsen langs, 
waarin ik geheel in het rood geklede Monsignori met kanten 
kragen zag, kapiteins met blinkend staal en kanten kragen, 
edellieden met slappe handschoenen, slappe laarzen, wam
buizen van slappe zijde en kanten kragen, en allemaal hiel
den ze tegenover zich Madonna’s, dellen van azuur in de 
greep van hun blik, zoals de onnozele koetsier daarboven op 
de bok zijn ogen gevestigd hield op zijn paarden. De met 
wapens getooide rijtuigbakken reden de poorten van de 
villa’s in, die beschilderde dingen waren traag als een 
sacramentsprocessie, log als een hooiwagen, bruut als een 
zweep, ze stegen óp langs steile hellingen van zand fijner dan 
meel, enhet gedruis van de wielen en zwepen vervluchtigde 
ïn het massievere gedruis van het water dat neerklatert uit 
leeuwenmuilen en ossensnuiten, uit urnen die oude baardige 
góden en vrouwen onvermoeid uitgieten, de duizendkoppige 
fonteinen waar al die machthebbers dol op zijn. Helemaal 
daarboven op de trappen zag ik ze uitzwermen, de japonnen, 
rondzwieren over de bordessen en de terrassen, een beetje 
lucht verplaatsen, Wegduiken achter de hoge façades waar 
men ze kooide; een Monsignore hield zich wat terzijde, 
talmde onder de grote bomen, geheel in het rood en even 
machtig en indrukwekkend als zij, misschien stond hij te 
dromen of zelfs te bidden, want God is groot net als de 
bomen, want de bomen doen opzien tot God - en op zijn beurt 
liep hij de laatste trap op, langzamer, helemaal scharlaken
rood, ging de volière binnen waar men al die azuren vogels 
voederde, plukte en opat.
De hele middag zag je niets meer, de grote bomen ruisten 
onophoudelijk tegen de leegte van de wereld, de 
neerklaterende fonteinen vloeiden onopgemerkt zoals legers 
voorbijgaan, seizoenen. De koeien suften in de schaduw, ik 
sneed uit boombast een fluitje en floot daarop één noot tot de 
avond. Daarboven kwam het hele spul pas weer naar buiten 
als het koeler was geworden, de duifjes, die men had geplukt, 
verkleedden zich als feniksen voor een klein souper, de 
onverzadelijke Monsignori hadden nog trek. Er werden bij 
kaarslicht lange tafels gedekt onder de olmen, duizend la
keien eromheen. Ik bracht mijn varkens op stal.

da
En dan had je de ridders.
Niet de ridders die de teerhartige charmeur gingen uithangen 
naast de koetsen en al doende de tere hartjes ontroerden van 
de vrouwen die erin zaten, niet de jonge prelaten of markie
zen, de gunstelingen. Die ridders bleven op de weg of 
sprongen alleen de weilanden in om wat hoefgetrappel ten 
beste te geven dat de tere hartjes sneller deed kloppen en mijn 
beesten op de vlucht joeg, ze reden snel weer terug naar de 
weg, hielden gekscherend de pas in naast het portier en 
vlogen pas daarboven uit de stijgbeugels, onder het grote 
dreunen van de hydraulische orgels. De mannen over wie ik 
het wil hebben waren terughoudender, ook zij sloofden zich 
uit maar niet met zoveel ongeduld, want ze sloofden zich niet 
uit voor azuurblauwe prooien; ze waren zonder vrouwen en 
raadselachtiger. Het waren geen boeren, maar uit blufferij 
gaven ze zich een houding van boeren die in het bezit zouden 
zijn van paarden en slappe laarzen, hoewel hun laarzen 
minder slap waren dan die van de gunstelingen, en aan dat 
nagemaakte boerenuiterlijk hingen ze de glimlach van een 
gunsteling, al even nagemaakt. Ik verbaasde me daarover. 
Het kwam voor dat ze de paleizen binnengingen, en de 
lakeien die ze zagen langskomen hadden dan dat uitgestre
ken gezicht, als een dier, dat ze opzetten wanneer er prinsen
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passeren. Het kwam ook voor, en vrijwel dagelijks, dat 
enkelen van hen zich op mijn weiden begaven; ze stegen af; 
ze maakten een grapje met me, ik holde weg en ging een 
eindje verder op mijn hurken zitten, waar ik ze op de 
zenuwen werkte met mijn fluitje. Ik gluurde naar ze tussen de 
bladeren. Zonder haast gingen ze daar staan, staken hun neus 
in de wind, snoven de lucht op, omvatten met een grote 
neutrale blik de verten, de vluchtlijnen van de paden, de 
kuddes; ze wisselden wat woorden, aarzelden of ruzieden, 
maakten plotseling grote gebaren en iets, daar verderop, leek 
hen reuze te interesseren, in de buurt van een mager bosje 
waar een magere cascade viel, vlak voor een bosrand waar 
licht en schaduw elkaar het gebladerte betwistten zoals ze de 
godganse zomer doen zonder dat uit die botsing iets anders 
voortkomt dan gebladerte: ze wezen elkaar dus op het een of 
het ander en ook ik keek die kant op, ik sperde mijn ogen wijd 
open om te zien wat er zo verbazend was, een schone 
slaapster in dat bos en waarom niet een schone piskous, of 
een echte Madonna die ten hemel steeg, maar het enige wat 
je zag, was bladeren en water, blauwe lucht. Ik blies op mijn 
fluitje de longen uit mijn lijf. Hun merkwaardige extase nam 
wat af, uit hun foedralen haalden ze hun spulletjes te voor
schijn, papieren houtskool, ze installeerden zich uitgebreid, 
in kleermakerszit op hun laarzen of neerzittend op een 
hobbel, en maakten eindeloos kleine tekeningen. Jawel - het 
waren de schilders.
Het waren de schilders. Het waren — maar niet allemaal 
samen, niet allemaal tegelijk, want daarbinnen had jé ver
wantschappen, clans die elkaar naar de keel vlogen, en 
onderling vraten ze elkaar op als wespen in een pot - de oude 
Cavalière d’ Arpino en Pietro Testa, Sacchi en Pietro Berrettini 
da Cortona, Valentin de Boulogne, Gherardo della Notte, 
Poussin, Mochi, Swanevelt en de twee Claudes, Claude 
Mellan en Claude le Lorrain, en soms zelfs zag je in hun 
midden, maar met minder slappe laarzen en zich niet erg 
uitslovend om op een boer te lijken, want hij hoorde er niet 
echt bij, die beschonken, mismaakte, aftandse pias, Pieter 
van Laar, genaamd il Bamboccio, de dikzak; maar nooit 
Cavalière Bernini, die dit hele zootje om zijn vinger wond en 
wel andere dingen aan zijn hoofd had. Het was de Congrega
tie der Virtuozen, de Academie van Sint-Lucas, eerder horig 
aan Barberini dan aan Sint-Lucas, de kliek van Barberini; de 
Barberini’s die je daar niet zag, want zij psalmodieerden in 
de Sint-Pieter; de twee Barberini’ s, Maffeo die op zijn hoofd 
de tiara droeg met de touwtjes van achteren, en Taddeo die 
achter diens rug de verderreikende touwtjes van de beurs in 
handen had; die twee, en de honderd anderen, de eindeloze 
gunstelingen, Francesco en de twee Antonio’s, en alle voor
namen eigen aan de Italiaanse taal, die allen op hun lijf 
gevlamde zijde droegen en allen touwtjes hadden aan hun 
hoed, allen de mijter op, de koorpels aan, de ring om, die 
vooral allemaal de drie bijen in hun blazoen hadden en in die 
hoedanigheid honing zogen in de Sint-Pieter, in Castel 
Gandolfo, in het Lateraan, in de lommerrijke villa’s van 
Tivoli, in Frascati, en tot op de eerste de beste heuvel waar 
genoeg water was om het in de hoogte te spuiten en daarna 
met veel geklater in bekkens op te vangen - al die mannen 
dus die in hun wapens de drie bijen hadden, die zagen hoe het 
water neerstortte en zonder andere inspanning dan die blik 
honing zogen uit de grote honingrijke caissons van de 
paleizen, de tuinen, de kerken, al die mannen gaven jaar
gelden aan schilders. Want om die caissons, kerken of 
paleizen te bepleisteren en te versieren, om de was aan te 
maken waarin Maffeo en Taddeo, de twee Antonio’ s, de hele 
zwerm, zich konden wijden aan het innemen van vlees
gerechten, vrouwen, alle boeken geschreven in alle talen 
sinds Sint-Pieter, en zich in ruil daarvoor wijdden aan het 
afscheiden van goud, van Schriftstukken die doden, die 
vergeven, die degenen die ze doden absolutie verlenen, van 
pauselijke bullen die bliksemen over Europa, van Latijn dat 
de engelen doet toestromen en van kerkgezangen die de 
verrukte zielen van de stervelingen wagenwijd openzetten 
voor de engelenstemmen - om die korven van God te 
bekleden, heb je veel schilders nodig die in de honing 
werken, die proberen de wereld honingkleurig te zien of doen 
alsof, en die bij dat handeltje terloops ook zelf wat honing
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Claude Gelée dit le Lorrain

Landschap met Psyche en het Paleis van Eros, 1664

winnen. Maar zij kunnen daartoe niet volstaan met het 
innemen, eten van boeken, vleesgerechten en vrouwen, ze 
moeten de hand aan de ploeg slaan, wat vooroverbuigen en 
roeren, zich verlagen, zich vermoeien, zich in het zweet 
werken. Dat is waarom ze met hun boeltje naar Tivoli 
kwamen, waarom ze hun stuifmeel verzamelden in mijn 
weiden, waarom ze de prinsen een beetje na-aapten door uit 
de hoogte naar de verten te kijken, maar thuisgekomen 
ploeterden als boeren, met goudverf tot aan hun ellebogen 
zoals ik tot aan mijn ellebogen bloed en etter had, wanneer 
mijnooien lammerden, wanneer ik ze verloste. Maar waar 
bevielen zij dan van?
Nu weet ik dat allemaal, maar de koeienjongen, de varkens
hoeder, wist er niets van. Ik wist niet hoe ze heetten, ik wist 
niet eens dat Barberini de heilige vader was. De varkens
hoeder keek naar mannen met grote hoeden en baarden die 
fijn priegelwerk deden, zoals wanneer vrouwen linnen ver
stellen.
Ik raakte aan hun gedoe gewend, maar bewaarde afstand. 
Soms wachtte ik ze ongeduldig op, als er dagen achtereen 
niemand was gekomen - vaak gaven ze de voorkeur aan de 
andere kant, bij Le Cascatelle, de mooie nutteloze rots
hellingen waar niets groeit. Ik wachtte ze op, riep ze op met 
bezwerende gebaren: ik deed alsof ik een van hen was, 
strekte weids mijn arm naar een willekeurig punt aan de 
horizon en probeerde daar langdurig en aandachtig naar te 
kijken, met het hoofd een beetje scheef, heel geconcentreerd 
en heel beduusd, maar er gebeürde niets. En als ze dan op een 
mooie dag kwamen, was ik verdrietig dat ze er waren. Ik was 
een verward kind, pruilend tegen datgene wat hem plezier 
geeft en datgene koesterend waartegen hij pruilt. Ik wist niet 
wat me plezier gaf. Ze waren er dus, en ik dreef mijn kudde 
op, we scharrelden elk op eigen houtje rond zonder nog 
langer te doen alsof we elkaar zagen, ik met mijn fluitjes en 
drie gaaienveren, een paar wilgentenen, en zij mét hun papier 
en hun houtskool; het blauw van mijn gaaienveren kwam me 
triester, kleiner voor. Dat alles zal wel in de orde der dingen 
hebben gelegen - maar op een dag stortte die orde in.

Op een ochtend, in alle vroegte, ging ik fluitjes snijden in een 
kreupelbosje, in zo’n vochtige laagte waar bevend geboomte 
groeit dat zich bij de minste windvleug roert, wilgen en 
espen, en waaronder armzalige beesten huizen, slangen en 
kikkers: van de bast van die bomen maak je de beste fluitjes, 
ze klinken klaaglijk en ijl maar overdreven als padden
geroep. Ja, God weet dat ik daar alleen maar goede fluitjes 
kwam zoeken. De geur van rottende bladeren steeg op en 
voorovergebogen liep ik daarin behoedzaam voort, volledig 
in beslag genomen, mijn blik ter hoogte van de grond. Zo 
begon mijn junidag in dat hakhout. Plotseling zag ik via een 
doorkijk de voorgevel van een paleis in de opkomende zon 
boven op de heuvel: niets bewoog, niemand was op, het was 
helder en onbewoond als een rots; hier hielden de nacht
nevels nog aan, het bladerdek hing neer, alles was donker. Ik 
was in mijn schik. Ik begon een liedje te zingen van eigen 
makelij, dat ik in het geheim koesterde, dat ik dikwijls 
herhaalde en naar believen verfraaide in de kreupele taal die 
toen de mijne was; het zal over mijn azuurblauwe piskous 
zijn gegaan; over de andere rijkdommen; en over de Ma
donna die in haar grote goedheid die rijkdommen uitstort 
over het hart van een varkenshoeder. Dat gebed sleepte me 
mee, ik vertrapte in mijn opwinding heel wat meer twijgen 
dan ik voor mijn fluitjes nodig had: ik zong uit volle borst; ik 

zwaaide met mijn armen; het paleis daarboven vlamde op 
alsof het mijn zang was; het riep me, ik vloog ernaartoe, ik 
hield het in mijn hand, ging erop liggen en omarmde het; de 
drie noten van de hop gaven antwoord, blond en ver weg als 
een slapend paleis. Er kwamen tranen in mijn ogen: zo huilde 
mijn moeder, het arme mens, wanneer de Madonna voorover
gebogen boven haar in processie voorbijkwam. De hemel 
vloeide open: het was nu helemaal dag, er kwam wat licht 
onder de wilgen en in dat halfduister was er een wit masker 
dat glimlachte. Mijn tranen stolden op mijn wangen. De roep 
van de hop klonk dichterbij. Het masker had een pikzwarte 
snor, dikke lippen en stevige tanden die glommen in zijn 
glimlach; in het schemerdonker was er nog iets anders dat wit 
oplichtte, het papier dat het masker vasthield. Papier en 
masker tekenden zich levendig af, vormden twee forse 
vlekken, helder en effen, als de dubbele oogvlek van een 
enorme zwarte vlinder - de onzichtbare vleugels ruisten in de 
wilgen. Ik stond onder dat geruis. Ik weet niet of ik bang was, 
het was goedgunstig; het was niet het soort dat kon vliegen: 
het was een erg donkere, potige man die ik al eerder had 
gezien. Het was de dikke bleke kop en het gitzwarte haar van 
Claude, genaamd Le Lorrain.
Er vloog iets op tussen de bladeren; ik draaide me om en zette 
het op een lopen. Nog voordat ik het bosje uit was, greep een 
hand me bij mijn kraag en tilde me van de grond. Tegenstrib
belen deed ik niet, ik had hem vaak genoeg gezien om te 
weten dat de grote zwarte vlinder een reus was. Hij zette me 
neer, draaide me zonder me los te laten om mijn as en sprak 
me zachtjes toe zoals je praat met een angstig dier. Ik 
luisterde niet: in de grote bomen, waarop de zon nu schitterde 
en die met al hun bladeren beefden in dat buitenkansje zoals 
ze ook doen in de grootste rampen, als het windstil is, op het 
middaguur evengoed als bij dageraad, in de hele ruimte tot 
aan het eindelijk ontwaakte paleis waar luiken klapten, door 
handen werden opengedaan, in mijn houten kop net als in de 
hemelen, ruisten, galmden, wiekten de laatste woorden van 
het gebed aan de Madonna, dat ik van mijn moeder had, net 
als mijn leven, net als mijn angst, net als mijn schaamte: nu 
en in het uur van onze dood. Die woorden kalmeerden niets 
maar wendden alles af als wild kleppende klokken. Diep in 
mijn binnenste herhaalde ik ze, als een vogel die eindeloos 
dezelfde drie noten zegt. Misschien zei ik ze ook wel hardop. 
Al die tijd hield Claude me vast, zijn adem tegen de mijne. Ik 
kwam weer bij zinnen, zag van dichtbij het soort raap dat bij 
hem voor gezicht doorging; misschien begreep ik dat hij 
zich, terwijl hij naar me keek, iets heel ouds herinnerde, of 
zich probeerde te herinneren. De blos kwam op mijn wangen 
terug, hij glimlachte. Terwijl hij me bleef aankijken, begon 
hij te neuriën, en ineens zong hij een hele poos, met een 
mooie stem, zonder er één over te slaan, de woorden van mij n 
liedje - de koets, de blauwe jurk, de gouden straal. Het was 
voor het eerst dat die woorden over andermans lippen kwa
men. Hoe langer hij zong, hoe meer hij zijn lachen moest 
inhouden, en toen hij beland was bij het onnozele refrein 
waarin ik mij biddend tot de koningin der hemelen richtte, 
schaterde hij het uit. Hij klemde mijn kraag steviger vast en 
zei dat de rijkdommen van mijn liedje me zouden toebeho
ren, als ik maar wilde. Met zijn vlakke hand maakte hij een 
breed gebaar naar de zichtbare horizon, de zon, de bomen en 
het paleis, en het was alsof hij ook liet zien watje in het paleis 
niet ziet, de duifjes, de madonna’s: “Dat is allemaal van jou, 
zei hij, als je bij mij in dienst komt”. Hij had zijn greep laten 
verslappen, ik was vrij; ik viel neer waar hij me losliet, ik 
sniktehet uit. Hij zat te wachten zonder naar me om te kijken. 
De hop liet geloof ik zijn drié noten nog ééns horen, drie 
zakjes honing in het bos. Ik liep niet weg en volgde hem.

è2
Zijn dat valken die jullie loslaten, mijn kiekens? Goed zo. 
Ook daarmee wordt gejaagd, inderdaad, als je geen hand 
meer voor ogen ziet. Het is geen honing die ze in de lendenen 
van konijnen klauwen, en ook de hoppen hebben mét honing 
niets van doen, genoeg flauwekul! Mooie vette vogels zijn 
het, die zingen om te paren en die stinken, zij ook al, onzalige 
beesten. Jij hebt verstand van hoppen, hè, Hakem? Eetbaar 
zijnze niet/ je bent tactvol genoeg om het niét over ze te 
hëbberi. Vooruit, kiekens! Je ziet geen hand voor ogen, maar 
je hoeft ook niets te zien om daarin iets dood te maken: de 
valken kijken voor ons, ónze ogen en ónze snavels vliegen 
als door een wonder samen met hen de hoogte in, wanneer we 
ze afhuiven. En als ze terugkomen zitten ze onder het bloed, 
met gevogelte dat amper dood is. Kwartels? Iets anders? Ja 
hoor, de hertog zal tevreden zijn, vanavond krijgt hij 
hazelhoentjes opgedist. En ik krijg zijn vrouw. Ik laat mijn 
plunje drogen, drink voor twee, zoek rustig haar kamér op en 
neem een duik in die kom melk. Wat is rondom die melk alles 
donker en eenvoudig.
Er zit niets in de bossen. Jullie weten best, mijn patrijzen, dat 
daar alleen maar vlees zit. Misschien trekken jullie daarom 
‘s avonds zo’n grote huif van wijn over je hoofd, en slapen 
daaronder in. Dat bevalt jullie maar half, maar het is het 
waarmerk van de goede jagers. Wat is er soms dan toch loos 
met jullie als het mooi weer is - je staat stil met je neus in de 
wind, een haas die je beethad schiet ervandoor, de bijl 
bungelt aan je arm, het musket zakt neer, het paard voelt dat 
het ook éen beetje mag rusten en snuiven, je weegt niet meer 
zo zwaar als voorheen, je bent niet meer die bal verkrampt 
vlees waar het eeuwig en altijd bang voor is, dat gewicht van 
dodelijke verschrikking dat het overal meetorst, nee, als de 
verschrikking geweken is, ben je licht, je kijkt naar het 
toverstof dat de zon uitstrooit op een open plek, je staat er 
middenin en daar blijf je staan, warm word je ervan, en je lijf 
niet alleen - wat is ér loos? Luister je naar de andere 
cavalerie, daarboven? Waar die op jaagt, dat is je zieltje, 
tenzij ze het zachtjes, heel behoedzaam, neervleit onder een 
baldakijn. Nog hoger steek jé je neus, het is veel te blauw, ook 
daar zie je niets; maar wat lijken de varens nu groener - en 
jullie gezichten, mijn prinsen, zijn die dan nog hetzelfde? 
Wind is het. Het gaat er snel vandoor, je geeft het ros de 
sporen en weg ben je, heel dat gewicht van verschrikking 
maakt een groot gat in de struiken, en in die opening zijn er 
alleen nog takken die kraken, bevende botjes die aan de valk 
ontsnappen en knappen tussen de kaken van de vos, en hield 
je de hele wereld in je vuist, dan knapte die evengoed. 
Kiekens.
Geen toverstof vandaag: niets dan die dikke mist die nog 
gramstoriger maakt, hatelijke dingen die neerregenen en ons 
de dampen aandoen. Nooit zullen paardenhoeven de aarde 
genoeg slaan. Vervloek de wereld, hem kan het niets verrot
ten.

Pierre Michon

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede

In 1996 gaf Éditions Verdier bovenstaande tekst uit in 
boekvorm, met als titel Le.Roi^ du bois,^ .s-w 0 . -
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De encyclopedie van fictieve kunstenaars
Deel 1

Alving, Osvald (°Noorwegen, 1861 - f1929)
Niets in zijn kinderjaren wees erop dat Osvald Alving ooit 
kunstenaar zou worden. Geboren in het hoge Noorden als 
enige zoon van Kammerherre Alving en zijn diepreligieuze 
vrouw Helena, kende hij tijdens zijn jonge jaren de onschul
dige vreugde die menig kind uit gegoede kringen ten deel 
valt. Het prille geluk was echter van korte duur. Mede door 
de opvallende veelwijverij van zijn vader-ten huize Alving 
zowel als daarbuiten - zag Helena zich genoodzaakt haar 
enige kind op vroege leeftijd op pensionaat te sturen bij een 
bevriend priester. De gevolgen van deze beslissing troffen de 
jongen'als gold het een levenslange verbanning. Vervreemd 
van de Kammerherre en overdadig bemoederd door Helena 
(zij het van op afstand) sloeg Alving reeds tijdens zijn eerste 
pensionaatsjaren aan het schilderen. Aanvankelijk model
leerde hij zijn werk, zoals elke jonge Skandinavische kunste
naar op dat moment, op het protohumanistische expressio
nisme van Edvard Munch, in wiens bekende Schreeuw hij de 
pregnante uitdrukking zag van zijn allerindividueelste 
zielstoestand. Maar algauw liet hij de in zijn ogen al te 
figuratieve poëtica van Munch achter zich en raakte hij 
bekoord door de denkbeelden van de abstracten. Bij vele 
kunstenaars voltrekt de Wende van de figuratie naar de 
abstractie zich eerder vanuit een gebrek aan talent dan vanuit 
een innere noodzaak. Niet zo bij Osvald Alving. Een reeks 
van twaalf titelloze doeken, nu te bewonderen in een van de 
twee zalen met non-figuratieve kunst van het Bergense 
Museet, vormt het ontegensprekelijke hoogtepunt van zijn 
korte, maar hevige carrière. Begonnen in het pensionaat en 
afgewerkt op een mansarde in Parijs - waar hij vanaf zijn 
achttiende in een Noorse kunstenaarskolonie leefde - ver
toont dit werk volgens de Noorse kunstkenner Bjömsteme 
Magnussen de oerstrijd tussen de twee extremen waartussen 
Alving zijn hele leven lang pendelde: de roekeloze joie de 
vivre die hij van zijn vader erfde (verbeeld in de dwingende 
cirkelbeweging die het achterplan van het werk domineert) 
en de steeds op het ergste bedachte werkethiek die hij van zijn 
moeder meekreeg (de obsessieve driehoeken die terugkeren 
in de vier uithoeken van de twaalf schilderijen). Na driejaar 
Parijs keerde Alving terug naar het Noorden. Volgens de 
vele kronieken die van zijn artistieke leven bestaan, maakte 
hij de reis om een belangrijke prijs in ontvangst te nemen 
voor een serie abstract-mythologische figuren waarmee hij 
volgens de jury “de hedendaagse Noorse kunst onder de 
aandacht van de wereld zou brengen”. In werkelijkheid stond 
zijn terugkeer in het teken van de begrafenis van zijn vader, 
die hij sinds zijn zevende niet meer had gezien. De thuis
komst van de eenentwintigjarige Osvald Alving betekende 
meteen ook het einde van een veelbelovende schilders- 
carrière. Het definitieve afscheid van zijn vader deed zijn 
picturale talent voor eens en altijd verstommen. Al bleef zijn 
moeder er haar verdere leven op aandringen dat hij de 

. verfkwast weer ter hand zou nemen, vanaf die dag in novem- 
ber 1882 maakte Al ving geen kunst meer. Ook niet nadat ze 
vijftien jaar later de geest gaf. Tegen alle verwachtingen in 
- Osvald vertoonde reeds sporen van een ernstige erfelijke 
bloedziekte bij zijn terugkeer uit Parijs - overleefde hij zijn 
moeder met ruim dertig jaar. Op het moment van zijn 
overlijden waren zowel zijn werk als zijn bekendste poëticale 
uitspraak - “Schilderijen zonder cirkels zijn geen schilde
rijen” — een ware bron van inspiratie voor de Noorse, op 
MunCh, Mondriaan en Alving geïnspireerde avant-garde. 
[JP]
[Hendrik Ibsen, Spoken, 1889]
Bibliografie: Willi Chaarmer, The trigonometry of the 
hermeneutic circle: the formative years of Osvald Alving, 
Thames and Hudson, London, 1939.

Angelo, Lorenzo (D’) (bijgenaamd : Lorentino) (“Arezzo, 
15de eeuw)
Pupil van Piero della Francesca. Droeg samen met onder 
meer Melozzo da Forlï bij aan Piero’s fresco’s in de Bacci- 
kapel van de San Francesco-basiliek in Arezzo (Geschiede
nis van het Heilige Kruis), die beschouwd worden als diens 
meesterwerk. Nam omstreeks 1460 deel aan een door de stad 
Siena uitgeschreven prijsvraag, gewonnen door Melozzo da 
Forlï, die later bekendheid verwierf met een monumentaal 
fresco van Paus Sixtus IV.
Van Lorentino is geen enkel werk overgeleverd. Zijn naam 
wordt terloops genoemd in de beroemde Vite (1550) van 
Vasari, in een klein terzijde bij Het leven van Piero della 
Francesca. Vasari schrijft dat Lorentino zijn talrijke kroost 
omstreeks carnaval geen varkensvlees kon voorzetten. Op 
vette dinsdag echter, terwijl de bonen al op het vuur stonden, 
klopte een boer bij hem aan die hem vroeg een portret van 
Sint-Maarten te schilderen. Het werd terstond in natura 
betaald: de beloning was... een varken. Lorentino werkte 
aan zijn Sint-Maarten tussen Aswoensdag en Pasen. Omtrent 
de compositie van het schilderij kan alleen worden gespecu
leerd, we weten enkel dat de heilige erop stond af geheeld 
terwijl hij zijn mantel in tweeën snijdt en de helft aan een 
bedelaar geeft. Het staat ook vast dat Lorentino van Piero het 
heldere palet erfde: net als Piero streefde hij naar een syn
these tussen de Siënese en de Florentijnse school, tussen de 
gotische vaardigheid in kleurweergave en landschap
schildering (in de lijn van Sassetta) en het renaissancistische 
onderzoek naar ruimte en perspectief (waarvan Alberti de 
theoreticus was).
Met de Sint-Maarten, Lorentino’s meesterwerk, streefde 
Lorentino Piero voorbij, zoals ooit Piero Veneziano had 
voorbijgestreefd. Het schilderij kwam terecht in de San 
Martino-kerk, in een afgelegen dorp op het platteland. Toen 
Vasari vijftig jaar later de plek bezocht, zag hij de Lorentino 
niet: men had het in de sacristie gehangen. Nog later ge
bruikte men het om een gat in de muur te dichten. Omdat de 
houten achterkant van het geschilderde oppervlak onophou
delijk verschroeide, nat werd en bevroor, ging de voorstel
ling bol staan en werd huiveringwekkend, of lachwekkend.

San Francesco-basiliek

Tóen de parochie beter bij kas raakte, werd de muur her
bouwd en het volledig verminkte schilderij weggesmeten. 
[RH]
[Pierre Michon, Fie-toi à ce signe, in: Maîtres et serviteurs, 
1990]

AURACH, Friedrich Maximilian (bijgenaamd: Max) 
(“München, 1923)
Brits schilder van Duitse afkomst. Zoon van een Duits- 
joodse kunsthandelaar en galeriehouder. Emigreerde in mei 
1939 naar Groot-Brittannië en woonde daar bij zijn oom Leo 
Lanzberg. Zijn ouders werden in november 1941 naar Riga 
gedeporteerd en vermoedelijk niet veel later omgebracht. Hij 
deed zijn middelbare studies in een particuliere school in 
Margate en schreef zich in 1943 in aan de kunstacademie van 
Manchester. Begin 1944 werd hij opgeroepen voor militaire 
dienst. Na een basisopleiding in de legerplaats Catterick 
werd hij ondergebracht bij een parachuteregiment. Na een 
aanval van geelzucht bracht hij de laatste oorlogsmaanden 
door in een waterkuuroord in Derbyshire. In mei 1945 zette 
hij zijn studies aan de kunstacademie van Manchester voort. 
Eindjaren ’40 installeerde hij zich in een af gedankte loods 
vlakbij de haven.
Omdat hij de verf in grote massa’s opbracht en telkens weer 
van het linnen afkrabde, lag de vloer van zijn atelier bedekt 
met een in het midden diverse centimeters dikke, naar buiten 
toe geleidelijk aan platter wordende, met houtskoolstof ge
mengde, verharde en korstig geworden massa die op een 
lavastroom leek. Voor Aurach was dit het ware resultaat van 
zijn voortdurende inspanning en het duidelijkste bewijs van 
zijn falen. In de loop der jaren veranderde er in zijn atelier 
niets, behalve dat het gaandeweg onder steeds dikkere lagen 
stof kwam te zitten. Daar bleek het hem in eerste plaats ook 
om te doen. Zijn heftige geteken op leerachtig papier, waar
bij hij vaak binnen de kortste tijd een half dozijn van 
wilgenhout gebrande stiften opgebruikte, en ook het voort
durende uitvegen van het werk met een van houtskool 
verzadigde wollen lap, was in werkelijkheid één grote, alleen 
‘s nachts gestaakte productie van stof. Wanneer Aurach, na 
misschien wel veertig varianten, het portret eindelijk uit 
handen gaf, niet zozeer in de overtuiging dat het af was, als 
wel vanuit een gevoel van uitputting, dan maakte het op de 
waarnemer de indruk dat het was voortgekomen uit een hele 
reeks van grijze, veraste, nog steeds in het toegetakelde 
papier rondspokende gezichten. Aurachs expressionistische 
vernietigingsstudies, die nog sporen dragen van de diepe 
indruk die Grünewalds Isenheimer altaar op hem hebben 
gemaakt, braken in de jaren ’80 op de kunstmarkt door. Zijn 
doek G.l. On Her Blue Candlewick Cover is te zien in de Tate 
Gallery, Londen. [EB]
[W.G. Sebald, Die Ausgewanderten, 1992]

B. (“Sint-Petersburg, tweede helft 18de eeuw)
Russisch schilder. Ontdekte volledig zelfstandig de wetten 
van de schilderkunst in zijn ziel. Portretteerde een 
Petersburgse woekeraar, die hij voordien als ideaal model 
voor een duivelsportret had beschouwd. Zoals de woekeraar 
iedereen aan wie hij geld had geleend, in het morele verderf 
stortte, zo bleek ook het schilderij, dat gekenmerkt werd door 
een priemende blik, elke bezitter ervan te verdoemen. Trad 
na het overlijden van zijn vrouw en twee kinderen in het 
klooster, waar hij zich aan religieuze onderwerpen wijdde. 
Kwam mettertijd tot het inzicht dat ware kunstwerken ont
staan door de inwerking van een bovenaardse kracht. Besefte 
daardoor dat het Portret van een woekeraar tot stand was 

gekomen onder invloed van het kwade, en vroeg zijn zoon 
het schilderij op te sporen en te vernietigen. Het portret was 
in het bezit gekomen van de Petersburgse schilder Tsjartkov 
[zie aid.], die er zijn fortuin en ongeluk aan te danken had. Op 
een veiling, na de dood van Tsjartkov, herkende de zoon van 
B. het schilderij en waarschuwde iedereen voor de diabolische 
kracht ervan. Tijdens zijn relaas was iedereen zo geboeid aan 
het luisteren, dat het portret... ongemerkt gestolen werd. 
Sindsdien is het spoorloos. [SH]
[Nikolaj Gogol, Het Portret, 1842]

Barton, Phoebe (actief in Engeland, einde 20ste eeuw) 
Britse kunstenares, woonachtig en werkzaam te Leeds. Hoe
wel haar talent al tijdens haar kinderjaren door tekenleraren 
werd opgemerkt, had Barton niet de moed om zich na de 
humaniora bij een kunstacademie in te schrijven. In plaats 
daarvan koos ze voor een verpleegstersopleiding, waarna ze 
zich toch door vrienden liet overreden om drie jaar in 
Sheffield te gaan studeren. Daar onderging haar stijl in korte 
tijd enkele opmerkelijke veranderingen. Hongerig naar 
nieuwe indrukken ontdekte ze het fauvisme en het kubisme, 
de futuristen en de abstract expressionisten. Haar vaardig
heid in het landschap- en portretschilderen wendde ze aan 
om steeds compactere doeken te schilderen, met oog vóór de 
meest uiteenlopende details en lichamelijke bijzonderheden. 
Ze putte daartoe uit onwaarschijnlijke bronnen zoals medi
sche, zoölogische en entomologische handboeken. Bij 
Ovidius vond ze de inspiratie voor een eerste reeks belang
rijke werken, variaties op het thema van verandering, 
onvastheid en continuïteit, waarmee ze koers zette naar het 
onmodieuze keerpunt tussen het abstracte en het figuratieve. 
Toen een vriend, Michael Owen, een stilleven zag in een 
schilderij dat Orpheus in de onderwereld moest voorstellen, 
concludeerde ze dat ze hoegenaamd niet in staat was om met 
haar schilderkunst ook maar iets duidelijk te maken. Ze 
verbrandde al haar werk en ging opnieuw aan de slag als 
verpleegster. Tegen het einde van de jaren ’80 stuurde de 
academie waar ze gestudeerd had, haar oude studietekeningen 
op, waardoor ze opnieuw zelfvertrouwen kreeg. Die ervaring 
omschreef ze als volgt: “Ik wist dat ik iets op het spoor was 
geweest. Ik wist dat er niemand was die - ik zal niet zeggen 
beter was dan ik, zo groot is mijn ego niet - maar die echt op 
hetzelfde gebied werkte, of iets probeerde dat er Zelfs maar 
op leek”.
In oktober 1990 werd haar door Roderick Winshaw van de 
Londense Galerie Narcissus een tentoonstelling beloofd, die 
zou doorgaan op 13 november. Uiteindelijk bleek het niet 
meer dan een loze belofte waarmee hij haar wist te verleiden 
tot een vluggertje op het landgoed van de familie Winshaw. 
Ondanks die ultieme vernedering gaf ze het schilderen niet 
op. Ze ging in op een voorstel van de zieke vader van 
Roderick, Mortimer Winshaw, om hem te verplegen in ruil 
voor een royale vergoeding en een grote, lichte kamer in 
Winshaw Towers die ze als atelier mocht gebruiken. Toen ze 
Michael Owen daar begin 1991 opnieuw ontmoette en met 
hem een relatie begon, stelde hij haar voor het verbrande 

- schilderij Orpheus in dé onderwereld te beschrijven op basis 
van wat hij zich ervan herinnerde, zodat ze het opnieuw zou 
kunnen schilderen. Phoebe liet hem echter beloven het 
verleden te laten voor wat het was en niet meer om te kijken. 
[DVH]
[Jonathan Coe, What a Carve Up!, 1994]

Ba vink (actief in Nederland, begin 20ste eeuw)
Schilder die in het begin van deze eeuw werkzaam was in 
Amsterdam. Reeds in zijn jeugd rebelleerde Bavink tegen de 
kunsthandel. Aan een van zijn vrienden zei hij dat men om 
geld te verdienen absoluut niet moest kunnen schilderen: “Je 
schildert twee horizontale banen, onder elkaar, even breed, 
een blauwe en een goudgele en in ‘t midden van die blauwe 
baan maak je een ronde goudgele vlek. En dan zetten we in 
de catalogus: No. 666 De Gedachte (...) en we prijzen ‘t voor 
800 NFL. Je zult eens zien wat ze er in ontdekken. Van alles, 
waar je zelf nooit een flauw benul van gehad hebt”.
Terwijl zijn vriend Hoyer na het lezen van een artikel over de 
sociale taak van de kunstenaar naar Parijs afreisde om te gaan 
schilderen, vastberaden om de burger te overdonderen, trok 
Bavink zich terug. “Ik heb geen verantwoordelijkheids
gevoel,” zei hij. “Ik kan me daar niet mee ophouden. Ik moet 
schilderen.” Voor hem ging het om een dwingende nood
zaak, een roeping: “God roept, ‘t Is waarachtig geen lolletje, 
overal is-i. En overal roept-i Bavink. Je wordt mal van je 
eigen naam, als-i zo dikwijls geroepen wordt”. Maar Bavink 
ging de goddelijke provocatie niet uit de weg. Met het 
schilderen poogde hij niets minder dan de alom
tegenwoordigheid van God op doek te brengen, wat echter 
leidde tot een groeiende frustratie: “Voor God is ‘t een 
spelletje, die is oneindig en overal. Hij roept maar. Maar 
Bavink heeft maar één dom hoofd en één domme rechter
hand en kan maar aan één schilderijtje tegelijk werken. En 
als-i denkt dat-i God heeft dan heeft-i linnen en verf. Dan is 
God overal, behalve waar Bavink ‘m hebben wil”. Het zette 
de schilder aan tot arbeid, maar bracht hem ook op de rand 
van de waanzin.
Van het idealisme van zijn vriend Hoyer bleef inmiddels 
niets meer over. Hij keerde terug uit Parijs, trok in bij een 
rijke weduwe, schilderde eerst nog uitsluitend portretten van 
welgestelde lui, en uiteindelijk helemaal niets meer. Maar 
ook Bavink strandde tenslotte. Mateloos ontroerd en geboeid 
door de natuur had hij op een obsessieve manier niet minder 
dan 34 ondergaande zonnen geschilderd, maar vatten kon hij 
ze niet: “En toch staat-i daar weer iederen avond”. Op een 
avond, bij zonsondergang, zei hij tegen zijn vriend Koeke- 
bakker: “Doe ‘m in een hoededoos, in een ordinaire hoede- 
doos. Hij verdient niet beter”. Zijn Gezicht op Rhenen (een 
landschap met rivier, de Cuneratoren, de rode daken van 
Rhenen, bloeiende appelbomen en kastanjes), waar hij jaren 
aan gewerkt had, sneed hij op een dag met een bot knipmes
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in 64 gelijke, rechthoekige lappen van 15 bij 12,5 cm. 
Vodden waren het, vond hij. Bavink eindigde in een gesticht 
voor zenuwpatiënten. [DVH]
[Nescio, Titaantjes, 1918]

Behrens (Hofrat) (actief in Zwitserland, begin 20ste eeuw) 
Was in het begin van de.20ste eeuw werkzaam als dokter in 
het sanatorium Berghof te Davos. Hoewel zijn activiteiten 
als medicus het grootste deel van zijn tijd in beslag namen, 
schilderde hij een omvangrijk oeuvre bijeen, voornamelijk 
berglandschappen, gekenmerkt door scherpe omtrekken 
waarin de invloed van Segantini merkbaar is. Met zijn 
eigenzinnige techniek gaf hij de indruk dat de kleuren direct 
uit de tube op het linnen geknepen waren. Van de weinige 
portretten die Behrens schilderde, is dat van Clawdia Chauchat 
ongetwijfeld het bekendste: een buste in half profiel, iets 
kleiner dan levensgroot, gedecolleteerd, met een sluier om 
schouders en boezem gedrapeerd, in een brede, zwarte, naar 
binnen aflopende en aan de rand van het doek met een gouden 
inleg versierde lijst gevat. Door sommigen is dit portret 
weleens smalend dilettantistisch genoemd omdat de afbeel
ding weinig gelijkenis zou vertonen met de geportretteerde. 
Toch heeft het werk onmiskenbare kwaliteiten. Vooral bij 
het schilderen van fysionomische bijzonderheden kwam 
Behrens’ medische achtergrond goed van pas. Volgens hem
zelf ging het erom de indruk van een voorwerp weer te geven 
zoals de natuur die teweegbrengt. De mat glinsterende blank
heid van de huid van Clawdia Chauchat komt erg natuurlijk 
over dankzij de wetenschappelijke nauwkeurigheid waar
mee Behrens niet alleen de oppervlakte wist weer te geven, 
maar ook wat daaronder zit. “Het kan nooit kwaad,” zei hij 
in dit verband ooit, “datje ook onder de epidermis een beetje 
wegwijs bent en mee kunt schilderen wat niet té zien is - met 
andere woorden: als je nog in een andere verhouding staat tot 
de natuur dan de zuiver lyrische, zullen we maar zeggen; als 
je bijvoorbeeld van nevenberoep dokter bent.” Hieruit blijkt 
eveneens dat Behrens, ondanks zijn full-time beroep als arts, 
zich toch in de eerste plaats als beeldend kunstenaar profi
leerde en zijn nevenactiviteiten ten dienste1 stelde van de 
artistieke creatie, vanuit de idee: “Watje er bij weet en bij 
denkt, dat spreekt ook mee. Het vloeitje in je hand en doet 
zij n werk, is niet aanwezig en toch op de een of andere manier 
weer wel, en dat levert aanschouwelijkheid op.” [DVH] 
[Thomas Mann, Der Zauberberg, 1924]

Berg, Cornelis (°Amsterdam, 17de eeuw)
Nederlands schilder. Waarschijnlijk in zijn jeugd leerling 
van Rembrandt geweest, met wie hij zich in zijn dromen 
vergeleek. Langdurig verblijf in Rome. Na zijn terugkeer in 
Amsterdam wilde het schilderen hem niet meer lukken. Een 
falend gezichtsvermogen, bevende hand en neiging tot alco
holisme waren daar de oorzaak van. Zijn hele oeuvre bestond 
slechts uit werken op bestelling: naaktfiguren, liggende 
Venussen, Christus- en sultanportretten... Nadat hij zijn 
leven lang mensen had geobserveerd, riepen ze bij hem op 
zijn oude dag alleen maar weerzin op. De opmerking van een 
ex-burgemeester van Haarlem, dat God, als schepper van deze 
wereld, èen groot schilder is, deed hem herinneren aan alle 
menselijke miserie die hij ooit had aanschouwd. Het ontlokte 
hem de beroemde uitspraak: “Wat jammer, dat God zich niet 
beperkt heeft tot het schilderen van landschappen”. [SH] 
[Marguerite Yourcenar, La tristesse de Cornelius Berg, in: 
Nouvelles orientales, 1938]

Berthold (°Dresden, ca. 1775 - tin de Oder, ca. 1815) 
De schilder die zichzelf eenvoudigweg Berthold noemde, 
behoort zonder twijfel tot de meest enigmatische figuren van 
de Duitse kunst rond 1800. Op jonge leeftijd ging hij op 
aanraden van de oude schilder Stephan Birkner naar Italië, 
hoewel Bertholds zelfbewustere generatiegenoten Caspar 
David Friedrich en Philipp Otto Runge al geen aanleiding 
meer zagen om de traditionele Italiëreis te maken: zij waren 
van mening dat er geen universele normen in de kunst zijn en 
dat Duitse kunstenaars zich niet naar Italiaanse voorbeelden 
moeten richten. Berthold daarentegen ging, na een verblijf in 
Rome, bij Philipp Hackert in Napels in de leer. De door 
Goethe hooggewaardeerde Hackert maakte kundige doch 
weinig vernieuwende pastorale landschappen, en de jonge 
Berthold voelde na enige tijd de beperkingen van Hackerts 
kunstopvatting. Gesprekken met een onbekende Napolitaanse 
schilder (en, naar men kan vermoeden, de lectuur van Nova- 
lis) leidden ertoe dat Berthold de secure en doodse weergave 
van landschappen wilde inruilen voor een kunst waaruit 
werkelijk natuurgevoel sprak: hij wilde de "oerklanken der 
schepping” horen, het hiërogliefenschrift van de natuur 
ontcijferen.
Zijn romantische streven naar een kunst waarin het godde
lijke in de natuur zich zou manifesteren, leidde echter niet 
meteen tot overtuigende resultaten. Een periode van vertwij
feling brak aan, waarin Berthold de landschapschilderkunst 
verliet ten gunste van figuurstukken. Hij verlangde naar een 
ideaal dat zijn werk kon bezielen - een ideaal dat hij volgens 
de overlevering uiteindelijk vond in het visioen van een 
vrouw van welhaast bovenmenselijke schoonheid. In korte 
tijd ontstonden daarop werken die Bertholds tijdgenoten 
verrukten. Aan deze creatieve eruptie kwam een eind door 
Napoleons offensief op Napels. In het tumult dat dit veroor
zaakte, vond Berthold - althans volgens de romantiserende 
biografieën die zijn tijdgenoten aan hem hebben gewijd - 
zijn grote liefde, de concrete verschijning van zijn esthe
tische ideaal. Het paar vestigde zich in München, waar het 
huwelijk er spoedig op achteruit ging. Alle bronnen geven 
aan dat Berthold niet kon verkroppen dat zijn hemelse ideaal 
was ingeruild voor een vrouw van vlees en bloed. Berthold 
verliet zijn vrouw, hun inmiddels geboren kind en zijn 
woonplaats, en de verhalen hieromtrent zijn uiterst drama
tisch. Dit kan echter deels het gevolg Zijn van de verbeel
dingskracht van de romantische generatie, die door Berthold 
minstens evenzeer werd gefascineerd als'door Byron. Zeker 
is in ieder geval dat Berthold in de vroege jaren ’ 10 zonder 
vrouw en kind opdook in het oosten van Duitsland, waar hij 
in een Jezuïetenklooster werkte. Hij had de historie- en 
landschapschilderkunst opgegeven en hield zich met laag in 
aanzien staand decoratiewerk bezig — geschilderde Zuilen, 
imitatiemarmer én dergelijke. Uit deze tijd zijn enkele ver

bluffende theoretische uitlatingen overgeleverd, die zijn 
merkwaardige zelfbeperking tot Architekturpinsler verkla
ren. Volgens Berthold waren de pogingen van kunstenaars 
om de natuur te evenaren en haar mysterie te doorgronden 
niet minder dan vermetele godslastering: “Wie braaf is, 
probeert niet zoals de nieuwsgierige knaap de kast te demon
teren waaruit de orgelklanken komen, als hij buiten aan de 
slinger draait”. In zekere zin was Berthold de ultieme roman
tische kunstenaar, wiens eerbied voor de natuur zo uitgespro
ken groot was dat hij zijn ogen beschaamd afwendde en zich 
bezighield met de simpele regelmaat van de architectuur: 
“Enkel het gemetene is zuiver menselijk; wat het ontstijgt, is 
verderfelijk”.
Rond 1815 verdronk de duidelijk getourmenteerde Berthold 
in de rivier de Oder. De jezuïetenkerk waarin hij zijn laatste 
werken realiseerde, bestaat niet meer, en er is tot op heden 
geen schilderij overtuigend als zijnde van Bertholds hand 
geïdentificeerd. [SL]
[E.T.A. Hoffmann, DieJesuiterkirche in G., in: Nachtstücke, 
1816/17]

Eugène Delacroix

De Jezuïetenkerk te G., 1831

BRACKE, Rainier (actief ca. 1970)
Verwierf voornamelijk bekendheid door hét schandaal rond 
de tentoonstelling Kapitalistisch realisme (1975). Deze be
langwekkende expositie bood een overzicht van de zoge
naamde ‘realistische’ stromingen vanaf de late jaren ’60. Er 
was werk te zien van bijvoorbeeld Klaphek en Gnolli, maar 
ook van Freud en Hockney. Het fotorealisme van Richter 
hing er broederlijk naast het mythische realisme van Colville, 
Bailey en Marcomeit en de intimistische kunstwerken van 
Thomas. Ook Nagel en Schafer waren vertegenwoordigd, 
zelfs Kokoschka, en van Pistoletto hingen er twee spiegel- 
schilderijen.
Kapitalistisch realisme koos globaal gesproken voor 
contemplatieve kunst die zich opnieuw over de herkenbare 
werkelijkheid boog. De oliecrisis was net begonnen, de Koude 
Oorlog hield de wereld in zijn greep. In de kunst mondde een 
kritische blik op de burgerlijke samenleving niet langer uit in 
luidruchtig protest, maar in nu eens milde, dan weer ijskoude 
melancholie. Het verlaten van de abstractie viel samen met het 
opbergen van een alomvattend utopisch project. Vervreem
ding van het alledaagse nam een centrale plaats in, en de ironie, 
als teken van berusting, deed haar intrede.
Het werk van Bracke, Carnaval der directeuren, trachtte 
gedeeltelijk aan deze nieuwe premissen te ontsnappen. Ener
zijds bekende Bracke zich wel tot het figuratieve, maar zijn 
rechtstreekse spot à la Grosz doorbrak de heersende nieuwe 
code van het ingetogen reflexieve (het doek stelde de voor
zitter van de organiserende kunstkring voor in een compro
mitterende seksuele positie met zijn overste). Carnaval der 
directeuren heeft de opening van de expositie uiteindelijk 
niet gehaald; het werd verwijderd op aandringen van de 
kunstkring. Momenteel maakt het deel uit van de privé- 
verzameling van voormalig museumdirecteur Moritz. [BM] 
[Botho Strauss, Trilogie des Wiedersehens', 1978]

BRIDAU, Joseph (°Parijs, 1799 - tna 1845)
Frans schilder. Zoon van een toegewijd bonapartistisch 
ambtenaar. Zijn artistieke aspiraties ontloken na een bezoek, 
op dertienjarige leeftijd, aan het atelier van de beeldhouwer 
Chaudet, die aan Josephs moeder een grote artistieke carrière 
voor haar zoon voorspelde. Eind 1814 werd hij toegelaten als 
leerling in het atelier van Gros, en enige tijd later bij Schinner 
[zie aid.]. Na de val van de keizer volgde een periode van 
bittere armoede tot hij, door tussenkomst van Gérard, twee 
kopieën (à 500 FF) van Gérards Portret van Lodewijk XVIII 
mocht maken. Hoewel hij zich in 1818 voorgenomen had om 
te breken met de stijl van de klassieken, bleef hij zich, 
waarschijnlijk om den brode, toeleggen op het kopiëren van 
oude meesters (ondere andere Rubens). Kopiëren was vol
gens hem de beste manier om de meesters te doorgronden en 
om ze nadien te kunnen evenaren of overtreffen.
Na zijn doorbraak op het Salon van 1823 verhuisde hij naar 
de betere buurt van Parijs, maar hij bleef gewantrouwd door 
de bourgeoisie. Eind 1829 kocht de joodse bankierNucingen, 
die eveneens door de bourgeoisie wéfd uitgespuwd, uit 
solidariteit één van zijn werken voor 10.000 FF. Een huwe

lijk met een miljonairsdochter en het overlijden van zijn 
oudere broer bezorgden hem omstreeks 1840 rijkdom en een 
adellijke titel.
Het leven van Bridau werd tevens gekenmerkt door enkele 
avontuurlijke ogenblikken: een Rubens-kopie werd gestolen 
door zijn malafide broer, die meende het origineel in handen 
te hebben, en op reis in de provincie liet hij zich voor de grap 
doorgaan voor de schilder Hippolyte Schinner. Hij was een 
liefhebbende zoon, die zijn stervende moeder tot het einde 
verzorgde, en een trouwe vriend. Samen met Stidmannn [zie 
aid.] verloste hij de schilder Wencesclas Steinbock [zie aid.], 
die wegens schulden in de gevangenis was beland. Ook de 
schilder Grassou [zie aid.] kon op zijn steun rekenen.
Over zijn lidmaatschap van het Cénacle, een vriendenkring 
waarin Bridau de schilderkunst vertegenwoordigde, hangt 
een zweem van mysterie. [SH]
[Honoré de Balzac, La Rabouilleuse’, Les Employés; La 
Bourse; Pierre Grassou; Illusions Perdues; Un Début dans 
la Vie; Entre Savants; Modeste Mignon; Splendeurs et Misè
res des Courtisanes; Autre Etude de Femme; Mémoires de 
deux jeunes Mariées; Ursule Mirouët; Perdita; La Cousine 
Bette;Les Comédiens sans le savoir, in: La Comédie Humaine, 
vanaf 1842]

Bronislaw, Boris (actief in Nederland, midden 20ste eeuw) 
Richtte in de tweede helft van dé jaren ’40 met enkele 
kompanen de beweging van het zomarisme op, dié het 
experiment om het expériment propageerde.. Brónislaw 
smeerde onder meer erwtensoep, confituur en koeienstront 
op het doek, plakte er toiletpapier op of spijkerde er oude 
schoenen aan vast. In een bijbehorend manifest werd de 
noodzaak van deze activiteiten verklaard als een reactie 
tegen een al te zindelijk gemaakte samenleving. Het 
zomarisme moet dan ook niet zozeer worden begrepen als 
een late, boerse variant van het dadaïsme, dan wel als een 
zeer vroeg stadium, een soort van anale fase van de Cobra- 
beweging. Bronislaw ging echter niet op de ingeslagen weg 
door. Rond 1950 kwam hij tot het inzicht dat de kunst het 
leven in de weg staat: “Een kunstenaar drukt zich niet uit in 
het leven, maar in zijn werk. Een normaal mens leeft tijdens 
zijn leven en is dood na zijn dood. Een kunstenaar is dood 
tijdens zijn leven, ik ben verliefd op het leven, ik vraag om 
de hand van het leven...” Kort daarop trad hij in het huwelijk 
en werd hij vader van een zoon. De experimentele schilder
kunst had hij voordien al afgezworen ten gunste van een 
vitalistisch amateurisme, onder het mom waarvan hij onder 
andere Picasso kopieerde. Ook verkondigde hij zich voortaan 
meer met poëzie te zullen inlaten. [BM] 
[Harry Mulisch, Archibald Strohalm, 1952]

Conti (°Guastalla, eerste helft 18de eeuw)
Italiaans schilder, wiens voor de rest onopvallende carrière 
verbonden is met het drama van de familie Galotti. Op de 
geplande huwelijksdag van graaf Appiani bezorgde hij aan 
de hertog van Guastalla, Ettore Gongaza, niet alleen het 
bestelde portret van diens minnares, gravin Orsina, maar ook 
- door een noodlottig toeval - het portret van een plaatselijke 
bigotte schoonheid, Emilia Galotti, Appiani’s verloofde. De 
onderhuids laaiende passie van de hertog voor Emilia flak
kerde hierdoor op. Één gebruuskeerde verleidingspoging 
resulteerde in de moord op graaf Appiani, maar ook in de 
dood van Emilia: zij vroeg haar vader haar te vermoorden, 
omdat ze voelde dat ze aan de avances van de rokkenjager 
geen weerstand meer zou kunnen bieden. Voor het Portret 
van gravin Orsina en het Portret van Emilia Galotti ontving 
Conti van de hertog een blanco kwijting, waarop hij zelf de 
prijs kon invullen. Het is niet bekend hoeveel de kunstenaar 
ervoor in ontvangst nam.
Conti was zich zeer bewust van zijn status als kunstenaar: hij 
praatte met zijn opdrachtgevers op voet van gelijkheid. 
Verder is van hem bekend dat hij er vaak hardop van 
droomde om rechtstreeks met de ogen te kunnen schilderen: 
in de intermediaire kanalen van arm en penseel ging volgens 
hem te veel verloren. Hij was er tenslotte van overtuigd dat 
een portret weliswaar geen bewust geflatteerde afbeelding 
van het origineel mocht zijn, maar dat alle onvolmaaktheden 
ten gevolge van de leeftijd of van “de stoffelijkheid der 
dingen” mochten worden verdoezeld. [SH] 
[Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti, 1772]

De Spin, Kees (°Nederland, 1899 - f1944)
Over deze schilder is zeer weinig bekend. Tijdens de oor
logsjaren betrok hij alleszins een atelier in Den Haag. Zijn 
N.S.B.-lidmaatschap verhinderde hem niet een aantal eigen
aardige, voor die tijd zelfs riskante doeken te maken, onder 
meer stillevens met schedels en violen, en een reeks 
‘verenigingsgebouwen’, waarin hij een meester bleek in de 
weergave van baksteen. Zijn grauwe verbeelding werd on
miskenbaar gevoed door een misantropische levensvisie. 
“Hoe rotter, hoe beter,” luidt een opgetekende uitspraak van 
deze verwoede Spengler-aanhanger. Toch was De Spin meer 
dan een doorsnee psycho-naturalist. Met zijn Landschap met 
groene lucht en blauw gras, een doek dat de wereld op zijn 
kop afbeeldt, zette hij de eerste stappen naar een merkwaar
dige kleurentheorie. Die stelde dat het niet de zwaartekracht 
is die alles op aarde houdt, maar de kleuren. Een ander werk, 
De watertoren aan de Hoge Rijndijk, kondigde dan weer een 
voorzichtig minimalisme aan.
De Spin was een typische exponent van de jaren ’40: een 
zoekend subject dat lak heeft aan vastgeroeste oriëntatie- 
schema’ s. Nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
in 1944, maakte hij door zelfdoding een einde aan zijn leven. 
[BM]
[Jan Wolkers, Kort Amerikaans, 1962]

Dietrich (Meister) (014462 - f1524?)
Meister Dietrich was een wat raadselachtige, teruggetrokken 
kunstenaar die aan het begin van de 16de eeuw leefde in 
Frankfurt am Main. Daar kreeg hij, toen hij al zestig jaar was, 
de jonge Rafael van Urbino op bezoek, met het verzoek om in 
zij n atelier te worden opgenomen. Rafael had na het aanschou
wen van DietrichS Christus die de kinderen doopt'ocAot&a dat 
alleen onder de hoede van deze meester “de vonk van de 
goddelijke kunst in hem tot bloem zou openbloeien”.
Het is vooral aan de nieuwsgierigheid van deze leerling te

6 • De Witte'Raaf 76 • nô'vèinber-dèc‘ê'fiï^ef 'î99^



danken, dat we iets weten over de zonderlinge gewoonten van 
Meister Dietrich. Rafael vond hét vreemd dat de meester hem 
elke avond klokslag elf uur aan de deur zette. Op een avond 
besloot hij stiekem terug te keren. Iets voorbij middernacht 
weerklonk in het huis plots een teder en weemoedig gezang. 
Kort daarop begon de oude, lamme poedel van de meester te 
blaffen en te janken, en hoorde Rafael ook het weerzinwek
kende gelach van de meester zelf. Hij drong het huis binnen, 
en zag door een spleet in de deur hoe de oude meester heen en 
weer liep door het atelier, terwijl hij de hond, die hij op de arm 
droeg, constant aan de staart trok. In déhoek van de kamer zat 
een bleek en engelachtig meisje dat, de blik ten hemel gesla
gen, haar onaardse gezang aanhief. Rafael werd op slag 
verliefd, maar toen hij zijn nieuwsgierigheid bij de oude 
meester opbiechtte, bezwoor deze hem onverbiddelijk dat hij 
het meisje nooit meer zou terugzien. De jonge schilder her
stelde slechts met moeite van die klap; eens genezen, bleken 
de meester en het meisje, die zijn dochter was, verdwenen. Er 
deed enkel een vaag gerucht de ronde. De man, zo vertelde 
men, was lang geleden bedrogen door zijn echtgenote, die hij 
daarop samen met haar minnaar zou hebben vermoord. Daarna 
zou hij met zijn vijfjarig dochtertje naar Frankfurt gevlucht 
zijn. Volgens dezelfde geruchten zou Dietrich niemand anders 
zijn geweest dan de oude Pietro Perugino.
De kunstopvattingen van de oude Dietrich (of oude Perugino) 
waren bijzonder streng. Dietrich verlangde van Rafael een 
ascetische verzaking aan werelds genot. Het kunstenaars
leven was voor hem een priesterschap. Men veronderstelt 
dan ook dat deze zwaarmoedige zonderling Frankfurt verliet 
om samen met zijn dochter in een klooster te gaan. [DP] 
[Friedrich Hebbel, Der Maler, 1832]

François (of Alfons, of Gustaaf, of Francis) (actief einde 
20ste eeuw)
Over deze schilder is welhaast niets bekend - men weet zelfs 
niet met zekerheid onder welk pseudoniem hij opereerde. 
Toch drukte niets beter dan zijn carrière, of liever de afwe
zigheid daarvan, de crisis uit die de hedendaagse kunst sinds 
de jaren ’80 in haar greep heeft.
Kenmerkend was zijn geestelijke toestand, die radicale 
naïviteit combineerde met totale lethargie. Zijn schijnbaar 
ongecompliceerde uitspraken (“Ik wil schilderen!” en “Pro
beer me niet tegen te houden ! ”) stonden in schril contrast met 
de aperte onmogelijkheid om tot produceren te komen. 
Enerzijds wilde hij met een bevrijdende kreet het juk van 
zovele eeuwen verstikkende kunstgeschiedenis van zich 
afwerpen, anderzijds wist hij de vrijgekomen creatieve ruimte 
niet te benutten. Of François’ twijfel de vrucht was van 
opperste luciditeit dan wel van verminderde toerekenings
vatbaarheid is geen uitgemaakte zaak. Wel is men het erover 
eens dat zijn gebrek aan productiviteit een ontroerend ant
woord geeft op de kunstmalaise aan het eind van de 
20ste eeuw. François’ virtuele oeuvre verklaart het merendeel 
van de postmoderne kunst tot een overbodige tautologie.
Tot op heden is geen enkel werk van François opgedoken, en 
het valt zelfs te betwijfelen of hij ooit zelfs maar iets op 
papier heeft gezet. Van één werk geraakte bekend dat het als 
plan heeft bestaan in het hoofd van de kunstenaar. Het ging 
om een doek, geschilderd met melkpoeder, voorstellend een 
grpot wit konijn dat een pijp rookt en naast een klaproos zit. 
Het tafereel moest “het testament van onze beschaving” 
wórden. Een atoomramp zou in extremis de vervaardiging 
van het kunstwerk verhinderd hebben. [BM] 
[Jan Decorte, Kleur is Alles, 1985]

François?

Konijn met pijp?, z.d.

FRECCIA, Tebaldeo (bijgenaamd: Tebaldeo) (“Firenze, 
16de eeuw)
Florentijns schilder uit de school van Rafael, van wie hij 
mogelijk een leerling was. Zijn grote voorbeeld was, naast 
Rafael, de ‘goddelijke Buonarroti’, beter bekend als 
Michelangelo. Tebaldeo achtte zichzelf een onbelangrijk 
kunstenaar wiens liefde voor dé schone kunsten beter tot 

uiting kwam in de passieve contemplatie van andermans 
werk dan in de actieve uitoefening van zijn vak. Het is 
bekend dat hij vanaf zijn vroege jeugd vaak uren achtereen 
de meesterwerken in de kerken van zijn geboorteplaats 
Firenze zat te bekijken, wegdromend bij de klanken van het 
orgel, die hem toegang verschaften tot de gedachtewereld 
van de grote'meesters. Voor Tebaldeo betekende kijken naar 
dergelijke kunst een bijna religieuze ervaring: “Ik kijk naar 
de personages op de schilderijen, zo vroom neergeknield, en 
ik luister, alsof de liederen van het koor uit hun halfopen 
monden klinken. Vlagen geurige wierook komen tussen hen 
en mij voorbij in een lichte damp. Ik meen er de roem van de 
kunstenaar in te zien; maar het is ook een treurige, milde 
walm, die niet meer dan een ijdele geur zou zijn als hij niet 
naar God zou opstijgen”.
Kunst betekende volgens Tebaldeo het verwezenlijken van 
dromen. Een groot kunstenaar brengt zijn eigen dromen in al 
hun kracht tot uitdrukking zonder .er ook maar iets aan te 
veranderen: zijn verbeelding is “een boom vol levenssappen”. 
De dromen van een middelmatige kunstenaar daarentegen 
zijn “planten die moeilijk te onderhouden zijn, en die men 
met bittere tranen besproeit zonder dat ze er ook maar 
enigszins door gedijen”. Zelf rangschikte hij zich onder die 
laatste categorie, wat niet wegneemt dat hij enige bekend
heid genoot in hogere kringen tijdens het bewind van hertog 
Alessandro de Medici (1511-1537). Zowel kardinaal Baccio 
Valori als de jonge Lorenzo de Medici vroegen hem om een 
portret, en ook de hertog zelf gaf de jonge kunstenaar daartoe 
een opdracht. Het portret in antieke stijl dat Tebaldeo van 
Alessandro maakte, in pronkgewaad maar zonder 
maliënkolder, met de hals ontbloot, was nog niet voltooid op 
het moment dat de hertog werd vermoord door zijn neef 
Lorenzo, die korte tijd later zelf door een onbekende om het 
leven werd gebracht. Van Tebaldeo is sindsdien niets meer 
vernomen. [MdH]
[Alfred de Musset, Lorenzaccio, 1834]

FRENHOFER (? - Parijs, maart 1613)
Duits schilder. Leerling van Jan Gossaert, genaamd Mabuse, 
van wie hij het geheim van de dieptewerking leerde. Begin 
17 de eeuw raakte Frenhofer bevriend met de uit Antwerpen 
afkomstige schilder Frans Pourbus de Jonge en ook met de 
jonge Nicolas Poussin. Op Poussin maakte Frenhofer een 
enorme indruk toen hij, op bezoek in het atelier van Pourbus, 
diens doek Maria Egyptiaca met wat terloopse penseel
streken zo virtuoos verfraaide dat Pourbus en Poussin stom 
van bewondering waren. Frenhofer stond ook bekend als 
kunsttheoreticus. Eén van zijn stellingen was dat de kunst de 
natuur niet moest nabootsen, maar uitdrukken. Een weer
gave van contouren en vlakken was voor echte kunst onvol
doende. “De geest, de ziel, het karakter van de dingen en de 
levende wezens moeten we grijpen.” De schilder moet door 
de buitenkant heen het inwendige zichtbaar maken. Daartoe 
moet hij doordringen tot het binnenste van de vorm. “De 
grenzen van het menselijk lichaam zijn geen lijnen. Beeld
houwers kunnen in dat opzicht de werkelijkheid beter bena
deren dan wij. De natuur, dat is een reeks volumes die achter 
elkaar schuilgaan. Strikt genomen bestaat tekenen niet!” 
Zelf werkte Frenhofer tien jaar aan zijn meesterwerk, een 
naaktstudie van de grande courtisane Catherine Lescault, 
bijgenaamd La belle noiseuse [De schóne scheldster]. Hij 
wilde het werk aan niemand tonen tot het in zijn ogen 
helemaal voltooid was. Toen Pourbus en Poussin het doek 
toch te zien kregen, waren ze onthutst. Poussin beschreef La 
belle noiseuse later als “niet meer dan een verwarde massa 
kleuren, bijeengehouden door een veelheid van grillige lij
nen in een muur van verfkorsten. In een hoek van het 
schilderij was een blote voet te zien, die uit de baaierd van 
kleuren, tinten, vage schakeringen - een soort vormeloze 
mist - naar buiten trad; èen verrukkelijke voet, een levende 
voet. (...) Die voet verscheen daar als een Venus-tors in 
Parisch marmer oprijzend uit het puin van een door een brand 
verwoeste stad”. Waarschijnlijk hebben de verbijsterdereac
ties van Poussin en Pourbus Frenhofer geschokt en zijn 
zelfvertrouwen doen wankelen. De volgende dag stierf hij, 
nadat hij al zijn schilderijen had verbrand.
Ofschoon geen enkel werk van Frenhofer ons bekend is, is 
zijn invloed toch enorm geweest. Cézanne beschouwde hem 
als een voorloper. Volgens diens biograaf John Rewald is de 
“spiritual similarity” tussen beiden zo diep dat onmogelijk is 
uit te maken of Cézanne in Frenhofer een echo van eigen 
ideeën vond of die ideeën juist aan hem ontleende. Ook 
Picasso bewonderde hem. Toen hij 87 was, maakte hij een 
tweetal etsen gebaseerd op Frenhofers onbekende meester
werk. [EB]
[Balzac, Le chef d’oeuvre inconnu, 1831]
Bibliografie: Dore Ashton, A fable of modem art, Thames & 
Hudson, Londen, 1980.
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Frenhofer laat zijn meesterwerk zien, 1867-72

Garay, Antartido A. (“Argentinië, ca. 1905)
Terwijl de meeste Argentijnse kunstenaars van de jaren ’20 
en ’30 krampachtige pogingen ondernamen om de vormen
taal van het Europese modernisme te paren aan inheemse 

praktijken, realiseerde Antâftido A. Garay werken van een 
verbluffende originaliteit en radicaliteit. Wellicht is zijn 
omgang met vooruitstrevende literaten als Federico Juan 
Carlos Loomis, Gervasio Montenegro en H. Bustos Domecq 
hiervoor een gedeeltelijke verklaring.
In 1929deed Garay voor het eerst van zich spreken met een 
expositie in de Salon van de Kunstvrienden in Buenos Aires, 
waarin hij gipsen afgietsels van bladeren, vruchten en voeten 
tentoonstelde. Weinigen begrepen dat het niet om die 
afgietsels zelf ging, maar om de ruimte (de lucht) tussen de 
volumes. Een latere expositie radicaliseerde dit concept: het 
ambiënte bestond ditmaal enkel uit een kale zaal en enkele 
hopen puin op de tegelvloer. Garay wilde de ruimte zelf 
ervaarbaar maken, en de puinhopen dienden slechts ter 
accentuering. Het door de pers opgejutte publiek stak de 
tentoonstellingszaal in brand, een schok die Garay lange tijd 
niet te boven is gekomen. Pas in de jaren ’60 manifesteerde 
Garay zich wederom. Hij realiseerde een expositie die enkel 
te herkennen was aan een groot affiche met de tekst ‘Ten
toonstelling van sculpturen van Antartido A. Garay’, dat op 
een drukke plek in Buenos Aires was opgehangen. De tentoon
stelling zelf bestond uit de ruimte die werd begrensd door twee 
gebouwen aan weerszijden van een kruispunt - echter niet 
ophoudend ter hoogte van de daken van die geboüwen, maar 
omhoogrijzend tot in de hemel. De prijs die Garay via een 
medewerker ter plekke vroeg voor de bezichtiging van dit 
immateriële kunstwerk, leidde tot felle kritiek en tot een door 
de Sociedad Argentina de Arquitectos aangespannen proces. 
Daarna was er even sprake van dat Garay de gehele Nünezwijk 
van Buenos Aires wilde tentoonstellen, maar daarvan is even
min nog iets vernomen als van Garay zelf, die zich voor de 
tweede maal, en nu definitief, uit de kunstwereld terugtrok. De 
datum Van zijn overlijden (zo hij inmiddels is overleden), is 
evenmin bekend als zijn geboortedatum. [SL]
[Jorge Luis Borges en Adolfo Bioy Casares, Kronieken van 
Bustos Domecq, 1967]

Grassou, Pierre (bijgenaamd: Fougères) (“Fougères, 1792 
of 1793 - tParijs, na 1845)
Frans schilder, afkomstig uit Fougères (Bretagne). Zoon van 
een royalistisch militant uit de opstand der Chouans 
(1793 e.v.). Hoewel hij naar Parijs werd gestuurd om in een 
verfstoffenzaak te werken, besloot hij, naar eigen zeggen uit 
Bretoense koppigheid, om kunstschilder te worden. Leerling 
van Sommervieux [zie aid.] en van Schinner [zie aid.]. Zijn 
eerste werk werd geweigerd op het Salon van 1819; het werd 
nadien voor slechts 15 FF gekocht door de jood Elie Magus. 
Joseph Bridau [zie aid.], met wie hij bevriend raakte, wees 
hem op zijn artistieke fouten. In of kort voor 1828 besloot hij 
zich voortaan op burgerlijke portretten toe te leggen; de grote 
formaten waren volgens hem definitief uit de mode. Zijn 
doorbraak vond plaats in 1829, toen door tussenkomst van 
Lora [zie aid.], Schinner [zie aid.] en Bridau [zie aid.] zijn La 
Toilette d'un Chouan condamné à mort en 1809 [Toilet van 
een ter dood veroordeelde chouan in 1809] op het Salon 
werd toegelaten én werd aangekocht door het hof. Door de 
koning, die hiermee expliciet ook Grassous royalistische 
vader wilde eren, werd de schilder verheven tot chevalier de 
la Légion d’Honneur. Sindsdien was hij de onbetwiste 
lievelingsschilder van de Parijse bourgeoisie, met portretten 
van onder andere de families Crevel, Thuillier en Vervelle, 
wiens dochter hij overigens zou huwen. Na 1839 klom hij op 
tot officier in het Légion d’Honneur. Binnen de kunstenaars
wereld werd hij echter nooit au sérieux genomen.
Aan zijn leven is tenslotte één merkwaardige anekdote 
verbonden. Hij ontdekte dat de schilderijencollectie in het 
landhuis van de familie Vervelle voor ongeveer de helft uit 
zijn eigen werk bestond, meer bepaald kopieën van onder 
andere Rubens, Potter, Mieris, Metzu, Dou, die als authen
tieke stukken tegen exorbitante prijzen aan Vervelle waren 
verkocht door... Elie Magus! [SH]
[Honoré de Balzac, Pierre Grassou; La Rabouilleuse; La 
Bourse; La Cousine Bette; Le Cousin Pons, in: La Comédie 
Humaine, vanaf 1842]

Griffioen (“Oegstgeest (Zuid-Holland), vermoedelijk in 
1925)
Werd door de schildersmicrobe gebeten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen hij, na een oproep van de arbeidsdienst, 
onderdook in Den Haag. Slaagde er in die omstandigheden 
toch in om de academie te volgen en ontpopte zich al snel tot 
een schilder van krachtige stillevens en forse naakten. Tij
dens de hongerwinter genoot hij lokale faam als de ‘Rem
brandt van de Kleine Luyden’ : hij borstelde menig boerenerf 
in de Haarlemmermeer en omstreken, in ruil voor wat tarwe 
of een half mud aardappelen. Hoewel hij het meest bewon
derd werd voor zijn rauwe olieverfpalet, verkoos hij zelf zijn 
zwaarmoedige tekenwerk in sepia-inkt. Zo portretteerde hij 
onder andere zichzelf alsof hij “staande in een poel van drek 
en ellende met demonische zienersblik voorbij de horizon in 
de verste verten een nog grotere chaos ontwaart”. Men zag in 
zijn werk vaak enkel het geweldige, maar in wezen werd zijn 
Hollandse oerdrift getemperd dooreen vleugje Tao Te King. 
De bevrijding maakte een einde aan zijn creativiteit. De 
existentiële drijfveer om verder te werken was hem ontno
men. Kort daarop verbrandde hij zijn doeken en tekeningen, 
en gaf hij zich op als oorlogsvrijwilliger voor Indonesië. 
Tijdens een twist aldaar vuurde hij een dodelijk schot af naar 
een militair overste. [BM]
[Jan Wolkers, De Walgvogel, 1974]

Guido (“Turijn, ca. 1910)
Vermoedelijk geboren rond 1910, in een dorpje op het 
platteland in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Turijn. In 
de jaren ’30 studeerde hij aan de Academie voor Schone 
Kunsten van Turijn, waar zijn zolderatelier een verzamel
plaatswas voor kunstenaars en medestudenten. Guido voelde 
zich in het jonge artistieke milieu als een vis in het water, en 
hij werkte tijdens deze periode gemiddeld één doek per week 
af. Na het einde van zijn studies viel de groep snel uit elkaar, 
en schilderde Guido aanmerkelijk minder.
Zijn oeuvre bestaat voornamelijk uit stillevens, portretten en 
landschappen. Zijn doeken onderscheiden zich vooral door 
het gebruik van vloeiende lijnen en door de grote aandacht 
voor kleur en licht. Dat Guido uit een familie van landbou-

De Witte Raaf 76 • nnveiftheç-decfmberJ9^8 •7



wers stamde en het grootste deel van zijn jeugd op het 
platteland doorbracht, lijkt van fundamentele betekenis voor 
zijn schilderkunst. Zo bleek hij slechts op het platteland in 
staat om zijn beste doeken te maken. Zelf placht hij te zeggen 
dat hij als schilder pas echt het beste van zichzelf kon geven 
als hij op de top van een heuvel stond. Daarom verkoos hij 
ook landschappen boven vrouwenportretten: vrouwen beza
ten voor hem slechts zelden de aantrekkingskracht of de 
diepe vertrouwdheid die uitgaan van een heuvel. Ooit wilde 
hij wel een schilderij maken waarin een heuvel en een vrouw, 
tegen neutrale, haast abstracte achtergrond, in een volmaakte 
artistieke symbiose zouden worden afgebeeld. [BVdB] 
[Cesare Pavese, La bella estate, 1949]

Heelens, Walter (bijgenaamd: Helgeel) (“België, begin 
jaren ’30)
Antwerps kunstenaar die eindjaren ’80, toen hij zelf al ruim 
de vijftig was gepasseerd, de overstap maakte van pellicule 
naar beeldband. Heelens’ oeuvre bewijst dat ook Vlaanderen 
de digitale revolutie niet aan zich heeft laten voorbijgaan. 
Walter Heelens was een groot verzamelaar van videobeelden, 
een weliswaar banale praktijk die echter gestut werd door 
een geraffineerd filosofisch denkraam. Heelens was de op
vatting toegedaan dat de wereld niets meer is dan een decor: 
alles is nabij, maar dan wel als postkaart. De Ervaring is op 
een ontluisterende wijze gedesacraliseerd, en de alomtegen
woordige aanwezigheid van het Beeld doet een terreur van 
comfortabele leegte heersen. Heelens wilde deze leegte 
bekampen, en wel juist vfa het Beeld. Voor hem moest de 
zoektocht naar authenticiteit vertrekken van het Beeld dat 
zich had losgeweekt van de gerepresenteerde werkelijkheid. 
Vandaar zijn interesse voor kitsch, die in wezen een grote 
mate van autonomie bezit, omdat kitsch alleen maar naar zij n 
eigen hyperbehaaglijkheid verwijst. Dergelijke beelden wilde 
hij reactiveren door ze in een structuur te plaatsen die hun 
symbolische betekenis naar de voorgrond haalde. Anders 
gezegd: Heelens wilde de kijker via het uiterst banale naar 
het louter transcendentale brengen. Een nieuwe mystieke 
ervaring was zijn eigenlijke doel.
In een notendop zit deze theorie verscholen in zijn ‘remake’ 
van het passieverhaal van Pasolini, Il Vangelo seconda 
Matteo. Hierin cirkelde een naakte regisseuse met camera 
eindeloos rond een Jezusfiguur. Volgens Heelens werd het 
evangelie daarmee tot zijn essentie herleid: “de acteur en zijn 
regisseuse, kruis en camera”. De repetitieve beweging moest 
de gebanaliseerde religie zijn spiritualiteit teruggeven. Of 
dat ook gelukt is, blijft nog steeds de vraag. De Vlaamse 
videokritiek reageerde uiteindelijk lauw en enigszins ver
deeld op deze mijlpaal in Heelens’ oeuvre. [BM] 
[Jeroen Olyslaegers, Navel, 1994]

HOLGRAVE (actief in Massachusetts, ca. 1850)
De fotograaf Holgrave (een pseudoniem) behoorde tot de 
pioniers van de fotografie in de Verenigde Staten. In tegen
stelling tot Nadar en talloze andere vroege fotografen lagen 
zijn wortels niet in de schilderkunst. Als zoon van arme 
ouders en reeds op jonge leeftijd wees geworden, oefende 
Holgrave als tiener en jonge twintiger tal van beroepen uit. 
Na onder meer verkoper en dorpsonderwijzer te zijn geweest, 
reisde Holgrave naar Europa, waar hij betrokken raakte bij 
het immens populaire mesmerisme. Deze occulte beweging 
stelde dat ziektes voortkomen uit verstoringen van het mag
netische systeem van de mens, hetgeen onder hypnose zou 
kunnen worden verholpen. Holgrave paste zijn hypnotiseurs- 
gaven naar verluidt ook toe op dieren, met name kippen. Een 
tweede belangrijke Europese invloed op Holgrave was zijn 
verblijf in een fourieristische commune. Teruggekeerd in de 
nieuwe wereld bleef hij zich ophouden in kringen van sociale 
hervormers, en zijn praktijk als fotograaf, of beter gezegd 
daguerreotypist, dient in samenhang met zijn sociale uto
pisme te worden gezien. Uit verhalen en artikelen die Hol
grave in de vooraanstaande literaire tijdschriften van New 
England publiceerde, is zijn wereldbeeld goed te reconstrue
ren. Hij streefde naar een samenleving in staat van perma
nente revolutie, hetgeen bewerkstelligd moest worden door 
voortdurend afstand te nemen van het gebouwde erfgoed: 
“Als elke generatie haar eigen huizen zou mogen bouwen, en 
dit zelfs van haar werd verwacht, dan zou deze verandering, 
hoe onbelangrijk ze op zichzelf ook moge zijn, vrijwel elke 
hervorming impliceren waar de maatschappij nu naar smacht. 
Ik betwijfel of zelfs onze openbare gebouwen - onze 
parlementsgebouwen, gerechtsgebouwen, gemeentehuizen 
en kerken - van duurzame materialen zoals natuursteen of 
baksteen zouden moeten zijn. Het ware beter als ze ongeveer 
eens in de twintig jaar tot ruïnes zouden vervallen, als 
aansporing aan de bevolking om de instituties, die haar 
symboliseren, te onderzoeken en te hervormen”. Bondgeno
ten vân Holgrave gingen zelfs zover een terugkeer van de 
mens naar het nomadendom te vóórspellen, bespoedigd door 
moderne transportmiddelen.
Fotograferen was voor Holgrave “making pictures out of 
sunshine”. Ondanks de sociale idealen die hij met defotogra- 
fie nastreefde, zijn er ook occulte connotaties in zijn visie te 
bespeuren. Hij was ervan overtuigd dat daguerréotypieën in 
tegenstelling tot schilderijen het ware gezicht van mensen 
tonen: “Er schuilt een wonderbaarlijk inzicht in des hemels 
volle en eenvoudige zonneschijn, Wij denken dat de zon 
enkel de oppervlakte afbeeldt, terwijl zij in werkelijkheid 
eenieders geheime aard blootlegt met een waarheids
getrouwheid die geen schilder zich ooit zou veroorloven, zo 
hij het al zou kunnen”. Helaas zijn er geen daguerréotypieën 
met zekerheid aan Holgrave toe te schrijven, zodat niet te 
achterhalen valt wat hiermee bedoeld werd. Vermoedelijk 
was zijn benadering weinig flatteus voor de geportretteerden 
- hetgeen, gekoppeld aan de banditti-like associates waarmee 
hij zich naar verluidt omgaf, zijn financiële situatie niet ten 
goede moet zijn gekomen. In 1851 doekte Holgrave, pas 
vooraan in de twintig, zijn praktijk plotseling op en trok hij 
zich terug uit het openbare leven. Vermoedelijk trouwde hij en 
ging hij onder zijn echte naam, die Maule luidde, een rustig 
gezinsleven zonder revolutionaire bevliegingen leiden. [SL] 
[Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables, 1851]

IWANOWNA, Lisaweta (“Rusland, ca.1870 - na 1903)
De schilderes Lisaweta Iwanowna was van Russische af

komst, maar woonde in Duitsland. Ze was iets voorbij de 
dertig toen ze een atelier had in München, in een hoog 
gebouw aan de SchellingstraBe, gelegen in de kunstenaars- 
wijk Schwabing. Toen de schrijver Tonio Kroger haar daar 
bezocht, werkte ze aan een olieverfschilderij. Iwanownahad 
het doek eerst overdekt met een kwadratisch raster, en er een 
vage en schematische houtkoolschets op aangebracht, waarin 
de eerste kleurpartijen zich begonnen af te tekenen. Kroger 
vergeleek het metzijn toenmalige gemoedsgesteldheid: “.. .in 
mijn hoofd ziet het er net zo uit als op dit stuk linnen. Een 
geraamte, een vage, door correcties smoezelig geworden 
schets met een paar ingevulde kleurvlakken..
Lisaweta Iwanowna was niet zo geïnteresseerd in beschou
wingen over kunst, dit in tegenstelling tot Kroger, die in haar 
nabijheid hardop piekerde over de onmacht van de kunste
naar om het werkelijke leven, in zijn verlokkende alledaags
heid, op te zuigen. Iwanowna vond Krögers bedenkingen 
eerder vermakelijk, en noemde hem “een verdwaalde bur
ger”. Haar visie op kunst was vrij aards en huiselijk: “Ik ben 
maar een simpele vrouw die aan schilderen doet”. [DP] 
[Thomas Mann, Tonio Kroger, 1903]

LANTIER, Claude (“Parijs, 1842 - +Parijs, 1870)
Wordt beschouwd als een baanbreker van het impressio
nisme en een pionier van het plein-air-schilderen. Op twee 
uitzonderingen na werd zijn minimale oeuvre niet publiek 
gemaakt, maar men erkent Lantier als de schilder die met 
Plein air (1863), zijn bijdrage aan het Salon des refusés, de 
bakens uitzette voor Monet, Pissarro, Cézanne en Degas. 
Lantier groeide vaderloos op in bescheiden omstandigheden, 
hoewel hij een familielid was van de controversiële Minister 
van Binnenlandse Zaken Eugène Rougon en van de vastgoed
makelaar Aristide 'Saccard' Rougon. Hij bracht zijn jeugd 
grotendeels door op straat (voornamelijk in de Parijse volks
wijk La Goutte-d’Or), waaraan hij naar eigen zeggen zijn 
voorliefde voor het stadsmotief te danken had. Door zijn 
participatie aan het Salon des refusés in 1863 werd hij in 
kringen van jonge Parijse schilders onthaald als een wonder
kind. Het grote publiek en het artistieke establishment bestem
pelde de naaktstudie Plein air echter als obsceen en smakeloos. 
Hij trad op als woordvoerder van de latere impressionisten met 
wie hij in Café Guerbois geregelde contacten onderhield. 
Vooral met zijn bijdragen in het politiek liberale, maar artis
tiek conservatieve tijdschrift L’Evénement (onder het door
zichtige pseudoniem Claude) bond hij de strijd aan met Isabey, 
Bida, Gleyre, Dauzats, Robert-Fleury en Breton. Hij kantte 
zich in een artikel uit 1866 tegen “de bomen van kandijsuiker 
en de huizen van bladerdeeg, de mannetjes van koek en de 
vrouwtjes van roomijs” die hun werken beheersten. Aan 
Manet daarentegen wijdde hij een haast hagiografische bij
drage. Ook op het vlak van de stedenbouw hield Lantier er 
radicale standpunten op na. Intimi, zoals de naturalistische 
auteur Sandoz (met wie Lantier in het Provençaalse Plassans 
school liep), getuigen dat hij ervoor pleitte de romantische 
verknochtheid aan de pittoreske straatjes van het eerste arron
dissement te laten varen en ze met de grond gelijk te maken 
- pour faire moderne. De in zijn jeugdjaren opgerichte markt
hallen, een reusachtig complex van paviljoenen in staal- en 
glasarchitectuur, leken hem een valabel alternatief; hij placht 
ze een Babylone de métal te noemen. Financieel was Lantiers 
carrière een puinhoop. Zelfs na zijn doorbraak met Plein air 
zag hij zich verplicht te werken in een klein, oncomfortabel 
atelier in de Rue de Douai. Niettemin ging zijn reputatie als 
vormvernieuwer in stijgende lijn. Zijn laatste werk, het stads
panorama met de werktitel La Cité, werd door Fagerolle ten 
zeerste gewaardeerd en zou, indien het voltooid was geraakt, 
zeker de geschiedenis zijn ingegaan als de stichtingsakte van 
het impressionisme. Wellicht omdat hij bij de conceptie van 
zijn laatste werk in een artistieke impasse terechtkwam, maar 
ook door familiale spanningen met zijn echtgenote Christine 
Hallegrain (vooral na de dood van hun negenjarige zoontje 
Jacques-Louis in 1869), stierf Lantier in 1870door verhanging. 
In zijn jeugdwerk - voornamelijk schetsen en aquarellen - 
maakte Lantier gebruik van stadsmotieven: openlucht
stillevens van stapels groenten bij de markthallen, diverse 
studies van Les Halles, en portretten van marktvrouwen. Een 
zeldzame keer thematiseerde hij het platteland bij Nanterre. 
In de jaren 1862 en 1863 concentreerde hij zich uitsluitend op 
een naaktstudie waarvoor aanvankelijk zijn latere echtge
note model stond. Dit werk - later Plein air gedoopt - 
getuigde van zijn absolutistische zoektocht naar perfectie; 
hij maakte gebruik van verschillende modellen en wijzigde 
voortdurend de compositie. In de periode na 1863 zocht 
Lantier zijn motieven in het Parijse landschap. Als hij door 
Parijs liep, zag hij overal schilderijen, de hele stad met haar 
straten en bruggen ontrolde zich in onmetelijke fresco’s. In 
die zin sluit zijn werk uit die periode aan bij dat van 
Guillemin en diens beelden van het oneindige, razende, 
rokende Parijs, vol raadselachtige koortsachtigheid en leven. 
Place du Carroussel (1866?) baadt in een Parijse zon die de 
straatstenen wit doet gloeien onder de felle weerkaatsing van 
de gevels. Batignolles (1865?) thematiseert burgers op zomer- 
wandeling onder schreeuwerige kastanjebomen. In tegen
stelling tot deze twee werken heeft Hiver (1864) dan weer 
een rauwe ondertoon: het panorama vanaf de Butte 
Montmartre is samengesteld uit armoedige huisjes, fabrieks
schoorstenen en verlopen straatkinderen. Zijn laatste werk 
moest een haast Hegeliaanse synthese worden van zij n ‘ oeuvre’ : 
het stadsmotief (de skyline van het Be de la Cité) zou worden 
verbonden met een centrale, naakte vrouwenfiguur (cf. Plein 
air). Maar verder dan de studies van dit werk, variërend 
naargelang van het tijdstip en de seizoenen, kwam Lantier niet. 
Van 1866 tot aan zijn dood werkte hij aan dit magnum opus. 
Hij permitteerde zich slechts één onderbreking voor een klein 
schilderij van het lijk van zijn zoontje (L’Enfant mort, 1869?). 
Laatstgenoemd werk was het tweede en laatste dat aan het 
publiek werd prijsgegeven.
Dat Claude Lantier zijn afspraak met de kunstgeschiedenis 
miste, wijten kunsthistorici (zoals Arnold Ising in De Neder- 
landsche Spectatory&nï%i6) aan het feit dat zij n carrière een 
worsteling was met extremen. Hij weigerde te kiezen tussen 
de twee strekkingen die men doorgaans met Monet en 
Courbet associeert en laveerde voortdurende tussen ‘impres
sionistische’ schoonheidsidealen (cf. de vroege schetsen, 
Batignolles en Place du Carroussel) en naturalistisch-the- 

matische subversie (cf. Plein air, Hiver en L’Enfant mort). 
Enerzijds schilderde hij met een vrolijkheid van kleur die 
zijn vrienden verbaasd deed staan — Sandoz stelt dat in zijn 
scheppingen de natuur voor het eerst in het ware licht baadde, 
onder het spel der reflexen en de voortdurende ontleding der 
kleuren - anderzijds bleef hij zoeken naar een thematische 
originaliteit die hem veeleer tot naturalist maakte. [BK] 
[Émile Zola, Le Ventre de Paris, 1873; L’Assomoir, 1877; 
L’Oeuvre, 1886]

LIPPENKNABE, Heinrich (actief begin 20ste eeuw)
Van deze schilder zijn geen werken bekend, maar wel een 
aantal zeer eigenzinnige artistieke uitspraken. Als jeugdig 
schilder werd Lippenknabe vaak in het gezelschap van vrou
wen van lichte zeden gesignaleerd, in kroegen als het Museum 
van de Goedkope Verstarring en Essay, waar hij tot in de 
vroege uurtjes bevlogen redevoeringen over kunst afwisselde 
met dronkemansliederen. Lippenknabe had een hekel aan 
alles wat absoluut was. “Het hield me altijd al bezig, alles 
alleen maar als voorlopig te beschouwen,” is één van de 
uitspraken die hem wellicht het best typeert. Ook zou hij 
betoogd hebben dat “onze meningen als strikte omkering van 
de feiten kunnen worden opgevat. Negatie zegt helemaal niets, 
bevestiging al evenmin. Kunst begint met het woordje ‘an
ders’. Artistieke vormen kunnen zodanig vast komen te liggen 
en de dingen achter zich hebben gelaten, dat ze iets nieuws tot 
stand brengen”. Lippenknabe stond een ‘vormkunst’ voor. Hij 
stelde dat “de vorm misschien nieuwe dingen baart; hij [de 
vorm] is van het oorspronkelijke ding verder verwijderd dan 
het begrip, en de deductie van de vorm verschilt volledig van 
een begripsmatige. De waarneming verkrijgt in de vorm een 
kracht die voorheen alleen aan het begrip was voorbehouden”. 
Zijn uitgesproken voorkeur voor negatie en destructie - zo 
zou hij ooit gezegd hebben dat “het vooral interessant is dat 
vernietigen zo gezellig is” — weerhield hem er niet van om 
zelf zijn commerciële belangen te behartigen. Lippenknabe 
was een gewiekst artiest die geen gelegenheid verloren liet 
gaan om zijn waar aan de man te brengen. [KB] 
[Carl Einstein, Bebuquin, 1906-1909]

Lora, LéonDidasy (bijgenaamd: Mistigris) (“le Roussillon, 
1806 - tParijs, na 1845)
Frans kunstenaar, afkomstig uit de Roussillon. Stamde uit 
een oude adellijke familie van Spaanse afkomst. Kwam 
ca. 1822 met 11 FF op zak naar Parijs, waar hij samen met 
Joseph Bridau [zie aid.] leerling werd van Schinner [zie aid.], 
die algauw zijn aanleg onderkende. In 1829 was hij reeds een 
vermaard landschapschilder, en onder andere door zijn toe
doen werd een werk van Pierre Grassou [zie aid.] op het 
Salon tentoongesteld. Samen met Stidmann [zie aid.] en 
Bridau bevrijdde hij Wencesclas Steinbock [zie aid.] uit de 
gevangenis. In 1843, toen hij voor twee jaar naar Italië 
vertrok, was hij de onbetwiste meester op het terrein van 
landschappen en marines. In 1845 stond hij op het toppunt 
van zijn carrière: lid van het Institut de France en officier in 
het Légion d’Honneur, een jaarlijkse rente van 20.000 FF, 
terwijl zijn doeken hun gewicht in goud waard waren.
Lora stond bekend om zijn gevatte tong, die omgeen weder
woord of woordspeling verlegen zat - Caroline de Heurtault 
omschreef hem daarom als “één van de kwaadaardigste 
geestige mensen”. Met zijn familie onderhield hij geen 
contact, getuige hun ongelovige reactie (in 1841) toen ze 
vernamen dat hij een bekend schilder was geworden: ze 
waanden hem dood of geëmigreerd naar Zuid-Amerika. 
Werken van Lora bevinden zich onder andere in het kasteel 
van Presles, het hôtel van Esther Gobseck, het kasteel van 
d’Arthez en het appartement van Jenny Cadine. [SH] 
[Honoré de Balzac, Les Comédiens sans le savoir, Un début 
dans la vie', La Rabouilleuse; Pierre Grassou; Splendeurs et 
Misères des Courtisanes; Honorine; La Cousine Bette; 
Béatrix; Petites misères de la vie conjugale, in: La Comédie 
Humaine, vanaf 1842]

Maertens, André (“Gent, 1929?)
Van eenvoudige komaf. Na een baantje als huisschilder 
arriveerde hij in het woelige Parijs van de jaren ’50. Daar 
kwam hij in contact met A S U R, de legendarische kunst
beweging. Hij ontmoette er onder meer de schilders Friso 
Buyl en Rob Lievens, de dichters Bernard Whaelens en 
Hoome (Armin-Jan Van der Hoornen) en de latere Beckett- 
specialist Harry Van Diest. De conflictueuze groep had een 
stimulerende invloed op Maertens. Ook hij begaf zich na 
enige tijd op het pad van de moderne schilderkunst, en wist 
op zijn beurt invloed te doen gelden op zijn collega’s. Het 
was ten dele aan Maertens te danken dat Buyl en Lievens tot 
zeer succesvolle kunstenaars zijn uitgegroeid. Maertens, 
onder het pseudoniem Clarion, wees hen de weg door de 
persoonlijke expressie te weren ten gunste van een ijl monu
mentale, objectieve beelding - al werd door sommigen 
beweerd dat de pastelkleurige vlakken het resultaat waren 
van een fout in het fixeerproces. Harry Van Diest in Elseviers 
Weekblad: “Bij Clarion vertoont het onvatbare de omtrekken 
van een gedroomde Graal, waarbij de ontkisting van de rede 
een historisch-materialistische cultuurbeschouwing niet in 
de wielen rij dt”. Clarion, volgens Van Diest "un délire tachiste", 
exposeerde toen in de befaamde Galerie L'Âge d'Or. Buyl 
- gevolgd door Lievens — sloeg terug met verwant werk dat 
gretig aftrek vond op de Amerikaanse markt. Hun succes, 
wekte dan weer wrevel bij andere leden van het communis
tisch geïnspireerde A S U R, dat kort daarop aan de conflicten 
definitief ten onder ging. Maertens sloot zich aan bij de 
beweging rond het tijdschrift Zog, dat zich eerst tegen Buyl en 
Lievens keerde, maar hen dan toch in de armen sloot. In de 
jaren daarna kelderden het enthousiasme en de werklust van 
Maertens, en uiteindelijk trok hij zich uit de kunstwereld terug. 
Hij opende een café op Ibiza. Nog later werd hij directeur van 
een Oost-Vlaams Cultureel Centrum. Zijn werk is niet geheel 
ten onrechte niet bewaard gebleven. [BM] 
[Hugo Claus, Een zachte vernieling, 1988]

Mantello, Marley (“Verenigde Staten, 1957)
Amerikaans schilder van Italiaanse afkomst, wiens vader 
nog bij Django Reinhardt speelde. Volgens zijn moeder was 
Mantello een wonderkind. Reeds op achtjarige leeftijd maakte 
hij een opmerkelijke reeks schilderijen: door Hollywood-
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esthetiek geïnspireerde gevechten tussen kruisvaarders en 
mohammedanen, met telkens in de lucht, in zwarte sier
letters, het woord ‘GOD’. Na een kunstopleiding volgde 
een sputterende carrière. Over het algemeen bestond er 
weinig publieke en kunstkritische belangstelling voor zijn 
werk, maar dankzij zijn moeder is hij het kunstenaarschap 
toch trouw gebleven. Zijn werk is terug te vinden in enkele 
minder belangrijke collecties zoals die van Chuck Dade 
Dolger.
Net als de succesvolle Stashua Stosz [zie aid.] behoorde hij 
tot de neoheroïsten. Mantello over zijn betrachtingen: “Een 
eeuw geleden waren de mannen heroïscher dan de moderne 
mens; en sommige jongens uit de oudheid waren nog 
heroïscher, terwijl mensen uit de prehistorische tijd echte 
góden waren. Mensen schiepen zichzelf, door middel van 
hun daden. Maar ik heb het gevoel dat we in de toekomst 
weer echte helden zullen krijgen, zoals ik.” Mantello putte 
zowel technisch als inhoudelijk uit de vroegchristelijke en de 
Romeinse cultuur, maar vertolkte zijn fascinatie in een 
Amerikaans idioom. In zijn appartement realiseerde hij grote 
fresco’s met godinnen en nymfen in een semi-tropische 
vegetatie, en een tafereel waarin de God van de Baseball 
biljart speelt met Bacchus. “Ik zou graag een martelaar 
geweest zijn in de tijd van de vroege christenen,” is een 
uitspraak van hem die we ernstig moeten nemen.
De ware proporties van Mantello’s fantasie blijken vooral uit 
zijn on verwezenlijkte plannen. Zo schreef hij in op de prijs
vraag van het Vaticaan voor de bouw van een nieuwe kapel. 
Zijn gedurfde ontwerp, in marmer, rubberen glas en met een 
fontein die een zwavelhoudend zuur spoot, bevatte een kruis
weg met Jezus als vrouw. Als staties koos de kunstenaar 
huishoudelijke activiteiten zoals afwassen, luiers verschonen, 
picknick-lunch klaarmaken, enzovoort. Het Vaticaan heeft 
het ontwerp echter niet in aanmerking genomen. [BM] 
[Tama Janovitz, Slaves of New York, 1986]

Marchand, Robert (°België, 1958?)
Vertegenwoordiger van de mail-art en de copy-art, maar 
vooral belangrijk als stichter van het Independent Research 
Center (vermoedelijk in ’86). Dit experimenteel instituut 
voor wetenschap, kunst en administratie, opgericht met 
enkele vrienden, kan gezien worden als een poging om de 
zuiver conceptuele kunst een toepassing te laten vinden op 
typisch Belgische maatschappelijke fenomenen. Als invloe
den noemde Marchand Broodthaers, Magritte, Schwitters, 
Hergé en Masereel - een lijst die een verzoenende en 
romantische geest verraadt.
Activiteiten van het IRC gingen meestal onopgemerkt voor
bij. Van de tentoonstelling De Belgische Mythologische 
Kunst — een wandeling door Brussel die als parcours de 
letters van deze titel heeft - bestaat alleen een verslag. Iets 
meer succes kende de dubbeltentoonstelling Warm België/ 
Koud België. Koud België, met deelname van onder andere 
Bijl, Pacquee, Charlier en Copers, mocht rekenen op een 
openingswoord van Jan Hoet (in de catalogus staat verkeerde
lijk ‘Hout’) en kreeg nationale belangstelling. Warm België 
was uitsluitend samengesteld uit werk van Marchand en Co.: 
de moderne kunstgeschiedenis, herhaald op Belgische wijze 
(Mondriaan in zwart-geel-rood; het fietswiel van Eddy 
Merckx à la Duchamp, enzovoort). Dit deel flopte echter; 
zoals alle verdere manifestaties van het IRC.
Voor het uitblijven van Marchands erkenning kunnen ver
scheidene redenen worden aangehaald, zoals gebrek aan 
doorzettingsvermogen, slecht management, of zelfs een 
liefdeshistorie. Het oordeel dat zijn werk onverkoopbaar 
want studentikoos zou zijn, moet echter afgewezen worden. 
Verwante generatiegenoten kenden wel succes. Zelf sugge
reerde Marchand dat zijn sterke identificatie met de Belgische 
Staat hem noodlottig werd. De langzame desintegratie van 
het koninkrijk zou een verdere ontwikkeling van zijn kunste
naarschap in de weg hebben gestaan.
In een enkele jaren geleden opgedoken brief verklaarde 
Marchand dat het IRC nooit bestaan heeft en dat de mede
stichters fictieve personen zijn. In hoeverre dit als een 
allerlaatste poging tot zelfmystificatie kan worden be
schouwd, moet nog worden nagegaan. [BM] 
[Koen Peeters, Het is niet ernstig, mon amour, 1996]

Masson, Stéphane (bijgenaamd: Steve) (°Vincennes, 1911) 
Frans neo-impressionist, die werkte in de lijn van Cezanne 
en Seurat. Na een periode van armoede, waarin hij niet van 
zijn penseel kon leven, was enige erkenning als portret
schilder zijn deel. Hij vestigde zich in de Parijse buitenwijk 
Montrouge en hield zich verre van het artistieke milieu. In 
zijn latere werk zijn surrealistische invloeden aanwijsbaar. 
Bekendheid verwierf hij met een serie droomlandschappen. 
Als meest geslaagde doek geldt het onirische Le Seuil du 
jardin [De Drempel van de tuin] : op een halfopen deur in een 
muur valt de schaduw van een menselijke gestalte, waarvan 
alleen een hand zichtbaar is; daarachter strekt zich een 
verlaten tuin uit die zich tot in het oneindige lijkt te herhalen. 
Zijn beroemdste werk is het omvangrijke Les Baigneuses 
d’Idalie [De Baadsters van Idalie], drie naakte vrouwen bij 
een meer, geheel in de geest van Cézanne.
Stève Masson heeft niet alleen als kunstenaar van zich doen 
spreken. In zijn Parijse periode werd hij in luxebordelen en 
in de onderwereld rond Pigalle gesignaleerd. Hij baarde 
opzien tijdens de Swaine-affaire, ofschoon zijn precieze rol 
onopgehelderd bleef. In het Hôtel Drouot, het beroemde 
Parijse veilinghuis, bood hij tot 600.000 FF voor een reeks 
kartonnetjes met zwart-witte geometrische figuren, een set 
spiegels en een elektromotor. Deze behoorden tot de nalaten
schap van professor Swaine, filosoof, voormalig huisgenoot 
en vriend van Masson. Volgens brieven van Masson zouden 
de door professor Swaine ontworpen figuren, op juiste wijze 
opgesteld, in beweging gezet en door spiegels vermenigvul
digd, een hypnotisch effect opleveren. Zo zou het verleden 
opnieuw kunnen worden opgeroepen, als een droom bij vol 
bewustzijn. Masson erkende in zijn correspondentie als 
proefpersoon van Swaine te hebben gediend, en zijn hele 
verdere leven zou hij vergeefse pogingen in het werk hebben 
gesteld de drempel naar de gematerialiseerde droom op
nieuw te overschrijden. Bij de verkoop in het Hôtel Drouot 
werd Swaines installatie voor 601.000 FF aangekocht door 
een zekere M. Théron, commissaris van een groot metaal

bedrijf, die alle onderdelen, uitgezonderd de elektromotor, 
terstond liet vernietigen.
Na de Swaine-affaire, eind jaren ’50, verkocht Masson 
vrijwel al zijn doeken aan de bekende Amerikaanse hande
laar Klusberg, die hem al geruime tijd tót verkopen trachtte 
te bewegen. Le Seuil du jardin werd voor 800.000 FF 
aangekocht door Beuckler en maakt tot op heden deel uit van 
de gelijknamige collectie. Masson emigreerde naar de Ver
enigde Staten, waar zijn ster snel steeg. De door hem georga
niseerde feesten hadden een strikt toelatingsbeleid en waren 
befaamd in de artistieke society. Massons productiviteit nam 
in Amerika sterk af, maar de prijzen van zijn doeken stegen. 
Hij wijdde zich aan abstracte kunst, zwart-witte geometrische 
figuren die volgens sommigen geïnspireerd waren op de 
mobiles van Calder. Zijn ouderdom werd getekend door 
depressies en alcoholisme. Het geheim van Swaines 
hypnotiseermachine is nooit ontrafeld. Een van de weinige 
intimi van Swaine, de befaamde psychiater Glanzmann, lid 
van de Academie van Geneeskunde, gebruikte naar verluidt 
Swaines installatie bij de succesvolle behandeling van twee 
depressieve patiënten. Glanzmann heeft zich in het openbaar 
nooit uitgelaten over genoemde experimenten. Na de dood 
van Swaine en de emigratie van Masson naar Amerika is 
niets meer van hem vernomen. In de jaren ’80 ging het 
gerucht dat hij inmiddels het ambulante bestaan van kermis
exploitant leidde. In een piepklein wagentje zou hij Swaines 
machine hebben nagebouwd, en onder de naam 'Phanès' zijn 
toverkunsten hebben aangeboden. [RH]
[André Hardellet, Le seuil du jardin, 1966; Jean Lahougue, 
Seuils, in: La ressemblance et autres abus de langage, 1989]

MILAN (°le Lubéron, 1950)
Frans fotograaf. Gebruikte als modellen vrijwel uitsluitend 
etalagepoppen van jongetjes uit de late jaren ‘50 (zijn eigen 
kindertijd), die hij vooral in Parijs op de kop tikte. In de 
zomer trok hij met een auto vol kinderpoppen naar zijn streek 
van herkomst, om er openluchttaferelen mee samen te stellen 
en die te fotograferen. Tussen het landschap en de poppen 
vond dan “een wederzijdse besmetting” plaats: de realiteit 
van het eerste schonk de ‘modellen’ een levendigheid die ze 
in geen enkele vitrine ooit hadden gekend. “Maar vooral het 
omgekeerde heeft belang,” verklaarde Milan, “mijn manne
quins stellen het landschap ter discussie”. De leegte van de 
poppen is expansief, en holt de ware wereld uit: de bomen 
worden een beetje van papier, de rotsen van karton, de hemel 
van linnen. Voor de kunstenaar betekende deze leegte vooral 
een ontsnapping aan het organische: “Terwijl het naakt der 
schilders en beeldhouwers naar de anatomie verwij st, en naar 
de fysiologie, weet men bij voorbaat dat een mannequin leeg 
is. Men dissecteert geen mannequin”. De mannequin is pure 
(zij het harde) oppervlakte, “ontdaan van alle min of meer 
weerzinwekkende geheimen die onder de huid der levenden 
schuilgaan. Het ideaal, zeg maar”. Zelf wilde Milan ook best 
zo’n orgaanloos lichaam hebben, en “leven in een wereld van 
gips”. Maar omdat dit niet kon, gebruikte hij een andere 
strategie: de vlucht uit de werkelijkheid nam de vorm aan van 
een (succesvolle) aanval op die werkelijkheid. Etalagepoppen 
fotograferen, is met “beelden van beelden” werken; deze 
gekwadrateerde kunstmatigheid tovert de realiteit om tot “een 
wakende droomtoestand, een waarachtige hallucinatie”. Met 
zijn foto’s wildé Milan de bodem onder de voeten van de 
toeschouwer wegslaan, én de illusie almachtig maken. [JS] 
[Michel Tournier, La goutte d’or, 1986]

Montfort (actief in België, tweede helft 19de eeuw)
De tragiek van de schilder Montfort is het lot van menig 
sociaal-realistisch kunstenaar die zich tot doel stelt met zijn 
werk maatschappelijke wantoestanden aan te klagen. Het 
succes van het werk - per definitie een artistiek succes, dat 
onvermijdelijk meteen vertaald wordt in een economische 
waarde - staat de intentie in de weg waaruit het voortvloeit. 
De weinige werken die Montfort produceerde en die zonder 
uitzondering tentoongesteld werden op internationale festi
vals van Dresden tot Dubai, haalden zulke enorme bedragen 
dat ze enkel konden worden bezichtigd en aangekocht door 
de vooraanstaanden van de hoogste maatschappelijke klas
sen. Precies het soort mensen tegen wie Montfort zich in zijn 
kunst trachtte te verzetten. Diegenen voor wie het werk echt 
was bedoeld - de 19de-eeuwse fabrieksarbeiders op wier rug 
de industriële revolutie groot werd, maar die nooit zelf de 
vruchten konden plukken van hun zware arbeid - kregen 
Montforts schilderijen nooit te zien.
Het succes bij de gegoeden van zijn tijd was echter niet het 
enige trauma waardoor Montforts leven getekend werd. Ge
boren als een gebocheld en dwergvormig schepsel in een 
dorpje aan de oevers van de Oost-Vlaamse Schelde, besefte de 
kunstenaar al snel dat zijn misvormde lichaam zijn hele leven 
lang een vreselijke gevangenis zou zijn. In een tijd waarin de 
artistieke wetten voorschreven dat kunst de uitdrukking van de 
allerindividueelste, zuiverste emotie moest zijn, betekende dat 
besef voor Montfort zoveel als een heus beroepsverbod. Zijn 
diepste gevoelens waren te zeer verbonden met het lichaam 
waarvan hij zo’n afkeer had en té intens voor zijn al bij al 
beperkte schilderstalent. Bijgevolg richtte hij zijn talent, meer 
uit noodzaak dan uit vrije wil, op de verschrikkingen van de 
buitenwereld. Ironisch genoeg zag de kritiek in die ‘keuze’ een 
daad van verzet tegen wat sommigen ‘de conventies van de 
bourgeoiskunst' gingen noemen. Monforts verzet betrof vol
gens diezelfde critici niet alleen de inhoud maar ook de vorm-. 
Alleen al om hun uitzonderlijke afmetingen - de meeste van 
zijn schilderijen zijn muurgroot - bekleden de werken van 
Montfort een unieke plaats in de geschiedenis van de Vlaamse 
schilderkunst. Ook al was Montfort geen buitengewoon talent, 
toch steeg zijn kunst ver boven de middelmaat uit. Zijn 
groepsportretten van stakende arbeiders bezitten een bijzon
dere dynamiek die de boodschap van de strijd extra onder
streept en op die manier het pragmatische potentieel van het 
werk verhoogt. Toch is Montforts werk meer dan een sociale 
aanklacht. Wie goed kijkt, ziet dat zijn figuren even monster
achtige vormen hebben als hun maker. Het vermoeden dat ze 
zich net als hij bewust zijn van de onvermijdelijke alliantie van 
lijden en leven die elk lichaam, zowel rijk als arm, in zich 
draagt, is dan ook groot. [JP]
[Cyriel Buysse, Brood of Dood, in: Verzameld Werk, deel IV, 
pp. 287-306]

N.N. [Meester van Het Moedergeluk] (actief in Neder
land, midden 20ste eeuw)
Amsterdams bohémien, voornamelijk werkzaam in de ja
ren ’60. Volgde een opleiding beeldhouwen aan de hoofd
stedelijke Rijksacademie. Grootste inspiratiebron van deze 
artiest was ongetwijfeld het vrouwelijke lichaam, dat hij in 
alle materialen, formaten en posities heeft weergegeven. 
Zijn muze en toenmalige echtgenote Olga speelde daarbij 
een cruciale rol. Hoewel hij zeer productief omsprong met dit 
thema, ontstonden zijn bekendste werken in opdracht. Het 
ging telkens om openluchtsculpturen. Zo verwezenlijkte hij 
voor de Amsterdamse Commissie voor Stadsverfraaiing Het 
Moedergeluk, een krachtig brons dat moeder en kind ver
beeldde. Dit onderwerp herhaalde hij in opdracht van het 
Rode Kruis, maar hier begaf hij zich meer op het pad van de 
abstractie: de gestileerde vrouwenfiguur had op de plaats 
waar de borsten hoorden te zitten een groot gat. “Om dadelijk 
het gras te kunnen zien,” verklaarde de kunstenaar. Verteld 
wordt dat Koningin Juliana na voltooiing van het beeld een 
bezoek aan zijn atelier zou brengen, maar de onwelvoeglijke 
kledij van Olga bleek een bezwaar voor het protocol. Vrouw 
met kat, aangekocht door de stad Groningen, behoort even
eens tot zijn meer bekende werken.
De breuk met Olga bracht een totale ommekeer teweeg in 
zijn werk. Voortaan zocht hij zijn inspiratie op de vuilnisbelt. 
Hij bricoleerde in hoog tempo met onder andere weggeroest 
gaas, kapot speelgoed, stenen en stukken kurk, goot er teer of 
goudlak over en bestofte het geheel met steengruis. De 
snijbrander tenslotte verhitte de creatie tot “een stuk ge
schroeide aarde”, dat precies weergaf hoe de maker zich 
voelde. Een klein deel van de productie deed hij van de hand 
aan jonge, trendgevoelige gezinnen, de rest kieperde hij in de 
Amstel. Na de dood van Olga kwam er een einde aan zijn 
artistieke bedrijvigheid. [BM]
[Jan Wolkers, Turks Fruit, 1969]

N.N. [Meester van de Philip Vincent-illustraties] (°Groot- 
Brittannië, eind 19de eeuw)
Brits schilder en illustrator van boeken en tijdschriften, 
wiens naam in de vergetelheid is geraakt. Wel bewaard zijn 
enkele opmerkingen over het probleem van model en rea
lisme, die teruggaan op een reële anekdote uit de praktijk van 
de kunstenaar. Op een dag kreeg hij bezoek van een keurig 
stel van middelbare leeftijd, een zekere majoor en mevrouw 
Monarch. De illustrator, die bleef hopen om zich te ontwik
kelen tot een portretschilder van naam en faam, veronder
stelde dat ze een portret kwamen bestellen. Dat bleek een 
misverstand: de Monarchs deden alles om de uiterlijke schijn 
van hun stand op te houden, maar ze verkeerden in zware 
geldnood en boden de illustrator daarom aan voor hem te 
poseren. Aangezien hij regelmatig een gentleman of een lady 
moest tekenen, zou het voor hem toch een onschatbare troef 
zijn, vermoedden ze, mochten zijn modellen zelf een gentle
man en een lady zijn, ‘the real thing’ dus. De illustrator 
beaamde dit en humde het echtpaar in voor een belangrijke 
opdracht: een geïllustreerde luxe-editie van Philip Vincent, 
een geraffineerde en door de kritiek geprezen schrij ver wiens 
romans zich vaak in hogere kringen afspelen. Een eerste 
Vincent-roman mocht hij bij wijze van proef illustreren; 
voldeed het resultaat, dan zou hij de hele prestigieuze op
dracht toegewezen krijgen. Tijdens hét poseren bleken de 
Monarchs als model tegen te vallen. Ze warén wel ‘the real 
thing’, maar ook niet meer dan dat. Het vertrouwde model 
van de illustrator, Miss Churm, een armoedig cockney- 
meisje, was in staat om zowel een herderinnetje als een dame 
uit de hogere kringen voor te stellen; mevrouw Monarch 
daarentegen was alleen wat ze ook in werkelijkheid was. 
‘The real thing’ leek zich hardnekkig tegen iedere esthe
tische transformatie te verzetten. De illustrator stelde vast dat 
hij steeds meer geneigd was figuren te bedenken die bij zijn 
model aansloten, in plaats van op basis van zijn model een 
gevarieerde reeks figuren te ontwerpen. Een van zijn vrien
den, de scherpzinnige criticus Jack Hawley, raadde hem 
daarom onomwonden aan de Monarchs te ontslaan. Intussen 
gebruikte hij als model voor de heroïsche en adellijke perso
nages Oronte, een kleine Italiaanse immigrant die hij als 
bediende had aangeworven. Uiteindelijk fungeerde Churm 
als model voor een lady en Oronte als model voor een 
gentleman, terwijl mevrouw Monarch de kleedster werd van 
Churm, en de majoor de thee opdiende. De bedienden 
werden het model, ‘the real thing’ werden bedienden... [EB] 
[Henry James, The Real Thing, 1893]

N.N. [Meester van de Psyche] (“Italië, begin 16de eeuw) 
Ergens in de 19de eeuw werd in de tuin van een nonnenkloos
ter in Rome, bij het delven van een graf voor een jonge non, 
een witmarmeren beeld opgegraven. Het was een Psyche, 
een jonkvrouw met vlindervleugels, naar de mythe van de 
beeldschone Kretenzische koningsdochter die de liefde van 
Amor won en onsterfelijk werd. Het beeld was vervaardigd 
door een arme jonge beeldhouwer uit het cinquecento, die 
voor het overige alles vernietigd heeft wat hij gemaakt heeft. 
Net als de antieke meesters wilde hij in marmer houwen wat 
er zich uit zijn hart verhief tot het oneindige, maar hij vroeg 
zich af hoe en in welke vorm. Naar verluidt zag hij op een dag 
in de tuin van een paleis een jonkvrouw, zo fijn van vorm, zo 
licht, zo schoon, als de Psyche van Rafael. Hij boetseerde in 
klei zijn Psyche, en toen de vader van de jonkvrouw hem een 
bezoek bracht, beloofde die het beeld, zodra het in marmer 
vervaardigd was, te kopen. De jonge kunstenaar toog aan het 
werk en beitelde een zeer bekoorlijke Psyche, met een 
hemelse, onschuldige glimlach. Toen hij aan de edelman 
ging melden dat zijn schepping voltooid was, liet de jonk
vrouw hem ontbieden. Terstond bekende hij haar zijn vurige 
liefde, waarop zij riep: “Waanzinnige! Weg! Naar beneden!” 
Een vriend belette hem ternauwernood het marmeren beeld 
met een hamer te verbrijzelen. Na wekenlange verdwazing 
en smart sleepte hij de loodzware Psyche naar de tuin, stortte 
het beeld in een gat en wierp er aarde over. “Weg! Naar 
beneden!” luidde de korte lijkrede. Van de jonge kunstenaar 
wordt nog verteld dat hij zijn verdere leven in een klooster 
sleet. Tevergeefs zocht hij er zijn heil in de troost van de 
godsdienst. In zijn doodsstrijd riep de verbitterde uit: “Here! 
Here! Wees barmhartig! De gift van uwe genade, mijn 
roeping in de wereld, heb ik verwaarloosd, van mij gestoten.
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Mij ontbrak de kracht, Gij schonk mij die niet. De onsterfe
lijkheid, de Psyche in mijn borst - Weg ! Naar beneden !” Zijn 
geraamte werd bijgezet in een nis van mensenbeenderen, 
zoals er tot op de dag van vandaag aangetroffen worden in de 
grafgewelven van kloosters. Maar de Psyche was onsterfe
lijk geworden. [RH]
[Hans Christiaan Andersen, De Psyche, 1874]

Okrent, Viktor (°London, 1943?)
Geboren uit Duits-joodse ouders die naar Engeland gevlucht 
waren. De jonge Okrent brak zijn studies in Cambridge af en 
vertrok naar New York, de stad die hem naar eigen zeggen 
bevrijdde van het ‘Europese classicisme’: hij begon experi
menteel te schilderen. Ook bracht hij het boek Mgungu uit, 
een verzameling foto’s van mensen die in een nagebouwde 
jungle rondstrompelen. In de jaren ’60 werd hij lid van een 
revolutionaire groep, waarvan een van de leden voor de ogen 
van een hoofdredacteur van een kunsttijdschrift zijn vinger 
afhakte. Zelf nam Okrent deel aan de beruchte bomaanslag 
tegen het MOMA. Daarbij werd de informatiebalie verwoest 
en kon een Miró niet meer gered worden. Het kwam hem op 
één jaar voorwaardelijk te staan.
Na die woelige en toch niet echt succes volle periode besloot 
hij een galerie te openen. Hij slaagde erin George Lodge, 
Mark-Paul Lachine en de neoheroïst Stashua Stosz [zie aid.] 
te strikken, maar wist hen toch niet in zijn stal te houden. Een 
gebrek aan organisatietalent was daar vermoedelijk de oor
zaak van. Over de huidige activiteiten van Victor Okrent is 
niets bekend. [BM]
[Tama Janovitz, Slaves of New York, 1986]

RASKOLNIKOFF (actief in Duitsland, midden 20ste eeuw) 
Pseudoniem; werd zo genoemd omdat hij het altijd over 
schuld en boete had. Was kort na de Tweede Wereldoorlog 
werkzaam in de kunstacademie van Düsseldorf. Met zijn 
collega Ziege creëerde hij een reeks schilderijen waarvoor 
steeds hetzelfde paar model stond, de naaister en muze Ulla 
en de uit vrije wil misgroeide, gebochelde Oskar Matzerath. 
In allerlei posities inspireerde dit modellenpaar de twee 
schilders tot verscheidene schilderijen zoals Faun en Nimf, 
La Belle et la Béte, Columbine en Pierrot en De Dame en de 
Eenhoorn. Raskolnikoff vond op basis van deze werken de 
weg naar het surrealisme, met duidelijke verwijzingen naar 
het werk van Salvador Dal, zoals het schilderij waarop het 
gezicht van de gebochelde weergegeven is als een honing- 
gele wijzerplaat, terwijl rozen uit zijn bochel groeien. Twee 
jaar nadat de Gruppe 47 voor het eerst was samengekomen, 
ontstond Raskolnikoffs meesterwerk, de Madonna 49. Het 
schilderij zwierf op vele tentoonstellingen rond en werd 
uiteindelijk voor goed geld verkocht aan een industrieel uit 
het Rijnland.
Over Raskolnikoffs schilderpraktijk en in het bijzonder de 
totstandkoming van de Madonna 49 is dankzij getuigenissen 
van Oskar Matzerath onder meer bekend dat de schilder 
“zonder haar aan te raken de intiemste omgang had” met zijn 
vrouwelijk model: “Hij liet haar op de draaischijf poseren 
met wijdgespreide benen, schilderde evenwel niet maar nam 
op een paar passen afstand op een krukje plaats tegenover 
haar schaamdeel, zat in die richting te staren en indringend 
over schuld en boete te fluisteren tot het schaamdeel van de 
muze vochtig werd en zich ontsloot en ook Raskolnikoff 
door louter praten en kijken tot een . bevredigend resultaat 
kwam, van het krukje opsprong en met grandioze penseel
streken de Madonna 49 op de ezel begon te bewerken”. Wat 
de Jezusfiguur betreft, was Raskolnikoff van mening dat er 
iets ontbrak. “Hij sprak van een vacuüm tussen mijn han
den,” aldus Matzerath. Nadat de schilder, geholpen door zijn 
surrealistische fantasie, het ene voorwerp na het andere had 
uitgeprobeerd, stopte hij zijn Jezusfiguur een trommel in de 
handen, het voorwerp dat volgens het model “alleen voor
bestemd was om door mij te worden vastgehouden”. Na 
hevig protest van Oskar Matzerath, die jarenlang met een 
trommel had rondgelopen maar hem inmiddels voorgoed 
had begraven, zou Raskolnikoff hebben aangedrongen met 
de woorden: “Pak die trommel, Oskar, ik heb je herkend!” 
Het protest van het model - “Nooit weer. Dat is voorbij!” — 
zou Raskolnikoff onverbiddelijk hebben weggewuifd met de 
woorden: “Niets is voorbij, alles komt terug. Schuld, boete 
en opnieuw schuld!” De uiteindelijke versie van de Ma
donna 49 is bijgevolg een voorstelling van Maria met een 
naakte, vergroeide en trommelende Jezusfiguur op haar 
linkerdij. [DVH]
[Günter Grass, Die Blechtrommel, 1959]

Ryder, Charles (Engeland, ca. 1902 - tna 1945)
Engels architectuurschilder. Zijn moeder was als verpleeg
ster tijdens de Eerste Wereldoorlog in Servië aan uitputting 
gestorven, waarna zijn vader zich als kluizenaar had afge
zonderd. Tijdens zijn universiteitsstudies in Oxford maakte 
hij kennis met Sebastian Flyte, een studiegenoot met sterke 
neiging tot escapistisch alcoholisme, die hem bij diens katho
lieke adellijke familie introduceerde. In Brideshead Castle, 
waar Sebastians moeder de plak zwaaide, ontmoette Charles 
Sebastians oudere broer, Lord Marchmain, en zijn zussen 
Cordelia en Julia, Sebastians vader, Lord Brideshead, leefde 
teruggetrokken in Venetië met een minnares. In Brideshead 
maakte Charles zijn eerste werk, een tekening van het terras 
voor het kasteel - naar eigen zeggen “in de stijl van Piranesi”. 
Na twee jaar brak hij zijn universiteitsstudies af om schilder 
te worden, en trok hij naar Parijs. Ondanks pertinente on
vrede - zijn leraars propageerden nog de schilderkunst à la 
Delacroix, zijn collega’s wilden Francis Picabia achterna, 
terwijl tijdschriften maandelijks een nieuwe rage lanceer
den. .. - voltooide hij zijn studies. Nadien legde hij zich met 
succes toe op architectuurschilderen. Zijn doorbraak begon 
met vier schilderijen van Marchmain House, de Flyte-resi- 
dentie in Londen die zou worden gesloopt, waarna hij zich 
specialiseerde in gebouwen die op het punt stonden te 
verdwijnen.
Van zijn werk werden succesrijke portfolio’s uitgegeven: 
Ryder’s Country Seats, Ryder’s English Homes, Ryder’s 
Village and Provincial Architecture (oplage: 1.000 ex.; prijs: 
5 guinees). Mettertijd werd hij er zich van bewust dat hij op 
automatische piloot schilderde, en dat de momenten van 
inspiratie, die hij als amateur vaak had geproefd, verloren 
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waren gegaan. Een reis naar Latijns-Amerika resulteerde in 
Ryder’s Latin America, de échte doorbraak als gerespecteerd 
schilder, maar viel samen met de beëindiging van zijn huwe
lijk en het aanknopen van een relatie met Julia Flyte (Sebastians 
zuster). Deze relatie liep later echter stuk op het religieuze 
onderscheid. Gemobiliseerd tijdens de Tweede Wereldoor
log, was hij een tijdlang gelegerd in Brideshead Castle, wat 
hem inspireerde tot het schrijven van zijn memoires.
Ryder was een schilder die buiten de cultuurhistorische 
traditie stond. Zijn kennis van de oude meesters was mini
maal, en moderne kunst deed hij ongecompliceerd af als 
“allemaal onzin”. [SH]
[Evelyn Waugh, Brideshead revisited - The sacred and 
profane memories of Captain Charles Ryder, 1945]

Sarrasine, Ernest-Jean (°Frankrijk, 1736- Rome, 1758) 
Frans beeldhouwer. Nadat hij uit het Jezuïetencollege was 
gezet wegens onaangepast gedrag - hij interesseerde zich 
alleen voor plastische kunsten - verhuisde hij naar Parijs en 
werd er op 16-jarige leeftijd toegelaten tot het atelier van 
Boucheron. In 1758, na het winnen van de Marigny-prijs, 
vertrok hij naar Rome, waar zijn carrière en zijn leven tot een 
dramatisch einde kwamen. Hij werd er verliefd op de actrice 
Zambinella, en ondanks waarschuwingen dat zij “onder de 
bescherming” van een kardinaal stond, of de expliciete 
mededeling van Zambinella, dat ze onmogelijk samen ge
lukkig konden worden, bleef hij haar het hof maken. Toen hij 
ontdekte dat Zambinella geen vrouw, maar een castraat was 
- wat hij eigenlijk had moeten weten, vermits in Rome op dat 
ogenblik geen vrouwen op de planken werden toegelaten - 
sloeg zijn liefde om in bittere haat. De kardinaal, geërgerd 
door het kabaal dat Sarrasine veroorzaakte, liet hem door 
huurlingen uit de weg ruimen. [SH]
[Honoré de Balzac, Sarrasine, in: La Comédie Humaine, 
vanaf 1842]

Schinner, Hippolyte (baron) (°Parijs, 1794 - tna 1845) 
Frans schilder. Was reeds in 1815 een beroemdheid. In het 
Louvre werden twee plafonds door hem gedecoreerd 
(30.000 FF). Hoewel hij zichzelf niet als portrettist be
schouwde — om die reden weigerde hij een portretopdracht 
van Kergarouët - zijn van zijn hand een Portret van Kapitein 
de Rouville (ca. 1815) en een Portretvanprinses Gandolphini 
(ca. 1825) bekend.
Had ook een eigen atelier (sinds 1816), waarin onder andere 
Joseph Bridau [zie aid.] en Pierre Grassou [zie aid.] hun 
opleiding kregen. Bridau stimuleerde hij vooral via opdrach
ten. Grassou wees hij op de fouten van een in 1819 op het 
Salon geweigerd werk, en onder andere door zijn toedoen 
werd van dezelfde schilder in 1829 een werk op het Salon 
tentoongesteld.
Schinner is het typevoorbeeld van de succesvolle kunste
naar, rijk en gerespecteerd (chevalier de la Légion d’Honneur 
in 1819; lid van het Institutde France in 1832; in de adelstand 
verheven kort voor 1845). Het is voornamelijk door zijn 
kleurbeheersing dat zijn werk nog steeds een krachtige 
indruk maakt. Zijn huwelijksleven was uitgesproken geluk
kig. [SH]
[Honoré de Balzac, La Bourse', La Rabouilleuse', Pierre 
Grassou', Un Début dans la Vie', Les Employés', Modeste 
Mignon', Albert Savarus; Splendeurs et Misères des Courti
sanes', Les Comédiens sans le Savoir, Petites Misères de la 
Vie conjugale, in: La Comédie Humaine, vanaf 1842]

Schwarz, Walter (°Duitsland, 1850/70 - tca. 1895)
De Duitse portretschilder Walter Schwarz schilderde in het 
begin van zijn carrière vooral dames die hij, al dan niet 
vergezeld van hun echtgenoot, in zijn atelier ontving. Hij 
maakte onder meer een portret van een danseresje, een 
(geschilderde) portretbuste van de verloofde van kranten
magnaat Schön, en een portret van Lulu, de vrouw van 
Dokter Goll, een arts in staatsdienst. In opdracht van laatst
genoemde schilderde Schwarz haar op een vrij ongewone 
manier: Lulu poseerde in een wit satijnen Pierrot-kostuum, 
met een lange herdersstaf in de hand, en de linkerbroekspijp 
opgerold tot boven de knie. Schwarz raakte al tijdens de 
poseersessies buitengewoon gefascineerd door de vrouw. 
De suggesties van krantenmagnaat Schön die de schilder 
wilde sterken in zijn artistieke beheersing - “doe alsof ze een 
stilleven is,” zei hij, “schilder sneeuw op ijs” - konden niet 
beletten dat het Schwarz tijdens één van de sessies te machtig 
werd. Zijn avances hadden onverhoopt succes, want Lulu 
ging overstag. Toen ze bovendien betrapt werden door 
Lulu's oude echtgenoot, bezweek deze stante pede aan een 
beroerte, waardoor Schwarz de kersverse weduwe meteen 
kon huwen. Aanvankelijk kwam dit zijn carrière alleen maar 
ten goede. Een portret van Lulu als Samaqueca-danseres 
haalde in Parijs 50.000 DM.
Voor zijn echtgenote en model koesterde Schwarz een blinde, 
zij het al te hoofse verering. Zijn onmannelijke adoratie 
- volgens Lulu had hij angst voor vrouwen - werd hem 
spoedig fataal. Toen de krantenmagnaat Schön hem het ‘lage’ 
verleden van Lulu uit de doeken deed, viel het idyllische 
droombeeld uit zijn laatste schilderijen aan diggelen, en 
pleegde Schwarz zelfmoord.
Van Schwarz zijn geen werken bewaard - de portretbuste 
waaraan hij in opdracht van Schön werkte, werd trouwens 
door toedoen van Lulu vernield. Schwarz nam ooit de verde
diging van het impressionisme op zich, omdat het volgens 
hem aan deze stroming te danken was dat de moderne kunst 
zonder te blozen de vergelijking met de oude meesters kon 
doorstaan. Zijn fascinatie voor variété en danseresjes herin
nert aan het werk van Edgar Degas. Of Schwarz’ werk ook 
stilistisch verwant was aan de kunst van Degas (of het door 
hem bewonderde impressionisme) kan echter onmogelijk 
worden uitgemaakt. [DP]
[Frank Wedekind, Erdgeist, 1895]

Servin (“Parijs, 1775 - tna 1845)
Frans kunstenaar, leraar tekenen. Hij was de eerste die in 
Parijs een schildersatelier voor jongedames opende. De 
verstandhouding binnen dat atelier, waar de fractie van de 
vrije beroepen en de fractie van de aristocratie een gewa
pende vrede in acht hielden, bleef voortdurend fragiel. Nadat 
hij een politiek vluchteling asiel had verleend in zijn atelier, 

verloor hij één voor één zijn leerlingen. Pikant detail: in 1845 
verbaasde Camusot de Marville zich erover dat voor zijn 
vrouw, nochtans een van Servins beste leerlingen, de naam 
Watteau totaal onbekend was.
Tijdens het Keizerrijk stond Servin hoog in aanzien, omdat 
de opleiding die hij verschafte, beantwoordde aan de vraag 
van de gegoede klasse: enerzijds de kunstwerken uit de 
musea op hun merites kunnen waarderen, anderzijds een 
behoorlijke kopie, een portret of een genreschilderij kunnen 
afleveren. [SH]
[Honoré de Balzac, La Vendetta', Pierre Grassow, Le Cousin 
Pons, in: La Comédie Humaine, vanaf 1842]

SOMMERVIEUX, Théodore de (baron) (“Parijs, eind 18de - 
tbegin 19de eeuw)
Frans (voornamelijk portret)schilder. Won de Grand Prix de 
Rome in 1804 en de Grand Prix du Salon in 1811. Zijn meest 
verbluffende prestatie was het Portret van Augustine 
Guillaume, dat hij op basis van zijn herinneringen aan haar 
schilderde. Na zijn liefdesverklaring aan de jongedame, die 
op het Salon van 1811 plots haar eigen beeltenis zag, trok hij 
zijn schilderijen abrupt terug. Enige tijd later, nadat hij was 
opgeklommen tot baron en chevalier de laLégion d’Honneur, 
huwde hij met haar. Het huwelijk tussen twee incompatibele 
karakters - Augustine was volgens verscheidene bronnen 
tamelijk bekrompen - werd echter een ontgoocheling. In een 
woedeaanval vernietigde hij het portret van Augustine. Tot 
verbijstering van zijn schoonfamilie zocht Sommervieux 
zijn toevlucht in het portretteren van naakte vrouwenlichamen 
en in avonturen met andere vrouwen. Zo had hij een verhou
ding met de hertogin van Carigliano, die hij in de steek liet 
voor mevrouw Marmus, die van hem een zoon baarde. Een 
van zijn leerlingen was Pierre Grassou [zie aid.], die er echter 
niet in slaagde Sommervieux’ ‘wilde’ wijze van compone
ren te doorgronden. [SH]
[Honoré de Balzac, La Femme Auteur, La Maison du chat- 
qui-pelote', Entre Savants; César Birotteau; Pierre Grassou; 
Modeste Mignon, in: La Comédie Humaine, vanaf 1842]

Steinbock, Wencesclas (graaf) (“Polen, 1809 - tna 1845) 
Frans beeldhouwer van Poolse afkomst. Oorspronkelijk le
raar aan een gymnasium in Warschau. Vluchtte na de Poolse 
opstand (1830) te voet via Duitsland naar Parijs. Na een 
eerste mislukte zelfmoordpoging - later waagde hij een 
tweede, eveneens mislukte poging - werd hij geïntroduceerd 
bij Florent & Chanor, bronsgieters en edelsmeden, waar hij 
Stidmann [zie aid.] leerde kennen. Zijn eerste werk, de 
bronzen beeldengroep Samson verscheurt een leeuw (1838), 
werd dadelijk als een meesterwerk erkend. Het Samsonthema 
werd met evenveel succes herhaald in Samson en Dalila. Het 
Ruiterstandbeeld van maarschalk de Montcomet werd niet 
zo goed ontvangen. Na 1843 was hij niet meer actief als 
beeldend kunstenaar, wel als kunstcriticus.
Steinbock was als kunstenaar minstens even beroemd om 
zijn artistieke mislukkingen dan om zijn successen. Perioden 
van grote creativiteit en lethargie wisselden elkaar af. Zijn 
vele avonturen met vrouwen brachten hem vaak in de proble
men — zo belandde hij op aanstoken van een afgewezen 
vrouw voor schulden in de gevangenis, tot hij eruit werd 
bevrijd door toedoen van Stidmann [zie aid.], Bridau [zie 
aid.] en Lora [zie aid.]. [SH]
[Honoré de Balzac, La Cousine Bette; La Fausse.Mditresse; 
La Femme Auteur, in: La Comédie Humaine, vanaf 1842]

Stidmann (“Parijs,? - tna 1845)
Frans omamenteur. Maakte zijn entree met een jachtscène op 
de gouden knop van een rijzweep (1829), maar toen het 
kunstwerk eenmaal voltooid was, kon zijn Russische op
drachtgever het niet meer betalen. Het werd nadien gekocht 
door Emest de La Brière, als geschenk voor zijn toekomstige 
vrouw, Modeste Mignon. In 1833 was Stidmann werkzaam 
bij Florent & Chanor, bronsgieters en edelsmeden, waar hij 
Steinbock [zie aid.] opleidde. Later zou hij voor hem zijn 
schulden aflossen en hem uit de gevangenis bevrijden, en 
was hij getuige bij diens huwelijk.
Tot zijn bekendste werken behoren: het beeldhouwwerk in 
het appartement van Jenny Cadine, een sierschouw in het 
appartement van juffrouw Marneffe, en twee grafzerken op 
Père Lachaise (families Marsay en Keller). Lid van het 
Institut de France in 1845. [SH]
[Honoré de Balzac, Modeste Mignon; La Cousine Bette; Le 
Cousin Pons; Les Comédiens sans le savoir, in: La Comédie 
Humaine, vanaf 1842]

Stosz, Stashua (actief vanaf 1980)
Amerikaans schilder van Italiaans-Poolse origine. Kreeg een 
uitgesproken katholieke opvoeding. Woonde en werkte vanaf 
de jaren ’80 in Greenwich Village. Zoals zovele anderen in 
die tijd onderging hij de brutale verfrissing van de populaire 
massacultuur. Niet om die cultuur louter te kopiëren, zoals 
Warhol en Lichtenstein twintig jaar eerder deden, maar om 
haar te manipuleren in een consumptief universum waar 
alles met alles in verband werd gebracht. Stosz gaf daarmee 
gestalte aan de verbeelding van een voortdurend door mas
samedia gestimuleerde samenleving. Niet zonder succes 
trouwens. In ’86 behoorde hij tot de veertig kunstenaars die 
werden uitgenodigd voor het Etentje van de 40 beroemdste 
kunstenaars ter wereld - in feite ging het om veertig be
roemde artiesten die allemaal meehielpen aan de restauratie 
van een New Yorkse nachtclub.
Zijn succes had Stosz in ruime mate te danken aan de creatie 
van eigen stripfiguren, zoals Quick Draw MacGraw, Babalooey 
en Bullwinkle de Eland (zoals op het schilderij Solomons 
oordeel, waarop Quick Draw MacGraw en Babalooey een 
Eskimobaby doormidden zagen). Maar daarnaast ging hij net 
zo goed aan de slag met bijvoorbeeld Mickey Mouse.
Toch vielen zijn neoheroïsche taferelen niet bij iedereen in 
de smaak. Een criticus deed het werk van Stosz af als “stom 
gekrabbel van een Neanderthaler”, een oordeel waar de 
schilder erg onder geleden heeft. [BM]
[Tama Janovitz, Slaves of New York, 1986]

TAFAS, José Enrique (? - tClaromecó, 12-10-1964)
De vroeg gestorven Argentijnse schilder José Enrique Tafas 
was van mohammedaanse afkomst - zijn vader was opgerold



in een oosters tapijt in Zuid-Amerika gearriveerd. Hij gaf in 
zijn werk op geheel eigen wijze gestalte aan het islamitische 
beeldverbod, maar niettemin moet zijn werk uiteindelijk op 
zijn plaats in de 20ste-eeuwse kunstgeschiedenis worden 
beoordeeld. Tafas’ kunst is van internationale allure, en zijn 
geringe bekendheid lijkt onder meer terug te voeren op het 
feit dat hij ten tijde Van zijn tragische verdrinkingsdood ook 
in eigen.land pas amper de aandacht op zich had weten te 
vestigen.
Het oeuvre van Tafas bestaat uit nauwkeurig getekende of 
geschilderde - de meningen lopen hierover uiteen - stads
gezichten van Buenos Aires, die hij vervolgens geheel uit
wiste, waarna de aldus ‘gezuiverde’ schilderijen met teer 
werden' bestreken. Deze zwarte teerschilderijen droegen 
echter ‘gewone’ titels zoals Café TwtónZ, en hun prijzen 

■ wareneveneens afgestemd op de populariteit van het be tref- 
fende motief en de kwaliteit van de (gewiste) compositie. 
Tafas’ mystieke kunst leeft van de spanning tussen de 
banaliteit van de uitgewiste stadsgezichten en het zwarte 

■ niets van het teeroppervlak. De naaste geestverwant van deze 
eenling lijkt de Oostenrijker Arnulf Rainer te zijn, wiens 

. t/termaZwngéneveneenseenmy stiekevernietigingvande 
dingen impliceren. Sommige Van Rainers werken komen 

j dicht in de buurt van plagiaat, en men kan dan ook speculeren 
dat de investeringen van westerse galeries en musea in het 
werk van déze Oostenrijkse kunstenaar er het:nodige toe 
bijdragen-dat Tafas’ werk niet de internationale erkenning ■ 
krijgt die het verdient, [SL]
[Jorge Luis Borgesen Adolfo Bioy Casares, Kroniekenvan 
Bustos Dómecq', 1967]

Théorème (°Parijs - Saint-Ouen)
Frans kunstschilder. Trouw aan zijn hooghartige kunst
opvatting verbood hij zichzelf te schilderen als hij niet door 
inspiratie werd gedreven. Doorgaans werkte hij aan het 
verrijken van zijn sensibiliteit in de cafés van Montmartre en 
aan het verfijnen van zijn kritische zin door zijn schilderende 
vrienden te observeren. Wanneer hem naar zijn eigen werk 
werd gevraagd, zei hij op zorgelijke toon: “Ik zoek mijzelf’. 
In Montmartre genoot hij, met zijn grote klompen, zijn ruime 
fluwelen pantalon en zijn pet van konijnenbont, naast veel 
bekijks ook de reputatie van zeer knap kunstenaar. De 
kwaadwilligsten moesten erkennen dat hij een geweldig 
potentieel bezat.
Hij leefde van een magere toelage van een oom in Limoges, 
en soms van wat zijn maîtresse, Sabine, hem toestopte. Hij 
was van mening dat een kunstenaar geen onzinnige vooroor
delen mag koesteren: “Om het werk van een Greco of een 
Velasquez te kunnen maken, heb ik niet het recht toe te geven 
aan scrupules”. Nadat hij Sabine ervan had beschuldigd zijn 
grandioze maar breekbare oeuvre in de weg te staan door 
haar kleinburgerlijke verlangen naar huiselijk geluk - zij 
droomde ervan met Théorème een kruidenierszaakte openen 
— brak hij met haar. Sindsdien ontving hij, uit Engeland, 
maandelijkse cheques ten bedrage van 20.000 FF. Nu hij van 
materiële zorgen bevrijd was, maakte hij een periode van 
overgevoeligheid door die weinig bevorderlijk was voor de 
totstandkoming van scheppend werk. Hij gunde zichzelf een 
jaar van rust, dat hij voornamelijk in de bars van Montparnasse 
én de nachtclubs van de Champs-Elysées doorbracht, alvo
rens naar de cafés van Montmartre terug te keren. Zijn 
schildersvrienden zagen zijn nieuwe welstand met afgunst 
aan, schroomden niet ervan te profiteren, en zeiden verge
noegd dat hij voor de schilderkunst verloren was. De maan
delijkse toelagen uit Engeland stopten echter abrupt. 
Théorème verzonk in een diepe depressie. Hij had zichzelf 
wijsgemaakt dat zijn minnares de gave van de alom
tegenwoordigheid bezat. Berooid, en overtuigd van zijn 
eigen krankzinnigheid, ontvluchtte hij het gezelschap van 
lichtekooien en drinkebroers, bleef in zijn atelier in de rue du 
Chevalier-de-la-Barre, nabij het Kerkhof van Montmartre, 
en na verloop van tijd begon hij als een bezetene te schilde
ren. Na zes maanden hartstochtelijke arbeid had hij zichzelf 
gevonden en schilderde hij alleen nog maar meesterwerken, 
vrijwel alle onsterfelijk. Hier dient onder meer de Vrouw met 
negen hoofden te worden genoemd, die veel opzien baarde, 
en zijn “zo pure en toch zo onrustbarende” Voltaire-Fau
teuil. Kunstcritici zeiden zeer fijngevoelige dingen over de 
spiritualiteit van zijn doeken.
Op het hoogtepunt van zijn roem werd het zielloze lichaam 
van Théorème teruggevonden in de Seine, vastgesnoerd aan 
het lijk van een vrouw die sprekend leek op Sabine maar 
werd geïdentificeerd als Louise Mégnin, woonachtig in de 
krottenwijk Saint-Ouen. Louise Mégnin bleek overigens een 
dubbelgangster te zijn van Cunégonde, nicht van een baardig 
lid van de Académie française, Cunégonde die zelf weer een 
dubbelgangster was van zevenenzestigduizend andere vrou
wen, verspreid over de hele wereld, die allemaal op diezelfde 
dag waren verscheiden. [RH]
[Marcel Aymé, Les Sabines, in: Le passe-muraille, 1943]

Tsjartkov, Andrej Petrovitsj (°Sint-Petersburg, begin 
19de eeuw)
Russisch schilder. Aan de financiële beslommeringen in het 
begin van zijn carrière kwam plotseling een einde toen hij na 
een beangstigende, profetische droom in de afgebroken lijst 
van een pas gekocht schilderij een pakje met 1000 
gouddukaten vond. Het werk in kwestie was het Portret van 
een Woekeraar van de Petersburgse kunstschilder B. [zie 
aid.]. Hoewel hij zich voornam om zich met dat geld gedu
rende drie volle jaren exclusief aan het metier te wijden, 
drong hij via zijn rijkdom razendsnel binnen in de wereld van 
de Petersburgse burgerij, wier lievelingsportrettist hij werd. 
Tsjartkovs eerste Opdrachtgeefster verwarde een geïdeali
seerd Portret van Psyche met het door haar bestelde portret • 
van haar dochter - Tsjartkov, verbouwereerd, gaf haar dan 
ook het Portret van Psyche mee.
Toen hij jaren later advies moest geven over het werk van een 
collega, die na lange studie en verblijf in Rome het 
schildersmetier volledig onder de knie had gekregen, besefte 
hij met een schok dat hijzelf was blijven steken in “de geijkte 
vormen, handen geschilderd volgens de aangeleerde manier, 
hoofden waarvan de stand niets gedurfds hadden, gewaden 
waarvan de plooien een vastgeroeste routine vertoonden, tot 
vervelens toe herhaalde lichaamshoudingen”. Na een mis

lukte poging om zijn commerciële schilderstijl af te zweren, 
spendeerde hij in verbittering zijn hele fortuin aan het opko
pen van meesterwerken, om ze nadien met een sardonisch 
genoegen te vernietigen. Zijn geestestoestand verslechterde 
snel, en kort daarop overleed hij.
Tsjartkovs grootste fout was zijn ongeduld, waar hem reeds 
door zijn leermeester Op was gewezen. Tot aan zijn crisis
periode was Tsjartkov ervan overtuigd dat de oude meesters 
te hoog werden gewaardeerd; dat Rafael geen mensen had 
geschilderd, maar haringen; dat ér bij Michelangelo geen 
spoor van gratie te bekennen viel; dat de natuur in de 19de 
eeuw veel echter en getrouwer werd weergegeven dan de 
oude meesters dat deden. Op het hoogtepunt van zijn roem 
kreeg hij echter wel een Uitgesproken voorkeur voor Rafael 
en de oude meesters, niet zozeer uit oprechte overtuiging, 
wél omdat hij de jonge, generatie van kunstenaars ermee de 
ogen kon uitsteken. [SH]
[Nikolaj Gogol, Het Portret, 1842]

Turner, Maria (°Holyoke, Massachusetts, 1953)
Amerikaanse kunstenares. Studeerde enkele maanden aan 
een kunstschool in New York. Daarna trok ze eentijdlang 
door de Verenigde Staten - ze .verbleef precies twee weken 
in elke staat. Tijdens die reis begon ze zich ook toe te leggen 
op fotografie. Haar vader besloot haar te steunen door elke 
maand duizend dollar op haar rekening te storten zolang ze 
de fotografie niet opgaf. Ze ging in New York wonen en 
begon daar een reeks projecten waarin toeval, zelfgekozen 
beperkingen, dwangmatigheid en risico een sleutelrol speel
den. Zo volgde ze elke dag een willekeurig gekozen voorbij
ganger door de stad en legde ‘s avonds een dossier aan met 
foto’ s en imaginaire biografieën. Ze huurde een pri vé-detec- 
tive in die haar gedurende enkele dagen moest volgen en 
fotograferen. Of ze werkte als kamermeisje in een hotel en 
probeerde informatie over de gasten te verzamelen, alleen op 
basis van de voorwerpen die ze in hun kamer aantrof - een 
ticket, een gescheurde kous, een hemd met een bloedvlek: 
een archeologie' van het heden, een poging om de essentie 
van iets te reconstrueren op basis van fragmenten. Op een 
ander moment volgde ze gedurende enkele wekén een 
chromatisch dieet, waarbij ze op een gegeven dag slechts 
voedsel van een en dezelfde kleur innam. Ook organiseerde 
ze ieder jaar een verjaardagsfeestje waarop ze precies even
veel gasten uitnodigde als ze zelf jaren oud was. Een van haar 
langetermijnprojecten was Dressing Mr. L.: een kennis van 
haar die ze erg aantrekkelijk vond maar die zich smakeloos 
kleedde, stuurde ze op gezette tijden een anoniem cadeau 
(een das, een hemd, een trui). Toen ze L. dan ontmoette, kon 
ze de dramatische veranderingen in zijn garderobe vaststel
len. Voor het project Thursdays with Ben nodigde ze elke 
donderdag de schrijver Benjamin Sachs uit. Het verloop van 
de dag lieten ze aan het toeval over, maar het werd door 
Turner wel nauwkeurig geregistreerd.
Turners werk is nauw verwant met dat van de Franse kunste
naar Sophie Calle, met wie ze overigens bevriend was. Ze 
bracht Calle in contact met de schrijver Paul Auster, die 
beiden samen een project opzetten onder de titel Double 
Game. Dit project resulteerde in een cassette van zeven 
boekjes, waarvan The Gotham Handbook het laatste deel 
vormt. [EB] < ■ ■
[Paul Auster, Leviathan, 1992]

SOPHIE CALLE 
PAUL AUSTER

Gotham 
Handbook 
New. York, mode rremploi■

(LtVRL Vil)

V

Kaft van het boek Gotham Handbook

V. (actief in België, tweede helft 20ste eeuw)
Begon pas öp latere leeftijd te schilderen, en verwierf daar
mee een zekere lokale faam. Zijn licht surrealistische werken 
kenmerkten zich door een somber palet en een zekere nei
ging naar de extase (bijvoorbeeld het doek Walkure, een 
lange, naakte vrouw die over een toneel zweeft en in een 
onmogelijke houding het hele lichaam achterovergooit). In 
de kunstbijlage van een plaatselijke krant omschreef x. het 
werk van V. als volgt: “V. zoekt onophoudelijk naar de kern, 
zijn werk is de ware uitdrukking van het mysterie van het 
leven. Zelden ziet mén in, zijn generatie de essentie van de 
existentie treffender vormgegeven. De metafysica van het 
leven openbaart zich hier in allé hevigheid”'. [BM] 
[Patricia de Martelaere, De schilder en zijn model, 1988]

Van der Staal, Duco (“Nederland, ca. 1870)
Nederlands schilder. Van hem is slechts bekend dat hij 
omstreeks de eeuwwisseling langdurig in Italië verbleef; dat 
hij' in Rome archeologische studiën ‘dééd en een atelier 
bewoonde in de Via del Babuino, waarbij zich wijdde aan het 
verzamelen van kunstvoorwerpen en hét aquarelleren ; dat hij 
aanvankelijk in contact Stond mét de Nederlandse 
kunstenaarskolonie in Rome, waar hij zich een volgeling 
noemde van Giotto én Forain, maarlatereensteédsterugge- 
trokkener bestaan leidde; en dat hij na onmin met zijn 
familie, vanwege zijn, schandaleuze verhouding mét de 
Haagse barones en feministe Cornélie de Retz van Loo, nog 
sléchts van dé schaarse Verkoop van Zijn voor luttele bedra
gen van de hand gedane aquarellen leefde. Ook is bekend dat 
zijn vriendin De Retz, met wie hij een buitenechtelijke 
verhouding had, een artikel publiceerde in Het Recht der 
Vrouw {De Maatschappelijke Toestand der Gescheiden 
Vrouw, later als brochure uitgegeven), en dat zij ruim een 
half jaar nâ déze publicatie in Nice werd gesignaleerd aan de 
zijde van haar ex-echtgenoot baron Rudolf Brox, eerste 
luitenant van de huzaren in Den Haag. Behalve enige water
verven in de lijn van Turner (Zee van Sorrente, Luchten boven 
Amalfij, heeft Van der Staal in Rome maar één schilderij 
voltooid, de grote allegorische voorstelling Dé Banieren, een 
optocht van ter levensstrijd tijgende vrouwen, tegen de achter
grond van een ineenstortende antieke stad, opstijgend naar de 
Wereldstad van de Toekomst. De Banieren werd tentoon
gesteld op de Internationale Tentoonstelling in Knightsbridge, 
Londen, en verkocht voor 90 Pond. [RH]
[Louis Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid, 1900]

Van HUYSIUM (“Brugge, 16de eeuw)
Een van de bekendste houtsnijders van zijn tijd. In opdracht 
van de Gentse schepen Claës, met wie hij intiem bevriend 
was en voor wie hij verscheidene opdrachten uitvoerde, 
realiseerde hij in het geheim zijn meesterwerk: Het leven van 
Jacob van Artevelde, bestaande uit zestig panelen van mas
sief ebbenhout, met in totaal 1400 personages. Dit werk 
werd, samen met de andere bezittingen van Claës, in veilig
heid gebracht vóór de bestraffing van Gent door Karel V 
(1540) die Claës het leven kostte. Balthazar Claës, nakome
ling van de opdrachtgever, verkocht het werk in 1830 om zijn 
wetenschappelijke experimenten te financieren, naar ver
luidt aan Lord Spencer.
Van Huysium is een typisch voorbeeld van een kunstenaar 
wiens carrière en welstand te danken is aan de geprivilegieerde 
relatie met één mecenas-opdrachtgever. Van zijn carrière na 
1540 is niets bekend. In het begin van de 19de eeuw werden 
voor het schaarse nog overgebleven werk van Van Huysium 
exorbitante prijzen geboden. [SH]
[Honoré de Balzac, La Recherche de l’Absolu, in: La Comédie 
Humaine, vanaf 1842]

Van Raamsdonk, Walter (“Bergen (Noord-Holland), 1963) 
Behoorde samen met Wim Eckhardt en Groen eindjaren ’80 
tot de nieuwe lichting Nederlandse schilders. Al snel werden 
ze berucht om hun cynische houding tegenover de kunst
wereld - een wereld waar ze, zo gaven ze grif toe, zelf ook 
deel van uitmaakten. Van Eckhardt, hun officieuze woord
voerder, warén de uitspraken “Kunst is een kwestie van 
timing, marketing en conceptual strategy”, “Kunstenaars 
worden popsterren en geldschieters” en “Karei Appel heeft 
een papierfabriek”. Ook video-artiest Hansmaarten Stoop 
behoorde tot de groep. Zeker was dat ze in ’ 87 de invloedrijke 
Duitse neopostmodemist Georg Bleichfeld ontmoetten (die 
kort daarna overleed aan de gevolgen van een maagbloeding). 
Zijn eerste expositie kreeg Van Raamsdonk in de trendy 
galerie Dixit in Amsterdam (1987). Het leverde hem een 
beurs op van de Raad voor de Kunst, wat hem in staat stelde 
studiereizen te ondernemen naar Tenerife en New York. 
Hoogtepunt van zijn carrière was ongetwijfeld zijn deelname 
aan de tentoonstelling The Amsterdam Dream in het Stede
lijk Museum (1988). Wim Beeren hierover: “De ironische 
titel van deze groepstentoonstelling geeft aan hoe ongrijp
baar en vol elan deze generatie zich profileert. Ironie, cy
nisme, de vloek van het postmoderne denken, de versnippering 
van verworvenheden - The Amsterdam Dream geeft inzicht 
in hoe jonge beeldende kunstenaars worstelen met en ant
woord geven op vraagstukken en problemen van onze tijd”. 
Vooral het werk van Eckhardt (óp elkaar gestapelde dozen 
Dash en overschilderde vignetten van Mercedes Benz en 
Mac Donalds) en Stoop (de video Tits and cunts and tits and 
cunts and tits and cunts!) viel in de smaak, maar ook Van 
Raamsdonk kreeg gunstige kritieken. Van hem waren de 
doeken Pall Mall, Artists Unlimited en The choice for a new 
generation te zien.
Ondanks zijn toenmalige succes is over zijn schilderijen 
weinig bekend. Vermoedelijke aankopen door het Stedelijk 
Museum zijn noch in het depot, noch in het register terug te 
vinden. Over aankopen door particuliere verzamelaars is 
niets bekend. Afbeeldingen blijken onbestaande, en zelfs 
ooggetuigen schijnen aan het werk geen al te duidelijke 
herinnering te hebben overgehouden. Een reeks zeefdrukken 
voor de AMRO-bank geeft een vertekend beeld, omdat de 
formaten aan de kleine kant zijn en de door hem zelden 
gehanteerde techniek zijn kleurenpalet naar het schijnt maar 
matig doet uitkomen. Goed gedocumenteerd daarentegen is 
zijn uitgaansleven. Bladen als Holland Post maar ook Ave
nue gaven een kleurrijk beeld van zijn met drank en coke 
gekruide levensstijl.
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Walter van Raamsdonk was ongetwijfeld een tragische fi
guur. Achter zijn rauwe cynisme school enorm veel twijfel. 
Bijna zeker is dat hij eigenlijk nooit goed heeft geweten wat 
hij nu precies wilde, en of hij überhaupt wel iets wilde. 
Tekenend voor die twijfel was zijn uitspraak tijdens de 
opening van The Amsterdam Dream: “Ik heb een nieuwe 
richting ontdekt. Ik ga abstract schilderen”. Drie lyrisch- 
abstracte doeken die kort nadien onder zijn naam opdoken, 
bleken later het werk van de onbekende schilder Alex 
Menkveld. Nadien werd het stil rond Van Raamsdonk.
In weerwil van zijn wat raadselachtige verdwijning van de 
kunstscène bestaat er eigenlijk zo goed als geen belangstel
ling meer voor zijn persoon. Wat ook geldt voor Eckhardt, 
Groen en Stoop, en min of meer voor de gehele 
neopostmodemistische generatie. [BM] 
[Joost Zwagerman, Gimmick!, 1989]

VERMARE, Alfons (bijgenaamd: Fonske) (°Meulegem,? - 
*Meulegem, 1911)
Vlaams huis- en kunstschilder. Alfons ‘Fonske’ Vermare 
was afkomstig uit het Oost-Vlaamse landbouwersgehucht 
Meulegem (gelegen in de driehoek tussen Gent, Deinze en 
Oudenaarde, ‘tusschen Leie en Schelde’), waar hij van zijn 
geboorte tot zijn dood gewoond heeft. Hij vereeuwigde zijn 
dorp en zijn dorpsgenoten in een reeks landschappen en 
portretten die nu weliswaar gedateerd lijken, maar toch nog 
steeds ontroeren door hun simpele kleurenpracht.
Vermares leven viel grotendeels samen met de tweede helft 
van de 19de eeuw. In deze vijf decennia veranderde de 
westerse wereld onherroepelijk van uitzicht. De opkomst 
van de industrialisering polariseerde Vlaanderen ten gronde: 
enerzijds waren er de steden met enorme, nieuwe fabrieken, 
anderzijds het platteland waar de landbouw nog tientallen 
jaren de gang van zaken zou dicteren. Tegenover die aard
rijkskundige opsplitsing stond een sociale tweedeling, die 
als het ware door de eerste heen sneed. Zowel in de steden als 
op het platteland was er een Franstalige bourgeoisie aan de 
macht, die arbeiders en boeren op quasi-feodale wijze in een 
positie van politieke, economische en culturele afhankelijk
heid dwong. Zo ook in het Meulegem van Alfons Vermare. 
Zonder het zelf wellicht goed te beseffen, onderschreef 
Vermare met zijn kunst het politieke program van de bour
geoisie. Op piepjonge leeftijd werd het picturale talent van 
de jonge Vermare ontdekt door de tekenleraar van het 
dochtertje van een graaf. Moreel en financieel gesteund door 
die laatste werd het knaapje naar de zondagse tekenschool in 
de stad gestuurd, waar zijn talent en zijn technische vaardig
heden konden rijpen. Daar kwam hij in contact met enkele 
jonge lokale aspirant-kunstenaars, die hem behalve hun 
inzichten in de meest recente kunststromingen ook een 
aantal vooruitstrevende politieke denkbeelden aan de hand 
trachtten te doen. Voor hen moest kunst in het teken van de 
Schoonheid staan, en aangezien sociale wantoestanden niet 
meteen voorbeelden van het schone vormden, was het van 
het uiterste belang dat die met alle picturale macht werden 
bestreden. Die sociaal-esthetische poëtica - die enigszins 
contradictorisch was - maakte weinig indruk op Vermare. 
De jongeman bleef zijn dorp en zijn idealen trouw, ook nadat 
hij voor het eerst van het echte succes kon proeven toen hij 
een paar van zijn werken aan een galerist uit de stad wist te 
slijten. Fonskes beslissing om meteen daarna in de leer te 
gaan bij de lokale huisschilder Van Belleghem (met wiens 
dochter Lisa hij, na een noodlottig afgelopen platonische 
liefde voor een onbereikbare vrouw, zou trouwen) moet 
wellicht in die optiek worden bekeken: het is een principiële 
keuze vóór Meulegem en tegen de werkelijkheid daarbuiten. 
Ook al was de wereld waarin Vermare zijn schilderijen 
maakte, een wereld vol aperte tegenstellingen, in het werk 
zelf is daar geen spoor van terug te vinden. Het werk van 
Vermare bevat enkel het beste wat het leven te bieden heeft: 
bomen, zon, water, en de eerlijke eenvoud van de mensen 
van Meulegem. Niemand typeerde zijn werk beter dan zijn 
vriend, de Frans-Belgische naturalist Richard Lamoureux, 
die over Vermares poëtica het volgende schreef: "Heimat- 
kunst dan? Geen sprake van. Heimatkunst is sentimenteel en 
exclusief. Vermare kan weliswaar vertederd doen, maar met 
romantische sentimentaliteit heeft dit geen uitstaans. Hij is 
de boekhouder der menselijke passies”. Ook al zijn de 
beperkingen van dit werk onmiskenbaar - opnieuw 
Lamoureux: “Niet zozeer de manier waarop het gezegd 
wordt is trouwens van belang, maar wel wàt gezegd wordt” 
- en ook al kreeg zijn voorbeeld nauwelijks ernstige navol
ging, toch verloor Vlaanderen één van haar echt originele 
kunstenaars, toen Alfons Vermare in 1911 zijn laatste adem 
uitblies. In Meulegem, omringd door wie hem liefhad. [JP] 
[Cyriel Buysse, Van Hoog en Laag, 1913]

VÉRONIQUE (actief in Frankrijk, tweede helft 20ste eeuw) 
Franse fotografe. Nam een aantal opeenvolgende jaren deel 
aan de Rencontres Internationales de la Photographie te 
Arles, en zo kan de ontwikkeling van haar oeuvre nauwkeu
rig gereconstrueerd worden. Tijdens haar eerste deelneming 
aan de Rencontres behoorde zij tot het groepje fotografen dat 
met een handvol naaktmodellen de weidse natuur van de 
Camargue in trok. De adamitische schoonheid van ene Hector 
inspireerde haar minder tot foto’s dan tot de overweging dat 
het mooie model enkel getrouwe kopieën oplevert, banale 
‘prentbriefkaarten’, terwijl het fotogenieke model door zijn 
afbeeldingen overtroffen wordt. Het volgende jaar was Hector 
fotogeniek. Door de relatie die het tweetal inmiddels had 
aangeknoopt, kon Véronique haar levende beeld herkneden 
via de Spartaanse lichaamstraining die ze hem oplegde: het 
huis dat ze bewoonden, was slechts gemeubileerd met ‘zijn’ 
gymnastiektoestellen en haar fotografische benodigdheden. 
Na Hector meer dan 20.000 keer te hebben gefotografeerd, 
ging ze ertoe over hem rechtstreeks in een bad met ontwik
kelaar te drenken en over fotopapier uit te rollen 
(photographies directes), of hem in geprepareerd linnen te 
wikkelen, wat een soort ‘lijkwaden van Turijn’ opleverde 
(dermographies). Vooral de overeenkomsten met de werk
wijze van Yves Klein springen in het oog; ook hij noemde 
bepaalde van zijn werken, ontstaan door het op doek drukken 
van een in verf gedrenkt model, “suaires” (lijkwaden). 
Véronique ging echter nog een stap verder dan Klein. Zonder 
scrupules liet zij de langzame aantasting van het levende 
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lichaam door de chemische substanties bekronen door de 
totale omzetting van het gelooide lijk in een kunstwerk. 
Véronique ruilde “het model als materieel” in voor “het 
model als materiaal”. [JS]
[Michel Tournier, Les Suaires de Véronique, in: Le Coq de 
bruyère, 1978]

Yves Klein

Vampire, 1961

Wachter, Anton (°Lahringen, eind vorige eeuw - ?)
Het plastische kunstenaarschap van Anton Wachter bleef 
beperkt tot zijn kindertijd, die hij als enige telg van vrij 
burgerlijke ouders, in het provinciale Lahringen doorbracht. 
Toen zijn tekentalent ontlook, richtte dat zich exclusief op... 
het vrouwelijk naakt - uiteraard door de bril van grote 
voorgangers gezien. Maar dat natekenen werd hem eerst niet 
gegund. De marmeren Venus mit Tauben, van ene professor 
Begas, hem op een ansichtkaart toegestuurd door een ondeu
gend dienstmeisje, werd door zijn ouders prompt - en dit voor 
jaren - in een lade weggesloten.
Dankzij de Amsterdamse tak van de familie, aangevoerd 
door een oom die zelf een aantal ‘Romeinse dames’ op zijn 
actief had, werd het pleit in het voordeel van de kleine 
kunstenaar beslecht: aan de hand van voorbeelden (meestal 
prentbriefkaarten) die hem gul door de familieleden ge
schonken werden, kon hij zijn ‘naaktepoppen’ tekenen-een 
tijdje toch. Op tienjarige leeftijd beleefde Wachter in het 
Rijksmuseum de esthetische schok van zijn leven, voor de 
Sint-Sebastiaan van Alonso Cano. De begeleidende tante die 
het kind zag verbleken en zwijmelen, schreef dat toe aan de 
gruwelijkheid van het tafereel. Anton verklaarde echter dat 
in een kunstwerk iets afschuwelijks “juist prachtig” wordt. 
Niet zoveel later namen de ouders aanstoot aan een prent
briefkaart van Rubens’ Caritas Romana, die door de vader in 
kleine stukjes gescheurd werd - wat de totale hecatombe 
inluidde: Anton leverde zijn hele oeuvre aan zijn moeder uit, 
en tekeningen en voorbeelden verdwenen in een ongeloof
lijk grote schoonmaak. Toen Anton dan zelf ook nog het 
landschapje-met-molen dat men hem deed tekenen, in vier 
stukken gescheurd had, was het definitieve kruis over zijn 
tekencarrière gezet. Het was echter niet zozeer de overmacht 
der ouderlijke instanties die dit talent in de kiem smoorde. 
“Hij onderwierp zich, omdat hij zich al onderworpen had”, 
door de verpletterende confrontatie met een echt kunstwerk. 
[JS]
[Simon Vestdijk, Sint Sebastiaan, de geschiedenis van een 
talent, 1939]

WANG-Fô (“China, tussen 3de eeuw voor en 3de eeuw na 
Christus)
Chinees schilder die, vergezeld van zijn leerling en factotum 
Ling, een zwervend bestaan leidde en de reputatie had dat 
wat hij schilderde echt tot leven kwam. Door zijn scherp oog 
voor kleuren en vormen stond hij soms, ten gevolge van zijn 
alles absorberende aandacht, buiten de werkelijkheid. Bij 
een bezoek aan de keizersstad werd hij gearresteerd, omdat 
de keizer woedend en radeloos was geworden toen hij merkte 
dat de wereld niet zo mooi was als Wang-Fô hem op een 
(niet-afgewerkt) schilderij had uitgebeeld. Uit wraak werd 
Ling onthoofd, en Wang-Fô gedwongen het schilderij af te 
maken, vooraleer hem de ogen zouden worden uitgestoken. 
In beslag genomen door het onderwerp voltooide hij het 
schilderij (een landschap), dat terzelfder tijd tot leven kwam: 
de rivier zwol aan, zette het paleis onder water, en op een 
bootje kwam Ling uit het schilderij gevaren (!) en hielp hem 
instappen. Volgens betrouwbare getuigen zag de keizer de 
schilder en zijn factotum op het schilderij wegzeilen. Nadien 
werd nooit meer iets van hen vernomen. [SH]
[Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé, in: 
Nouvelles orientales, 1938]
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recensent voor de Volkskrant en eindredacteur van Het 
trage vuur, tijdschrift voor Chinese literatuur.
SH: Serge Heirbrant Maakte een doctoraat over de 
historische roman. Werkzaam bij de Vlaamse Gemeen
schap.
RH: Rokus Hofstede Vertaler van Franse literatuur.
BK: Bart Keunen Als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de vakgroep Algemene en Vergelijkende 
Literatuurwetenschap van de Universiteit Gent.
SL: Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, 
verbonden aan de opleiding kunstgeschiedenis en archeo
logie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
BM: Bart Meuleman Auteur, onder andere van de dicht
bundel kleine criminaliteit, mede-oprichter van Bebuquin, 
uitgever van theaterteksten.
JP: Jürgen Pieters Als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de vakgroep Algemene en Vergelijkende 
Literatuurwetenschap van de Universiteit Gent, redacteur 
van Yang en Feit en Fictie.
DP: Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor 
verschillende media, onder andere voor NRC Handels- 
blad.
JS: Jan Struelens Werkte mee aan diverse literaire en 
filosofische tijdschriften en stelde plastisch werk tentoon 
in Antwerpen en Brussel; werkt al een aantal jaren aan het 
in-kaart-brengen van de associatieve verbeelding.
BVdB: Bart Van den Bossche Postdoctoraal onderzoe
ker van het F.W.O., verbonden aan het Centrum voor 
Italiaanse Studies van de K.U.Leuven.
DVH: Dirk Van Huile Als wetenschappelijk medewer
ker verbonden aan het James Joyce Centrum van 
U.I.Antwerpen.

De eindredactie van de encyclopedie van fictieve kunste
naars werd verzorgd door Koen Brams en Bart Meuleman.



"In welke mate is de informatie
over hedendaagse kunst tot het
bewustzijn van het publiek 
doorgedrongen?"
Marcel Broodthaers, Adèlaar-ldeologie-Publiek, 1972

cursussen over beeldende kunst & filosofie 
kunsthistorische uitstappen & reizen

Eigen u de gratis programmabrochure 
van Amarant toe: bel, schrijf, fax naar 
Amarant vzw, Hoogpoort 50, 9000 Gent 
cursussen & lezingen 09/269.17.45 
daguitstappen & reizen 09/269.17.40 
fax 09/233.42.36.

Foto: Yves Cevaert, Koost bleibt Kunst, Keulen, 1974

afgestudeerd? verder studeren analyseren debat schilderen 
grenzen schilderkunst verdieping tweede fase!

Hanzehogeschool | Faculteit der Kunsten
Hogeschool van Groningen

MINERVA

VERVOLGOPLEIDING SCHILDERKUNST 
ACADEMIE MINERVA

• tweejarig programma

• start nieuwe cursus in januari 1999

■ unieke samenwerking met Instituut voor Kunstgeschiedenis RuG

- kerndocenten: Katalin Herzog (theorie), Ton Mars, Jos van Merendonk

■ gerenommeerde gastdocenten uit theorie en praktijk

Een aanmeldingsformulier kun 
je aanvragen bij: 
Administratie Vervolgopleiding 
Schilderkunst, 
Academie Minerva 
(Faculteit der Kunsten, HvG), 
Postbus 1329, 
9701 BH Groningen
T 050 3666734
F 050 3186083
e-mail: w.a.r.hoving@pl.hanze.nl 
http://minerva200.media-gn.nl

Rineke Dijkstra

both of us
Seventies en nineties uit de collectie 

t/m 17 januari
En verder:

foto’s 
t/m 17 januari

Henri de 
Toulouse-Lautrec

t/m 14 februari

Engelse keramiek 
van 1950 tot heden

Ralph Kmena - fotowerken
10 oktober t/m 17 januari

Moordwijven 
t/m 3 januari

Pavillon du Maroc 
14 november t/m 17 januari

*Uit den Vreemde*
Boijmans- agenda- tentoonstelling 
t/m 17 januari

Kunst in Vrijheid 
,28 novembert /m 3 januarri

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
www.boijmans.rotterdam.nl
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FOIRE D’ART INTERNATIONALE 20ième SIECLE 
INTERNATIONALE KUNSTMESSE 20«JAHRHUNDERT

INTERNATIONAL ART FAIR 20th CENTURY 
FIERA DELL’ARTE INTERNAZIONALE DEL 20 sec

FERIA INTERNACIONAL —f 
DE ARTE DEL S.XX I 1

1V VA OPENINGSUREN:
A" DAGELIJKS VAN 11-19 U. ZONDER ONDERBREKING

VRIJDAG EN. MAANDAG TOT 22 U. • HEURES D’OUVERTURE: JOURNELLE
MENT DE 11 à 19 H. SANS INTERRUPTION VENDREDI ET LUNDI JUSQU’À 
22 H. • ÖFFNUNGSZEITEN: JEDEN TAG VON 11-19 UHR. DURCHGEHEND 
FREITAG UND MONTAG BIS 22 UHR. • OPENING HOURS: EVERY DAY FROM 
11 A.M.TO 7 P.M. NON STOP FRIDAY AND MONDAY TO 10 RM. INFO: I.J.V. □ 
INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN • LINEART WERD 
GESTICHT IN 1981. AAN DE INTERNATIONALE KUNSTBEURS LINEART 97 
NAMEN GALERIJEN DEEL UIT 14 VERSCHILLENDE LANDEN • LINEART A ETE 
FONDE EN 1981. GALERIES DE 14 DIFFERENTS PAYS, ON PARTICIPE A 
LA FOIRE INTERNATIONALE D’ART LINEART 97 • LINEART WURDE 1981 
GEGRUNDET. AN DER INTERNATIONALEN KUNSTMESSE LINEART 97 HABEN 
GALERIEN AUS 14 VERSCHIEDENEN LÀNDERN TEILGENOMMEN • LINEART 
HAS BEEN FOUNDED IN 1981. GALLERIES OF 14 DIFFERENT COUNTRIES 
HAVE PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL ART FAIR LINEART 97 • 
B-9000 GENT • TEL. 32 (0) 9 222.40.22 - FAX 32 (0) 9 220.10.81 • BELGIUM 
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in VOORTGEZETTE OPLEIDING
VRIJE KUNST

VAN DE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN ARNHEM

Perjaar wórden maximaal 12 studenten toegelaten

op basis van voorgelegd werk;

Aanname gedurende het hele studiejaar.

Voor .elke student staat een atelier ter beschikking.

Informatie:

Telefoon: ’

HKA ! Ateliers Arnhem

Onderlangs 9

6812 CE Arnhem

[026] 35 35 626 (week);

[026] 35 35 679 (woensdag)



Vita Nuova
Over het verlangen naar het schrijverschap

In 1942 is Joe Gould drieënvijftig, maar 
men schat hem minstens tien tot twintig jaar 
ouder. (Joseph Mitchell schrijft een profiel 
over hem in The New Yorker.) Hij leeft van 
“lucht, zelfrespect, sigarettenpeukjes, sterke 
koffie, sandwiches met spiegelei en 
ketchup”. Hij bezit een Harvard-diploma 
maar leeft al jarenlang op straat. Hij slaapt 
in metrostations, bij vrienden op de vloer en 
in daklozenhotels. Hij wordt Professor Sea 
Gull genoemd omdat hij graag een zee
meeuw nadoet, klapwiekend en krijsend: 
Longfellows lange gedicht Hiawatha heeft 
hij in het zeemeeuws vertaald. Hij heeft 
altijd een groezelige bordkartonnen map bij 
zich: er zitten schriftjes in, een flesje inkt, 
een woordenboek, peuken en broodkruimels 
voor de duiven van Washington Square. Hij 
werkt al zesentwintig jaar aan een boek dat 
hij ‘The Oral History of Our Time’ noemt en 
dat intussen al elf keer langer dan de bijbel 
is geworden, “het langste ongepubliceerde 
werk ooit”.
De Oral History is opgezet als een reusach
tig archief van monologen. Het is, zegt Joe 
Gould, de onofficiële geschiedenis van de 
gewone Ne w Yorkers zoals die wordt weer
spiegeld in hun gesprekken, hun gezeur, 
hun gepoch, hun gedram. Hij schrijft elke 
dag. De schriftjes brengt hij tijdelijk onder 
bij vrienden. Om de zoveel maanden haalt 
hij ze op en brengt ze naar een onbekend 
adres ergens buiten New York. Mitchell 
mag een paar schriftjes lezen; tijdens ge
sprekken die soms meer dan tien uur duren, 
reciteert Gould hele fragmenten uit de Oral 
History uit het hoofd. Fragmenten versche
nen reeds in The Exile, het tijdschrift van 
Ezra Pound, en in The Dial, het prestigieuze 
blad waarin T.S. Eliot The Waste Land 
publiceerde en over Ulysses schreef. In het 
aprilnummer van 1929 staan twee fragmen
ten van de Oral History naast werk van Hart 
Crane, Bertrand Russell en Paul Morand.

*

Ruim twintig jaar jaar later, in 1964, schrijft 
Joseph Mitchell opnieuw over Joe Gould. 
De toon is. anders, minder welwillend, ge
prikkeld, bitter. Joe Gould’s Secret begint 
in 1942, kort na de publicatie van Professor 
Sea Gull. Dat artikel heeft Gould beroemd 
gemaakt. Als een bloedzuiger klampt hij 
zich aan Mitchell vast. Drie keer per week 
komt hij op de redactie van The New Yorker 
langs, houdt lange monologen, vraagt een 
contributie voor het Joe Gould Fund, dringt 
aan op een nieuw artikel. Al op de eerste 
pagina’ s beschrijft Mitchell zijn grijns, “half 
satanisch, half onnozel”. Hij belt vrienden 
in de literaire wereld op, belegt ontmoetin
gen met redacteurs en uitgevers. Joe Gould 
komt niet opdagen of loopt boos weg of 
vindteen geïnteresseerde uitgeverij niet goed 

genoeg of weigert met het volledige manu
script voor de dag te komen.
In een gesprek met Gould stoot Mitchell 
onverhoeds op de waarheid. Hij is woedend 
en wil hem hard aanpakken. Net op dat 
moment eist een collega-redacteur hem op. 
Gould sluipt weg. Wanneer Mitchell hem 
terugziet, doen ze alsof er niets gebeurd is. 
In 1952 zakt Gould op straat in elkaar. Hij 
belandt in een instelling en sterft in 1957. 
Na zijn dood gaan vrienden en uitgevers op 
zoek naar de honderden, misschien duizen
den schriftjes waarin de volledige Oral 
History opgetekend.staat. Mitchell weet dat 
ze er nooit geweest zijn, maar hij laat niets 
los.

*

Waarom heeft Mitchell hem niet harder 
aangepakt, waarom heeft hij Goulds ge
heim zo lang bewaard? Hij vertelt dat hij 
zich plotseling de roman herinnert waarmee 
hij jarenlang heeft rondgelopen, het boek 
waarmee hij de stap van journalist naar 
schrijver wou zetten, een stevig door
timmerd, autobiografisch, door Ulysses geïn
spireerd boek over de wirwar van talen en 
stemmen in New York. Van die roman heeft 
hij nooit een letter op papier gezet. “Toch 
bleef ik er jarenlang over dagdromen en in 
die dagdromen had ik hem voltooid en was 
hij gepubliceerd. Ik kon de titelpagina zien. 
Ik kon de band zien, groen met gouden 
letters. Die herinneringen vervulden mij 
met een haast ondraaglijke gêne.” De Oral 
History is een doorslag van het boek dat 
Mitchell zelf wou schrijven. Joe Gould wordt 

een dubbelganger, in de ban van zwendel en 
zelfbedrog. Mitchell schrijft over hem met 
een wonderlijk mengsel van mededogen, 
irritatie, gêne en smetvrees. Joe Gould’s 
Secret verscheen op 26 september 1964 in 
The New Yorker. Joseph Mitchell stierf in 
1996. Tot aan zijn dood ging hij elke dag 
naar de redactie, maar onder zijn eigen 
naam heeft hij geen enkel artikel meer gepu
bliceerd.

*

De dagdroom van het schrijverschap ver
vulde Mitchell “with an almost unbearable 
embarrassment”. Valt er nog iets anders 
over te zeggen? In algemene termen niet 
zoveel, lijkt me. Vooral omdat ik de dag
droom alvast wil weghalen uit de klauwen 
van twee inhalige disciplines, de psycho
analyse en de sociologie: ik beslis namelijk 
dat hij ergens tussen verlangen en ambitie 
zweeft.
Op het verlangen heeft de kerk van Freud 
haar modderige pretenties gevestigd. In de 
cultuurtheorie is desire — tiranniek èn be
vrijdend, rusteloos, eindeloos onderweg, 
onvatbaar - vaste prik geworden. De stapels 
studies waarin Foucault en Lacan lusteloos 
door elkaar worden geprakt en met een 
flinke scheut academische bekrompenheid 
op smaak worden gebracht, laat ik hier 
graag links liggen.
En de ambitie? Dat is de cultureel en maat
schappelijk gelegitimeerde vorm van de 
droom. Ze maakt er werk van, transformeert 
de energie van de dagdroom in een project, 
een carrière. Die carrière Valt binnen het 
blikveld van de sociologie. In zijn boek over 
Rimbaud heeft Pierre Michon het over de 
voorvaders van de dichter, Racine, Hugo, 
Baudelaire, het “canonieke stamverband” 
van de alexandrijn, “allemaal aan die grote 
twaalfvoetige roede geregen als schitterende 
ringen”. De jonge Rimbaud “heeft die sta
pel voorvaders binnen handbereik op zijn 
lessenaartje. Hij was er niet zeker van of hij 
tot hun geslacht zou behoren, maar dat be
hoorde hij al, want hoe oprecht hij ze ook 
vereerde, hij Vereerde ze niet alleen, hij 
verachtte ze even hartgrondig: zij stonden 
tussen hem en het onuitsprekelijke Woord 
in, ze waren zwaar, ze waren te veel. We 
weten dat hij ze ten slotte overtrof en dat hij 
ze klein kreeg en dat hij ze de baas was: hij 
sloeg de roede aan stukken en toen sloeg hij 
dicht, in een vloek en een zucht”: Dat is 
prachtig: een dichter die de traditie aan 
stukken slaat zoals een balorig jongetje z’n 
speelgoed verknoeit, om geen andere reden 
dan dat hij weet hoe het werkt. De sociolo
gie gelooft daar geen woord van. Zij heeft 
het over groepsdynamica, canonformatie, 
instituties, socialisatie, distinctie, het lite

raire veld. Terecht: het is haar cynische 
opdracht om de dagdroom te ontnuchteren.

*

Bill Gray is de schrij ver die in Don DeLillo’s 
Mao II zijn hopeloos verknoeide nieuwe 
roman als een log, stinkend monster op zijn 
borst voelt wegen. Hij vertelt hoe hij als 
kleine jongen in zijn kamer denkbeeldige 
reportages over denkbeeldige baseballwed
strijden maakte. “Ik was de spelers, de re
porter, het publiek, de luisteraars en de 
radio. Sindsdien heb ik altijd geprobeerd 
om me naar dat soort onschuld toe te schrij
ven. Het zuivere spel van het verzinsel.” Dat 
is het model van de volmaakte dagdroom: 
naadloos alles omvattend, spontaan, zich 
niet bewust van zichzelf en daardoor on
schuldig. Het is de dagdroom van de schrij
ver. Joseph Mitchell droomt zijn ongeschre
ven roman, zijn lezers, de kritieken in de 
krant. In het auteursrecht bestaat de term 
‘corpus mysticum’: het boek als onstoffe
lijk gedachtegoed, als platoonse idee die 
nog niet is nedergedaald in de materiële 
gedaante van het ‘corpus mechanicum'. Bij 
Mitchell verblijft dat materiële boek zelf in 
de ideeënhemel: hij ziet het voor zich, goud 
op groen, een mystiek lichaam, pure 
potentialiteit, het schitterende gevolg waar
van hij zichzelf de schitterende oorzaak kan 
denken. De ‘ondraaglijke gêne’ komt ach
teraf, na de zondeval, na het bewustzijn en 
de confrontatie met de prozaïsche wereld. 
De zwarte achterkant van de dagdroom is 
dan iemand zoals Jack Torrance, de schrij
ver in Stanley Kubricks The Shining. Da
genlang tikt hij op honderden vellen het
zelfde zinnetje: “All work and no play make 
Jack a dull boy”. Hij is uit het paradijs 
verdreven. De dagdroom is verschrompeld 
tot een witgloeiend punt van pure frustratie: 
het hier en nu van vingers die tikken, letter 
voor letter.

*

Doet het ertoe dat Joseph Mitchell intussen 
als een echte schrijver wordt beschouwd? In 
onze mythologie blijven de journalist en de 
schrijver in twee verschillende domeinen 
wonen: het profane en het sacrale. Tussen 
die werelden is er geen continuüm maar een 
kloof. Die overwin je niet op eigen kracht. 
Dat kan alleen door de tussenkomst van de 
Genade. Pierre Michon in Vies minuscules: 
“Ik verwachtte dat een mooie byzantijnse 
engel die alleen voor mij in al zijn glorie zou 
zijn nedergedaald mij de vruchtbare pen 
zou reiken die hij uit zijn slagveer had 
gerukt; op hetzelfde ogenblik zou hij zijn 
vleugels uitspreiden en me op de achterkant 
ervan mijn volmaakte werk te lezen geven, 

verblindend en indiscutabel, definitief, niet 
te overtreffen.” Voor die intrede in het sa
crale domein van het schrijven hebben we 
twee scenario’s: ofwel de geleidelijke ont
plooiing, de trage rijping van een gave; 
ofwel de crisis, de ommekeer, de bliksem 
die inslaat - Saulus op de weg naar 
Damascus.
Het verlangen naar het schrijverschap hangt 
samen met verlangens die je uiteindelijk 
niet anders dan religieus kunt noemen. In 
zijn leegste vorm is het een verlangen naar 
authenticiteit, naar het werkelijke leven, 
naar de verwezenlijking van je voor
bestemming; het verlangen dat in één klap 
een einde komt aan het dagelij kse gemodder, 
het prozaïsche leven van willekeur, 
gevolgenloosheid en voorlopigheid. Op de 
andere oever gloort het eigenlijke leven: 
vita nuova.

*

De uitdrukking ‘vita nuova’ komt in het 
werk van Roland Barthes' drie keer voor. In 
1977 is hij 62 jaar oud. Als criticus en 
theoreticus bezet hij allang een centrale 
plaats op het literaire veld. Hij dringt nu 
door tot een van de meest prestigieuze insti
tuties van het Franse culturele leven: het 
Collège de France. Op het eind van zijn 
inaugurele rede spreekt hij over het verlan
gen naar iets anders, iets nieuws. Hij ver- 
wij st naar zijn favoriete historicus, Michelet, 
die op zijn eenenvijftigste hertrouwde en 
begon aan wat hij zijn ‘vita nuova’ noemde: 
“nouvelle oeuvre, nouvel amour”. Barthes 
droomt hardop van een nieuwe levensfase, 
een nieuwe, losse omgang met de kennis die 
hij een leven lang heeft vergaard.

*

De tweede keer is een jaar later. Op 19 ok
tober 1978 houdt Barthes aan het Collège de 
France een voordracht over Marcel Proust. 
Al meteen maakt hij duidelijk dat hij niet als 
theoreticus of als essayist wil spreken, maar 
als iemand uit de praktijk - als iemand die 
wil schrijven. “Zodra de lezer een subject is 
dat zelf een werk wil schrijven, vereenzel
vigt dat subject zich niet alleen meer met 
een of ander fictief personage, maar ook en 
vooral met de auteur van het gelezen werk, 
degene die dat boek heeft willen schrijven 
en daarin geslaagd is; van deze bijzondere 
identificatie is Proust de geprivilegieerde 
plaats, voor zover de Recherche het verhaal 
is van een schrijfverlangen”. Van die iden
tificatie maakt Barthes een heuristische 
methode: we doen alsof we een roman wil
len schrijven en vervolgens bekijken we 
welke nieuwe inzichten die simulatie ons 
oplevert. (De laatste twee seminaries die hij 
aan het Collège heeft georganiseerd en die 
helaas ongepubliceerd zijn gebleven, gaan 
over La préparation du roman.)
In zijn Proust-voordracht droomt Barthes 
van een tekst die radicaal zou breken met het 
overwegend intellectuele en theoretische 
karakter van zijn vorige werk. Opnieuw 
verwijst hij naar het vita nuova. Deze keer 
verbindt hij het met een andere tekst van 
Dante: de Commedia: “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita”. Dat “midden van 
onze levensweg”, zegt Barthes, is geen wis
kundig punt maar het semantisch ogenblik 
waarop het verlangen naar verandering on
weerstaanbaar wordt: “van leven verande
ren, af breken en inaugureren, me onderwer
pen aan een initiatie”. Zeker retrospectief 
heeft het iets aangrijpends, dat rilkeaanse 
verlangen - “Du musst dein Leben andem” - 
bij een man van drieënzestig die anderhalf 
jaar later, op 26 maart 1980, aan de gevolgen 
van een verkeersongeval zou overlijden.

*

Welk werk heeft Barthes voor ogen gehad? 
In de zomer van 1979 maakt hij enkele 
schetsen: tastende notities, een stramien, 
vingerwijzingen voor hemzelf. Hij stopt de 
acht losse vellen in een map en schrijft daar 
de titel van het voorgenomen werk op: ‘Vita 
Nova’. De schetsen zijn in facsimile opge
nomen in het derde deel van zijn Oeuvres 
Complètes. Veel geven ze niet prijs. Als 
voorbeelden noemt hij Proust, Tolstoj, de 
absolute roman van de Duitse Romantiek. 
Blijkbaar dacht hij aan een initiatieverhaal, 
met de Divina Commedia als onderliggend 
model...................... .
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Als mogelijk voorbeeld denkt hij ook aan de 
Pensées van Pascal. Zoals bekend had Pascal 
op 23 november 1654 een religieus visioen 
dat in zijn leven een crisis en een ommekeer 
inluidde; het verslag van die ervaring vond 
men na zijn dood op een stuk perkament dat 
in de voering van zijn wambuis was ge
naaid. Barthes noteert in zijn opzet iets 
gelijkaardigs. Alleen gaat het bij hem niet 
om een ervaring, maar om een keuze, een 
beslissing: “la décision du 15 avril 1978”. 
Wat die beslissing precies inhoudt, is niet 
helemaal duidelijk - enkele regels verder 
staat wel: “Je me retire pour entreprendre 
une grande oeuvre”. (De zin staat tussen 
aanhalingstekens: als een citaat of als een 
uitspraak die men even uitprobeert, simu
leert.) Ik denk dat Barthes hier een keerpunt 
construeert. Het oude scenario van Crisis en 
ommekeer onderwerpt hij aan zijn verlan
gen, of preciezer: aan zijn wil om te schrij
ven. (De titel van zijn laatste seminarie: 
L’oeuvre comme volonté.) Hij is een Saulus 
die doet alsof hij van zijn paard dondert, om 
te zien of hem dat een openbaring oplevert.

*

In Roland Barthes par Roland Barthes 
(1975) staat een tabel waarin Barthes iro
nisch toegeeft aan de academische hebbe
lijkheid die periodisering heet. Hij brengt de 
opeenvolgende fasen van zijn werk in kaart 
en vermeldt bij elke fase de invloeden 
(intertexte) en het genre. De eerste fase 
heeft geen werk opgeleverd: Barthes zet ze 
daarom tussen haakjes: “(l’envie d’écrire)”. 
De intertexte van deze eerste fase: “(Gide)”. 
Helemaal op het eind staat dus de bewuste, 
methodische identificatie met Marcel Proust; 
aan het begin, de onwillekeurige vereenzel
viging met André Gide. Gide: het werk of de 
schrijver? We weten dat Gide het onder
werp was van Barthes’ eerste teksten. Uit 
een ander fragment van R.B. parR.B. blijkt 
dat hij in zijn jeugd affiniteiten met Gide 
ontdekte. Die affiniteiten zijn biografisch: 
Gide en Barthes komen beiden uit een pro
testantse familie, houden beiden van litera
tuur, spelen beiden piano, “sans compter le 
reste”: ze hebben dezelfde seksuele voor
keur. “Hoe zou hij zichzelf niet herkend en 
begeerd hebben in deze schrijver?” Reconnu, 
désiré: de woorden bijten in eikaars staart; 
herkenning en verlangen vuren elkaar aan. 
“Gide is mijn oorspronkelijke taal, mijn 
Ursuppe, mijn literaire soep.”

*

Veel mensen zouden nooit verliefd zijn ge
worden, zegt La Rochefoucauld, als ze nooit 
van verliefdheid hadden gehoord. Niemand 
is ooit schrijver geworden zonder eerst een 
lezer te zijn geweest. Die relatie kan in 
allerlei versies worden verteld: leerling en 
meester, imitatie, creatieve wedijver, ima
ginaire vereenzelviging, confrontatie en 
breuk. Een spectaculair scenario is dat van 
Harold Bloom. De jonge dichter is bij hem 
verwikkeld in een oedipale strijd met sterke 
voorvaders. Die strijd is kannibalistisch: je 
verslindt je vader of je wordt door hem 
verslonden. De wapens van de jonge dichter 
zijn retorische strategieën; daarmee kan hij 
de grote doden - de poëtische modellen die 
hij heeft verinnerlijkt - in zijn eigen werk 
vervormen, ironiseren, ontkennen. Is die 
misreading krachtig genoeg, dan kan de 
jonge dichter uitgroeien tot een strong poet 
en op zijn beurt een schaduw werpen op 
latere dichters.
Voor mijn smaak is Blooms theorie te su
bliem, te gothic: ik zie ze voor me, die door 
Blake getekende helden, worstelend in een 
duister oerlandschap, door bliksemschich
ten verlicht. Barthes is prozaïscher en vrien
delijker. “Kan men - of althans kon men 
vroeger - beginnen met schrijven zonder 
zichzelf voor een ander te houden? De 
bronnengeschiedenis zou moeten worden 
vervangen door de geschiedenis van de ge
stalten: de oorsprong van het oeuvre ligt niet 
bij de eerste invloed, ze ligt bij de eerst 
aangenomen houding: men kopieert een rol, 
en dan, door metonymie, een kunst: ik begin 
te produceren door diegene te reproduceren 
die ik zou willen zijn. Deze eerste wens (ik 
verlang ernaar en wijd me eraan) legt de 
basis voor een geheim systeem van fantas
ma’s dié van de ene levensfase op de andere 
intact blijven, vaak onafhankelijk van de 
geschriften van de auteur naar wie het ver
langen uitging.”

*

Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres. 
De lectuur is het domein van de metamorfo
sen. Soms gaat het om ware zielsverhuizingen. 

Iedereen kent de volgende ervaring: je wilt 
een vriend of vriendin een boek cadeau 
doen datje ooit zelf gelezen hebt; omdat je 
je afvraagt of het wel in de smaak zal vallen, 
begin je het te herlezen en tijdens die her
lezing doet zich het wonder voor: je leest 
werkelijk met haar of zijn ogen. Die unio 
mystica doet zich soms ook met de schrijver 
voor. Van de weinige boeken die je kunt 
bewonderen, zijn er enkele die je leest alsof 
je ze zelf geschreven hebt. Nog krasser: 
terwijl je ze leest, breng je soms imaginaire 
retouches aan. (Harold Bloom zou geen 
woorden genoeg vinden om de reddeloze 
zwakheid van dit soort misreading in de 
verf te zetten.) Vaak valt niet te voorspellen 
welk boek dat soort toe-eigening uitlokt en 
toestaat. Zelfs binnen één bewonderd oeuvre 
zijn er verschillen. Van Don DeLillo heb ik 
The Names en Mao II zelf geschreven, maar 
Great Jones Street bijvoorbeeld niet: dat 
heeft hij helemaal alleen gedaan.

*

Roland Barthes in 1975: “Er is vast en zeker 
geen enkele adolescent meer die bezeten is 
Van het fantasma: schrijver zijn! Van welke 
tijdgenoot zouden ze niet zozeer het werk 
als wel het gedrag, de houding willen na
bootsen, deze manier van rondwandelen in 
de wereld, met een aantekenboekje op zak 
en een zinswending in het hoofd (zo zag ik 
Gide voor me, rondreizend van Rusland tot 
Kongo, zijn klassieken lezend en zijn 
aantekenboekjes volschrijvend in de restau
ratiewagen in afwachting van zijn maaltijd, 
zo zag ik hem op een dag in 1939 ook in het 
echt: achterin brasserie Lutétia zat hij een 
peer te eten terwijl hij een boek las)? Want 
wat door het fantasma wordt opgedrongen 
is de schrijver zoals men hem in zijn dag
boek kan zien, de schrijver minus zijn werk: 
opperste vorm van het sacrale: het merkte
ken èn de leegte.”

*

“Vast en zeker,” zegt Barthes, is er geen 
enkele adolescent meer die dat fantasma 
deelt. Hij was er inderdaad van overtuigd 
dat met Gide, Camus en Sartre de laatste 
echte schrijvers waren verdwenen - wat hij 
overigens niet betreurde. Toch proef ik in 
die zin ook een zweem van ironie. Weinige 
Franse schrijvers zijn door zovelen bewon
derd en nagebootst als Barthes.
Toen ik zelf zestien was en Roland Barthes 
par Roland Barthes ontcijferde, verdrong 
Barthes meteen James Joyce als de schrijver 
die ik zijn wou. Aan welk verlangen kwam 
hij tegemoet? Aan het verlangen naar 
onkwetsbaarheid, wellicht: Roland Barthes, 
dat was de moeiteloze luciditeit, die alles 
wat haar overkomt in een intelligente for
mulering opvangt. (Later merkte ik hoeveel 
discipline voor die formuleringen nodig was. 
En in de Soirées de Paris, zijn wrange 
dagboek uit 1979, hoe kwetsbaar die intel
ligentie wel was.) Barthes is mijn Ursuppe: 
helaas niet als schrijver, wel als lezer: mijn 
voorkeur voor het fragment en de ellips, 
voor verrassende details en heterocliete 
opsommingen heb ik aan hem te danken.

*

Van de vier figuren waarin de hedendaagse 
schrijver verschijnt - Priester, Geweten, 
Entertainer en Vakman, natuurlijk in aller
lei legeringen en combinaties - zetten de 
Priester en de Vakman mij het meest tot 

dagdromen aan. Ik merk dat ik mijn fascina
tie voor de Priester als iets regressiefs ben 
gaan beschouwen. Wanneer ik pakweg de 
dagboeken van Peter Handke of Leonard 
Nolens lees, krijg ik geen zin om ook zoiets 
te schrijven. Ze verplaatsen me naar een 
afgebakend en overzichtelijk domein, geen 
utopie maar een plaats waar je afstand kunt 
nemen van je contingente bestaan. Soms is 
die afstand prettig.
Barthes was een Vakman. (Zijn veel te 
beroemde essay over ‘de dood van de Au
teur’ gaat vooral over de dood van de auteur 
als Priester.) Hoe vaak heeft hij zichzelf niet 
als een professional beschreven, hoe vaak 
heeft hij het niet over de praktische kant van 
het schrijven gehad: de routine die hem het 
best lag (van 9 tot 13.30 uur, ook op vrije 
dagen), de opeenvolgende schrijffasen, de 
strategieën om de inventio aan te zwengelen 
(een notitieboekje en systeemkaartjes). 
Barthes schreef haast alleen in opdracht en 
leefde onder het regime van de deadlines (te 
veel, te kort). Zijn schrijfdiscipline bestem
pelde hij weleens als de regel van een 
kloosterorde, maar hij was. een profane 
monnik, zonder mystificatie, metafysica of 
anti-metafysica. (Dat is voor mij het aange
name verschil met Blanchot.) Een schrijver 
is iemand die het ene woord naast het andere 
plaatst, letter voor letter. All work and no 
play? Niet meteen: een van Barthes’ wijze 
adviezen was precies datje een rigoureuze 
routine moest verweven met een ritme dat 
discipline en feest op onregelmatige wijze 
afwisselt. Een ambtenaar die zijn vaste kan
tooruren vol maakt — zo beschreef hij zich 
weleens, maar hij was dan wel een ambte
naar die hield van wat hij deed: ambtenaar 
èn amateur.

*

De meeste schrijvers denken dat ze in inter
views hun werk, hun leven of de wereld 
moeten toelichten. Dat is niet zo. Ze hoeven 
mij (en de vele andere geïnteresseerden) 
alleen maar zo nauwkeurig mogelijk te ver
tellen hoe ze werken. Hoe leest u? Hoe 
onthoudt u? Zet u streepjes in de kantlijn of 
maakt u aantekeningen? Zo ja, hoe doet u 
dat dan? Hoe verwerkt u die notities? Welke 
notitieboekjes vindt u praktisch? Wat doe ik 
fout?
Mijn fascinatie voor Roland Barthes heeft 
me een onschuldig fetisjisme voor notitie
boekjes bezorgd - als object en als vorm. 
(Van veel romans en essays zou ik veel 
liever de notities lezen waaruit ze zijn voort
gevloeid.) Bij iemand als Bruce Chatwin 
laat de thematiek me ijskoud (wat kan mij 
Patagonië schelen); zijn wonderlijke stijl - 
concreet, elliptisch, grillig - neemt me al 
meer voor hem in, maar ik ga helemaal voor 
de bijl als ik over zijn notitieboekjes lees: 
vijfentachtig stuks heeft hij er nagelaten, in 
zakformaat en gebonden in een zwarte kaft 
van moleskin. Volgens Susannah Clapp 
bevatten ze “een ongestructureerde accu
mulatie: verslagen van gesprekken, lectuur- 
lijstjes, beschrijvingen van mensen en land
schappen, citaten uit boeken, kronieken van 
kleuren, pentekeningen van portieken en 
bogen, grandioze speculaties, kleine anek
dotes”. Meer dan wat ook zijn het dergelijke 
opsommingen die me zin geven om zelf een 
notitieboekje bij te houden. Ik heb er dan 
ook dozen vol van, bijna allemaal in zak
formaat (zoals Gide en Barthes zag ik me 
blijkbaar “rondwandelen in de wereld, met 
een aantekenboekje op zak en een zins
wending in het hoofd”, ofschoon ik er nooit 

eentje meeneem als ik de deur uitga) en stuk 
voor stuk blanco. Wanneer ik in een cadeau
winkel een fraai exemplaar vastpak en door
blader, geloof ik nog altijd heel even dat dit 
magische boekje eindelijk het water uit de 
rots zal slaan: in een vluchtig moment van 
helderziendheid zie ik de aantekeningen die 
ik nooit zal maken.

*

Wie talent heeft om over het schrijverschap 
te dagdromen, houdt daar niet mee op wan
neer hij bijna veertig is. Zoals je bladerend 
in een tijdschrift soms een huis of een land- 
schap ziet waarin je zou kunnen wonen 
(zonder daarom meteen aan verhuizen te 
denken), zo stoot je nu en dan op een 
schrijversportret datje op ideeën brengt. Bij 
Pascal Quignard vond ik een portret van de 
17de-eeuwse Franse schrijver La Bruyère. 
Het is natuurlijk ook een portret van 
Quignard zelf.
Jean de La Bruyère woonde en werkte in een 
kamer in de rue des Grands Augustins. Je 
kwam er via een steile trap die je de adem 
benam. Als je de deur opende, tilde de tocht 
een tapijt op dat een tussenscheiding vormde 
en kon je La Bruyère zien zitten, omringd 
door de boeken waaraan hij alles te danken 
had. “Il n’écrivit que les effets de ses lectures. 
Hij leest onophoudelijk. Hij denkt na over 
de leerstellingen, ontdoet de ideeën van hun 
schil, ontleedt de angsten of de verlangens 
waardoor ze werden gevoed. Hij maakt aan
tekeningen. Geleidelijk wekt de stijl van 
wat hij leest bij hem een soort pose, of tred, 
of gang, of een plotse en veeleisende trek 
die hem zijn pen doet pakken. Hij noteert 
een opmerking die op een al wat persoonlij
ker adem drijft en die meteen door een 
onbevredigd verlangen wordt omgevormd 
en verdergedragen. Dat levert niet meer op 
dan wat flarden, scherven, korte schitterin
gen, korte scènes die plots afbreken en op 
niets uitlopen. En ze zijn des te verbij steren- 
der omdat ze uit niets geboren lijken, tien 
regels lang duren en op niets uitmonden. 
Pure aanvallen van intens proza”.
Waarom is dat portret aantrekkelijk? Het 
beschouwt het schrijven niet als een hoge, 
sublieme vlucht, maar meer als iets dat lijkt 
op het hopeloze gefladder van een kip - of 
het geklapwiek van Joe Gould, Professor 
Sea Gull. Het is bovendien een portret van 
de lezer: het beschrijft wat wij zowat elke 
dag doen -weliswaar in óns hóófd, zonder 
pen en papier: als we even vanuit een ander 
perspectief kijken en even de ogen dicht
knijpen, zien we onszelf als schrijver.

. Eddy Bettens
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De filmlevens van de grootste schilders, 
beeldhouwers en architecten

Vasari in Hollywood

Michelangelo

De figuur van de kunstenaar is in de kunst- 
geschiedschrijving van in den beginne nauw 
verbonden met legendes en mythes. Giorgio 
Vasari, een van de grondleggers van de disci
pline, geeft in zijn Vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori e architettori (1550) niet al
leen een opsomming en bespreking van de 
belangrijkste realisaties van allerlei kunste
naars, maar bouwt zijn boek in eerste instantie 
op aan de hand van een reeks pittige anekdo
tes, die de ambachtelijke uitmuntendheid, de 
uitzonderlijke genialiteit en de bijna boven
menselijke karaktertrekken van zijn helden 
moeten illustreren. Aan zijn stadsgenoot 
Michelangelo, in wiens werk Vasari zijn 
ontwikkelingsgeschiedenis van de kunst laat 
culmineren, wordt zelfs een goddelijke, 
demiurgische eigenschap toegedicht: in plaats 
van werken te maken of te vervaardigen, is de 
Florentijnse uomo universale iemand die 
kunstwerken creëert of schept. Het was im
mers de milde Bestierder van de hemel die 
besloot om een geest naar de aarde te zenden 
“die alom, in elke kunst en in ieder vak, geheel 
alleen werkend, in staat zou zijn ons de vol
maaktheid te laten zien van de kunst van het 
ontwerp... Daarenboven wilde hij deze geest 
begiftigen met ware levenswijsheid, en ook 
met het sieraad van de lieflijke poëzie, opdat 
eenieder hem zou bewonderen en navolgen 
als een uitzonderlijk voorbeeld op het gebied 
van leven, werk, heiligheid van zeden en alle 
menselijke bezigheden, en opdat wij hem 
veeleerhemels dan aards zouden noemen”. [1] 
De sociale emancipatie van de kunstenaar en 
de verschuivingen in de structuur van het 
mecenaat die zich tijdens de Italiaanse Re
naissance voltrekken, wijzigen grondig de 
status van de kunstenaar, maar er is nog een 
hele weg af te leggen eer er sprake is van de 
figuur van de moderne kunstenaar uit het 
tijdperk van het industriële kapitalisme. Vasari 
en andere 16de-eeuwse auteurs als Francisco 
da Hollanda stellen Michelangelo weliswaar 
voor als een eigenzinnig en onafhankelijk 
individu - ook ten aanzien van zijn opdracht- 
gevers - maar nog niet als een volledig van 
zijn publiek vervreemde enkeling. Diverse 
historici hebben overtuigend aangetoond dat 
de weergave van de Renaissance- en Barok
kunstenaars als romantische bohémiens in 
grote mate berust op een anachronisme. Toch 
leggen Michelangelo’s biografen de basis 
voor het beeld van de moderne kunstenaar als 
een eenzaam individu, zoals dat vanaf de 
19de eeuw gekoesterd wordt.

Van Gogh

Artistieke onafhankelijkheid moet duur wor 
den betaald. Met de ontvoogding van het 
mecenaat bekomt de kunstenaar weliswaar 
ongebreidelde zeggenschap over zijn artis
tieke productie, hij moet zijn kunstwerken 
wel zelf aan de man brengen. Voortaan zijn de 
wetten van vraag en aanbod ook op de kunst 
van toepassing. Werkend voor het anonieme, 
burgerlijke massapubliek uit de industriële 
grootsteden geraakt de kunstenaar in toene
mende mate vervreemd. De kunstenaar als 
miskende, tragische figuur is geboren. Dit 
beeld van de kunstenaar wordt perfect beli
chaamd door de persoon van Vincent van 
Gogh. Dat Van Gogh tijdens zijn leven nau
welijks een schilderij heeft kunnen verpatsen 
en bijna voortdurend strijd heeft moeten leve
ren tegen de armoede, spreekt tot de populaire 
verbeelding. Zijn armtierige bestaan, dat in 
sommige biografieën een bijna bijbelse di
mensie heeft gekregen, wordt bovendien gre
tig aangevuld met verhalen over alcohol, lief
desverdriet, venerische ziekten en vlagen van 
zinsverbijstering. Zijn automutilatie, en uit
eindelijk zelfs zelfdoding, zijn de ultieme 
stapstenen naar onverholen idolatrie. De link 
met zijn delirische schildertechniek en 
schreeuwerige kleurcontrasten laat niet op 
zich wachten.
Van Gogh prikkelde de verbeelding van uit- 
eenlopende romanschrijvers, zoal s Louis Paul 
Boon (Abel Ghoolaerts) of Pierre Michon 
( Vie de Joseph Roulin). Ook de Amerikaanse 
universiteitsprofessor en historicus Irving 
Stone (1903-1989) wierp zich gretig op de 
Nederlandse kunstenaar met zijn roman met 
de veelzeggende titel Lust for Life (1934). 
Deze bestseller werd in 1961 door Stone van 
een minstens zo succesvolle opvolger voor
zien met de even welluidende titel The Agony
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Vincente Minnelli

Lust for Life, 1956

and the Ecstacy, een boek over (een bepaalde 
periode uit) het leven van Michelangelo. De 
romans van Stone illustreren hoe het roman
tische cliché van de kunstenaar als een onbe
grepen en miskende eenzaat werd geconsoli
deerd, vervolgens in het verleden werd gepro
jecteerd en aan tot de verbeelding sprekende 
kunstenaars als Michelangelo werd opgehan
gen. Ongeacht de historische context waarin 
ze werken, lijken kunstenaars in deze optiek 
bijna biologisch gedetermineerd te zijn tot 
een of andere vorm van afwijkend gedrag. 
Hun zogenaamd non-conformistische hou
ding wordt gestaafd aan de hand van een haast 
onuitputtelijke reeks al dan niet authentieke, 
in ieder geval smeuïge anekdotes.

Van Gogh (Kirk Douglas)

De figuur van de kunstenaar als een eenzaam, 
miskend individu en als een excentrieke re
bel, die niet alleen artistieke conventies van 
tafel veegt maar zich ook in het dagelijkse 
leven aan de rand van de waanzin bevindt, 
staat ook centraal in de Hollywood-benade- 
ring van het kunstenaarschap. [2] Wanneer 
Hollywood zich op de kunst stort, resulteert 
dit in een pre-Winckelmanniaanse vorm van 
kunstgeschiedenis, waarin veeleer de kunste
naar dan de kunst van belang is. Michelangelo 
en Van Gogh vormen hier opnieuw de meest 
tot de verbeelding sprekende voorbeelden. 
Stones beide boeken dienden als uitgangs
punt voor het scenario van opulente 
Hollywood-superproducties: Lust for Life 
werd in 1956verfilmd door Vincente Minnelli 
voor MGM, terwijl Twentieth Century Fox in 
1965 uitpakte met The Agony and the Ecstasy 
van Carol Reed.
Beide prenten tonen getourmenteerde kunste
naars, die in conflict leven met hun omgeving. 
Lust for Life is opgebouwd rond de wanhopige 
pogingen die Van Gogh ondernam om een 
respectabel kunstenaar te worden. In de ogen 
van de conventionele samenleving blijft hij 
evenwel een mislukkeling en ditfeit verscheurt 
zijn kwetsbare en zelfdestructieve persoonlijk
heid. Kirk Douglas - ‘1 felt myself going over 
the line, into the skin of van Gogh”—geeft in de 
film uitdrukking aan deze vertwijfeling door 
telkens gemaniëreerd zijn hoofd en gelaat in 
zijn handen te wrijven. Met zijn incarnatie 
van Vincent van Gogh kondigt Douglas, wiens 
persona met atletische, viriele, eigenwijze en 
egocentrische figuren is verbonden, de meer 
psychologisch onstabiele personages aan, die 
hij later zal neerzetten in onder meer Two 
Weeks in Another Town (Vincente Minnelli, 
1962) of The Arrangement (Elia Kazan, 1969). 
Douglas’ verbetenheid en intensiteit wordt 
beantwoord door de pogingen van regisseur 
Vincente Minnelli om de film het schreeuwe
rige kleurenpalet van Van Gogh mee te geven 
- deze optie sluit aan bij de picturale sensibi
liteit in andere realisaties van Minnelli, zoals 
de gestileerde sets in musicals als The Band 
Wagon (1953) ofAn American in Paris ( 1951 ).
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In deze laatste film huppelt Gene Kelly, die 
overigens de rol van een schilder vertolkt, 
doorheen ostentatief op Dufy, Utrillo, 
Rousseau, Van Gogh en Toulouse-Lautrec 
geïnspireerde decors. Ook in sommige van 
Minnelli’s melodrama’s speelt schilderkunst 
een belangrijke rol. In The Sandpiper (1965) 
krijgen we Elizabeth Taylor als schilderes en 
stoere bonk Charles Bronson als beeldhou
wer te zien. Ook in The Cobweb (1955), een 
meesterwerk dat in zijn geheel is opgebouwd 
rond een discussie over de kleur van de gor
dijnen in een psychiatrische inrichting, kun
nen diverse verwijzingen naar het werk van 
allerhande schilders aangetroffen worden. 
Voor de fotografie in Lust for Life deed 
Minnelli beroep op twee doorgewinterde 
directors ofphotograpy (Russell Harlan en 
Freddie Young), die het MetroColor-procédé 
hebben aangewend om een cinematografisch 
equivalent uit te werken voor Van Goghs 
contrastrijke vormentaal. In de gedeeltelijk 
op locatie gedraaide prent wordt dikwijls de 
overeenkomst beklemtoond tussen de sets en 
bepaalde schilderijen van Van Gogh (of fo
to’ s ervan), die in de film worden getoond. Dit 
fenomeen, dat ook in de hieronder vermelde 
bio-pics van Rembrandt, Toulouse-Lautrec 
en Caravaggio opduikt, vormt een vreemde 
omkering van de werkwijze van de schilder 
de regisseur moet immers vanuit een 
tweedimensionaal beeld een driedimensionale 
wereld reconstrueren. Het resultaat doet soms 
vreemd aan, vaak is het effect ronduit gênant, 
hr Minnelli’s film krijgen we bijvoorbeeld de 
Aardappeleters in levende lijve te zien en 
stapt Kirk Douglas in het door zwarte kraaien 
bevolkte korenveld uit Van Goghs laatste 
schilderij, waarvan het lange horizontale for
maat zich perfect leent voor de Cinemascope- 
verhoudingen. Jaren later zal Martin Scorcese 
als Van Gogh met behulp van digitale 
montagetechnieken door de geschilderde ver
sies van de Zuidfranse landschappen zwer
ven in Dreams (1990) van Akira Kurosawa. 
Naast Minnelli en Kurosawa wierpen nog 
heel wat andere regisseurs zich op de zelf
moordenaar met schilderstalent. Ongeveer 
honderd jaar na zijn tragische dood werden 
niet minder dan drie andere films aan hem 
gewijd: Vincent (Paul Cox, 1987), Vincent 
and Theo (Robert Altman, 1990) en Van 
Gogh (Maurice Pialat, 1991) met respectie
velijk John Hurt, Tim Roth en Jacques Dutronc 
als protagonist.

Michelangelo (Chariton Heston)

The Agony and the Ecstasy van kameleon- 
regisseur Carol Reed behandelt de periode 
tussen 1508 en 1512, waarin Michelangelo de 
plafondschilderingen in de Sixtijnse kapel 
maakte, die voor de gelegenheid werd gere
construeerd in de Dino de Laurentiis-studio' s 
nabij Rome. Ook in deze film wordt gesugge
reerd dat bepaalde figuren uit Michelangelo’s 
werk ontleend zijn aan de wijze waarop de 

kunstenaar de werkelijkheid rondom zich 
waarnam. Een van zijn indrukwekkende ge
schilderde figuren vertoont de trekken van 
een man die hij opmerkt in een herberg. De 
mimetische dimensie van Michelangelo’s 
werk wordt in de film beklemtoond in een 
potsierlijke, kitscherige scène, waarin de kun
stenaar, nadat hij zich heeft teruggetrokken in 
de steengroeven van Carrara, bij het ochtend
gloren in de wolkenformaties de trekken van 
God waarneemt, zoals hij die later zal afbeel
den in het beroemde fragment van de schep
ping van Adam op het plafond van de Sixtijnse 
kapel.
Charlton Heston, die in de huid van de grote 
Florentijn kroop, lijkt in deze scène eerder 
zijn vertolking van Mozes in The Ten 
Commandments (1956) van CecilB. DeMille 
over te doen. In elk geval wordt Michelangelo 
door Heston neergezet als een larger-than- 
life-personage en opgevoerd als een epische 
held die zich ongetwijfeld zou hebben thuis 
gevoeld tussen andere door Heston gespeelde 
rollen: Mozes, El Cid, Johannes De Doper, 
Buffalo Bill, Antonius of Kardinaal Richelieu. 
In The Agony and the Ecstasy is de kunstenaar 
een bijbels personage, dat in afzondering in 
de natuur een goddelijke openbaring onder
gaat De kunstenaar als profeet bezit mis
schien wel bovenmenselijke eigenschappen, 
maar als mens gaat hij gebukt onder de last 
van het leven. Gezien zijn homoseksuele 
geaardheid binnen de Holly wood-codes de 
obligate romantische liefdesrelatie met een 
vrouw in de weg stond, wordt zijn scheppings
drift gepresenteerd als zijn enige drijfveer. 
Deze vormt niet alleen een obstakel voor elke 
vorm van menselijk contact maar ligt ook 
aan de basis van zijn aanhoudend gekibbel 
met opdrachtgever paus Julius II, die door 
Rex Harrison wordt vertolkt. De film concen
treert zich bijna volledig op het conflict tussen 
de neurotisch schilderende Heston en ‘Sexy 
Rexy’ die met zijn gebruikelijke charmante 
blasé doorheen de gehele film bijna voortdu
rend de vraag stelt wanneer de plafondfresco 
eindelijk afgewerkt zal zijn.
De belangstelling voor de relatie tussen kun
stenaar en opdrachtgever is bijzonder onge
bruikelijk in de Hollywood-representatie van 
kunstenaars. Toch vormt deze problematiek 
niet de aanleiding voor een bespiegeling over 
de sociale positie van de kunstenaar, maar 
wordt ze enkel gebruikt om de kunstenaar 
naar voren te schuiven als een lijdend en 
eenzaam individu. Carol Reed had in elk 
geval de bedoeling om Michelangelo op te 
voeren als een kunstenaar “tormented by self- 
criticism” en als “aman who thought ofhis art 
as an act of self-confession”.

Bio-pics

De voorkeur van Hollywood voor de repre
sentatie van de kunstenaar als een beproefd 
individu impliceert uiteraard dat slechts be
paalde kunstenaars in aanmerking komen om 
het onderwerp van een film te vormen. Bo
vendien worden van de 'filmbare' kunste
naars bepaalde realisaties en eigenschappen 
verdonkeremaand om het cliché van de ge
desoriënteerde persoonlijkheid te handha
ven. [3] Zo wordt Van Gogh zelden opge
voerd als een intellectueel, die verschillende 
talen onder de knie had, een uitgebreide cul- 
tuurhistorische kennis bezat en op de hoogte 
was van wetenschappelijke kleurtheorieën. 
En in de agonie en de extase van Michelangelo 
lijkt weinig plaats voor -zijn neoplatonische 
eruditie of voor zijn activiteiten als dichter of 
architect.
De kunstenaar als eenzame zonderling, die in 
conflict leeft met zijn omgeving, vormt een 
universeel bestanddeel in de bio-pics van 
beroemde kunstenaars en in de wijze waarop 
een fictieve of anonieme kunstenaar wordt 
geportretteerd. Het kan zelfs reeds in het prille 
begin van de filmgeschiedenis worden aan
getroffen in de Vitagraph-productie The Star
ving Artist uit 1907, waarin een ten prooi aan 
honger en razernij zijnde kunstenaar worsten 
steelt bij een slager.
De clichématige visie op de kunstenaar als 
een tragische figuur werd in de film niet al leen 
op Van Gogh en Michelangelo toegepast 
Ook het leven van onder meer Rembrandt 
Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Camille 
Claudel en Amadeo Modigliani werd op 
pellicule vastgelegd. Telkens werd hierbij de 
klemtoon gelegd op het non-conformistische 
gedrag van gekwelde individuen en de pro
blemen die ze zich ermee op de hals halen bij
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hun opdrachtgevers of in de gemeenschap 
waarin ze leven. Zo schuift Alexander Korda 
in 1936 een door Charles Laughton indruk
wekkend vertolkte Rembrandt naar voren als 
een slachtoffer van de kortzichtigheid van de 
Hollandse burgerij. De kunstenaar die de 
normen van de burgerlijke samenleving naast 
zich neerlegt, komt ook ruimschoots aan bod 
in de filmcarrière van Paul Gauguin. Naast de 
in een Oscar resulterende vertolking van eeu
wige foreign heavy Anthony Quinn in Lust 
for Life kropen ook twee andere bekende 
acteurs in dè huid van de Franse post- 
impressionist. Somerset Maughams roman 
The Moon and Sixpence (1919) over het leven 
van een zekere Charles Strickland, die duide
lijk op de figuur van Gauguin werd geba
seerd, werd in 1942 verfilmd door Albert 
Lewin. Lewin, een Hollywood-regisseur met 
een zekére highbrow-reputaüe, toont ons in 
de gelijknamige film een schilder (George 
Sanders), die de bekrompenheid van de wes
terse beschaving ontvlucht. De film beklem
toont Gauguins escapisme door van zwart
wit op kleur over te stappen wanneer de 
schilder Europa inruilt voor Polynésie. Ge
zien Gauguin de dagelijkse sleur en zijn fami
liale verplichtingen achter zich liet en zijn heil 
zocht in een zonnig luilekkerland van vrije 
liefde, vormt hij een ideaal onderwerp voor de 
amusementsindustrie. In de Deense film The 
Wolf at the Door (Henning Carlsen, 1986) 
wordt ingezoomd op de jaren 1893-1895, 
toen Gauguin (Donald Sutherland) in Parijs 
en aan de Bretoense kust verbleef en tussen 
zijn twee Zuidzee-reizen een laatste poging 
ondernam om in Europa te leven.
Post-impressionistendoenhetbijzondergoed 
in Hollywood, want naast Van Gogh en 
Gauguin werd ook Henri de T oulouse-Lautrec 
met een film geëerd. Ook in Moulin Rouge 
(1952) van John Huston vormt niet het werk, 
maar het tumultueuze privé-leven van de 
kunstenaar het uitgangspunt. Voor deze gele
genheid kroop José Ferrer in de huid van de 
schilderende dwerg, die werd neergezet als 
een geïsoleerde, hooghartige en cynische dron
kelap, die een hopeloze zoektocht naar liefde 
onderneemt. De kunstenaar als geile zuip- 
schuit werd ook geïncarneerd door Gérard 
Philippe, die in Montparnasse 19 (Jacques 
Becker, 1958) de laatste levensjaren van 
Modigliani reconstrueert.

Cliché als principe

Het romantische cliché overleefde evenwel 
de studio-periode en blijft hardnekkig woe
keren in recente bio-pics over Camille Claudel, 
BaSquiat, Picasso en Bacon. Ook fictieve 
hedendaagse kunstenaars uit Amerikaanse 
fictiefilms als Manhattan (Woody Allen, 
1979) ofAfter Hours (Martin Scorcese, 1985) 
ontlenen hun identiteit aan een of ander bui
tenissig gedrag. Het enige verschil met de 
superproducties uit de studio-periode is dat de 
kunstenaars niet langer als bovenmenselijke 
helden verheerlijkt worden, maar veeleer wor
den afgeschilderd als neurotische zonderlin
gen en dat de kunstwereld wordt gepresen
teerd als een plek van (perverse) seks en 
corruptie.
Vreemd genoeg wordt het door Hollywood 
gekoesterde romantische cliché zelfs overge
nomen in sommige Europese avant-garde- 
producties, die nochtans de mythomanie en 
absurde neiging tot historische reconstructie 
van de Californische droomfabriek op de 
korrel nemen. Zo wordt bijvoorbeeld zowel 
in Caravaggio (Derek Jarman, 1986) als in 
The Belly of an Architect (Peter Greenaway, 
1986) opnieuw het afwijkende sociale gedrag 
van de protagonisten in de verf gezet. In 
Jarmans film wordt de homoseksualiteit, die 
Michelangelo in The Agony and the Ecstasy 
werd ontzegd (Vasari’s heiligheid van ze
den), naar voren geschoven als een doorslag
gevende factor in de persoonlijkheid van 
Caravaggio. Hoewel Stourley Kracklite, de 
fictieve Amerikaanse architect uit The Belly 
of an Architect een complexere persoonlijk
heid heeft dan de Hollywood-kunstenaar, 
beantwoordt hij nog steeds aan het stereo
tiepe beeld van een neurotisch kunstenaar, 
voor wie het bestaan op de eerste plaats lijden 
inhoudt en die gedoemd is als martelaar te 
sterven.
Het paradigma van de tragische kunstenaar is 
natuurlijk niet exclusief voor het medium 
film, maar is eigen aan elk discours over kunst 
dat zich tot het brede publiek richt en is zelfs 
in zekere mate ontleend aan de gemiddelde 

kunsthistorische praktijk. Griselda Pollock 
stipte in haar essay Artists Mythologies [4] 
reeds aan dat de aandacht van de massamedia 
voor de kunstenaar als een individu gewoon
weg een herhaling vormt van de benadering 
in het merendeel van de kunsthistorische stu
dies. Samengebracht in monografieën wor
den kunstwerken dikwijls gepresenteerd als 
een uitdrukking van de creatieve persoonlijk
heid van een artistiek individu en niet als 
voortbrengselen van bepaalde maatschappe
lijke constellaties of als resultaten van aan het 
artistieke medium inherente analyses. Het 
feit dat film dit paradigma gretig heeft over
genomen, is evenwel opzienbarend omdat in 
het medium film in het algemeen, en het 
Hollywood-studiosysteem in het bijzonder, 
weinig plaats is voor de figuur van de kunste
naar als een geïsoleerd en van zijn publiek 
vervreemd individu. Hoewel bepaalde sterke 
persoonlijkheden ongetwijfeld een duidelijke 
stempel op de filmproductie hebben kunnen 
drukken, werkten zelfs de helden van de 
politique des auteurs (Ford, Hitchcock, Wyler, 
Hawks, enzovoort) altijd binnen een goed 
geoliede machine, die op standaardisatie en 
commercialisering was ingesteld en met een 
systeem van sneak previews inspeelde op de 
wensen van een publiek.
Toch hield Hollywood zichzelf graag een 
ander beeld voor. Wanneer de droomfabriek 
zichzelf representeerde, werd het cliché van 
de eenzame, tragische kunstenaar moeiteloos 
in de wereld van de cinema geschoven. Dit 
blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit twee mees
terwerken van de regisseur van Lust for Life'. 
The Bad and the Beautiful (1952) én Two 
Weeks in Another Town (1962). Een vergelij
king tussen het Van Gogh-epos en deze twee 
andere films van Vincente Minnelli dringt 
zich overigens onvermijdelijk op omdat Kirk 
Douglas telkens de hoofdrol voor zijn reke
ning nam: in The Bad and the Beautiful kruipt 
hij in de huid van een idiosyncratische en 
egocentrische producer, terwijl hij in de tien 
j aar later gedraaide prent de ról speelt van een 
gekwelde, uit een psychiatrische instelling 
ontslagen acteur.

The Fountainhead

De meest extreme voorstelling van de kunste
naar als een eenzaam individu, die voortdu
rend strijd moet leveren tegen het onbegrip en 
de kortzichtigheid van de samenleving waarin 
hij werkt, wordt gebracht door de Warner 
Brothers-productie The Fountainhead (1948) 
van King Vidor. Deze film, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Ayn Rand, die ook 
voor het scenario instond, vertelt het verhaal 
van architect Howard Roark. De protagonist, 
vertolkt door Gary Cooper, die eerder de rol 
van een architect speelde in Peter Ibbetson 
(Henry Hathaway, 1935), bedient zich van 
een gedurfde, modernistische stijl. De vormen
taal van de meeste van zijn gebouwen doet 
sterk denken aan dezé van Frank Lloyd Wright, 
die aanvankelijk werd aangezocht om ont
werpen voorde film te leveren. Omdat Wright 
hiervoor een te hoog honorarium eiste, nam 
art director Edward Carrère uiteindelijkdéze 
taak op zich. [5]
Vurig overtuigd van zijn zaak wordt Roark 
van de universiteit gegooid omdat hij zich 
niet kan aanpassen aan de stijl en denkwereld 
van zijn leraren. Ook later, wanneer hij met 
potentiële bouwheren geen compromissen 
wil sluiten over zijn ontwerpen, ziet hij alle 
interessante opdrachten aan zich voorbijgaan. 
Zoals Michelangelo in The Agony and the 
Ecstasy trekt hij zich terug als dagloner in een 
steengroeve: Zijn enige gerealiseerde ont
werp is een elegante, modernistische wolken
krabber voor de eigenzinnige en onafhanke
lijke miljonair Roger Enright. Dit controver
siële torengebouw vormt uiteraard het mik
punt van heel wat kritiek en wordt vooral 
onder vuur genomen door Ellsworth Toohey, 
de architectuurcriticus van de populistische 
krant The Banner. Toohey heeft het vooral 
gemunt op het idiosyncratische en elitaire 
karakter van Roarks gebouwen. Hij verkiest 
dan ook het werk van architecten die wel 
bereid zijn rekening te houden met de voor
keuren van het publiek, zoals de ontwerpen 
van Roarks vroegere studiegenoot Peter 
Keating.
Op een dag aanvaardt Roark om een gebouw 
voor Keating onder diens naam te ontwerpen 
op voorwaarde dat aan zijn ontwerp niets 
wórdt veranderd. Wanneer de inschikkelijke 
Keating toch toegeeft aan de druk van aanne

mers en cliënten, blaast Roark zijn bijna volle
dig afgewerkte gebouw op met een lading 
dynamiet. Zoals elk zichzelf respecterend 
Hollywood-kunstenaar vernietigt Roark dus 
een vanzijn werken; precieszoals Michelangelo 
een eerste versie van zijn plafondfresco’s hef
tig toetakelde en van Gogh zijn vernietigings
drift uiteindelijk op zijn eigen oor en leven 
richtte. Roark wordt aangehouden en verde
digt tijdens zijn proces het recht van de kun
stenaar als een creatief individu. Dit fragment 
roept onvermijdelijk de beroemde proces
scène op uit Mr. Deeds Goes to Town (Frank 
Capra, 1936), waarin een ongeveer 12 jaar 
jongere Gary Cooper zich eveneens als zon
derlinge eenzaat moet verdedigen en verant
woorden. Alleen werkt het feit dat Cooper in 
het gelijk wordt gesteld veel overtuigender in 
Capra’s sentimentele komedie uit de periode 
van de New Deal, dan in het rauwe cynisme 
van de naoorlogse werkelijkheid. In beide 
potsierlijke processen kiest het publiek overi
gens een andere zijde. Terwijl Mr. Deeds 
door het gepeupel op handen wordt gedragen, 
heeft Howard Roark de publieke opinie tegen 
zich. Enkel Gail Wynand, de excentrieke, 
cynische en meedogenloze eigenaar van The 
Banner neemt het voor hem op en besluit voor 
één keer zijn macht als persmagnaat te ge
bruiken om een zaak te verdedigen. Hierbij 
verliest de krant evenwel de steun van het 
publiek. Wanneer Roark wordt vrijgesproken, 
is Wynand een gebroken man, die, vooraleer 
hij zelfmoord pleegt, Roark de opdracht geeft 
de hoogste wolkenkrabber in New York te 
ontwerpen.
De obligate zelfmoord van de kunstenaar 
wordt in The Fountainhead dus vervangen 
door deze van de opdrachtgever, die in zekere 
zin zijn alter ego vormt. Beide personages 
zijn immers sterke individuen en hun onaf
hankelijkheid en vastberadenheid vormen de 
basis van hun wederzijds respect en vriend
schap. De overeenkomst tussen Roark en 
Wynand wordt bovendien versterkt door het 
feit dat ze beiden worden aangetrokken door 
dezelfde vrouw: Dominique Francon, die in 
The Banner over interieurdecoratie schrij ft en 
het geregeld aan de stok krijgt met de conser- 
vatieve en populistische architectuurcriticus 
Toohey. Hoewel Francon en Roark duidelijk 
iets voor elkaar voelen na een vreemde ont
moeting in de steengroeve, treedt ze toch in 
het huwelijk met de persmagnaat. Na diens 
dood, aan het eind van de film, kunnen Roark 
en Francon zich eindelijk verenigen. De laat
ste scène van de film laat Francon zien, die op 
een werflift langs de gevels van de torenhoge 
Wynand Building naar boven klimt, boven de 
skyline van Manhattan met de McGrawhill 
Building en de Empire State Building uitrijst 
en door Roark wijdbeens op de top van het 
gebouw Wordt opgewacht. De fallische sym
boliek is weinig subtiel en past perfect bij hét 
stereotiepe beeld van de kunstenaar als macho. 
In tegenstelling tot het cliché van de ver- 
wijfde, homoseksuele kunstenaar uit recente 
films én televisiefeuillétons, vormt voor de 
creativiteit van de kunstenaar uit de studio- 
periode zijn viriliteit een belangrijke voor
waarde.
De viriliteit van Cooper in The Fountainhead 
sluit perfect aan bij zijn film-imago, dat in 
grote mate is bepaald door zijn acteerprestaties 
in westerns. Howard Roark verschilt als 
eenzaat niet veel van de westem-helden die 
Cooper vertolkte. Ook Roark is een onafhan
kelijke zwerver die, zonder wortels en zonder 
familiale verplichtingen, beantwoordt aan het 
western-dictum A man’s gotta do, what a 
man’s gotta do. Cooper kondigt in The 
Fountainhead zelfs zijn latere beroemde rol 
uit High Noon (Fred Zinnemann, 1952) aan, 
waarin hij het als sheriff helemaal alleen moet 
opnemen tegen de schurk en in de stad, die 
nochtans in grote mate haar rust en welvaart 
aan hem te danken heeft, niemand vindt op 
wie hij kan rekenen. High Noon is indicatief 
voor een nieuw soort western, waarin de held 
het niet langer moet opnemen tegen de schurk 
om een weerloze gemeenschap te bescher
men, maar voortaan precies ook strijd moet 
leveren tegeneen vijandige, zelfzuchtige, kort
zichtige en dóór hypocrisie overheerste ge
meenschap. [6]
Roark levert een gelijkaardige strijd tegen 
cliënten, aannemers, collega’s, critici en de 
publieke opinie. Maar terwijl High Noon zich 
laat interpreteren als. een anti-McCarthy-fa- 
bel over intolerantie en politieke paranoia, 
wordt in The Fountainhead de samenleving 
op zich als nefast voorgesteld. Het wereld

beeld in deze film is gebaseerd op een strakke 
dichotomie tussen individualisme en collecti
visme. Kunst kan enkel worden gecreëerd 
door autonome, geïsoleerde individuen. Zo
wel Ayn Rand als King Vidor, die reeds in 
The Crowd (1928) de aliënatie van het indi
vidu in de massa indrukwekkend had 
gevisualiseerd, schuiven Howard Roark naar 
voren als een nietzscheaanse Übermensch die 
in zijn verdedigingsrede civilisatie omschrijft 
als het resultaat van de vrijheidsdrang van het 
individu en de grootsheid van de Ameri
kaanse samenleving terugvoert op een 
egoïstisch en individueel streven naar louter 
persoonlijk geluk.
De presentatie van Roark als een eigenzinnig, 
onafhankelijk en miskend genie is echter 
zelfs binnen de normen van de Hollywood- 
kunstgeschiedenis bijzonder problematisch. 
Howard Roark is immers geen schilder of 
dichter, maar een architect, die zijn creatieve 
arbeid enkel kan uitoefenen in overlég of in 
samenwerking met assistenten, technici, in
genieurs, aannemers of cliënten. Ambitieuze 
bouwprojecten zoals de Enright Building of 
de Wynand Building kunnen onmogelijk het 
werk zijn van één individu, maar het resultaat 
van een interactie van talloze betrokkenen. 
Bovendien profileert Roark zich uitdrukke
lijk als een modernistisch architect. In The 
Fountainhead wordt de modernistische 
vormentaal evenwel ontkoppeld van zijn so
ciaal programma en gereduceerd tot een stijl. 
Boek en film sluiten op dit vlak overigens aan 
bij de typisch Amerikaanse receptie van het 
Europese modernisme, zoals deze zich voor 
het eerst concretiseerde in de beroemde door 
Henry Russell Hitchcock en Philip Johnson 
georganiseerde tentoonstelling The Interna
tional Style in het Museum of Modem Art te 
New York in 1932. Alleen gaat de film nog 
een stuk verder: de moderne architectuur 
wordt niet zo maar gepresenteerd als een stijl, 
maar gekoppeld aan de specifieke bestaans
voorwaarden van individuele autonomie en 
isolatie. Hoewel Roark gebouwen ontwerpt 
die door anderen worden gebruikt of be
woond, is hij enkel geïnteresseerd in de artis
tieke genoegdoening die ze hemzelf kunnen 
bezorgen. De utopische potenties van de 
moderne beweging worden dus volledig ont
kend, net als het sociale engagement en de 
linkse overtuigingen van vele van haar be
langrijkste vertegenwoordigers. Het feit dat 
het modernisme zich kon ontplooien in uit
eenlopende maatschappelijke contexten 
(West-Europese sociaal-democratieën, het 
fascistische Italië of de jonge Sovjetstaat), die 
in geen enkel opzicht aanleunen bij het in The 
Fountainhead gecelebreerde maatschappij
beeld, wordt hierbij volledig ontkend. Ook 
architect Howard Roark lijkt door de milde 
Bestierder met bepaalde talenten te zijn uitge
rust opdat hij, zoals Michelangelo, “geheel 
alleen werkend, in staat zou zijn ons de vol
maaktheid te laten zien van de kunst van het 
ontwerp en opdat hij en opdat wij hem veeleer 
hemels dan aards zouden noemen”.

Steven Jacobs
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Marcel Duchamp in travestie
De geitjes riepen: laat ons eerst je poot zien 
zodat wij zeker weten datjij ons lief moeder
tje bent. Daarop legde hij zijn poot op de 
vensterbank en toen zij zagen dat die wit 
was, geloofden zij dat alles wat hij zei waar 
was en deden de deur open. Maar wie kwam 
daar binnen: de wolf!
Gebroeders Grimm, De wolf en de zeven 
geitjes

The artist is only the mother of the work, in 
other words.
Marcel Duchamp, 1949

De Marcel Duchamp die vandaag dé dag 
bekend is bij kunstenaars en critici is .vooral 
de uitvinder van de readymades. Duchamp 
wordt gezien als de ‘vader’ van de 
conceptuele stromingen in de hedendaagse 
kunst. Zijn werk is een.bron van inspiratie 
voor die kunstenaars en theoretici die met 
hun werk morrelen aan de status van het 
kunstvoorwerp binnen dominante visies op 
kunst. Deze kunstenaars ondergraven de sta
tus die voorwerpen krijgen zo gauw ze in de 
institutionele kaders van het museum of de 
galerie getoond worden. Duchamp leeft voor
namelijk voort, zouden we kunnen zeggen; 
in de gedaante van zijn flessenrek of urinoir. 
Er bestaat evenwel nog een andere Duchamp. 
Deze Duchamp resoneert veel zwakker in 
de huidige kunstwereld waarin men nog 
steeds groot geloof hecht aan het genie van 
de kunstenaar. Duchamps reflecties hebben 
niet alleen betrekking op het kunstvoorwerp 
en de instituties waar kunst getoond wordt, 
maar ook op de kunstenaar als maker van 
voorwerpen. De Duchamp die de status van 
de kunstenaar aantast, is diegene die zich in 
travestie aan het kunstpubliek presenteerde. 
In zijn kunstenaarsloopbaan toonde 
Duchamp herhaaldelijk zijn werk onder de 
naam of het beeld van een alter ego. Dat 
alter ego nam consequent de vorm aan van 
vrouwelijke personages: Sarah Bernhardt, 
een portret door de Amerikaanse fotograaf 
Ben Shahn van een deelpachteres, en na
tuurlijk, Rrose Sélavy.
Wat had Duchamp voor met de feminisering 
van zichzelf, of meer in het algemeen, van 
de kunstenaar? Zowel zijn persoon als de 
rest van zijn werk geven geen aanleiding om 
Duchamp als een feministisch kunstenaar 
avant la lettre te zien. De vaak gepubli
ceerde foto waarop we de geklede Duchamp 
zien schaken in het Pasadena Art Museum 
(1963) met de geheel naakte Eve Babitz, 
wekt eerder de indruk dat Duchamp een 
klassieke macho was. Maar blijkbaar on
dersteunde of versterkte zijn mannelijkheid 
een gangbare visie op het kunstenaarschap 
die hij niet deelde. De mannelijke kunste
naar die zich als vrouw voordoet - Duchamp- 
in-drag - kan gezien worden als een reflec
tie op de rol van de kunstenaar, en niet als 
een poging om de rol van de vrouw in de 
kunstwereld op te waarderen. Door zich als 
vrouw te presenteren werpt Duchamp het 
verschil - de tegenstelling? - tussen man en 
vrouw op, een verschil dat blijkbaar bepa
lend is voor de positie die de kunstenaar ten 
aanzien van zijn werk heeft. Hij lijkt de 
opvatting toegedaan dat de kunstenaar in de 
kunstconceptie die hij bestrijdt mannelijk 
is. In welke zin is dat het geval?

De auteursfunctie

In 1942 richtte Duchamp in New York een 
tentoonstelling in van surrealistische kunst. 
Tussen de wanden waarop de schilderijen 
hingen, spande hij een wirwar van draden 
waardoor het zo goed als onmogelijk was 
om de schilderijen te bekijken. Bij deze 
tentoonstelling verscheen ook een catalo
gus, Papers of Surrealism. Op de omslag 
hiervan zien we een muur waarin met de 
schoten van een revolver gaten zijn gesla
gen. In de linkeronderhoek van de omslag 
heeft Duchamp als maker van de tentoon
stelling in vette letters zijn naam gezet. Zijn 
identiteit als maker, als kunstenaar, wordt 
echter in de catalogus provocerend onder
graven. De catalogus bevat 'compensatie- 
portretten’ van hemzelf en van de kunste
naars die aan de tentoonstelling meededen. 
In plaats van de gebruikelijke foto’s van de 
kunstenaars als helden of genieën, wordt elk 
van de betrokkenen door een foto van ie
mand anders gerepresenteerd. Duchamp 
koos voor zichzelf een portret van een ano
nieme vrouw, een deelpachteres gefotogra
feerd door Ben Shahn. Het is opvallend dat 
Duchamp sterk op deze vrouw dijkt. De 
persoon op de foto is dus de maker Duchamp, 
maar toch ook weer niet. Er schort iets aan 
de identiteit tussen maker en afgebeelde 

persoon. Wat dit ‘compensatie-portret’ tot 
een duidelijk geval van travestie maakt, is 
niet dat we de illusie krijgen dat de tentoon
stelling door een vrouw gemaakt is, maar 
dat het hier om een mannelijke kunstenaar 
gaat die zich als vrouw presenteert. Maar 
waarvoor biedt dit vrouwenportret een com
pensatie?
Datgene wat Duchamp met zijn 'compensa- 
tie-portretten' aan de kaak stelt, is de rol en 
de status van de maker van kunstwerken, in 
dit geval ook zijn eigen rol als inrichter van 
de tentoonstelling. Michel Foucaults essay 
Wat is een auteur? helpt mij articuleren wat 
die rol en status is. Ook al formuleert 
FouCault zijn ideeën met name met betrek
king tot de positie van de auteur van ge
schreven teksten, ze zijn evengoed van toe
passing op de maker van beelden. In zijn 
essay gaat Foucault in op de vraag hoe door 
de geschiedenis heen het begrip ‘auteur’ 
gefunctioneerd heeft. De auteur is voor hem 
niet de schrijver van een tekst, maar een 
specifieke functie. Niet alle teksten hebben 
een ‘auteursfunctie’. Zo gauw een tekst een 
auteur krijgt, wordt de tekst een product dat 
iemands eigendom is en dat gestolen of 
toegeëigend kan worden. Pas op een gege
ven moment in de geschiedenis krijgen tek
sten een auteur. Toen teksten of vertogen 
nog geen auteur hadden, werden ze eerder 
gezien als een daad of een gebeurtenis die 
zich afspeelde tussen het heilige en het 
profane. Ook wordt de auteursfunctie niet 
altijd aan hetzelfde soort teksten toegekend. 
Er is een tijd geweest waarin teksten die wij 
nu literair noemen, konden circuleren zon
der dat er enige vraag gesteld werd over de 
identiteit van hun maker. Anderzijds had
den teksten die wij nu wetenschappelijk 
noemen in de middeleeuwen altijd een au
teur nodig. Zulke teksten werden alleen als 
‘waar’ geaccepteerd wanneer ze met de 
naam van een auteur gemarkeerd waren. 
Met een formule als ‘Hippocrates zei’ werd 
de bewering die ging volgen als openbaring 
van de waarheid beschouwd. Vandaag de 
dag heeft een wetenschappelijke tekst geen 
auteursfunctie meer, ook al is er altijd ie
mand die hem geschreven en gesigneerd 
heeft (uitzonderingen daargelaten, zoals die 
van cultfiguren als Jacques Derrida en 
Michel Foucault zelf). De auteursnaam ga
randeert noch eenheid, noch waarheid van 
de tekst.
Foucault komt in zijn essay tot de conclusie 
dat de auteursfunctie precies tegengesteld is 
aan de ideologische status van de auteur. 
Volgens deze ideologie verschilt de auteur 
van gewone mensen die teksten of beelden 
produceren: hij is de geniale schepper van 
een onuitputtelijke wereld van betekenis
sen. Zo gauw een auteur zijn pen op papier 
zet, beginnen de betekenissen zich te ver
menigvuldigen en krijgen zijn lezers een 
onbegrensde rijkdom aangeboden. In de 
praktijk van de letterkunde (en kunstge
schiedenis) krijgt de auteur echter een func
tie toebedeeld die haaks staat op de auteurs- 
ideologie. “De werkelijkheid is heel anders: 
daar is de auteur helemaal geen onbegrensde 
bron van betekenissen die een literair werk 
zouden Vullen; de auteur gaat niet aan een 
werk vooraf, hij is een specifiek functioneel 
principe, waarmee men in onze cultuur in
perkt, uitsluit en keuzen maakt; kort gezegd, 
waarmee men in onze cultuur de vrije circu
latie, manipulatie, compositie, decompositie 
en recompositie van betekenissen belem
mert. Wanneer wij gewend zijn om de au
teur voor te stellen als een genie, als een 
eeuwigdurende stroom van vindingrijkheid, 
dan is dat omdat wij hem in werkelijkheid 
als het tegendeel laten functioneren [...]. De 
auteur is daarom een ideologische figuur 
waarmee men onze angst voor vermenig-. 
vuldiging van betekenis bezweert”. [1] De 
auteursfunctie is in onze cultuur zo belang
rijk, vanwege de angst die men heeft voor 
ongekende betekenismogelijkheden. De 
auteur is de remedie tegen taal- en beeld- 
angst. Het is de principiële meerduidigheid 
van taal en peelden, de wildgroei aan bete
kenissen die steeds weer dreigt, die als on
verdraaglijk wordt ervaren en die door de 
auteursfunctie wordt bezworen.

De kunstenaar als kunst

Vele jaren voordat Foucault het principe 
van de auteursfunctie analyseerde, had 
Duchamp er al in de praktijk van zijn kun
stenaarschap reflecties over losgemaakt. Zijn 
alter ego’s zaaien steeds weer verwarring 
over wie nu de maker is van de werken die 
aan Duchamp worden toegeschreven. Vraag 
blijft waarom hij voor vfouwelijke in plaats 

van mannelijke alter ego’s koos?
Duchamp had zich allang voordat hij zijn 
‘compensatie-portret’ publiceerde als vrouw 
aan het kunstpubliek gepresenteerd, name
lijk toen hij zich in 1920 door Man Ray als 
Rrose Sélavy had laten fotograferen. De 
naam vanuit vrouwelijke personage is een 
woordspeling op de zin ‘Eros, c’est la vie’, 
oftewel ‘Eros, dat is het leven’. Man Ray 
fotografeerde Duchamp alias Rrose in ver
schillende poses en outfits, maar steeds vol
gens de toen geldende codes voor vrouwen 
om zo mooi en aantrekkelijk mogelijk te 
lijken. Kleding, make-up, sieraden, oogop
slag en de soft focus-techniek dragen stuk 
voor stuk bij aan het beeld van Duchamp als 
verleidelijke, geobjectiveerde vrouw.
In de j aren die daarop volgen, gaat Duchamp 
ertoe over om ook werken van hem met haar 
naam te signeren. Zij is de auteur, de kunste
naar want we zien haar handtekening, maar 
hij heeft haar in het leven geroepen. Rrose is 
dus niet zomaar een pseudoniem, maar een 
heuse travestie-act. Bij een pseudoniem is 
het immers doorgaans niet de bedoeling dat 
men weet wie erachter schuilgaat. Een pseu
doniem moet de ware identiteit van de per
soon in kwestie verhullen. Bij travestie is 
het echter van essentieel belang dat men 
zich bewust is van het verschil tussen beide 
identiteiten, tussen degene die vertolkt en 
degene die vertolkt wordt. Een travestiet 
waarvan je niet doorhebt dat hij of zij een 
travestie-act uitvoert, dat wil zeggen ie
mand anders aan het vertolken is, is geen 
goede travestiet. Die slaat door van het 
vertolken van de ander naar het zijn van de 
ander. De aantrekkelijkheid van travestie is 
juist dit tussengebied waarin iemand noch 
de een, noch de ander is, of juist beide 
tegelijkertijd. Travestie is een ruimte van 
mogelijkheden waarin iemand nog niet vast
gepind is op een of andere identiteit. Traves
tie is een vrijplaats buiten de symbolische 
orde waarin categorieën en onderscheidin
gen niet meer vastliggen. Travestie is geen 
overgang naar een andere identiteit, naar 
een ander geslacht, maar het is een tussen
ruimte waar bestaande definities, identiteiten 
en gefixeerde onderscheidingen buiten spel 
zijn gezet. [2] Nieuwe identiteiten kunnen 
aldus ontstaan. Travestie is in die zin een 
vorm van cultuurkritiek.
Travestie is ook iets heel anders dan 
androgynie. Duchamp geeft met de Rrose- 
foto’s en -handtekeningen niet te kennen 
dat hij zich half man, half vrouw voelt. 
Rrose is een andere persoon en geen identi
teit die zich in hem schuilhoudt. Op de rand 
van de Rotative demi-sphère (1925) die zich 
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in het Philadelphia Museum of Art bevindt, 
staat een tekst waaruit dat nadrukkelijk blijkt: 
“Rrose Sélavy et moi esquivons les 
ecchymoses des exquimaux aux mots 
exquis”. Vanwege de vele assonanties en 
alliteraties kan deze zin niet adequaat in het 
Nederlands worden vertaald. Letterlijk be
tekent hij: ‘Rrose Sélavy en ik ontwijken de 
kneuzingen van de eskimo’s met uitzonder
lijke woorden’. De assonanties en alliteraties 
in het Franse origineel hebben als effect dat 
er een eenheid ontstaat tussen de twee per
sonen waar het hier om gaat (Rrose en 
Duchamp). De omkering binnen de 
assonantie en alliteratie (‘exquimaux aux 
mots exquis’) drijft de eenheid evenwel 
weer uiteen. En zoals Amelia Jones in haar 
voortreffelijke studie Postmodernism and 
the En-gendering of Marcel Duchamp 
beargumenteert, geeft deze frase in gram
maticale zin aan dat Rrose geen deel van 
Duchamp is, maar als ‘ander’ beschouwd 
moet worden. [3] Duchamp als spreker valt 
hier nadrukkelijk niet samen met Rrose over 
wie hij spreekt.
Maar als Duchamp enerzijds achter de 
auteursfunctie Rrose schuilgaat, en Rrose 
anderzijds toch als een ander, los van 
Duchamp, gezien moet worden, is de vraag, 
in welke zin de kunstenaar ‘Duchamp’ van 
de kunstenaar ‘Rrose’ verschilt. Dé onderti
tel van het beroemde miniatuurmuseum dat 
reproducties van Duchamps werken bevat, 
de Boïte-en-valise (1941), helpt ons op weg 
om deze vraag te beantwoorden. De onder
titel luidt de ou par Marcel Duchamp ou 
Rrose Sélavy ( ‘van of door Marcel Duchamp 
of Rrose Sélavy’). Deze bewering bevat 
tweemaal twee keuzemogelijkheden waar
van de tweede inmiddels vertrouwd is. De 
uniciteit van het kunstenaarschap van 
Duchamp wordt ondergraven door de 
inwisselbaarheid met een andere persoon, 
de vrouw Rrose Sélavy. De eerste keuze
mogelijkheid lijkt echter een antwoord te 
geven op de vraag die Foucault veel later 
pas formuleerde als: “Wat is een auteur?” 
Het voorzetsel ‘par’ suggereert dat de Boîte 
door de twee (of één van de twee) auteurs 
gemaakt is. Het voorzetsel ‘de’ zegt niet 
meer dan dat het werk van de twee auteurs 
(of één van de twee) vandaan komt. Het is 
weliswaar door hen/hem/haar de wereld in 
gestuurd, als een soort gift volgens Amelia 
Jones, maar ‘het werk’ kan niet met 
Duchamp/Rrose als het beginpunt ervan 
worden vereenzelvigd.
Wanneer we Duchamp en Rrose niet als co
auteurs beschouwen, maar als auteurs met 
een verschillende rol of status kunnen we ze
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Marcel Duchamp

als volgt van elkaar onderscheiden. 
Duchamp is de kunstenaar als subject, als 
uniek beginpunt. De betekenis van zijn 
werken kan slechts begrepen worden in 
termen van hun origine. Kortom, hij be
kleedt de auteursfunctie. De auteur Rrose 
daarentegen is de kunstenaar als object, als 
verleidelijk beeld, als fetisj. Deze geobjec
tiveerde kunstenaar heeft geen zeggenschap 
over de betekenis van haar werken, maar 
stuurt ze slechts de wereld in. Duchamps 
travestie-act is volgens deze interpretatie 
een kritiek op de dominante visie die kunst
werken een auteursfunctie toekent. Hij heeft 
Rrose Sélavy in het leven geroepen om zich 
te ontdoen van zijn status als auteur.

V aderkunstenaars / Moederkunstenaars

De kunstenaar is slechts de moeder van het 
werk, zei Duchamp tijdens een rondetafel
gesprek in 1949 in het San Francisco Mu
seum of Modem Art. Met deze uitspraak zet 
hij zich af tegen de visie volgens welke de 
verhouding tussen de kunstenaar en zijn 
voorwerpen begrepen kan worden als een 
relatie tussen een vader en zijn kinderen. De 
ironie wil echter dat Duchamp in de afgelo
pen decennia regelmatig als de ‘vader’ van 
de hedendaagse kunst wordt voorgesteld. 
Cleve Gray formuleerde Duchamps positie 
als vader op veelzeggende wijze: “Duchamp 
is the father of contemporary esthetic attitu
des [...]. His achievements have been and 
will undoubtedly continue to be the seminal 
influences in this century’s art”. [4] Het 
woord ‘seminal’ is in deze context goed 
gekozen. Het bevat de latijnse stam semina 
wat ‘sperma’ betekent. Met dit zaad, zo lijkt 
Gray te zeggen, is een nakomelingschap 
van op de vader gelijkende volgelingen in 
het leven geroepen. De beeldspraak legt alle 
activiteit bij vader Duchamp, of bij dekiem- 
kracht van het door hem gezaaide zaad. In 
zijn werken maar ook in latere generaties 
kunstenaars leven zijn ideeën voort.
Duchamp zelfheeft zich echter juist keer op
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keer tegen zo’n voorstelling van zaken af
gezet. Voor hem is niet de maker van het 
werk bepalend voor de betekenis van het 
werk, maar de kijker: “I do believe in the 
mediumistic role of the artist. What’s written 
about him gives him a way of learning about 
himself. The artist’s accomplishment is 
never the same as the viewer’s interpretation. 
When they explain all those documents in 
the Green Box, they are right to decide what 
they want to do with it. À work of art is 
dependent on the explosion made by the 
onlooker. It goes to the Louvre because of 
the onlooker”. [5] Volgens Duchamp heeft 
de kunstenaar niet meer zeggenschap over 
het kunstwerk dan de kijker, ook al heeft de 
kunstenaar het werk gemaakt. De kunste
naar is slechts een soort ‘medium’, een 
bemiddelaar of doorgeefluik. Zo gauw het 
werk is gemaakt, is de kunstenaar tot een 
kijker temidden van andere kijkers gewór
den.
Wanneer hij stelt dat de kunstenaar niet 
meer dan een moeder van het werk is, pro
beert hij de exclusieve zeggenschap te ont
krachten die vaderkunstenaars over hun werk 
menen te hebben. De vaderkunstenaar denkt 
dat hij zichzelf in zijn werk reproduceert. 
De kern van het kunstwerk is volgens deze 
visie ook aanwezig in de kunstenaar, alsof 
het om een DNA-structuur gaat die nako
melingen met hun vader gemeen hebben. 
Moederkunstenaars (zoals Duchamp) hoe
ven zo’n identiteit tussen hun werk en hen
zelf niet te claimen. Zij weten dat zij het 
werk hebben voortgebracht en daarom is 
het voor hen niet nodig om ook nog eens op 
de gelijkenis of de identiteit te hameren 
tussen hen en wat ze voortgebracht heb
ben. [6]
Deze twee visies op betekenisproductie 
worden weerspiegeld in de twee woorden 
die het Engels kent voor voortplanting: 
reproduction en procreation. Terwijl 
reproduction de nakomeling, het voortge
brachte werk, voorstelt als een herhaling 
(re-) van wat al was, is deze met de uitdruk

king procreation slechts een voortbrengsel 
of nakomeling, zonder dat er aanspraak ge
maakt wordt op gelijkenis of identiteit tussen 
maker en product. Met Duchamp kunnen we 
nu zeggen dat visies op betekenisproductie in 
termen van ‘reproductie’ de beleving van de 
vader uitdrukt, terwijl visies op betekenis
productie in termen van ‘procreatie’ de be
leving van de moeder uitdrukt.
Duchamps voorstelling van zichzelf als ‘moe
der’ van zijn werk kan het best in retorische 
termen begrepen worden. Wanneer het pro
ces van creativiteit en betekenisproductie als 
reproducerend wordt gezien, wordt de na
druk gelegd op de gelijkenis of identiteit 
tussen subject en product van representatie. 
De relatie tussen kunstenaar en werk is dan 
metaforisch. Maar Duchamp zag zichzelf 
als moeder van zijn werk en daarmee be
pleitte hij dat het werk van de kunstenaar 
een vorm van procreatie is. Wanneer creati
viteit en betekenisproductie als een vorm 
van procreatie worden beschouwd, impli
ceert dat geen gelijkenis of identiteit maar 
continuïteit of contiguïteit tussen subject en 
product van representatie. De relatie tussen 
kunstenaar en werk is volgens deze voor
stelling van zaken metonymisch. [7]

De schijndood van de auteur

Foucault was er eind jaren ’70 van over
tuigd dat de auteursfunctie op z’n laatste 
benen liep. De auteur of kunstenaar hoort bij 
de burgerlijke 18de en 19de eeuw, het tijd
perk van individualisme en privé-eigendom. 
Hij voorzag dat de auteursfunctie aan het 
eind van de 20ste eeuw verdwenen zou zijn. 
Eerder had Roland Barthes de auteur al op 
theoretische in plaats van historische gron
den doodverklaard. In zijn essay De dood 
van de auteur snijdt Barthes ieder verband 
tussen een tekst en de maker ervan door. Hij 
doet dit aan de hand van eén verhaal dat over 
travestie gaat, Balzacs novelle Sarrasine 
waarin een castraat zich als vrouw ver
kleedt. Barthes stelt de vraag waar de be

schrijvingen van deze act als vrouw van
daan komen, aan wie ze moeten worden 
toegeschreven. Is het de held van het ver
haal, die er de voorkeur aan geeft de castraat 
achter de vrouw niet te herkennen? Is het de 
man Balzac wiens persoonlijke ervaringen 
mét vrouwen inzicht verschaffen in ‘de 
vrouw’? Is het de schrijver Balzac die lite
raire, conventionele opvattingen over vrou
welijkheid uitdraagt? Is het romantische 
psychologie ten aanzien van de vrouw of 
universele wijsheid? Het antwoord van 
Barthes op deze vragen is kort en krachtig: 
“We kunnen het hooit weten, om de goede 
reden dat schrijven de vernietiging van ie
dere stem, van ieder beginpunt met zich 
meebrengt. Schrijven is dat gecastreerde 
(geslachtsloze), dat samengestelde, die per
versiteit, waarin onze subjectiviteit ver
dwijnt, het zwart-en-wit waarin iedere iden
titeit verloren raakt, te beginnen met de 
identiteit van het lichaam dat schrijft”. [8] 
Het is veelbetekenend dat Barthes, net als 
Duchamp, een geval van travestie gebruikt 
om de auteur dood te verklaren. En de 
onduidelijkheid of verwarring die het ge
volg is van travestie, is in het verhaal van 
Balzac een verwarring in het kwadraat, aan
gezien het de travestie van een castraat 
betreft. Geslachtsidentiteit wordt hier in het 
kwadraat kortgesloten. Maar voor Barthes 
is Balzacs personage Sarrasine, de castraat 
in travestie, uiteindelijk een narratieve uit
werking yan de status van de tekst. Ook de 
tekst is geslachtsloos, gecastreerd of los
gesneden van een gefixeerde origine ervan. 
De tekst is voor hem een 'tussengebied', 
vergelijkbaar met travestie. De tekst be
hoort niemand toe, kan aan niemand toege
schreven worden. Duchamp heeft met zijn 
vrouwelijke alter ego’s precies deze los
gesneden status voor zijn werken proberen 
te bewerkstelligen. Maar gezien het voet
stuk waarop hij - als kunstenaar - vandaag 
de dag staat, is hij daar niet in geslaagd.

Ernst van Alphen
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De mythografische machine
Oh dieux, il est un Dieu.
Victor Hugo

Die SprecherderExistenz bewegen sich auf 
heroisierende Mythologie zu, auch wo sie es 
nicht bemerken.
Theodor W. Adomo

1.
Een kunstenaar is een fictieve figuur. Indien 
deze zin niet geponeerd wordt als een artis
tieke slogan, of als een gratuite zelf-paro- 
die, indien deze zin de aanzet blijkt te zijn 
van een opstel over de pragmatiek van het 
spreken van de moderne kunst, dan zou hij 
vanuit een metafoor moeten vertrekken of 
een belediging moeten beogen. Ik zal pro
beren aan te tonen dat deze zin noch 
metaforisch, noch beledigend is. Ik zal im
mers bedingen dat de kunstenaar altijd al 
een schemerachtige rol vervuld heeft bin
nen de Westerse traditie, maar dat het pas 
binnen de historische categorie ‘moderni
teit’ is, dat de kunstenaar de taak werd 
toegemeten datgene te assumeren wat hij tot 
dan toe had uitgebeeld.

2.
In het begin was er niets. Het is ondoenlijk 
om hier, al was het maar één stap, vooruit te 
komen, hier voorbij te geraken, hier over te 
geraken. ‘Hier voorbij’: waarvoorbij?Gram- 
maticaal gesproken kan ‘begin’ zelfs niet 
eens door een substantief worden uitge
drukt, het is de bij uitstek werkwoordelijke 
term: het begin moet altijd nog beginnen. 
Het enige wat omtrent het begin kan worden 
gezegd, is dat het begint. ‘Beginnen’ is de 
werkende vorm van het ‘er is’, het es gibt, 
het il y a. ‘Wat’ en ‘hoe’ en ‘waar’ zijn 
categorieën die geen vat hebben op het 
begin; er is nog geen ‘wat’, nog geen ‘hoe’, 
nog geen ‘waar’, alles moet nog beginnen. 
Dit is, erg summier, erg onnauwkeurig en 
erg a posteriori, de precaire positie van de 
mythograaf. Zelfs wanneer we, vanuit een 
scheve eruditie, het verhaal van de 
mythograaf (mythos: ‘verhaal’) als een 
oorsprongsfantasma zouden wegwuiven, of 
sluwer nog, zijn precaire positie vacant zou
den verklaren via de zelfopheffing van de 
referentiële illusie, dan nog blijven we zit- 
ten, ten eerste, met de buitenissigheid van 
het verhaal zelf [11, 'ten tweede, niet de 
Vacatuur van de illusie.

3.
In den beginne was er geen enkel wezen, 
niets of niemand was er te zien, er was ook 
niets of niemand die keek, die iets kon zien, 
of die iets kon bekijken dat uit het niets te 
voorschijn zou kunnen komen om bekeken 
te worden. Er was geen blik, geen blikpunt 
en geen horizon. In den beginne waren er 
geen getuigen. Het sermo mythicus (het ‘my
thische discours’) kan dus geen relaas zijn. 
De mythograaf is een getuiger die geen ge
tuige is. Vandaar de totale afwezigheid van 
subjectiviteit in de mythe. Niet enkel is de 
spreker van het gesprokene (de ‘énonciateur’ ) 
de facto afwezig in de cataloog van de 
mythologische overleveringen, de jure is de 
afwezigheid van de spreker van de mythe 
zelfs te beschouwen als de differentia 
specifica van het mythische spreken. Hoe 
tegendraads deze stelling ook moge klinken 
voor het heersende easy listening van het 
psychologisme [2], ten opzichte van de iden
titeit van de góden of hun minder vermake
lijke substituten is deze stelling niet eens 
tegendraads maar ronduit desastreus. De ver
plichte afwezigheid van het ik-hier-nu in de 
énonciation van de mythe impliceert immers 
een ontruiming van de referentialiteits- 
aanspraken van de actantiële figuren van het 
Verhaal zelf. [3] Simpel gezegd, en daar
door ook eenzijdig: de góden en de demo
nen en de helden verliezen het gezicht; het 
zijn spoken in een (sub-)logische machine, 
in een machine die alsmaar hetzelfde zegt 
met andere woorden.
De mythe is een kosmische drukmachine 
(waarbij ‘kosmisch’ de allure krijgt van een 
SF-epitheton). In tegenstelling tot de alle
daagse, commercieel beschikbare printer 
die in-gevoerde bytes omzet in uit-gevoerde 
karakters (letters), is de kosmische printer 
een apparaat dat hetzelfde omzet in telkens 
iets anders. De mythe, als kosmische ma
chine, configureert de onherleidbaarheid van 
de chaos tot de orde van het verschil. Voor 
dergelijke ordening gebruikten de oude 
Grieken de term ‘kosmos’; kosmos van 
kosmeó: het regelen van de kwestie, het 
schikken en beschikken, het verordenen en 
het rekenen; ‘kosmos’ is een (geordende) 
wereld maar ook een staatsorde en zelfs de 

mensheid; een ‘kosmos’ is terzelfder tijd 
een verhaal en een gebruiksaanwijzing. Als 
kosmische printer drukt de mythe geen ver
slagen af, geen processen-verbaal, geen 
gegevens - geen gegevens, inderdaad, noch 
omtrent het gebeurde, noch omtrent het 
gebeuren, noch omtrent wat gaat gebeuren. 
De mythe print axioma’s uit. Begrepen als 
‘verhaal’ benadert zij met verbijsterende 
precisie wat wij een axioma-stelsel noe
men. Om die reden noemde ik de mythe een 
kosmische drukmachine: ze is de enige vol
komen geslaagde algoritmische machine dié 
wij tot hiertoe ontwikkeld hebben.

4.
We zouden kunnen vermoeden dat dit auto- 
genetische apparaat zijn werking manifes
teert in een soort kosmische ruis, een onop
houdelijk, monotoon en daardoor huive
ringwekkend (tremendum) ‘gezoem’. [4] 
Deze veronderstelling kan slechts gedic
teerd zijn door sentimentele voorstellingen 
van verglijding en versmelting, van één
wording en Aufhebung, sentimenten die 
Freud, met de boosaardige blik van de ken
ner, als ‘oceanisch’ bestempelde. [5] Te
genover het onpeilbare ruisen van derge
lijke oceaan, hoe huiveringwekkend ook, 
klinkt de stem van de mythe schril en stac
cato; en als we deze akoestische metafoor 
dan toch willen aanhouden, dan kunnen we 
beter gewagen van de mythe als een rate
lend weefgetouw, eerder dan als een neu
riënd engelenkoor. Het uit-printen of het 
uit-schrijven van de differentie van het- 

•zelfde is immers geen taak voor gevoelige 
zielen, zelfs niet eens voor een primitieve of 
primordiale verwondering, integendeel, het 
differentiëren van het indifferente is hak- 
werk: de oorverdovende arbeid van het uit
snijden, het uitkerven van de ledematen 
(articuli) van de kosmos. Deze oorverdo
vende ingreep is, als greep op de wereld, een 
kosmetische ingreep in de exact tegenge
stelde betekenis die wij aan de term 
‘cosmetische ingreep’ toekennen. De 
kosmetische ingreep snijdt het gezicht van 
de góden uit op dezelfde manier als een 
16de-eeuwse lettersnijder letters snijdt. De 
uitsnijding van de letter maakt de letter, ze 
snijdt de letter zijn karakter. Het karakteri
seren yan de letter wil zeggen dat hij zó is, 
én niét zoals de anderer letters zijn. De 
kosmetische letters of karakters zijn de na
men van de góden. De namen van de góden 
Zijn de gezichten van de góden. Dat ‘de 
góden hun gezicht verliezen’ ten gevolge 
van de ontruiming van de referentialiteit 
van de mythe is dus inderdaad een simplifi
catie. Het beschamende gezichtsverlies van 
de góden blijkt, nu, het onwaarschijnlijke 
complement te zijn van het verkrijgen van 
een gezicht. Het lijkt erop dat de góden die 
kosmetische wezens zijn, die door het ver
werven van een naam, hun aanspraak op 
aanspreekbaarheid verliezen.

5.
In het geroep op de góden, in het smekén en 
het bidden, herkennen we hun indifferente 
onaanspreekbaarheid. Hoe er ook geroepen 
wordt: ‘Oh, gij grote God X’, of: ‘Ach, gij 
goede God Y’, het enige antwoord is ‘X +Y‛ ; 
de enige repliek is nu eens ‘X’, en dan weer 
‘Y’.
“Aussi voit-on Ignace [Ignatius van Loyola] 
[...] attendre, surveiller les motions, les 
noter, les comptabiliser, s’acharnant à les 
provoquer, s’impatienter même de ce qu’el
les ne parviennent pas à constituer une mar
que indubitable. Il ne reste qu’une issue à ce 
dialogue où la divinité parle [...] mais ne 
marque pas: c’est de faire de la suspension 
même de la marque un signe ultime. Cette 
dernière lecture, fruit final et difficile de 
l’ascèse, c’est le respect, l’acceptation 
révérentielle du silence de Dieu, l’assenti
ment donné, non au signe, mais au retard du 
signe.” [6]
Het zwijgen van de góden, het uitblijven 
van enig teken (van instemming of zelfs van 
weigering), ligt vervat in de onbevraag- 
baarheid van de naam. Vreemde ceremo
niën zijn opgevoerd omwille van dit zwij
gen, vreemde ceremoniën en vreemde de
voties. In het samen troepen rond de onmo
gelijkheid van het vragen, wordt de naam 
gevierd als geheim en bezongen als myste
rie. Maar als de naam al een geheim zou zijn, 
dan is hij een publiek geheim; de naam is 
een geheim dat niets, anders doet dan grijn
zen. Nomen numen: ‘de naam is de god
heid’. Een godheid verschijnt maar door te 
verdwijnen, zijn verschijning (‘theofanie’) 
is een hemelvaart, dit wil zeggen: een uit
vaart in de diepten van de hemelen, of, wat 

in feite een ander beeld is voor dezelfde 
afwezigheid, in de nachtelijke donkerte van 
het ‘sublieme niets’. Aan zijn verbijsterde 
aanbidders geeft de godheid slechts een 
knipoog, of een opgestoken vinger, een 
numen: een hoofdknik in het Nederlands en 
een neuma in het Grieks. Die hoofdknik is 
zijn naam: nomen numen, het nul-de teken 
van de kosmetische spraak.

6.
Een naam, en in eerste instantie een goden
naam, is een letter, en we weten ondertussen 
dat die letter een gezicht is. Deze gezichten 
(karakters) hebben, zoals de fonemen van 
een taal, zelf geen betekenis, geen speci
fieke semantische waarde; het zijn geen 
tekens, het zijn figurae. Figuren, en met 
figuren bedoel ik de substantieloze vorm
verschillen van Hjelmslev, zijn differenties. 
Scherper nog, figuren zijn geen differenties, 
ze zijn er niet, zelfs niet eens zoals de 
kantiaanse noumena, die er ook al niet zijn; 
ze kunnen niet eens, zoals hun kantiaanse 
verwanten, te voorschijn komen. Figuren 
figureren het verschil, ze figureren het ver
schil tussen het ene iets dat te voorschijn 
komt en het andere. Ze belichamen dit ver
schil niet (ze hebben geen substantie), ze 
veroorzaken dit verschil niet (het zijn geen 
agentia). Figuren figureren, dit wil zeggen 
dat ze uitsparingen uitsparen tussen het ver
schil van de verschillende tekens. Figuren 
rateren met een derridiaanse rature de ma
nifestatie van het spreken [7], ze strepen of 
door-strepen de gestreepte tekens. Tekens 
zijn per definitie en bij uitstek gestreept: 
niet enkel kunnen ze zichzelf slechts mani
festeren via de streep van hun altijd al ‘ne
gatieve verschil’, daarbij komt nog dat ze 
via dit waardeloze verschil datgene afbake
nen of bepalen wat ze uit zichzelf niet heb
ben: een (semantische) waarde. Bekijken 
we die talige manifestaties of gedaanten 
even als betekenis-operatoren, of nog smaller 
en specifieker, als predicaten: beminnen/ 
verwekken/baren/verwant zijn/vermoorden/ 
verslinden/verwonden/bestelen/schenken/ 
helpen/...; even zoveel syntagmatische ar
ticulaties van het mythische discours. Stel
len we dergelijke predicerende functies voor 
als [9,], dan schuiven de goddelijke letters 
(de letters die góden zijn, of helden, of 
demonen) zich als de sporten van een klim- 
rek (scandere: ‘klimmen’) tussen de 
narratieve functies van het verhaal: [A (p B], 
[B(p2C],[C(p3D],...

“Hrimfaxi heet 
die voor de heilige góden

. uit het Oosten aanvoert de nacht, 
des morgens druipen 
druppels van zijn bit

vandaar komt de dauw in de dalen.” [8]

Vanuit het wonderlijke scanderen van het 
énoncé, een scanderen dat ik beschreef als 
een kosmetische articulatie, heb ik de 
algoritmische machine ingevoerd als meta
foor voor het sermo mythicus. De ‘machine’ 
is echter een bijzonder weerbarstige meta
foor: “If we know the machine, everything 
else, that is, its movements, seem to be 
completely determined,” zo probeert 
Wittgenstein vat te krijgen op “de machine 
als symbool van de manier waarop zij werkt”. 
Een gevoel van filosofische overmacht be
kruipt hem als hij het bewegen van de ma
chine slechts kan ontcijferen als “de moge
lijkheid van beweging”, een onvermogen of 
een onbehagen dat hij vergelijkt met “een 
primitief’ die conclusies probeert te trekken 
uit een “geciviliseerd” discours: “As if it 
were not enough for the movements in 
question to be empirically determined in 
advance, but they had to be really - in a 
mysterious sense - already present. And it is 
true: the movement of the machine-as- 
symbol is predetermined in a different sense 
from that in which the movement of any 
given actual machine is predetermined”. [9] 
Indien de góden niet spreken, dan is dit niet 
omdat ze—op een mysterieuze wijze - niets 
te zeggen hebben, dan is dat omdat ze - op 
een publieke wijze - mogelijk maken dat er 
gesproken wordt.

7.
Als de godheid zwijgt, luisteren zijn aanbid
ders. In isolerende cellen samengeplooid tot 
geïsoleerde oren, of, op hoge bergen, sa
mengetrokken in onbeduidende cenakels, 
trachten de aanbidders de betekenisloze let
ters van de naam te bewegen tot spraak. ‘X’ 
roepen ze, of ‘ Y’, en de letters grijnzen terug 
als een ondoorgrondelijke letterkast. Op die 
manier moet het gerucht ontstaan zijn om

trent de waarheid. De mythische spraak 
maakt echter zelf geen aanspraak op wat 
waar is en wat onwaar; als algoritmische 
machine ratelt zij het onvermijdelijke af, 
ongehinderd door welke vorm van contin
gentie ook. [10] Waarheid is dus niets an
ders dan een theologische behoefte - de 
behoefte, namelijk, om achter de onvermij
delijkheid van de mythe een aanspraak te 
ontdekken die spreekt. Een sprekende aan
spraak die zou moeten onthullen of openba
ren wat de letters willen zeggen, wat de 
namen noemen, in ‘t kort, wat de góden te 
maken hebben met de dingen. Ongeacht de 
veelkleurigheid van de theologische wen
dingen, blijft het aandringen op het waar
zeggen van de letters het obsessieve leid
motief; en om deze obsessie te illustreren 
komt de Gnosis, als bijzonder verdichte 
vorm ervan, hier goed van pas: “Hierna 
volgt de opsomming van de ledematen van 
deze mystieke gestalte, van het hoofd tot 
aan de voeten, inclusief haar geheime naam, 
dit zijn niets anders dan combinaties van de 
eerste en de laatste letter van het alfabet, 
vervolgens van de tweede letter en de voor
laatste, en zo verder in deze volgorde. Want 
voor Markos installeert het alfabet, zo, in 
zijn totaliteit, de mystieke gestalte van de 
waarheid, een gestalte die hij - volledig in 
overeenstemming met de Joodse terminolo
gie van het ‘Lichaam van de Schechina’ - 
als het ‘Lichaam van de Waarheid’ (sóma 
tès alètheias) aanduidt...” [11]
In het mystieke oxymoron, ‘het lichaam van 
de waarheid’, wordt in formule-vorm vastge
legd hoe het aandringen op een antwoord en 
de onmogelijkheid van de vraag elkaar voort
durend opheffen. V anuit de onbepaalbaarheid 
van deze opheffingsprocedure ontstaat de 
theologische veelkleurigheid, maar vanuit 
dezelfde onbepaalbaarheid laat de theolo
gische behoefte zich kennen als een bizarre 
behoefte. Het heeft immers geen zin deze 
onbepaalbaarheid te willen verbergen ach
ter logische eufemismen: homoiósis of 
adaequatio, het gelijk-richten of -schakelen 
van woorden en dingen, blijft een bizarre 
obsessie. Bizar is het immers, gegeven het 
uitkerven of het klieven van de wereld tot 
een gekloven kosmos, tegelijk de aldus ge
kloven kosmos te bevragen over de waar
heid van de kloof. De góden en de helden en 
de demonen zijn geen uitspraken die moeten 
worden verklaard, geen stemmen die moeten 
worden getoetst en begrepen op hun waar
heid, het zijn, zoals we al zagen, ‘uitspa
ringen’ in de spraak. Met ‘uitsparing’ wordt 
hier dus niet verwezen naar mystieke hiaten, 
of naar theologische gapingen die het licht 
van de waarheid zouden opzuigen tot een 
geheim; met ‘uitsparing’ wordt verwezen 
naar het noodzakelijke negatief van de letters 
van de ABC-machine, de 1,2,3,-machine, 
samengevat, naar het Wittgensteinse a priori 
van de ‘machine’ als onbespreekbare voorlo
per van elke mogelijke machine.

8.
Het lijkt erop dat wij de mythograaf, de 
precaire figuur waarmee we het verhaal 
over de mythe hebben aangevat, uit het oog 
verloren zijn. Terwijl de theoloog het hoge 
woord voert wanneer hij de mythograaf 
beschrijft als zijn enigszins wilde, en, in
dien hij eerlijk is, als zijn ronduit infantiele 
collega, hebben wij de theoloog opgevoerd 
als een mantieker. ‘Theomantiek’ is vol
gens het woordenboek: “het waarzeggen 
aan de hand van de antwoorden van orakels 
waarvan men aanneemt dat ze goddelijk 
geïnspireerd zijn”. In de split brain-percep- 
tie van de theoloog is de mythograaf ófwel 
een fantaserende barbaar, ófwel een orakel. 
Het een of het ander: ófwel hebben we te 
maken met een goddelijke raadgeving (een 
Wet), ófwel met een heidens gedicht. Het 
een of het ander, Wahrheit of Dichtung, 
iedereen kan al van ver zien dat dit slecht 
moet aflopen, iedereen merkt dat dit een 
pover verschil is, een plat perspectief. Laten 
we aannemen dat de theoloog de platheid 
van zijn eigenhandig ingevoerde tweedeling 
doorheeft maar dat hij die probeert toe te 
dekken met onhandige beleefdheids
formules. Laten we zelfs aannemen dat hij 
daarom de mythograaf bejegent als een his
toricus van de oude school [12], of mis
schien als een natuurkundige die allego
rieën schrijft [13], of, nog een derde 
beleefdheidsformule, als een moralist met 
een bijzonder beeldrijk taalgebruik (Minerve 
est la Prudence et Vénus la Beauté). Maar 
ondanks de categoriale distincties van de 
wellevendheid, ondanks de aanspreektitels 
van ‘Dichter’, ‘Historicus’, ‘Filosoof [14], 
blijft de theoloog een ‘tolk’ die zich aanstelt
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tegenover de mythograaf als ‘schrijver’. Dit 
zijn, deze keer, geen termen van welwil
lendheid of van bienséance, deze termen 
zijn, voor zover mogelijk, semantisch ern
stig te nemen. De mythograaf schrijft verha
len, de theoloog verklaart (exègètès) de 
waarheid; de mythograaf snijdt letters, de 
theoloog interpreteert hun betekenis. Laten 
we de theoloog vergeten, laten we ons con
centreren op de activiteiten van de 
mythograaf.

9.
Het sermo mythicus is een veelbewogen 
discours, dit is wel het minste wat kan 
gezegd worden omtrent het over en weer 
geloop (dis-cursus) van de mythische we
zens. Goden, helden en demonen zijn 
verwikkeld in een tumult dat slechts in 
hyperbolische veldslagen kan worden uit
geraasd. Maar nog dreigender dan het ge
weld en het bloed zijn de stemmingen van 
de góden: niet enkel bedriegen en bedreigen 
ze elkaar, vervloeken en belasteren ze el
kaar, maar futiliteiten wekken hun toom op 
en om de haverklap veranderen ze van kamp, 
van richting, van gestalte. Het zijn jaloerse 
en nijdige wezens, ze zijn ‘psychisch 
instabiel’ verklaren de commentatoren. [15] 
‘Psychische instabiliteit’ : wat voor een the
rapeutische diagnose is dit? Wat een ver
lichte bekommernis voor een vredige af
loop, een rustige gang van zaken! Hoe moe
ten we ons dan de mythograaf voorstellen? 
Als een TV-journalist die exotische gruwe
len in-straalt in het gezellige schemerdon
ker? De mythe mag dan al een verhaal zijn, 
ze is echter geenszins verheffend of troos
tend; ze vergoelijkt niet of klaagt niet aan, 
ze wil niet ontroeren of amuseren, en, bo
venop dit alles, is ze zeker niet informatief. 
De mythograaf is geen informant, maar een 
formator (‘vormgever’). Hij geeft de ge
zichten van de góden een gestalte. Hij is het 
die de figuren uitspelt tot configuraties; hij 
is het die de gesneden letters inschrijft tus
sen de predicaten: ‘oorlog’ en ‘vrede’, en 
‘liefde’ en ‘dood’, en tussen ‘een kopje 
thee’ en ‘schade aan de veestapel’. Hij is de 
énonciateur, de spreker van wat er gezegd 
kan worden, hij is de machinist van de 
kosmische machine.
In de Odysseia (XXII, 344) zegt de 
mythograaf over zichzelf dat hij een 
autodidaktos is, een uitspraak die men meent 
te begrijpen als een archaïsche vorm van 
copyright. Alsof de mythograaf ons wil 
melden dat hij zijn eigen liedjes schrijft, dat 
hij zijn eigen liedjes uitvindt en niet de 
liedjes van een ander nazingt. Maar, in één 
adem, vervolgt de mythograaf: “de godheid 
heeft mij velerlei liederen in de inborst 
ingeblazen” (theos de moi en fresin oimas 
pantoias enefyseri). En als wij de mythograaf 
nu eens letterlijk zouden lezen? Als de 
inblazingen van de god nu eens de letters 
waren waarmee de mythograaf ‘velerlei 
verzen’ maakt? De mythograaf is immers 
“met de góden vergelijkbaar qua stem” 
(theois enaligkios audèn, Odysseia, 1,479), 
en het woord fysaô /’blazen’ wijst niet naar 
de ‘inspiratie’ van een geest of een demon, 
maar naar het blazen op een trompet, op een 
blaasinstrument. De mythograaf kan zich
zelf pas ‘autodidact’ noemen voor zover de 
letters van zijn lied de betekenisloze, uit
drukkingsloze figuren zijn waarin wij het 
gezicht van de góden herkenden. De letters 
zijn de góden, de liederen maakt de 
mythograaf zelf. De mythograaf is de 
trompet, of, in een ceremoniële opstelling, 
de bazuin van de góden: “cum ilium tuba per 
longi canalis angustias tractum patentiore 
novissimo exitu effudit”. [16]

10.
Zo bekeken, is de mythograaf inderdaad een 
precaire figuur; enerzijds is hij het instru
ment, het klank-kanaal, de tuba van de gó
den, anderzijds is hij de kosmische typograaf, 
de autodidaktos die zichzelf heeft leren 
schrijven. In die onmogelijke positie be
schrijft hij zichzelf als de énonciateur van 
het énoncé: als de spreker van datgene wat 
slechts gestalte krijgt door de daad van het 
spreken. Evenmin als om het even welke 
spreker, kan hij zijn uitspraak verschonen 
van de streep van de taal, van de streep 
tussen het gezegde en het niet-gezegde (Ie 
non-dit), maar hij neemt dit onvermogen 
tenminste voor eigen rekening. Hij spreekt 
tenminste een spraak waarin dat, wat hij 
zegt, niet vanzelf spreekt; zijn woorden heb
ben slechts zin voor zover ze zijn inge
snoerd, ingesneden, ingedeeld door de god
delijke letters; en hij weet dat die letters 
slechts te voorschijn komen als hij spreekt. 
De mythograaf kent zijn eigen onmogelijke 
situatie, hij heeft weet van de onplaatsbare 
plaats van de spreker. Als énonciateur, be
roept hij zich niet op een (theologische of 
symbolische) subjectiviteit, hij spreekt als 
sujet d’énonciation. ‘Subject van uiting’: 

een uitdrukking waarin de term ‘subject’ 
niets anders is dan een topografisch beeld. 
De énonciateur is de altijd onplaatsbare 
plaats van waaruit het gezegde te voorschij n 
komt, het altijd naar het énoncé verwijzende 
‘nu’ dat geen eigen tijd heeft en dat, daarom, 
altijd nog moet beginnen (archeiri). Dit tel
kens opnieuw beginnen is niet het terugval- 
len op het begin als op een filosofisch begin
sel (principium, archè, archai), dit telkens 
opnieuw beginnen moet worden begrepen 
als het nemen van het initiatief, het noödza- 
kelijk aanzetten of inzetten van het gezang: 
“de zanger, aangezet door de godheid, be
gon te zingen en bracht zijn lied ten 
gehore”. [17] Omgezet in de taal van dit 
opstel, lezen we dat de mythograaf het initia
tief neemt, specifiek omdat dit het mythische 
initiatief is, dit wil zeggen, het aanvangen 
vanuit de onbevraagbare noodzakelijkheid 
van de letters. Vanuit dit onbetwistbare be
gin, nu, maakt de zanger de letters manifest, 
hij geeft het onzichtbare gezicht van de 
góden een gestalte. Dit heen en weer slaan 
van de talige vormen, heen en weer over de 
grens van het beginnen, dit wankelen tussen 
het goddelijke geblaas en het opblazen van 
de góden tot discursieve wezens, slaat de 
omstaanders met verstomming: terwijl ie
dereen allang wist dat de taal een god- 
gegeven greep is op de wereld, hoort men 
nu, bij de mythograaf, dat de góden niets té 
zeggen hebben, dat het de spreker is die 
spreekt en dat de góden maar te voorschijn 
komen als de spreker vertelt wat er over de 
góden te vertellen is. Dergelijke spreker 
moet geschift zijn, hij stelt zich op als de 
spreker van het athesfaton, van datgene 
wat, letterlijk vertaald, ‘niet door een god 
kan gezegd worden’ .[18] We zagen al hoe 
de theologen de onbevraagbare letters van 
de mythische spraak met onvermoeibare 
aandrang (er was zelfs sprake van een 
vreemde obsessie) bleven pijnigen om een 
antwoord. We merken nu dat dit antwoord, 
het thesfaton, ‘datgene wat de góden zeg
gen’ , ‘het orakel’, het letterlijke tegendeel is 
van wat de mythograaf schrijft: a-thesfaton.

11.
Het museum van Boedapest bezit een cu
rieus schilderij met een slapende Apollo en 
wegvluchtende Muzen. [ 19] Het is een werk 
van de Venetiaanse schilder Lorenzo Lotto 
en Lotto zelf beschrijft het in 1551 als 
“Apollo met de Muzen, hij slaapt en zij zijn 
verward”, in 1552 als “Apollo slapend op de 
Parnassus en de Muzen lopen verloren en de 
Faam vliegt weg”. In deze humanistische 
allegorie veroorzaakt de slaap van de god
heid paniek bij zijn zangeressen: de Muzen 
hebben hun attributen, samen met hun kle
ren, aan zijn voeten geworpen, naakt en 
wild gesticulerend lopen ze weg van de 
heilige grot en verdwijnen ze achter een 
plooi in het landschap. Is de slaap van de 

godheid een allegorische nachtmerrie? 
Vluchten inspiratie en faam van zodra Apollo 
wegkijkt? Of is deze slaap een goddelijke 
droom? Komt de wilde aard van de Mousai 
hier naar boven, hun vreemde afkomst, hun 
daimonionl
Wanneer de góden op het toneel verschij
nen, verschijnen ze, in de termen van de 
Hypnerotomachia, als dei ambigui. Als kos
mische letters figureren de góden de 
onherleidbaarheid van het verschil, maar 
eens zij te voorschijn komen met hun gewa
den, hun attributen, hun avonturen en hun 
broedplaatsen, in ‘t kort, eens zij te voor
schijn komen als goddelijke gestalten, wor
den ze getekend met de ambivalentie van het 
teken. [20] Het snijpunt van deze overslag 
tussen het figureren van het verschil en het 
figureren in een theater is de énonciation, de 
daad van uiten, van de mythe; en de dader, dat 
weten we al, is de énonciateur, de mythograaf, 
de schrijver van de kosmische letters. Dit 
uitspreken van het onbespreekbare noemt 
Plato to fantasma en het maken van kun
stige voorstellingen to fantastikon. Plato 
kan geen woorden genoeg vinden om de 
onplaatsbare plaats van de mythograaf te 
omschijven: manikos (‘razend’), entheos 
(‘vervuld door een god’), mainomenos 
(‘buitenzinnig’), katechomenos (‘beze
ten’),...; maar als Plato de kunstenaar een 
‘fantast’ noemt, dan is dat niet omwille van 
de gekte, de waanzin of de manie van de 
Muzen (mania tón Mousóri), maar omdat hij 
Grieks spreekt. Een fantastikos is iemand 
met fantèsis of fantasia: ‘voorstellingsver
mogen’. Met dergelijke ‘fantasie’ wijstPlato 
dus niet naar een speciaal talent of naar een 
artistieke gave (daarvoor gebruikt hij stee
vast dé term mania), metfantèsis of fantasia 
wijst hij naar het waarneembaar maken van 
wat voorheen nog niet waarneembaar was. 
In het Grieks van Plato spreekt men dit uit 
als fantadzein, wat zoveel wil zeggen als 
‘ietsfantos maken’, fantos: ‘zichtbaar’. De 
énonciateur is diegene die, door de 
énonciation van het énoncé, de góden zicht
baar maakt. De góden zijn ambivalente fan
tomen.

12.
Met de dei ambigui betreden we het theater, 
het terrein van de fictie. Maar wat voor een 
ongemakkelijk theater is dit? Als de fictie 
een terrein is of een podium, wat bakent dit 
terrein dan af, waar zijn de coulissen? Het 
zou al te gemakkelijk zijn om gezamenlijk 
in de richting van Don Quichote te kijken. 
Het zou al te gemakkelijk zijn om een ce
suur aan te brengen tussen mythe en fictie 
(sermo mythicus versus sermo poeticus). 
Het zou al te gemakkelijk zijn om het ver
haal op te delen in het verhaal van de held 
(of van de god, of van de demon) en het 
verhaal van de gedupeerde. Twee verhalen: 
Don Quichote als de onfortuinlijke avontu

ren van de goedgelovige dupe, Don Quichote 
als de uiteindelijke triomf over de duperieën 
van de góden (i.c. de ridders). De fictie als 
dubbelganger van zichzelf, de fictie die de 
fictie spiegelt: ziehier een haalbare kaart, 
een construeerbaar perspectief en, minstens, 
een bespreekbare hypothese. En toch is deze 
hypothese slechts een noeud dramatique in 
een mythologische komedie. Immers, van 
bij de aanvang van het stuk, hebben de 
toeschouwers (van de fictie) de fictie door. 
Reeds vanaf het begin had men weet van de 
fictie van de fictie. Enkel de mentaal 
achtergeblevenen waren de dupe van het 
bedrog (exapatè). Solon, de wijze wetge
ver, had iedereen op voorhand verwittigd 
voor de leugens van de zangers (polla 
pseudontoi aoidoï). Tegen iemand die aan 
Diogenes het advies gaf om zich in de mys
teriën te laten inwijden, sneert de filosoof 
terug: “Wat een dwaasheid, mijn jonge 
vriend, te denken dat gelijk welke belasting
ontvanger, door zich te laten inwijden, de 
beloning van de rechtvaardigen zou delen in 
een andere wereld, terwijl Agiselaus en 
Epaminondas veroordeeld zijn om in de 
drek te liggen”. [21] De slimmen laten zich 
niet vangen, de slimmen lezen de dubbelheid 
van de fictie, ze laten de góden achter in de 
grotten en de tempels van de goedgelovigen: 
“The mystères cultuels were thus replaced 
by mystères littéraires, that is, by a figurative 
use of terms and images which were 
borrowed from the popular rites but transfer
red to the intellectual disciplines of 
philosophical debate and meditation”. [22] 
Deze transfer, van cultus naar cultuur, heeft 
echter ontnuchterende gevolgen. Door de 
figuren van de góden, de letters, te lezen als 
retorische figuren, als figuraties, verdwijnt 
de dubbele bodem uit de spraak en blijft 
men zitten, zoals we al zagen, met twee 
verschillende verhalen. Hoe men ook draait 
of keert, hoe meervoudig men ook spiegelt, 
uiteindelijk zullen, in deze Aufgeklarte over
dracht, de spiegelingen de schijngestalten 
blijken te zijn van het ene, eenmalige, unieke 
mysterie van de theologen: de Waarheid. In 
tegenstelling tot de fictie, staat de waarheid 
op één poot, ze staat, voor zover men dat 
staan kan noemen, achter de gespletenheid 
(‘de streep’) van de tekens; en achter de 
tekens, dat is hier reeds nadrukkelijk aange
voerd, is de waarheid sprakeloos. Wat moe
ten we dan doen met de mythograaf, dé' 
spreker van de spiegelende spraak, met de 
énonciateur van de gespleten tekens? Hem 
verbannen is één oplossing (de oplossing 
van de strenge hoeders van.de Staat), hem . 
verheffen tot ambassadeur van hef Schone 
is het andere extreem (merkwaardig genoeg 
is dit ook een oplossing van de hoeders van 
de Staat, maar nu vanuit een volks
vriendelijke gezindheid). In elk van deze 
twee gevallen wordt hem de spiegelende' 
spraak ontnomen; in elk van de twee geval
len wordt hij op zijn plaats gezet, en zo, via 
de paradox van de onplaatsbaarheid van 
zijn plaats, vastgepind op de enige plaats die 
hij niet kan innemen, de plaats tussen Zijn 
en Schijn, tussen Waarheid en Illusie. De 
theologische staatshuishoudkunde heeft de 
mythograaf tot spiegel verklaard om het 
gespiegel van de spraak te kunnen vergeten; 
ze heeft de énonciateur tot spiegelpunt uit
geroepen om in zijn énoncé slechts een af
spiegeling te moeten lezen, een illusoire 
spiegeling van het Ware. De hegeliaanse 
formule “in het Schone verschijnt het Zijn 
als Schijn” wordt op het voorhoofd van de 
zanger gestempeld. Reeds in de mond van 
Plato krijgt de mimètès (‘de voorsteller’) de 
bijklank van illusionist: “mimèsis is een 
soort productie maar van (drog)beelden” 
(hè mimèsis poièsis tis estin, eidôlôn mentoi, 
in: Sofista, 265). Het venijn zit hier niet in 
eidolon, een term die ‘beeld’ kan betekenen 
maar ook ‘drogbeeld’, ‘simulacrum’, en 
vandaar ook ‘idool’; het venijn zit in het 
dwaze woordje mentoi: ‘echter, toch’. Om 
over de kwestie van het af-spiegelen geen 
enkel misverstand te laten bestaan, zegt 
Plato: “mimèsis is een bepaald soort 
productie, toch is ze maar een productie van 
drogbeelden”. We zijn dus verwittigd: van 
zodra de mythograaf zijn ambigue figuren 
ten tonele voert, moeten we letten op de 
eventuele leugenachtigheid van de voor
stelling, maar, bovenal, moeten we in het 
oog houden dat de ‘voorstelling’ slechts 
(schone) schijn is, en, op zijn best, een 
simulacrum van de waarheid. De mythograaf 
als verschijn- en verdwijnpunt van de Waar
heid ! In hoeveel versies bestaat dit theologi
sche lemma niet? Van de platoonse mimèsis 
tot het heideggeriaanse ins- Werk-setzen der 
Wahrheit, wordt de diabolische spraak van 
de mythische spreker steeds opnieuw om
gezet in de symbolische taal van het orakel. 
“Je ne sais que dire; car vous tournez les 
choses d’une manière, qu’il semble que 
vous avez raison; et cependant il est vrai que 
vous ne l’avez pas,” zegt de simpele (?)
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Sganarelle tegen de perfide (?) Don Juan. 
Zo laat de diaboliek van de spraak de sym
boliek van de waarheid rondtollen als een 
diabolo. Want de mythograaf is noch het 
spiegelpunt van de Waarheid, noch de sym
bolische place-holder van het Onzegbare. 
De mythograaf is de lege plaats waar de 
letters van het verschil te voorschijn komen 
als even zoveel goddelijke gezichten; de 
lege plaats ook waar de góden, getoond, 
getooid en toegerust, altijd al achter de 
streep van hun naam verdwenen zijn.
Dwars over de symbolische streep van de 
waarheid, trekt de mythograafde diabolische 
streep van het spreken. Voor deze diabolische 
ingreep heeft het Latijn een uiterst geschikte 
term: fingere (finxi, fictum): ofwel ‘aanra
ken, vormen, boetseren’, ofwel ‘verzinnen, 
voorgeven, veinzen’. Het 'ofwel/ofwel' staat 
hier maar als een tamelijk overbodige, se
mantische handgreep: de fictura van de fictie 
is geen dialectisch gedoe met ‘hier en daar’ 
en met ‘daar en ginder’; defictura is een 
diabolische overgang, dcfictor is tegelijk een 
vormgever en een veinzer. De mythograaf is, 
als diabolist, een goddelijke fictor. [23]

13.
Wanneer Michelangelo zich gekrenkt voelt 
door de paus, laat hij hem in een briefje 
weten: “Als U mij wilt hebben, dan zult U 
elders moeten zoeken dan in Rome” {se mi 
vorrà, mi ciercherà altrove che a Roma). 
Ruzie tussen een paus en zijn ingehuurde 
beeldenmaker, hoe verloopt dit conflict tus
sen asymmetrische grootheden? Via 
kamerlingen en ijlboden, met dreigbrieven 
en met diplomatieke afspraken voor ont
moetingen op neutrale grond (meer bepaald 
Bologna). [24] Al dit gesis en geblaas toont 
ons, onwaarschijnlijk echt, de voorberei
dingen voor een heroïsche tweekamp. Het is 
alsof we de repetitie meemaken van een 
drama met dezelfde mythische wezens waar
over hier al zoveel te doen was. Als mythi
sche wezens, echter, op het toneel verschij
nen, dan zijn ze altijd al getekend door het 
teken van de mythograaf, de fictura van de 
fictor. Als Michelangelo op het toneel ver
schijnt, verschijnt hij als subjectieve god, 
als subjectieve held, als subjectieve demon. 
De fictor blijkt hier een rol op te eisen in zijn 
eigen fictie, met een subjectieve aandrang 
die in het geval van Michelangelo nauwe
lijks te overbieden is. “Le peintre est la 
première flexion subjective du héros,” zegt 
Michel Foucault over deze coup de théâtre, 
over deze deus ex machina. Dit is geen 
bijsturing van de kosmische machine, dit is 
geen subtiele correctie, dit is een hardhan
dige reconversie, even hardhandig als het 
mythische snijden van de gesneden letters. 
“L’autoportrait, ce n’est plus, au coin du 
tableau, une participation furtive de l’artiste 
à'ia scène qu’ il représente; c’est, au coeur de 
l’ouvrage, l’oeuvre de l’oeuvre, larencontre, 
au terme de son parcours, de l’origine et de 
l’achèvement, l’héroïsation absolue de celui 
par qui les héros apparaissent et demeu
rent.” [25] De onwaarschijnlijke gelijkenis 
tussen een gekrenkte kunstenaar en een nij
dige god, wordt, in de termen van Foucault, 
het symptoom van een historische breuk 
met mythische allures. Voor de synchrone 
blik van de semiotiek is deze diachrone 
cesuur, tegelijk, een diabolische salto, een 
toer inde mythische machine: de énonciateur 
trekt zichzelf over de streep van het uitspre
ken van het énoncé en wórdt zo subject van 
het gezegde (sujet de l’énoncé). De altijd al 
vacante plaats van de spreker wordt in de 
steek gelaten en geruild voor een vaste stek 
tussen de góden, de helden en de demonen. 
Dit is niet enkel een daad van toe-eigening, 
dit is een mythologisch doopsel: de fictor 
verlaat de onmogelijkheid van zijn niet- 
plaats [26] en komt weer boven water als 
pictor (peintre, painter). We mogen dit op
duiken van een parvenu tussen de góden 
niet enkel toeschrijven aan een canonisering 
door Vasari, bijvoorbeeld - of door 
Sotheby’s voor mijn part - we moeten niet 
altijd wijzen naar ‘Michelangelo’ of naar 
‘Picasso’, we kunnen deze opstanding ook 
bekijken als een artistieke rite de passage'. 
“De volgende morgen werd Francia 
[Franciabigio] verwittigd dat zowel zijn 
fresco als dat van Andrea [del Sarto] ont
huld was [door de paters van SS. Annunziata 
in Firenze], een nieuws waarbij hij bijna 
stierf van smart; vervuld van woede tegen 
de paters, omwille van hun aanmatiging en 
hun gebrek aan respect waarmee ze hem 
bejegenden, stormde hij buiten, en, aange
komen op het werk, klom hij op de stelling 
[...] en met een metsershamer die daar toe
vallig lag, sloeg hij enkéle vrouwenhoofden 
kapot, beschadigde het hoofd van de Maagd 
en vernietigde bijna volledig een naakt
figuur.” [27] Symbolisch gesproken is dit, 
op zijn minst, een godslastering, maar my
thisch gesproken is dit niets anders dan een 
rituele handeling: de lettersnijder die zich

zelf een aparte letter snijdt tussen de letters 
van de kosmische drukmachine. O vergangs- 
rituelen van de moderniteit: Francesco 
Franciabigio die zijn eigen Moedergodin 
schendt. Vincent van Gogh die zichzelf 
schildert zonder oor, Marcel Duchamp die 
zichzelf fotografisch castreert en deze cas
tratie ‘roos’ noemt: ‘Rrose Sélavy’. In al 
deze gevallen treffen we de rituele sporen 
aan van de subjectivering van het subject- 
loze lettersnijden, overal merken we merk
tekens van een ‘zich’, een ‘zelf, een ‘ei- 
gen’. •Deze rituele merktekens zijn niets 
anders dan de rituele borduursels (picturae 
textiles) van de mythische spraak: voor zo
ver de pictor een fictor is, blijft hij gemerkt 
door de diabolische snijlijn tussen de letters 
en de woorden, tussen de lijnen en het beeld. 
Wij herkennen de mythograaf als p/fictor. 
“Mi ciercherà altrove,” zegt de P/Fictor, of, 
“I want tó be a machine” (Andy Warhol).

Is de spraak van de moderne kunst een 
cybernetische passage of een digitale ont
ruiming? Is dit een alternatief of een om
schrijving? Misschien is de vraag hier ver
keerd gesteld en moeten we weer beginnen 
van bij het begin: “L’être de l’écriture [...] 
est d’empêcher de jamais répondre à cette 
question: qui parle?” [28]

Paul De Vylder

Noten

[ 1 ] ‘Het verhaal zelf zal ik het énoncé van 
de mythe noemen; de onplaatsbare plaats 
van het uitspreken van het verhaal, de 
énonciation.
[2] Ik verwijs hierbij naar de vandaag de 
dag overal om zich heen grijpende zoektoch
ten naar identiteit.
[3] De mythische figuren van het énoncé, 
de góden, demonen en helden, zijn te be
schouwen als de gefigurativiseerde actanten 
van het narratieve discours; ‘gefigurativi- 
seerd’ wil zeggen dat ze gedifferentieerde, 
en daardoor herkenbare posities, relaties of 
functies bekleden of invullen in het verloop 
van het verhaal en dat ze daardoor, als het 
ware, de rollen van dramatis personae toe
gewezen krijgen; op hun beurt zijn ‘ac
tanten’ niets anders dan de structurele of 
invariante rollen die deze acteurs/persona- 
ges, enkelvoudig of meervoudig, belicha
men in het énoncé. Ik beroep me hierbij op 
de terminologie van Algirdas Julien 
Greimas.
[4] Zie Taittirïya Upanishad (1,8): “Aum 
is Brahman, Aum is alles”.
[5] Sigmund Freud, Das Unbehagen in 
der Kultur, Wenen, 1930.

[6] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, 
Parijs, 1971.
[7] Jacques Derrida, De la grammatologie, 
Parijs, 1967.
[8] Zie Codex Regius, Wafthrudnirsmal (14). 
[9] Ludwig Wittgenstein, Philosophical 
Investigations, Oxford, 1953, ( #193-4).
[10] Zie Rhetorica ad Herennium (I, 8): 
“Fabula est quae neque veras neque veri 
similes continet res” (‘De mythe omvat die 
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Over mythe, banaliteit en techniek
in het werk van Bill Viola

Sinds zijn solopresentatie in het paviljoen 
van de Verenigde Staten op de Biënnale van 
Venetië in 1993, heeft het werk van Bill 
Viola alom erkenning gekregen. Neem daar
bij de algemene herwaardering van de video
kunst in aanmerking, en de overzichtsten
toonstelling van zijn videowerken in het 
Stedelijk Museum, die door het Whitney 
Museum is samengesteld, is nog nauwelijks 
een verrassing. David Ross, de directeur 
van het Whitney, heeft de videokunst vanaf 
haar ontstaan onder de aandacht gebracht. 
In het begin van de jaren ’70, toen Ross . 
videocurator was^ herkende hij Viola al als 
een sleutelfiguur van een generatie kunste
naars die gebruik maken van geavanceerde t 
videotechnieken. Gezien Viola’s huidige 
status als meester in videokunst- en tech
niek, verbaast het wel dat zijn werk zo ’ 
weinig is onderzocht op het vlak van de 
betekenis. De hernieuwde aandacht voor 
videokunst lijkt voornamelijk te resulteren 
in de analyse van de technische aspecten 
van het medium. In de Verenigde Staten is 
er in ieder geval een tendens om voor video- 7 
kunst een theoretisch instrumentarium te 
ontwikkelen, een soort videokunst-techno- 
logie-theorie. Maar wat valt er te zeggen . 
over de inhoud van Viola’s werk, niet zo- 
zeer in letterlijke zin maar in termen van 
betékenisstructuren die aan hét werk ten 
grondslag liggen? De vraag is dus wat het 
werk van Viola exemplarisch maakt (als het 
dat al is): is het de toegankelijke thematiek, 
de technologische snufjes of dé manier 
waarop hij door middel van bepaalde tech
nieken de spirituele inhoud van zijn werk 
construeert en zo een onderlinge afhanke
lijkheid creëert van betekenis en techniek?

Een Visitatie

The Greeting is een van de weinige raadsel-. 
achtige werken van Bill Viola. De video laat 
twee vrouwen van verschillende leeftijd zien 
(de ene, schat ik, ergens in de vijftig, de 
andere in de dertig), die met elkaar staan te 
praten op de hoek van een straat. De oudste 
van de twee kijkt zo nu en dan naar rechts, 
in een straat die voor de kijker buiten beeld 
blijft - ze wacht kennelijk op iemand. Dan 
verschijnt er abrupt - vergezeld van een 
uitbarsting van geluidseffecten, die een harde 
en plots opstekende wind suggereren - een 
jonge vrouw in een glinsterende, oranje 
jurk. Met een uitdrukking van volmaakt 
geluk strekt ze haar handen uit en valt in de 
armen van de oudere vrouw die, al kijkt ze 
hoogst verrast, even blij lijkt haar te zien. 
Maar al is de video gericht op de ontmoeting 
en de daaropvolgende omhelzing van de 
twee vrouwen, toch lijkt de compositie op
gebouwd rond de derde vrouw die, vanaf het 
moment dat de in oranje geklede vrouw 
verschijnt, er wat geïsoleerd bij staat. De 
emoties van deze derde, blonde vrouw, in 
een goedkope, lichtblauwe jurk, zijn niet 
gemakkelijk te ontcijferen. Waarschijnlijk 
kent ze de zojuist gearriveerde vrouw niet, 
want noch haar verschijning noch het blijde 
nieuws (dat, zo kunnen we speculeren, de 
zwangerschap van die vrouw is) kan haar 
een glimlach ontlokken. Ze kijkt onver
schillig en ongeïnteresseerd toe, haar hoofd 
licht afgewend, als duidelijk teken dat ze 
niets met die ontmoeting te maken wil heb
ben, of de intimiteit van de anderen niet wil 
storen. Dat duurt zo tot de óudere vrouw 
haar aan de jongere voorstelt. Dan, en dan 
alleen, verschijnt er een eventjes een glim
lach op haar gezicht, maar zo geforceerd dat 
haar gemoed dubbelzinnig blijft.
In de catalogus bij de overzichtstentoon
stelling van zijn werk in het Whitney Mu
seum beschrijft Viola deze video als een 
gebeurtenis “van vijfenveertig seconden, 
die zich als een uitgewerkte choreografie 
over tien minuten uitstrekt”. Hij voegt daar
aan toe dat dankzij de slow motion “de 
subtiele aspecten van de scène zichtbaar 
worden”. [1] Viola noemt hier inderdaad 
een van de meest opvallende aspecten van 
dit werk: door de extreme vertraging van de 
scène, die in real time luttele seconden 
duurt, wordt iedere emotie en elk gebaar van 
de vrouwen die elkaar in het bijzijn van de 
derde vrouw op het kruispunt omhelzen, tot 
in het kleinste detail onthuld. Maar Viola 
toont niet alléén de verschillende stadia van 
de emoties die de vrouwen ondergaan, hij 
wijst ook op wat er net voor en na het 
moment van de begroeting gebeurt. In de 
video The Greeting, die geïnspireerd is op 
de Visitatione van Pontormo, gebruikt Viola 
- afgezien van de slow motion - vooral

Bill Viola

The Greeting, 1995

technieken die we gewoonlijk mét schilder
kunst associëren. De meest opvallende be
treft natuurlijk het vaste camerastandpunt. 
Hoewel Viola in tegenstelling tot Pontormo 
de ervaring over tien minuten uitspreidt, 
probeert hij net als de schilder een enkel 
betekenisvol ‘ogenblik’ vast te leggen. Of 
anders gezegd: hij lijkt niet zozeer geïnte
resseerd in hoe de scène zich in de tijd 
ontvouwt, maar eerder in de impact van een 
enkel moment, dat intenser wordt door de 
elkaar in de tijd opvolgende beelden. Ter
wijl Pontormo nog een manier móest vin
den om in één enkel geschilderd beeld het 
verhaal van Maria te vangen, die Elizabeth 
bezoekt om haar te vertellen dat ze een baby 
verwacht, verdiept Viola de psychologi
sche impact van de scène door erin door te 
dringen - hij brengt die allerminst tot stil
stand - om de details te laten zien die in real 
time aan het oog ontsnappen. [2]

De duidelijke betekenis

Waar ik dit werk ook zie, of dat nu op de 
Biënnale van Venetië (1993) is, in de Stich
ting De Pont (waarvan de directeur één van 
de drie in omloop zijnde versies heeft aan
gekocht), of op Viola’s tentoonstelling in 
het Whitney Museum, telkens weer word ik 
erdoor verrast. En telkens wil ik de video 
opnieuw zien van begin tot eind, omeraCh- 
ter te komen wat het is dat mij er zo in 
aantrekt. Hoewel Viola de nadruk legt op 
het onderwerp van het werk, dat wil zeggen, 
de begroeting (en de ermee samenhangende 
tegenstellingen die zo’n uitgesproken sym
bolische rol spelen, zoals het Contrast tussen 
jong en oud, moeder en dóchter, leven én 
dood - de spillen in de opbouw van de 
spirituele inhoud van zijn werk), wórdt voor 
mij de spanning veroorzaakt door de aan
wezigheid van de derde,‘toekijkende vrouw. 
Eigenlijk is deze vrouw de centrale figuur 
van de compositie. Ze zou op een ‘derde 
betekenis’ kunnen wijzen, die Roland 

Barthes omschreef als een onverwacht ele
ment dat in een film binnensluipt, zelfs 
buiten de bedoeling van de maker, als “een 
accent, de vorm van iets wat te voorschijn 
komt, een plooi (een kreukel zelfs) die de 
zware informatie- en betekenislaag mar
keert”. Dit accent, zo vervolgt hij, “is niet 
gericht op betekenis (als in de hysterie), het 
theatraliseert niet en verwijst zelfs niet naar 
een betekenis erbuiten (een andere inhoud, 
die bij de duidelijke betekenis komt); het 
overspeelt de betékenis en ondermijnt niet 
alleen de inhoud maar de hele praktijk van 
betekenisgeving”. [3] Precies op die manier 
lijkt mij de wat afwezige vrouw in The 
Greeting de betekenis te ondermijnen. Niet 
alleen door haar gezichtsuitdrukking maar 
ook door haar delicate, kleine gebaren: dan 
weer houdt ze haar rechterhand - die vaag 
op een vuist duidt — om de zoom van haar 
jurk, dan weer spelen haar vingers gedach
teloos met haar ketting. Die gebaren wijzen 
allemaal op een intrigerende psychologi
sche toestand - een zeer voorstelbare, zelfs 
banale uitdrukking van gêne - die de con
centratie op de algehele scène verstoort. 
Wat die ‘lusteloze, hardnekkige trekken’ 
van de vrouw ondermijnen, is precies het 
verhalende; aspect dat zo typisch is voor 
Viola’s werk. De begroeting wordt daar
door minder belangrijk; ze wordt ‘uitge
hold’, zoals Barthes het formuleert. Als we 
ons op de derde vrouw concentreren, wor
den de voor de hand liggende betekenissen 
van de andere twee vrouwen, zoals de moe
dérlijke warmte van de oudere vrouw, of het 
onschuldige geluk van de jongere, geneu
traliseerd en Verdwijnen zé naar de achter
grond. In plaats van pp te gaan in de 
begroeting, vraag je jezelf af of de vrouw 
echt gewoon ongeïnteresseerd is (dat wil 
zeggen: hooguit een beetje ontstemd of ver- 
legen door de komst van de vrouw) of dat ze 
emotioneel juist helemaal door de gebeurte
nis wordt geraakt (is ze misschien verliefd 
geweest op de man van de zwangere vrouw ;

verlangt ze zelf naar een baby? En hoe 
integer is dan het enthousiasme van de in 
oranje geklede vrouw voorde oudere vrouw, 
en haarriegatie van de jongere?) Uiteraard 
interesseren mij niet de precieze betekenis
sen die de verwarrende vrouw oproept, maar 
de manier waarop die aanleiding géven tot 
een meervoudige interpretatie.

De reden om Roland Barthes’ essay over de 
derde betekenis aan te halen, is echter vooral 
negatief: met uitzondering van The Greeting 
ontstijgt Viola maar zelden wat Barthes in 
verschillende teksten, maar het duidelijkst 
in Le troisième sense en in La chambre 
claire, heeft omschreven als het niveau van 
de symbolischeconnotatie, de voor dé hand 
liggende betekenis of het studium. Hoewel 
Barthes zelf in eerstgenoemd essay maar 
één paar bladzijden stilstaat bij de ‘voor de 
hand liggende of duidelijke betekenis’, 
omdat hij zo snel mogelijk wil overgaan 
naar de meer dubbelzinnige tegenhanger 
ervan, de ‘vage of onduidelijke betekenis’, 
is het zinvol om in te gaan op dat begrip 
‘duidelijke betekenis’, omdat het met be
trekking tot het werk van Viola een kritische 
rol kan vervullen. De duidelijke betekenis 
volgens Barthes - en hier neemt hij 
Eisensteins film Potemkin als voorbeeld- is 
te vinden in de verschillende verwijzende, 
historische en diëgetische (beschrijvende) 
symbolische elementen van een verhaal. 
Met betrekking tot de film Potemkin spreekt 
hij van het (verwijzende) “keizerlijke ri
tueel van de gouddoop", het (diëgetische) 
“thema van goud en rijkdom” en het (histo
rische) “goud dat een scenografie van de 
ruil op gang brengt” - allemaal direct in het 
oog springendesymbolische connotaties. [4] 
In een eerdere tekst, Rhétorique de l ’iniage, 
is Barthes uitgesprokener over het karakter 
van zulke symbolische, culturele en 
geconnoteerde boodschappen (die dan nog 
niet ‘duidelijke betekenis’ heten). Hij laat 
zien hoé ze onderzocht en geanalyseerd 
kunnen worden, maar ook afhangen van 
iemands culturele en historische bagage. 
Het algemene veld van connotaties, schrijft 
hij, bestaat uit een reeks betekenaars of 
connotators die .tezamen ‘de retoriek van 
het beeld’ bepalen. Belangrijk is dat hij de 
connotatieve tekens aan het begrip ‘ideolo
gie’ koppelt: “Deze betekenaars zullen we 
connotators noemen en de reeks connota
tors een retoriek, waarbij retoriek dus ver
schijnt als het betekenende aspect van de 
ideologie". [5] In Le troisième sense werkt 
Barthes de gedachte uit dat de totaliserende, 
symbolische betekenissen of de opeensta
peling van duidelijke betekenissen in het 
verhaal Potemkin op Eisensteins eigen ide
ologie wijzen. Uiteindelijk symboliseert de 
film “de arbeidersklasse in heel haar vastbe
raden kracht”, of eenvoudigweg “de revolu
tie”. In elk detail van de film is het systeem 
van symbolen, van sterke tekens aanwezig. 
Barthes noemt met name de vuist van een 
vrouw: onmiskenbaar een proletarisch sym
bool. “Eisensteins kunst is niet polyseman- 
tisch,” schrijft Barthes, “hij kiest voor de 
betekenis, dringt die op, hamert die erin, de 
eisensteiniaanse betekenis elimineert de 
meerduidigheid.” Eisenstein “presenteert de 
waarheid”, dat wil zeggen: zijn waarheid 
- een specifieke marxistische waarheid. [6] 
De voor de hand liggende betekenis, kortom, 
is geen onschuldig gegeven dat een zinvol 
inzicht in het verhaal kan verschaffen, maar 
heeft een politieke kant die als een pion 
gebruikt of misbruikt kan worden in om het 
even welke ideologie.

Symbolische beelden

Viola dringt zijn eigen waarheid minstens 
zo sterk aan de toeschouwer op als 
Eisenstein. Hij benadrukt constant de spiri
tuele inhoud in zijn werken, ontleend aan 
bronnen zo divers als het zenboeddhisme, 
de christelijke mystiek en de Soefimeesters, 
om ons ervan te overtuigen “dat er iets 
boven, achter, onder datgene is wat we voor 
óns zien en waar ons dagelijkse leven op 
gericht is,” en dat in zijn ogen de “drijfveer 
achter alle religieuze strevingen is”. [7] 
Symptomatisch voor die gedrevenheid is 
The Crossing, één van Viola’s meest re- 
cente video-installaties, bestaande uit een 
groot dubbel scherm waarop aan beide kan
ten beelden worden geprojecteerd. Op beide 
kanten tegelijk verschijnt een man, die lang
zaam vanuit de verte naar voren komt 
- veranderend van silhouet in een figuur - 
tótdat hij stilhoudt. Op de ene kant van het
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scherm komt vlak voor zijn voeten een 
vlammetje uit de grond, dat snel oplaait en 
het hele scherm beslaat en de man in een 
verwoestende vlammenzee verteert. Op de 
andere kant van het scherm valt er op de man 
zijn hoofd een druppel water, die vervol
gens aanzwelt tot een donderende waterval. 
Aan het slot komt het vuur tot bedaren in een 
vrolijk spel van oranje vlammetjes en lost 
het watergordijn op in een mist van druppel
tjes die op de lege vloer dansen - in beide 
gevallen is de man spoorloos verdwenen. 
Na het geweld keert de rust terug, totdat het 
spektakel opnieuw begint.
In The Crossing fungeren water en vuur 
bovenal als symbolen, als de tegenstrijdige 
natuurkrachten van reiniging en destructie. 
En de man die passief op de voorgrond van 
het scherm staat, die ‘verbrand’ en ‘wegge
spoeld’ wordt, symboliseert de spirituele 
transformaties van het lichaam. Die beladen 
symbolische beelden worden nog eens ver
sterkt door het gebruik van technische ef
fecten, zoals geluidsexplosies, lichtflitsen 
en plotseling stilstaande beelden. Over het 
algemeen worden dergelijke effecten inge
zet om als bij verrassing de aandacht van de 
toeschouwer te trekken. Effecten hebben 
altijd een doel; maar juist door die bedoe
ling - die ze al snel voorspelbaar maakt - 
werken ze een mogelijke subjectieve ‘vage 
betekenis’ tegen. Als een effect geslaagd is, 
kun je er- na op adem te zijn gekomen - een 
inzicht door verworven hebben. Maar in 
veel gevallen, met name in Viola’s werk, is 
het weinig meer dan een spectaculair mid
del voor de uitwerking van een idee dat niet 
tot nadenken stemt, maar slechts een vluch
tige eenmalige schok teweegbrengt. Wat 
ook het resultaat van een effect mag zijn - 
een aanzet tot reflectie of maar een vluch
tige gebeurtenis - het moet iets unieks heb
ben om ook bij herhaling effectief te blijven. 
Voor veel van Viola’s effecten is herhaling 
echter fataal. Als je bijvoorbeeld het proces 
van het oplaaiende vuur hebt gevolgd, wordt 
de transformatie van het water, van druppel 
in stortvloed, voorspelbaar en loop je weg 
lang voordat de video ‘afgelopen’ is. Dat 
‘effectbejag’, dat nieuwe toeschouwers 
voortdurend wil verrassen, is er de oorzaak 
van dat veel van Viola’s werken geen 
reflectieve waarde hebben. In een interview 
met Raymond Bellour blijkt overigens dat 
Viola zich goed bewust is van de effecten 
die hij gebruikt: “Alle effecten en technie
ken staan in dienst van een idee. Maar de lui 
uit de filmindustrie weigeren die ideeën te 
erkennen, omdat ze geen bestanddeel zijn 
van de traditionele vertelvorm”. [8] Viola 
doet deze uitspraak naar aanleiding van de 
vele aanbiedingen die hij heeft gekregen 
van filmproducenten uit Hollywood. En al 
noemt hij enkele treffende voorbeelden van 
de manier waarop hij, vooral in vroeg werk, 
heeft geprobeerd effecten in dienst van 
ideeën te stellen, is de noodzaak van al die 
audiovisuele effecten maar zelden overtui
gend.
Behalve The Crossing zijn er talloze andere 
werken te noemen waarin de kunstenaar de 
toeschouwer een soort innerlijke ervaring 
wil opdringen. Denk bijvoorbeeld aan The 
Sleep of Reason (1988) (waarin - plotse
ling - droombeelden, als uit het onbewuste 
opgevangen symbolen, op de muren gepro
jecteerd worden), Interval (1995), Nantes 
Tryptich (1992), of zelfs de hele tentoon
stelling in het Whitney, door Peter Sellars 
en Bill Viola ingericht als een aaneenscha
keling van donkere kamers in een theatrale, 
bijna liturgische setting. Alles wordt onder
geschikt gemaakt aan Viola’s ‘retoriek’ van 
een universele symbolische kosmos, zozeer 
zelfs dat we kunnen spreken van wat B arthes 
heeft omschreven als een semiologisch sys
teem van de tweede orde of een metataal: de 
mythe. Voordat ik Barthes’ theorie betrek 
op het werk van Viola, is het belangrijk te 
weten dat Barthes zijn inzichten over de 
mythe formuleerde om een kritiek te kun- 
nen ontwikkelen op de ideologie van de 
burgerlijke maatschappij van rond 1959, 
het jaar waarin zijn Mythologies ver
scheen. [9] Barthes werkte een methode uit 
om de overal in de maatschappij aanwezige 
maar vermomde tekens - van reclame, sport, 
de pers en pulpfiction, tot en met het theater, 
de film, rituelen en rechtspraak - te 
ontmythologiseren, om te ontrafelen hoe de 
maatschappij wezenlijk betrokken is bij die 
ideologische beeldvorming die de bourgeoi
sie heeft gecreëerd. In zijn theoretische ver
handeling Le mythe, aujourd’hui, aan het 
slot van het boek, komt Barthes met zo’n 
coherente methode om de mythe te onder
zoeken, dat die - losgemaakt van zijn histo
rische wortels - evengoed gebruikt kan 
worden voor het analyseren van zowel 
Eisensteins marxistische mythologie als de 
bedenkelijke spiritualiteit die Viola van
daag de dag mythologiseert.

Sergej Eisenstein

Ivan de Verschrikkelijke, 1946, filmstill

Mythologie

De mythe, schrijft Barthes, is te analyseren 
met behulp van de semiologie, die disci
pline die gebaseerd is op de onderling ver
bonden termen 'betekenaar' en‘betekenis’, 
die samen een derde term vormen: het te
ken. Neem bijvoorbeeld een boom. “Een 
boom is een boom/’ beweert Barthes pro
zaïsch op de eerste bladzijde van zijn essay, 
waaraan hij direct toevoegt dat een boom 
zoals bijvoorbeeld gepresenteerd door 
Minou Drouet eigenlijk geen boom meer te 
noemen is, maar “een opgetuigde boom, 
afgestemd op een bepaald gebruik, behan
gen met literaire zelfvoldaanheid, revoltes, 
beelden, kortom, met een sociaal gebruik dat 
aan de zuivere materie is toegevoegd”. [10] 
Op soortgelijke manier is een boom in het 
werk van Viola ‘eigenlijk geen boom’ ; voor 
hem betekent de boom ‘groei’, wat letterlijk 
zichtbaar is in de concentrische cirkels van 
de doorsneden van de stam. Bij Viola vor
men boom (betekenaar) en groei (beteke
nis) een ‘vol’ teken. De combinatie van de 
betekenaar en de betekenis maakt het eerste 
semiologische systeemuit. Volgens Barthes 
is de mythe een duplicaat van dat drieledige 
stelsel van betekenaar, betekenis en teken, 
dat over het eerste systeem is gelegd. “De 
mythe is een apart systeem in de zin dat ze 
vanuit een eerder bestaande semiologische 
keten is opgebouwd: ze is een semiologisch 
systeem van de tweede orde.” [11] Met an
dere woorden, het volle teken (boom/groei) 
van Viola’s eerste systeem fungeert als 
betekenaar van het tweede systeem; het 
wordt ondergeschikt aan een metataal waarin 
het teken van het eerste systeem door de 
betekenis van het tweede wordt ‘uitgehold’ 
(levenscyclus/spiritualiteit). Behalve de 
genoemde boom - waaraan Viola een heel 
werk wijdde, The Tree of Life, en waarin een 
gigantische boom, in een onbestemde omge
ving, door schijnwerpers wordt geheiligd - is 
Nantes Tryptich een complexer voorbeeld 
van Viola’s mythologisering. In deze instal
latie worden de beelden van drie vrouwen 
op verticale schermen geprojecteerd. Vrouw 
nummer één is, liggend in de armen van 
haar man, aan het bevallen, waarbij haar 
gekreun en weeën gaandeweg steeds hevi
ger worden. Confronterender is de volgende, 
in real time weergegeven scène: een tweede 
vrouw die aan het sterven is - we horen haar 
zware ademhaling, veroorzaakt door haar 
totale uitputting en pijn. Tussen deze twee 
vrouwen wordt een beeld geprojecteerd van 
een jonge man die in droomachtige toestand 
onder water heen en weer zweeft, ‘deels 
materieel, deels immaterieel’, in een eeu
wige toestand tussen droom en dood. De 
symbolische beelden, zoals die door Viola 
in een drieluik naast elkaar zijn gezet, kun
nen we net als de boom met zijn concen
trische cirkels direct plaatsen binnen de 
‘idee van levenscyclus’ - een terugkerend 
thema in Viola’s werk. Ook hier hebben we 
weer te maken met het door en door mytho
logische systeem van Viola, waarin een 
teken dat in een eerste systeem is gevormd 
(bijvoorbeeld: vrouw die bevalt) overgaat 
in de betekenis (spiritualiteit) van het tweede 
systeem.

Toch is er iets vreemds aan de hand met de 
overgang van het eerste taalsysteem naar het 
tweede, wat te maken heeft met de overlap 
waarin het teken overgaat in betekenaar of, 
andersom, de betekenaar in het teken. De 

ambiguïteit van teken en betekenaar in die op 
elkaar liggende systemen is essentieel, in de 
zin dat beide termen (teken/systeem één ver
sus betekenaar/systeem twee) tot op zekere 
hoogte altijd, qua betekenis zowel als qua 
vorm, ‘vol’ en Teeg’ zijn. De flexibiliteit 
van dit teken/betekenaar-systeem is dus een 
soort semiologische wet van het evenwicht, 
die het Conceptuele gewicht van de beteke
nis in balans houdt, waarin het totale ‘ge
wicht’ nooit verloren is maar alleen ver
schillend verdeeld. Hoe ‘voller’ het teken 
van het eerste taalsysteem, des te meer sym
boolwaarde het object heeft; hoe meer de 
term door de metataal van de mythe is 
uitgehold, des te meer wordt die, zoals 
Barthes zegt, “een alibi voor de mythe”. [ 12] 
Die relatie is echter wezenlijk flexibel. Te
rugkomend op het voorbeeld uit Viola’s 
werk, namelijk Nantes Tryptich, is de vrouw 
die bevalt, op het eerste niveau van de 
interpretatie, niet een willekeurige vrouw 
maar Viola’s eigen vrouw - de pasgeboren 
baby zal dus zijn eigen kind zijn. En de 
vrouw op het scherm aan het andere eind is 
de moeder van de kunstenaar,.stervend voor 
deqamera van haar zoon. In het eerste 
taalsysteem zijn deze personen dus als naaste 
verwanten te identificeren, met een eigen 
geschiedenis. Maar het belang van zulke 
biografische betekenissen in het eerste taal
systeem wordt op het mythologische vlak 
tenietgedaan, uitgehold. Die betekenissen 
worden in hun geheel gevangen in de cyclus 
van geboorte, groei en dood, de levens
cyclus zelf. Maar de betekenis van het (pri
maire) taalsysteem verdwijnt volgens 
Barthes nooit helemaal in het mytholo
gische systeem. De ‘historische’ betekenis 
van de stervende oude vrouw blijft dus altijd 
aanwezig, hoe verborgen en gedomineerd 
die ook wordt door de mythische vorm van 
de levenscyclus. Barthes noemt dat het “ver
stoppertje spelen” tussen de betekenis en de 
vorm, dat alle subtiele operaties van het 
mythesysteem kenmerkt. [13]
De gedetailleerde bespreking van Barthes’ 
flexibele teken/betekenaar-systeem ont
sluiert niet alleen de werking van de 
mythologisering, maar is ook relevant voor 
een preciezer begrip van Viola’ s betere werk. 
In The Greeting bijvoorbeeld, dat eigenaar
dige werk waarin naar mijn idee een derde 
betekenis is geglipt, treft het mij dat de 
vrouw (die buiten de eigenlijke begroeting 
blijft) op geen enkele manier ingekapseld 
wordt, noch door de mythe, noch door het 
eerste taalsysteem, maar ergens precies tus
sen die twee in staat. Of preciezer gezegd: 
daar waar op mijn fictieve weegschaal de 
twee termen in balans zijn, waar teken en 
betekenaar hetzelfde gewicht hebben. Dat 
roept de theoretische vraag op of de derde 
betekenis, die aan alle symbolisering ont
snapt, gedacht kan worden binnen het dub
bele systeem van de mythe.

Technische virtuositeit

In de handen van Viola worden objecten, 
mensen en beelden ‘betoverd’ door zijn 
mythologische systeem van spirituele 
ideologisering, waarvan Nantes Tryptich 
het meest extreme voorbeeld is. Doordat hij 
zijn spirituele verhaal wil vertellen (en ons 
zelfs wil beleren), blijft zijn werk vaak 
hangen op het niveau van de duidelijke 
betekenis, in de greep van de rationaliteit. 
Toch is het belangrijk dat er ruimte blijft 
voor de vage betekenis, voor de elementen 

buiten de taal die de metataal ‘ontregelen’ 
en ‘steriliseren’, en die een verticale of 
diëgetische, tegendraadse interpretatie van 
het verhaal en een poëtische reflectie moge
lijk maken. Als mijn betoog dus hier zou 
eindigen, zou het een nogal negatieve toon 
hebben. Maar het feit dat Viola in zijn 
video’s zijn objecten mythologiseert en aan 
zijn retoriek ondergeschikt maakt, betekent 
niet per se dat hij een ‘slecht kunstenaar' is, 
net zomin als het gebruik van symbolen om 
zijn marxistische ideologie te illustreren 
Eisenstein heeft verhinderd om een mees
terwerk als Potemkin te maken. Of zou het 
echt zo simpel zijn dat het merendeel van 
Viola’s werken zelden aan het banale ont
stijgt, dat hij alleen maar met goedkope 
effecten werkt, ook als er af en toe een werk 
aan de bedoeling van de maker ontsnapt, 
zoals The Greeting! Is hij echt zo ongevoelig 
voor het fundamentele maar flexibele en 
subtiele dubbele systeem van de mythe, 
waarin de objecten van de ene betekenis in de 
andere glijden? Heeft hij geen oog voor het 
tweevoudige karakter van teken/betekenaar, 
en formeert hij in plaats daarvan een ‘zui
vere’ mythologie of metataal, haast net zo 
banaal als de woorden ‘heilig’ of ‘sacraal’? 
Natuurlijk is het werk van Viola toch net'iets 
gecompliceerder: een mogelijke derde be
tekenis is in Viola’s oeuvre eerder op het 
vlak van de techniek dan dat van de inhoud 
te vinden. De nieuwsgierigheid naar hoe het 
werk technisch in elkaar steekt, is belang
rijk - en niet alleen voor de filmproducenten 
uit Hollywood die hem tot een contract 
willen verleiden. Viola’ s succes ligt groten
deels in de manier waarop hij gesofisticeerde 
technieken gebruikt, waarmee hij altijd een 
kleine stap voor lijkt op zijn collega’s. Of 
preciezer gezegd: de banaliteit van de repre
sentatieve aspecten van Viola’ s werk wordt, 
vaker wel dan niet, overstegen door zijn 
knappe gebruik van technieken. In The 
Greeting bijvoorbeeld is, zoals gezegd, de 
ambiguïteit van het werk gelokaliseerd in 
de afgezonderde vrouw. Haar gemoedstoe
stand kan echter alleen worden waargeno
men doordat de scène zozeer vertraagd is 
dat ze haast een filmstill wordt. [14] Anders 
gezegd, alleen door middel van een speci
fiek technisch aspect van de videoapparatuur 
(in dit ge val de slow motion) breekt de derde 
betekenis door.
Een belangrijke vraag is of de nieuwsgierig
heid die door de raadselachtige effecten van 
de videotechnologie wordt gewekt, ver
dwijnt als je de technische details van het 
werk te weten komt/of dat j e ook dan nog 
geprikkeld blijft. In het eerste geval zouden 
we te maken hebben met de eenmaligheid 
van Viola’s spectaculaire technische effec
ten, terwijl in het tweede geval de techniek 
iets ‘extra’ in het werk zou kunnen oproe
pen. Een werk dat dit aspect kan verhelde
ren, is Reflection Pool. Raymond Bellour 
informeert uitvoerig naar dit werk, dat op 
het eerste gezicht technisch heel complex in 
elkaar lijkt te zitten. [15] Het hoogtepunt 
van deze video wordt bereikt wanneer het 
beeld van een man, op het moment dat hij in 
een vijver wil springen, ‘bevriest’ in de 
lucht, terwijl zijn spiegelbeeld in het water 
blijft rimpelen. Met andere woorden: we 
zien een stilstaand beeld in een bewegend 
beeld - iets dat Viola niet gerealiseerd kan 
hebben met behulp van computer graphics, 
om de simpele reden dat in 1977-79, toen 
Viola dit werk creëerde, die techniek nog 
niet bestond. Op Bellours vraag “hoe dat 
technisch allemaal gemaakt is”, antwoordt 
Viola dat het gewoon een kwestie was van 
het knippen en plakken van een aantal opna
mes. Eerst heeft hij opnames gemaakt van 
enkele handelingen afzonderlijk, zoals het 
gooien van dingen in de vijver of het lopen 
eromheen om zijn eigen spiegeling vast te 
leggen. Daarna heeft hij het moment opge
nomen waarop hij uit het bos komt en de 
sprong in de lucht maakt. Het enige techni
sche hulpmiddel was een zelfgemaakte 
zwart-witte kaart, op basis van de afmetin
gen van de vijver, om de vijver (wit) en de 
omgeving ervan (zwart) te definiëren. Deze 
kaart - geplaatst op een stellage in zijn 
studio - werd gebruikt als middel om het 
ene beeld op het andere te plakken, een 
methode om binnen en buiten het oorspron
kelijke beeld andere beelden te monteren. 
Op deze manier heeft Viola de verschil
lende, statische dan wel dynamische hande
lingen en beelden gemengd.
Reflection Pool is dus niet zozeer het resul
taat van geraffineerde technische kunstgre
pen, maar van eenvoudig handwerk. Afge
zien van de montage met behulp van de 
zwart-witte kaart, omvatte het strikt techni
sche deel niet veel meer dan de positie van 
de camera, die op een en dezelfde plaats 
werd gehouden, zodat elk object dat tussen 
de opnames niet bewoog, opnieuw vastge
legd, gemonteerd en gereconstrueerd kon
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worden. Zo is de illusie van een doorlopend 
beeld, bestaande uit verschillende modali
teiten van de ‘gebeeldhouwde’ tijd - of zoals' 
Viola specificeert: echte tijd, stilgezette tijd, 
tijdsverloop - in een enkele ruimte tot stand 
gekomen.
Er moet een ander motief zijn dan alleen 
maar een fascinatie voor videotechnologie 
datje Reflection Pool steeds weer opnieuw 
wilt zien, net als in het geval van The 
Greeting. Het zal ondertussen duidelijk zijn 
dat die Oorzaak niet te vinden is in het 
spirituele ‘gebabbel’ in de sfeer van de 
symbolische betekenis, die de kunstenaar 
zelf in de catalogus verwoordt, zoals “de 
voortgaande stadia van de persoonlijke reis 
van geboorte naar dood, beschreven aan de 
hand van beelden die een overgang aange- 
ven - van dag naar nacht, van object naar 
bezinning, van beweging naar stilstand, van 
tijd naar tijdloosheid”, of : “het werk be
schrijft de komst van het individu in de 
natuurlijke wereld, een inwijding in een 
wereld van virtuele beelden en indirecte 
waarnemingen”. [16] De reden om steeds 
weer te gaan kijken, ligt eerder in de zorg
vuldige constructie, middels heel precieze 
technieken, van zulke vluchtige momenten 
als dat waarop de man, met zijn handen om 
zijn knieën geslagen, in de lucht wordt stil
gezet en langzaam boven de groenige vijver 
vervaagt. Het is opmerkelijk dat de toe
schouwer öp de een of andere manier steeds 
het precaire moment ontgaat waarop dit 
stilgezette beeld weer in beweging komt, 
wat te maken kan hebben met het feit dat de 
aandacht verslapt doordat er bijna niets ge
beurt. Om het moment waarop de man in de 
vijver springt min of meer te ‘betrappen’ 
- ‘min of meer’ zeg ik, omdat de gebeurte
nis maar een fractie van een seconde duurt - 
moet je jezelf dwingen geconcentreerd en 
onafgebroken te blijven kijken. Het is in 
zulke vluchtige, ongrijpbaar kleine momen
ten dat de nieuwsgierigheid naar de tech
niek samenvalt met de fascinatie voor de 
inhoud.

Traumatische ervaring

In Tiny Deaths, ten slotte, werkt de manier 
waarop een technisch effect vermengd raakt 
met een symbolisch onbepaalde, ‘vage be
tekenis’ nog overtuigender. Tiny Deaths is 
een videoinstallatie waarin silhouetten ver
anderen in figuren en herkenbare personen, 
maar op het moment dat je ze als echte 
mensen identificeert, is er plots een overdo
sis licht en geluid die ze doet verdwijnen en 
je achterlaat in een donkere, stille kamer. 
Het proces vindt plaats op drie schennen 

met verschillende tijdsintervallen: de ene 
keer verschijnen de figuren tegelijkertijd op 
alle drie de schermen, de andere keer op 
twee of maar één scherm, maar steeds op 
zo’n manier dat de toeschouwer zich om
ringd voelt door de silhouetten, figuren en 
‘personen’ die verschijnen en verdwijnen. 
De toeschouwer raakt psychisch in dat pro
ces verwikkeld, niet alleen ómdat zijn scha
duw in meerdere richtingen op de schermen 
valt, maar ook omdat hijzelf (en de even
tuele andere toeschouwers) van silhouet in 
figuur en persoon verandert, veroorzaakt 
door de voortdurende afwisseling van licht 
en donker. Het werk is dus niet zozeer 
gericht op het identificeren van de figuren 
op de schermen (je herkent mensen van alle 
seksen en leeftijden), maar op het intrinsiek 
traumatische karakter van het herhalings- 
principe dat ten grondslag ligt aan het spel 
van aanwezigheid-afwezigheid. Dat wordt 
benadrukt door het voornaamste (maar op
nieuw eenvoudige) technische middel: een 
gefilmde lichtbron die sterker wordt met het 
zich geleidelijk aan versnellende tempo van 
de film, totdat het hele beeld gevuld is met het 
Verzadigde licht en in ëen laatste verblin
dende lichtflits terugkeert naar de duisternis. 
Door het spel met geesten/figuren, dat ver- 
snelden herhaald wordt en waarin de toe
schouwer zelf wordt opgenomen, heeft de 
scène met de onbenaderbare figuren een 
traumatisch werking. De gestalten, die op 
geesten lijken, blijven - als ze dichterbij 
kómen en in mensenwezens veranderen - 
steeds buiten bereik. Want precies op het 
moment datje ze bijna kunt aanraken, los
sen ze op in het plotseling feller wordende 
licht, ‘sterven’ ze - zoals Viola zegt - aan 
een te grote blootstelling. [17] Toch word je 
hier niet alleen overweldigd door de aanwe
zigheid en het vertrek van figuren die op 
gezette tijden ‘sterven’, maar raak je ook 
gefascineerd door de manier waarop dat 
spel met het negatieve/de dood technisch in 
elkaar steekt. Tiny Deaths maakt duidelijk 
dat de vage betekenis in Viola’s werk, dat 
element dat zich tegen iedere symbolisering 
yerzét, het sterksté is als het niet alleen met 
de techniek samenvalt maar ook aan het 
traumatische raakt, Hier zijn we terug bij 
Roland Barthes, die beschreef hoe het 
punctum- zijn nieuwe woord voor de ‘vage’ 
betekenis in La chambre claire [18] — ligt 
ingebed in de tuchè, door Lacan omschre
ven als het traumatische karakter van de 
ontmoeting met het niet-symbolische 
Reële. [19] Maar belangrijker is dat precies 
dat contact mët het traumatische Reële de 
vage betekenis in Viola’ $ werk karakteri
seert: deze ontmoeting vindt bijvoorbeeld 

ook plaats in het ongrijpbare moment van de 
springende man in Reflection Pool, en in de 
raadselâchtige vrouw in The Greeting - los 
van het feit dat zij de vrucht zijn van een 
onverwachte convergentie tussen betekenis 
en techniek, lijkt de eerste zich op de rand 
van de dóód te bewegën en roept de tweede 
iets op wat alle gemoederen en gevoelens in 
de scène raakt. Zóu het kunnen zijn dat de 
schokeffecten van Viola’s schreeuwerige 
spielereien met opflitsend lichten lawaaie
rige versnellende beelden. alleen dan ge
transformeerd worden wanneer er sprake is 
vaneen relatie met de tuchè, dat zijn werken 
alleen dan gered worden van betovering en 
my thologisering? Dat neemt niet weg dat de 
banaliteit altijd op de loer ligt: hoe vaak heb 
ik me afgevraagd of zelfs Tiny Deaths niet 
méér om het lijf heeft dan Viola’ s geliefde 
en knap bedachte spel met leven en dood op 
het terrein van de symbolische betekenis?

Sjoukje van der Meulen

Vertaling uit het Engels: Ineke van der Burg
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voudigweg de veranderende ontvouwing, 
eh dan wordt een theorie oyer de still nood
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Abstractie en disciplinering
Over de series van Rineke Dijkstra

Sinds de vroege jaren ’90 werkt Rineke Dijk
stra aan series kleurenfoto’s op middelgroot 
tot groot formaat - series die gehoorzamen 
aan strenge wetten, zowel wat de vorm als wat 

(28 hetonderwerpbetreft.Inhaarbekendstereeks 
fotografeerde zij in verschillende landen kin
deren en pubers op het strand, ten voeten uit 
en bijna statuesk, zonder anekdotiek. Kortere 
reeksen bestaan onder meer uit close-ups van 
gehavende stierenvechters en voor een witte 
achtergrond afgelichte jongeren in een disco. 
In een recente serie, die nu voor het eerst te 
zien is in de door Museum Boijmans Van 
Beuningen georganiseerde overzichtstentoon
stelling van Dijkstra’s foto’s, is de achter
grond een park, meer bepaald de Berlijnse 
Tiergarten. Dijkstra’ s aandacht gaat met name 
uit naar pubers wier zelfbeeld nog wankel is, 
die er schutterig bij staan of voor de camera 
poses uitproberen, en zichzelf en de kijker 
van een bepaald image trachten te overtuigen. 
Daarmee lijkt haar werk naadloos aan te 
sluiten op eén grote preoccupatie van de 
jaren ’90: identiteit. Met de teloorgang van de 
coherentie van de samenleving wordt de (per
soonlijke, etnische of seksuele) identiteit een 
fetisj, een afgod aan wie voortdurend offers 
worden gebracht - juist omdat niets meer 
vanzelfsprekend is.
In de catalogus van Dijkstra’s vorige retro
spectieve, in het Duitse Essen, wordt naar 
aanleiding van de strandportretten gesugge
reerd dat zij een ‘vergleichende Soziologie’ 
beoefent. [ 1 ] De auteur vergelijkt twee foto’ s 
van een Pools en een Amerikaans meisje. Het 
strandportret dat op 26 juli 1992 in het Poolse 
Kolobzreg is gemaakt, is zonder twijfel het 
beroemdste werk van Dijkstra. Haar eerder 
slappe dan sierlijke houding, haarhalfnatte en 
niet erg modieuze badpak vormen een groot 
contrast met de mollige Amerikaanse puber 
die door Dijkstra op 24 juni van hetzelfde jaar 
is vastgelegd. Dit meisje presenteert zichzelf 
met veel zorg als Marilyn Monroe-achtig 
type. Niet alleen is haar bikini veel 
gesofisticeerder dan het badbak van het Poolse 
meisje, vooral ook haar kapsel en houding 
zijn dat. Het Amerikaanse meisje (dat in zijn 
gedroomde sterrendom nogal benauwd en 
getergd kijkt) en haar Poolse pendant (dat er 
meer ontspannen uitziet) laten inderdaad een 
groot verschil zien in cultuur en welstand 
tussen de Verenigde Staten en het voormalige 
Oostblok, maar dit is goed beschouwd tame
lijk uitzonderlijk in de strandserie: van veel 
foto’s verschaft alleen de titel zekerheid over 
de plaats van ontstaan. Op het strand zijn 
identiteiten vaag.
Ook in het algemeen geldt dat Dijkstra weinig 
gegevens verschaft over de achtergrond en 
het leven van haar modellen. Deze ‘lacune’ in 
haar werk zorgt ervoor dat journalisten op 
zoek gaan naar ‘het verhaal achter de foto’ en 
haar daarover ondervragen. Typerend is ook 
de klopjacht die een Britse krant heeft georga
niseerd op de scholieren van de foto’s die 
Dijkstra in Londen had tentoongesteld. [2] 
Dat een ‘verhaal’ ontbreekt, is echter juist een 
centrale kwaliteit van Dijkstra’s werk, dat 
allesbehalve reportage-achtig is. Dat geldt 
ook voor de foto’s en video’s die in de jaren 
1995-1997 in de discotheken The Buzzclub 
en Mysteryworld zijn ontstaan: niemand kan 
het verschil ontgaan tussen de opgedirkte 
meisjes van de Liverpoolse Buzzclub en de in 
trainingspakken en andere onflatteuze kledij 
gestoken gabbers in het Zaandamse Mystery
world, maar ook hier komen we in feite niet 
veel aan de weet over de geportretteerden. We 
zien wel hun onhandige of zelfbewuste poses, 
hun pogingen volwassen te lijken en hun 
onwillekeurige trekjes, maar hun achtergrond 
en hun redenen om zich bij een bepaalde 
jongerencultuur aan te sluiten, blijven 
onbelicht.
In 1997 werd Dijkstra’s video The Buzzclub, 
Liverpool, UK / Mystery world, Zaandam, NL 
(1996-1997) in het Nederlands Foto Instituut 
getoond in de tentoonstelling Photowork(s) 
in Progress/Constructing Identity, waarin drie 
‘documentaire fotografen’ de resultaten lie
ten zien van een opdracht om de ‘constructie 
van identiteit’ in beeld te brengen. Door jon
geren voor de camera in uitgaanskledij poses 
te laten uitproberen, zou het wellicht kunnen 
lijken alsof Dijkstra identiteit als een keuze 
voor een look presenteert, maar met een der
gelijke interpretatie doet men haar benade
ring geen recht. Zij participeert geenszins in 
de viering van ‘identiteit à la carte’, de door 
Benjamin Buchloh bekritiseerde neiging om 
te doen alsof een keuze uit bepaalde culturele 
tekens (met name van de mode) voldoende is 
om een identiteit te creëren, alsof de sociale 
achtergrond geen rol zou spelen. [3] Evenmin 

/a, als zij de leefpatronen van groepen of indivi- 
( duen sociologisch in kaart.probeer te bren-

gen, presenteert zij hun identiteit simpelweg 
als een kwestie van image. Wil men haar 
benadering adequater karakteriseren, dan moet 
de rol van abstractie in haar werk worden 
onderzocht. De kijker gaat in haar werken 
juist speuren naar het individuele, het unieke 
van de geportretteerden, omdat Dijkstra hen 
aan abstraherende procédés onderwerpt.

Mensen van de 20ste eeuw

De term ‘sociologie’ is eerder dan op het werk 
van Rineke Dijkstra van toepassing op dat 
van August Sander, wiens naam bijna onver
mijdelijk valt in teksten over haar. [4] In 
Sanders boek Antlitz derZeit (1929), bedoeld 
als een eerste glimp van zijn geplande mag
num opus Menschen des 20. Jahrhunderts, 
worden tal van beroepen in een hiërarchische 
ordening gepresenteerd - Sander begint laag 
op de maatschappelijke ladder, klimt dan op 
naar de meest prestigieuze beroepen (die van 
geestelijke aard zijn) en daalt vervolgens weer 
af tot aan de werklozen. Zijn foto’s zijn geen 
symbolische en daardoor verzoenende beel
den van ‘deboer’ of‘de handwerker’; Sanders 
figuren worden weliswaar geacht hun beroep 
of roeping te vertegenwoordigen, maar ze 
gaan er niet helemaal in op. Wel zijn ze vaak 
in hun werkomgeving gefotografeerd, vooral 
als het om ambachtelijke beroepen gaat.
Dit kan men het conservatieve aspect van 
Sanders onderneming noemen: hij toont een 
eenheid van mens en omgeving, en daar zou 
men de conclusie aan kunnen verbinden dat 
dit nu eenmaal de natuurlijke orde is en dat 
alles daarom bij het oude moet blijven. Het is 
een wereld van Verschil met dè gelijktijdige 
fotografie van de avant-garde: door dadaïsten 
en constructivisten werd de fotografie gezien 
als medium waarmee men aan het statische 
universum van de traditionele kunst - en aan 
de. statische 19de-eeuwse maatschappij - kon 
ontsnappen. Bij Moholy-Nagy, Rodchenko 
en anderen werd de camera mobiel en hield zij 
zich niet meer aan conventionele gezichts
punten: straten werden in vogelperspectief 
gefotografeerd, gebouwen diagonaal afge- 
beeld, terwijl spiegels en schaduwen voor 
vervreemdende effecten zorgden. De tradi
tionele fixatie op de mens werd verlaten in 
deze kunst van dynamische lijnen en structu
ren: de camerablik werd letterlijk on-mense- 
lijk. Sanders wijze van fotograferen doet hier
naast uiterst statisch en conventioneel aan, 
maar zijn project heeft ook een minder 
behoudzuchtige kant.
De nationaal-socialisten verboden Antlitz der 
Zeit in 1934. Hun ideaal van een intacte 
hiërarchische samenleving waarin iedereen 
met de hem toegewezen plek tevreden is, was 
niet in overeenstemming te brengen met 
Sanders werk, waarin behalve werklozen ook 
‘revolutionairen’ een eigen sectie hebben. 
Interessant is in dit verband ook de opname 
van Raoul Hausmann in Sanders panorama: 
hij figureert met de beroepsaanduiding 
‘dadaïst’ in de sectie gewijd aan ‘technici en 
uitvinders’. Een wereld waarin iemand als 
‘dadaïst’ door het leven kan gaan, is instabiel 
en in beweging, en Sanders serie is dan ook 
alleen denkbaar als open - of als onvol
tooide - reeks. Ook dit moet de nationaal- 
socialisten een doom in het oog zijn geweest. 
Voor innovatie stonden zij open als zij propa
ganda- of oorlogsdoeleinden kon dienen, maar 
verder diende de dynamiek van de moderne 
wereld te worden ingeperkt. Men kon niet 
toestaan dat in de maatschappelijke hiërar
chie ondefinieerbare en subversieve elemen
ten zoals ‘dadaïsten’ opduiken. De afgeslo
ten, in compositorisch opzicht conventionele 
aard van iedere individuele foto van Sander 
geldt dus niet voor de reeks als geheel. In feite 
is Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts 
een grote fotomontage. Bij Sander manifes
teert het montageprincipe zich niet binnen 
een bepaalde compositie, zoals in de 
dadaïstische montages van Hausmann, maar 
tussen de afzonderlijke foto’s. Op deze wijze 
staat Sanders serie in feite niet minder in het 
teken van beweging en dynamiek dan de 
fotografie en de fotomontage van de avant- 
garde, hoe bodenstdndig veel van zijn onder
werpen en de wijze waarop zij worden uitge
beeld verder ook mogen zijn.
Net als Sander lijkt Dijkstra een stabiele we
reld tegenover de dynamiek van de avant- 
garde te plaatsen. De mens staat ook bij haar 
letterlijk centraal, terwijl hij in de foto’s en 
fotomontages van de avant-garde oploste en 
gefragmenteerd raakte in een centrifugaal 
krachtenspel dat de komst van een ongekende 
nieuwe tijdcelebreerde. Anderzijds blijftiden- 
titeit bij haar vaag, niet scherp gedefinieerd in 
termen van bijvoorbeeld beroep of klasse, 
zoals bij Sander. Terwijl Sander met zijn serie 

nog een totaliteit nastreefde die in de moderne 
tijd wel provisorisch moest blijven en aldus 
haar eigen falen in zich droeg, geeft Dijkstra 
de onzekerheden die de 20ste-eeuwse samen
leving voor het individu met zich meebrengt 
een centrale plaats in haar werk. Het is niet 
toevallig dat bij Sander juist mensen die ‘re
volutionaire’ activiteiten ontplooien - zoals 
Hausmann of een socialist - voor neutrale 
achtergronden staan: zij zijn losgeweekt uit 
traditionele maatschappelijke verbanden, zij 
zijn het negatieve pendant van de met zijn 
grond vergroeide boer die de nationaal-socia
listen verheerlijkten.
Dijkstra toont mensen consequent niet op hun 
werkplaats of in een huiselijke omgeving, 
maar bijvoorbeeld op het strand. Dit is de 
eerste manifestatie van abstractie in haar werk: 
de mens wordt getoond in eén situatie die 
geen of weinig duidelijkheid verschaft over 
zijn leven. De abstractie wordt nog versterkt 
door het gebruik dat zij van flitslicht maakt. 
Met name in de strandserie isoleert het de 
figuren visueel nog meer van de omgeving, 
zodat die op een tweedimensionale achter
grond gaat tijken. Navrant is in dit opzicht de 
in 1994ontstane foto van een meisje dat in een 
asielzoekerscentrum voor een kale muur op 
een stoel zit. In een later ontstane foto van 
hetzelfde meisje zit zij op een andere stoel 
voor een andere kale wand. Blijkens het bij
schrift zit ze nu niét meer in een asielzoekers
centrum, maar in haar nieuwe huis. Dit kan 
echter inderdaad alleen maar aan het bij
schrift worden afgelezen: de omgeving is 
nauwelijks huiselijker dan op de eerste foto, 
of het zou moeten zijn dat de stoel van metaal 
en plastic door eentje van hout is vervangen. 
Het is ook kenmerkend voor Dijkstra’s ab
straherende benadering dat de Buzzclub- en 
Mystery world-werken niet op ofrond de dans
vloer zijn gemaakt, maar voor een witte muur 
in een geïmproviseerd studiootje. De disco is 
zelf al in zekere zin een abstractie, een locatie 
waar het dagelijkse leven eventjes irrelevant 
is en kan worden vergeten. Door hiervan 
wederom te abstraheren, weet zij de situatie 
op de spits te drijven.
De abstracte achtergronden van Dijkstra’s 
foto’s impliceren een wereld met een gebrek 
aan traditionele houvast, waarin een vage 
belofte van vrijheid en mobiliteit hand in 
hand gaat met nieuwe vormen van dwang. 
Soms lukt het een van haar modellen bijna om 
een gedroomd imago op de kijker te projecte
ren: het op 3 maart 1995 in The Buzzclub 
gefotografeerde meisje, dat een donker ge
blokt jurkje draagt en een pakje sigaretten in 
haar ene hand heeft, kijkt met een licht 
voorovergebogen hoofd de kijker aan. Het is 
een kinderlijke verleidelijkheid, die overtui
gend in scène is gezet. De dikke X-benen die 
nog net onder het rokje te zien zijn, leiden de 
aandacht echter af en doen het meisje als het 
ware weer met beide benen op de grond 
belanden. Een ander meisje, een dag later 
gefotografeerd, lijkt minder goed in haar vel te 
zitten. Haar blik is wazig en afstandelijk, haar 
jurk en de kettingen om haar nek tijken orna
menten die haar zijn opgedrongen en haar 
verder niet aangaan. Voor haar lichaam houdt 
zij opvallend grote handen, die met hun aders 
en rode vlekjes de aandacht trekken. Dijkstra 
toont zowel de mobiliteit als de stagnatie, 
zowel de mogelijkheden die de hedendaagse 
samenleving biedt om te veranderen en een 
identiteit te creëren, als de sociale en biolo
gische grenzen die hieraan worden gesteld.

Tekens en littekens

Roland Barthes heeft August Sander bekriti
seerd omdat deze enkel de culturele maskers 
van de mensen zou hebben geportretteerd; hij 
zou hun wrede of kwetsbare gezicht achter 
het masker niet hebben blootgelegd. [5] 
Barthes heeft zich herhaaldelijk beziggehou
den met de status van de fotografie in 
semiologisch opzicht, waarbij zijn belang
stelling voor de vraag hoe een foto als kenne
lijk ‘natuurlijk’ beeld toch gecodeerd kan 
worden gaandeweg plaats maakte voor een 
persoonlijke queeste naar het niet-gecodeerde, 
naar wat hem in foto’s persoonlijk raakte. 
Zijn semiologische werk bouwt verder op de 
inzichten van Ferdinand de Saussure, die in 
zijn Cours de linguistique générale uit 1916 
had betoogd dat woorden hun betekenis niet 
aan een referentiële relatie met een entiteit 
buiten de taal ontlenen, maar aan hun 
differentiële relaties met andere woorden. 
Een foto is echter een chemische ‘afdruk’ van 
de werkelijkheid, en als zodanig niet conven
tioneel, niet gecodeerd. Volgens de teken
classificatie van de Saussures minder op de 
taal gefixeerde tegenhanger Charles Sanders 
Peirce kan men een foto beschouwen als 

index, als een teken dat volledig gemotiveerd 
is, zoals een voetafdruk. [6]
In La chambre claire, Barthes’ laatste boek, 
ziet hij twee wegen voor de fotografie: óf zij 
buit haar indexicale, contingente aard uit, óf 
zij bestrijdt de contingentie door gecodeerde 
elementen te introduceren. Dit laatste, de 
onderwerping van de fotografie aan de “code 
civilisé des illusions parfaites” - het meest 
extreem te zien in de reclamefotografie - 
beschouwt de late Barthes als verwerpelijk. [7] 
Met deze gecodeerde fotografie correspon
deert bij de kijker het studium, een ‘gedres
seerde’ blik die herkent wat door de produ
cent (en de cultuur waarin zowel kijker als 
producent zich bevinden) is bedoeld. Het 
punctum daarentegen is een effect van de foto 
op de kijker dat juist-voortkomt uit het 
ongecodeerde, presymbolische van de foto
grafie: de kijker wordt geraakt, geprikkeld, 
verwond zelfs, door iets in de foto dat zich aan 
de culturele code onttrekt. [8] In het geval van 
Dijkstra staat studium voor een leeswijzé die 
de sociale en culturele connotaties van het 
uiterlijk van haar onderwerpen onderzoekt. 
Zoals in het bovenstaande reeds aangegeven, 
werken Dijkstra’s foto’s hier maar tot op ze
kere hoogte aan mee. De omgeving waarin zij 
haar modellen plaatst, geeft weinig tot geen 
uitsluitsel over hun leven. De geportretteerden 
verraden in hun uiterlijk natuurlijk wel dege
lijk iets over zichzelf; vaak proberen zij te 
tonen wie zij wülen zijn. Zij ensceneren zich
zelf zo goéd en zo kwaad als het kan met de 
mogelijkheden die de cultuur hen aanreikt. 
Vooral de jongeren in de stad- en discotheek- 
werken trachten een imago te creëren met 
behulp van de veranderlijke tekens van de 
mode, die de afbrokkeling van oude sociale 
verbanden compenseren door de belofte van 
keuzevrijheid in het rijk van de beweeglijke, 
fluctuerende code - een magere echo van de 
vrijheid die de revolutionairen van Sander 
nastreefden.
In tegenstelling tot Sander (als men Barthes’ 
oordeel onderschrijft), blijft Dijkstra echter 
niet bij de culturele code staan. Haar 
geportretteerden gaan niet in hun gewenste 
imago op, zoals professionele fotomodellen. 
Zij dragen de gekozen tekens van de mode én 
de littekens, van hun afkomst en opvoeding. 
Onder de pogingen om met behulp van 
fluctuerende codes een identiteit te creëren 
gaan minieme of niet zo minieme drama’s 
schuil: onder de veelbelovende vaagheid van 
identiteiten op het strand en in de Buzzclub 
schuilt de traagheid van het vlees. Dit is het 
punctum dat de kijker raakt. De in 1994 
ontstane portretten van stierenvechters ma
ken dit erg expliciet: hun traditionele, 
uniformachtige pakken zijn gehavend en hun 
hemden hebben bloedvlekken. Identiteit is bij 
Dijkstra dus het al te menselijke tussen on
menselijke tekens; het trage, dierlijke tussen 
codes.
Op haar beurt codeert Dijkstra de mensen 
door ze in één van haar vrij rigide vormen te 
persen: dit is de tweede manifestatie van 
abstractie in haar werk. De geportretteerde is 
altijd keurig centraal geplaatst, opzichtige 
formele experimenten ontbreken. In de ene 
serie worden de figuren voluit afgebeeld en in 
een andere serie alleen vanaf hun hoofd en 
schouders ; ook de achtergronden verschillen. 
In het geval van de foto’s die in 1995 in The 
Buzzclub zijn gemaakt, houdt het format in 
dat de modellen - die wederom keurig fron
taal op de middenas staan en naar de camera 
kijken - iets boven de knieën worden afge
sneden terwijl hun hoofd bijna de bovenkant 
van de foto raakt. De basisstructuur van de 
centraal geplaatste mens is echter in alle se
ries gelijk - althans in de portretten van één 
persoon. De werking hiervan is meer mecha
nisch dan klassiek; de foto’ s van met name de 
strandserie hebben, niettegenstaande hun grote 
perfectie en subtiliteit, iets machinaals. De 
geportretteerden wordt geen vrijheid gegund. 
Zij zijn gevangen in een Dijkstra-compositie; 
hun tekens en littekens zijn opgenomen in een 
nieuw teken, dat hen wederom verwondt. Het 
meest zichtbaar is dit geweld misschien in de 
foto’ s van vrouwen die net bevallen zijn: voor 
een witte muur staan zij naakt of vrijwel naakt 
met hun baby in de armen, kwetsbaar, zonder 
man, familie of vrienden. Deze beelden lijken 
op gesublimeerde politiefoto’s, waarin de 
kille objectiviteit wordt getemperd door com
passie.
In Dijkstra’ s werk lijken de modellen nauwe
lijks meer vrijheid te hebben dan in de vroege 
dagen van de portretfotografie, toen de zitter 
met zijn hoofd tegen een stut moest leunen en 
gedurende de lange belichtingstijd zijn hou
ding moest bevriezen. Zo lijkt het op veel 
strandfoto's van Dijkstra alsof de geportret
teerden tegen een muur zijn aangedrukt en
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geen ruimte hebben om een vrijere pose aan 
te nemen. De jongen van Kolobzreg, Polen, 
23 juli 1992 en het meisje met de lange jurk 
van Brighton, Engeland, 21 augustus 1992 
staan er bovendien bij in een symmetrische 
pose die geen natuurlijke, ongedwongen hou
ding is, maar veeleer aan industriële producten 
doet denken. Eeuwenlang werd de westerse 
kunst gedomineerd door het contraposto, de 
asymmetrische houding waarbij het gewicht 
van het lichaam grotendeels door één been 
(het standbeen) wordt gedragen. Deze hou
ding werd vanaf de Renaissance het summum 
van natuurlijkheid geacht Bij Dijkstra komt 
zij hoogstens voor als glimp of als onvol
maakte poging. De op 4 augustus 1993 in 
Odessa gefotografeerde jongen in rode zwem
broek staat er iets ontspannener bij dan voor
noemde Poolse jongen, maar zijn spichtige 
lichaam laat zijn contraposto overkomen als 
iets dat gemonteerd in plaats van organisch is. 
De geportretteerden zijn ook nadrukkelijk 
gerelateerd aan het kader van de foto, met 
name als ze rechtop staan en zo als het ware de 
middenlijn van de zijkanten vormen. Dit doet 
denken aan wat critici als Clement Greenberg 
en Michael Fried als belangrijk kenmerk van 
de modernistische schilderkunst beschouw
den, namelijk het afleiden van de compositie 
uit de randen van het schilderij. Greenberg 
traceerde deze ontwikkeling vanaf Cézanne 
viaMondriaan naarde abstract-expressionisten; 
Fried ontwikkelde zijn notie van de deductive 
structure aan de hand van de zips van Barnett 
Newman, die de randen van het doek 
echoën. [9] Newman verdubbelde, zelfs ver
drievoudigde de zips, ook bij Dijkstra is dit 
soms het geval. Een op 13 juli 1996 in 
Dubrovnik gemaakte strandfoto laat tweejon- 
getjes zien die keurig symmetrisch in beeld 
zijn gebracht: ze zijn even lang, hebben de
zelfde houding en dragen bovendien dezelfde 
geruite korte broek. Die tweevoudige geruite 
broek wordt zo een uniform dat de dragers 
herleidt tot seriële mensen. Dijkstra evoceert 
hier een vorm van identiteit die het fetisjisme 
van de persoonlijke identiteit wil verdringen: 
de seriële gelijkheid van massaproducten, of 
van mensen die in databestanden van bedrij
ven of bureaucratische instellingen tot 
inwisselbare codes zijn gereduceerd. Juist 
hierdoor gaat men bij dit gedisciplineerde 
paar speuren naar de verschillen, die als indi
caties dat er wel degelijk sprake is . van 
onverwisselbare individuen een bijna dis
proportioneel belang aannemen.

Beweging

Rineke Dijkstra’ s eerste video, in 1995 samen 
met Gerald van der Kaap opgenomen in The 
Buzzclub, bestaat uit achter elkaar gezette 
beelden van jongeren die voor een witte wand 
op en neer deinen. Net als de Buzzclub-foto' s 
zijn ook de video-opnames gemaakt in een 
geïmproviseerd studiootje op enige afstand 
van de dansvloer, waar de jongens en meisjes 
geïsoleerd waren van de dansende massa en 
wederom aan een disciplinerend format van 
Dijkstra werden onderworpen. De opbouw 
van de videobeelden is vergelijkbaar met die 
van Dijkstra’s foto’s: het staande formaat in 
de fotowerken is ingeruild voor het liggende 
videobeeld, maar het gaat ook in de video nog 
steeds om jongeren die centraal in beeld staan 
voor een abstracte achtergrond. Muziek is in 
deze eerste video slechts heel zacht te horen, 
als een soort achtergrondruis. Alle aandacht 
gaat uit naar de bewegingen, naar de kleine 
gebaren en de blikken.
Deze video doet erg basaal aan: het gaat om 
een aaneenrijging van vrij lange scènes voor 
dezelfde achtergrond, scènes met een vast 
camerastandpunt en met hoofdpersonen die 
meestal repetitievebewegingen maken. Dijks
tra’s modellen zijn nog steeds gevangen in 
een statisch kader, dat over de gehele lengte 
van de video bezien echter niet meer geheel 
uniform is: sommige opnames zijn close-ups 
van hoofden, andere laten het lichaam vanaf 
de bovenbenen zien. Toch is deze video meer 
dan een foto waar beweging aan is toege
voegd. De beelden hebben een merkwaardig 
verslavende werking aangezien ze nooit uit
kristalliseren, nooit worden stopgezet, maar 
ook geen grote veranderingen ondergaan die 
structurerend zouden werken. Geborneerd en 
hautain probeert een meisje in een zwart
witte jurk en met lange bruine haren pose na 
pose uit voor de camera, zichzelf als verleide
lijke ster enscenerend. Er is geen opbouw, 
geen logica, geen climax: het is een reeks 
bewegingen die eindeloos door zou kunnen 
gaan, pure beweging. Elke beslissing om dit 
beeld stop te zetten, zou arbitrair overkomen. 
In het geval van The Buzzclub, Liverpool, 
UK / Mysteryworld, Zaandam, NL (1996-

Rineke Dijkstra

The Buzzclub, Liverpool, UK / Mysteryworld, Zaandam, NL, 1996-97, foto: Dirk Pauwels

1997), een groot videowerk dat bestaat uit 
twee belendende projecties, wordt het effect 
van het statische kader gedeeltelijk opgehe
ven door de montage. Niet alleen is elke 
projectie afzonderlijk een montage van ver
schillende opnames - dit is bij de eerste video 
ook al het geval, maar het valtdaar nauwelijks 
op omdat de montage niet als stijlmiddel 
wordt benadrukt—bovenal is er een voortdu
rende wisselwerking tussen de twee naast 
elkaar geprojecteerde beelden. Zij vormen 
samen één binair beeld, een voortdurend 
instabiele fusie. Het beeld van een bepaalde 
persoon krijgt nooit de kans om zich te pre
senteren als afbeelding die een transparante 
relatie met een referent heeft: het is gedwon
gen permanent relaties aan te gaan met een 
ander, evenmin autonoom beeld. Zelfs al is 
het andere kanaal tijdelijk zwart, hetgeen 
regelmatig gebeurt, dan is dat zwarte vlak 
even prominent aanwezig als de dansende of 
deinende persoon ernaast, als een afwezig
heid die wacht om gevuld te worden. Opmer
kelijk is echter dat Dijkstra de twee ‘werel
den’ - die van The Buzzclub en die van 
Mysterworld — gescheiden houdt: de schei
ding van de jongerenculturen met hun strenge 
codes blijft intact De eerste helft is opgeno
men in de Liverpoolse disco en toont op één 
vrijend paartje na alleen meisjes; de tweede 
helft speeltop één uitzondering na in Zaandam 
en toont gabbers van beiderlei geslacht, al is 
het door de uniforme kledij niet altijd even 
makkelijk om hun geslacht te bepalen.
De ontwikkeling die Dijkstra met voornoemde 
twee videowerken heeft gemaakt, kan men 
relateren aan de geschiedenis van de film die 
Gilles Deleuze in zijn boeken over cinema 
heeft ontworpen. Deleuze constateert dat in 
het ‘primitieve’ stadium van de film de ca
mera nog statisch was en het beeld toneel
matig. Het bewoog, maar het was nog geen 
echt image-mouvement, waarvan de bewe
ging een essentiële eigenschap is. [10] 
Deleuzes filmtheorie is ongegeneerd 
essentialistisch: het gaat in de film om de 
voortschrijdende bevrijding van de beweging 
en van de tijd. In de manier waarop hij de 
beweging en de verandering verheerlijkt, is 
Deleuze beïnvloed door Henri Bergson, die 
de moderne wetenschap ervan beschuldigde 
er een statische en abstracte opvatting over 
tijd op na te houden. Hij bestreed deze opvat
ting in naam van de tijd als intuïtief ervaren, 
innerlijke durée, een ervaring die gepaard 
gaat met het besef dat de werkelijkheid voort
durend in beweging is en evolueert. Het wekt 
dan ook geen verbazing dat Bergson in de 
jaren ’ 10 één van de filosofische helden van 
de avant-garde was. Deleuze kent in zijn 
bergsoniaanse visie op de cinema een groot 
belang toe aan de opmars van de bewegende 
camera en de montage: beide emanciperen de 
beweging, zorgen ervoor dat het niet simpel
weg om een weergave van bewegende men
sen of rijtuigen gaat, maar om een beeld dat 
zelf beweegt. Vooral de montage is essen
tieel: met behulp van montage worden ver
schillende bewegingen, totaal uiteenlopend 
van aard, aan elkaar gerelateerd, en wondt er 
een ‘pure beweging’ uit gedestilleerd: “Une 
pure mobilité pouvait être atteinte par ce 
moyen, extraite des mouvements des 
personnages, avec très peu de mouvement de 
caméra [11]

Deleuze stelt dat in de naoorlogse cinema 
(neorealisme, nouvelle vague) het image- 
mouvement wordt afgelost door het image- 
temps', er zou sprake zijn van zoiets als een pure 
weergave en beleving van de tijd, waarbij de 
bewegingietsondeigeschiktsisgewcHden. [12] 
Hier kan niet nader op Deleuzes historische 
classificatie van de filmkunst worden inge
gaan, die gepaard gaat met veel gegoochel met 
peirceaanse tekencategorieën, maar van cru
ciaal belang is dat Deleuze de ‘klassieke’ voor
oorlogse cinema als antropomorf beschouwt: 
hij stond in het teken van de normale, mense
lijke beweging, die de tijd slechts indirect 
weergaf. In de naoorlogse film zou de tijd 
daarentegen direct ervaarbaar worden, wat 
zich onder meer uit in verstilling - een gebrek 
aan handeling - en in erratische bewegingen 
die aan geen menselijke logica beantwoorden. 
Tevens wordt de soundtrack autonoom en 
volgt hij niet zomaar het beeld. Deleuze ziét dit 
met vertrouwd avan t-gardi sti sch pathos als de 
ultieme bevrijding van het beeld (en de mens) 
uit de schijn van een statische Wereld.
De statische camera staat bij Dijkstra’s The 
Buzzclub, Liverpool, UK / Mysteryworld, 
Zaandam, NL in dienst van de realisatie van 
een dergelijk image-temps. De beweging 
wordt immers expliciet ondergeschikt ge
maakt aan de tijd zoals die wordt aangegeven 
door de beat op de soundtrack, die door 
Dijkstra zelf is samengesteld en nu een veel 
prominentere rol speelt dan in haar eerste 
video. Ook de parallelle montage is niet zo
zeer een triomf van de beweging als wel een 
mix waarmee Dijkstra als een veejay een 
visueel ritme creëert door verschillende li
chaamsbewegingen aan elkaar te relateren - 
lichaamsbewegingen die op hun beurt 
marionetachtig het onpersoonlijke ritme van 
de geluidsband lijken te volgen, al komt de 
muziek die te horen is feitelijk niet overeen met 
de nummers die tijdens de opnames te horen 
waren. Zo wordt (in het Buzzclubgedeelte) 
het meisje in witte jurk, dat aanvankelijk nog 
stilstaat, schijnbaar gegrepen door de snelle 
beat: zij gaat steeds actiever dansen. In de 
rechterprojectie wordt zij op een gegeven 
moment gecomplementeerd door een close- 
up van een suf kijkend meisje dat in slow 
motion een teug neemt uit een fles. Zij ont
trekt zich aan de beat, zij heeft haar eigen 
subjectieve tijd, haar eigen benevelde durée. 
De dreun van de house is enerzijds bevrijdend; 
hij maakt het lichaam los uit de dagelijkse 
routines. Tegelijkertijd is de housebeat echter 
disciplinerend en tiranniek, een soort esthe
tische verheerlijking van mechanische mono
tonie. Met haar formele vocabulaire benadrukt 
Dijkstra deze dwang in de grenzeloze 
ontbondenheid van het hedendaagse uitgaans
leven. In haar video wordt het lichaam onder
worpen aan een muzikaal en visueel ritme dat 
de beweging aan zich onderwerpt. Men kan 
zich dus terecht afvragen of de tijd van Dijks
tra’s image-temps niet even abstract is als de 
conceptie van tijd die Bergson bestreed. In 
plaats van erratische bewegingen of van 
verstilling is er bij haar sprake van een geluids
band met een dwingende beat die de jongeren 
soms tot marionetten lijktte reduceren. Deleuze 
constateert overigens zelf aan de hand van de 
films van Syberberg dat in het domein van de 
image-temps de mensen tot mechanische pop
pen herleid kunnen worden. [13]

Opmerkelijk is in dit verband het sardonische 
moment dat Dijkstra zich halverwege de film 
-in het begin van de Mysteryrworldsequentie — 
permitteert. Aan de rechterkant verschijnen 
twee nagenoeg identieke gabbers (kennelijk 
tweelingbroers), die volmaakt synchroon het 
hoofd op en neer bewegen. Wederom toont 
Dijkstra een vorm van disciplinering, in dit 
geval van twee jongens die nog nauwelijks 
een persoonlijkheid lijken te hebben ontwik
keld en zich des te vollediger aan de beat 
onderwerpen. De gabbercultuur, met haar 
uniformen in de vorm van trainingspakken, 
lijkt toch al geen waarde te hechten aan indi
vidualiteit, deze zelfs in het kader van een 
soort neotribalism te onderdrukken. Toch is 
er geen sprake van een groot contrast tussen 
het Buzzclub- en het Mysteryworldgedeelte 
van de video: de modieuze jurkjes zijn even
goed uniformen als de trainingspakken, en in 
beide gevallen gaat het Dijkstra om de won
den die door de efemere uniformen heen 
schemeren.
Er verschijnen in de video ook een aantal 
mensen die zo ver heen zijn dat het abstracte 
ritme hen niet meer raakt — zij hebben hun 
eigen gedrogeerde durée. Het is Dijkstra uit
eindelijk te doen om de fragiele, wellicht 
hopeloze weerstand tegen het abstracte krach
tenveld. In het laatste deel van The Buzzclub, 
LiverpooL UK/Mysteryworld, Zaandam, NL 
is rechts een tijdlang het hoofd van de kale 
gabber te zien aan wie Dijkstra ook een apart 
‘ videoportret’ heeft gewijd. Links is het beeld 
soms zwart, af en toe verschijnt er een slow 
motion-beeld van een meisje dat haar lange 
donkere haren schudt en bijna extatisch naar 
boven kijkt Deze scène is gezien het uiterlijk 
van het meisje niet in Mysteryworld opgeno
men: de strenge scheiding van de jeugd- 
cultuurstammen wordt eventjes doorbroken. 
De muziek ebt langzaam weg en verandert in 
achtergrondruis; het lijkt alsof het meisje een 
visioen is van de leeg voor zich uitstarende 
gabber, die in zijn eigen wereld vertoeft. 
Terwijl de beat vervaagt, staart men als kijker 
zo gebiologeerd naar het gezicht dat het be
knottende kader irrelevant lijkt te worden.

Sven Lütticken

Noten

[1] UlfErdmann-Ziegler, Inkamationendes 
Zweifels, in: Rineke Dijkstra Menschenbilder 
(tent cat), Museum Folkwang Essen, Essen, 
p. 46.
[2] Ulf Erdmann-Ziegler, op. cit (noot 1), 
p. 44.
[3] Benjamin H.D. Buchloh, Kritische re
flecties, in: De Witte Raaf, nr. 71, januari- 
februari 1998, p. 23.
[4] Zie onder meer Hripsimé Visser, Rineke 
Dijkstra, in: Hripsimé Visser (red.), 100 x 
foto, Stedelijk Museum/Uitgeverij THOTH, 
Amsterdam/Bussum, 1996,p.206en Thomas 
Weski, Platz, sich selbst zu entfallen, in: 
Rineke Dijkstra The Buzzclub, LiverpooL 
UK / Mysteryworld, Zaandam, NL, 1996- 
1997(tenL cat), Sprengel Museum Hannover, 
Hannover, 1998, ongepagineerd.
[5] RolmdBzaÜ)es,Lachambreclaire.Note 
sur la photographie, Editions de l’Étoile/ 
Gallimard/Le Seuil, Parijs, 1980, pp. 61-63.
[6] Zie Rosalind E. Krauss, Notes on the 
Index: Part 1 en Notes on the Index: Part 2, in: 
The Originality of the Avant-Garde and other 
Modernist Myths, MIT Press, Cambridge MA/ 
London.
[7] Roland Barthes, op. cit (noot 5), p. 184.
[8] Roland Barthes, op. cit (noot 5), pp.48-49.
[9] Zie Clement Greenberg, ‘American- 
Type ’ Painting, in: The Collected Essays and 
Criticism, John O’Brian (ed.), Volume 3: 
Affirmations and Refusals (1950-1956), The 
University of Chicago Press, Chicago/ 
London, 1986, pp. 217-236, en Michael Fried, 
Three American painters: Noland, Olitski, 
Stella, in: Art and Objecthood, University of 
Chicago Press, Chicago/London, 1998, 
pp. 233-234.
[10] Gilles Deleuze, Cinéma I: L’image- 
mouvement, Les Éditions de Minuit, Parijs, 
1983, p. 11.
[11] Gilles Deleuze, op. cit (noot 10), p. 40.
[12] Gilles Deleuze, Cinéma 2: L’image- 
temps, Les Éditions de Minuit, Parijs, 1985, 
met name pp. 39-61.
[13] Gilles Deleuze, op. cit (noot 12), p. 351.

Een overzicht van Rineke Dijkstra’s foto’s 
is tot 17 januari te zien in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20,3015 
CX Rotterdam, 010/441.94.00.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

POLLOCK-KRASNERFOUNDATION. CharlesC. Berg
man, vice-president van deze stichting uit New York, deed 
begin september België aan. Gewoon om mee te delen dat 
ook Belgische hulpbehoevende kunstenaars in aanmerking 
komen voor een jaarbeurs gaande van 1.000 tot 30.000 US 
dollars. Indien u schilder of beeldhouwer bent of op papier 
werkt, en bovendien hulpbehoevend om medische, sociale 
of materiële redenen, dan kan u een beroep doen op de 
Foundation. Na inzending van een dossier is het negen 
maanden wachten op het oordeel van een jaarlijks wijzi
gende, anonieme jury.
De Pollock-Krasner Foundation ging in 1985 van start met 
de nalatenschap en naar de wil van Lee Krasner ( 1908-1984), 
weduwe van Jackson Pollock. Het vermogen piekt ondertus
sen op 55 miljoen US dollar. Internationaal genoten reeds 
meer dan 1.500 kunstenaars mee van de rente op dit bedrag. 
In de lijst van gegadigden herkende ik slechts vijf namen. 
Beroemd moet u dus niet zijn, maar ook geen fotograaf, 
videast of filmmaker - zo luiden de spelregels.
Voor informatie en aanvraagformulier kan u alleen schrifte
lijk of per fax terecht bij The Pollock-Krasner Foundation 
Ine., 863 Park Avenue, New York NY 10021 (fax 0212/ 
288.28.36). (E.W.)

DE BEURS VAN JUDOCUS VIJDT. De tentoonstelling 
De beurs van Judocus Vijdt wil in Gent een nieuwe museum
visie signaleren. Synergie is het ordewoord. De stedelijke 
musea gaan samenwerken, hun beleid moet in een stedelijk 
totaalperspectief worden gekaderd. Musea zetten hun deu
ren open, komen uit hun hokje en kijken over het muurtje, zo 
weerklinkt het knus in het begeleidende boekje. Maar in de 
laatste bijdrage (gesigneerd door conservators, museum- 
mensen en verantwoordelijken van de dienst Monumenten
zorg en de Dienst voor Culturele Zaken) staan ook harde 
voornemens afgedrukt. Zo wordt onder meer de principiële 
mogelijkheid geopperd van collectiemobiliteit tussen de 
stadsmusea. De auteurs stellen ook een revalorisering voor 
van het Bijlokemuseum, een instelling die al enige tijd in een 
soort halfslaap vertoeft, De Bijloke moet een city-museum 
worden, een voorportaal waar de bezoeker met Gent en zijn 
patrimonium kan kennismaken, om zich van daaruit verder 
te oriënteren. Op de benedenverdieping zou het museum een 
overzicht van de Gentse geschiedenis en kunstgeschiedenis 
aanbieden, en de rijkdom voorstellen van het stedelijke 
patrimonium. Deze sluisfunctie moet ook gekoppeld worden 
aan toeristische service. De Bijloke wordt een knooppunt in 
het “in Gent broodnodige stadsmarketingplan”. Op de bo
venverdieping van dit moedermuseum worden studie- 
collecties gepland, met stukken die geen actieve functie 
vervullen in het presentatiebeleid van de diverse musea. Hun 
reservestukken kunnen zo doeltreffender worden ingezet. 
Het visuele motto van De beurs... is een paneel uit het Lam 
Gods-retabel van Hubert en Jan Van Èyck, met daarop een 

knielende stichter Judocus Vijdt die zijn beurs boven het 
rode kleed draagt. Vijdt was rijk, de Gentse musea zijn dat 
ook, en vooral dat laatste wil deze tentoonstelling aantonen. 
De beurs... gaat over ‘geld en macht’ en aanverwante the
ma’s, maar brengt vooral ook het kapitaal van het Gentse 
patrimonium voor het voetlicht. De voorwerpen in deze door 
SMAK-conservator Jan Hoet geregisseerde tentoonstelling 
zijn allemaal stedelijk bezit, hoofdzakelijk afkomstig uit de 
zes musea: het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK), het Museum voor Schone Kunsten, het Museum 
voor Sierkunst en Vormgeving, het Museum voor Indus
triële Archeologie en Textiel (MIAT), het Museum voor 
Volkskunde en het Bijlokemuseum zelf.
Van de Vijdt-tentoonstelling wordt verwacht dat ze de Bijloke 

als museumsite opwaardeert. Dat het over ‘geld en macht’ 
gaat, wordt al duidelijk in de tweede zaal. Op een met 
muntstukjes bestrooide vloer staan onder meer geldkoffers 
en geldkisten; aan de muur, die versierd is met afdrukken van 
bankbiljetten van 1000 BEF, hangt de Liggende boer van 
Permeke - precies de boer die we ook op de bankbiljetten 
terugvinden. De presentatie is geordend volgens zaalthema' s, 
zoals ‘meditatie’, ‘blijde intrede’ of ‘narcisme’. In ‘tronen’ 
hangen de Electric chairs van Andy Warhol naast een portret 
van Keizerin Joséphine. Zo confronterend zijn deze confron
taties niet. Daarvoor doet De beurs... teveel denken aan 
schooltentoonstellingen of invuloefeningen in de trant van 
‘breng de voorwerpen onder bij volgende begrippen’. De 
presentatie in de kloosteromgang is luchtiger, de objecten 
zijn hier per categorie - pijpen, kanonskogels, steengoed... 
- op rekken van het stadsarchief uitgestald. Maar relevant 
zijn alleen de intentieverklaringen rond dit evenement.
De beurs van Judocus Vijdt. Kunstkapitaal in Gent loopt tot 
20 december 1998 in het Bijlokemuseum, Godshuizenlaan 2, 
9000 Gent (info Dienst Culturele Zaken 09/269.84.67.). In 
samenwerking met de Gentse stedelijke musea verscheen 
een publicatie uitgegeven door Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen. (D.P.)

DOCOMOMO. Het Internationale Register van Docomomo 
(Documentation and Conservation of buildings and sites of 
the Modem Movement) bestaat inmiddels tien jaar en is 
vanaf september jongstleden in beheer gegeven van het 
Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Het register 
werd ingesteld omdat veel gebouwen van de Moderne Bewe
ging, ruwweg gedefinieerd als de architectuur van het inter
bellum, bedreigd werden met afbraak of toe waren aan een 
grondige restauratie of renovatie. In alle gevallen is een 
goede documentatie van de bouwprojecten belangrijk. De 
ontwerp- en bouwgeschiedenis, materiaalgebruik, eigenaars, 
waardering en eventuele monumentenstatus van vijfhonderd 
projecten in vijfentwintig landen zijn op dit moment vastge
legd, en dit aantal zal nog worden uitgebreid. Het register is 
op aanvraag te raadplegen in de studiezaal van het Neder
lands Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rot
terdam (010/440.12.00). (P.B.)

PARIS PHOTO. Geeft sinds kort een handige en goedkope 
trimestriële gids uit met (Europees) fototentoonstellings- 
nieuws, een agenda, korte interviews, boeksignalementen en 
telkens een 16 pagina’s tellende portfolio van één kunste
naar. En alsof het nog niet kon volstaan met de Mois de la 
Photo momenteel in Parijs, organiseert Paris Photo van 20 
tot 23 november voor de tweede keer een Salon Internatio
nal Européen de la Photographie, waar een internationaal 
gezelschap van hoofdzakelijk galeries en enkele boekhan
dels die uitgesproken op fotografie focusseren, samenge
bracht wordt. Voor deze drie dagen bouwt men ook een 
aantal tentoonstellingen op, zoals Regards construits: 
photographie etarchitecture een thematische selectie uitThe 
Gilman Paper Company Collection, een ontzagwekkende 
privé-collectie internationale fotografie van de 19de eeuw 
tot de jaren ’60. Net als bij de vorige editie mag een ‘jong’ 
kunstenaar een project uitvoeren voor rekening van Paris 
Photo en dit jaar werd Fabrice Hybert de laureaat. In La Cité 
numérique onderzoekt hij het statuut van het numerieke 
beeld en de ultieme technologische ontwikkelingen in de 
fotografie.
Paris Photo 1998 vindt plaats in Le Carrousel du Louvre, rue 
de Rivoli 99,75001 Paris.
Paris Photo/Guide Européen de la Photographie verschijnt 
vier keer per jaar en kost 10 FF.
Info via IPM, boulevard Saint-Martin 1, 75003 Paris 
(01.42.77.58.94). www.parisphoto.photographie.com 
(E.E.)

BECHERSCHULE. Sinds 1976 was Bernd Becher (1931) 
professor aan de Kunstakademie der Republik in Düsseldorf 
en de klas waar nogal wat studenten bij hem en zijn vrouw 
Hilla (1934) langskwamen, wordt inmiddels genoegzaam 
als een fotografisch instituut bestempeld: de Becherschule. 
Tot de Meisterschüler behoren onder meer Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth, 
Jörg Sasse, Boris Becher, Claus Goedicke,... Al meer dan een 
jaar nu is de leerstoel van Bemd Becher vacant. De topdrie van 
mogelijke erfgenamen schuift momenteel Jeff Wall naar vo
ren, vóór de oud-leerlingen Struth en Ruff. (E.E.)

Lezingen

CONSTANT. Constant, vereniging voor kunst en media, 
organiseert het symposium Musea en nieuwe media naar 
aanleiding van de opstart en presentatie van de gemeen
schappelijk opgezette site http://www.newmedia-arts.org 
van het Centre Georges Pompidou, het Ludwig Museum en 
het Centre pour l’Image St. Gervais uit Genève. Op 19 no
vember wordt deze ingewijd als de eerste on line-catalogus 
over artistieke praktijken in nieuwe media. Op 20 en 21 no
vember kan er al over gediscussieerd worden met op de 
eerste dag een kritische lezing van de beloftes waaarmee 
nieuwe media worden gepresenteerd en gepromoot door 
musea. Sprekers zijn Karel Dudesek, Moving Art Studio, 
Paul Vandenbroeck, George Legrady, Incident en Vera 
Frenkel. De volgende dag spreekt men over welke rol musea 
zouden kunnen spelen in de productie, tentoonstelling en 
omkadering van nieuwe media. Participanten zijn dan onder 
meer Kathy Rae Huffman, Brian Boigon, Stefaan Decostere, 
Julie Lazar en ZKM-Karlsruhe.
Voor informatie en reservatie kan men terecht bij Constant 
metgewijzigdadres:Fortstraat 5,1060 Brussel (02/539.24.67, 
constant @ imaginet.be). Het symposium verloopt in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10,1000 Brussel. (E.W.)

ARGOS. Van 19 tot 22 november biedt distributeur Argos 
een overzicht aan Belgische video’s, films en CD-roms uit 
het afgelopen jaar. Deze informatiedagen zijn wel voor
bestemd voör de professionelen uit de sector, hoewel een 
geïnteresseerde leek er ook nog bij kan. Materiaal van onder 
meer Alain Géronnez, Eran Schaerf & Eva Meyer, Anouk de 
Clercq & Leslie Thornton, Koen Theys, Manon de Boer kan 
men bekijken in een videotheek te bereiken via het Beurscafé 
van de Beursschouwburg, Ortsstraat 20-28 in 1000 Brussel 
(02/512.98.82). (E.W.)

NICC. Het NICC wil de positie van de kunstenaar in België 
verbeteren. Ondertussen kan men alvast gaan debatteren 
over de doelstellingen van het NICC op 21 november om 
20 uur in Etablissement d’en face, Artesiëstraat 52, 
1000 Brussel (02/512.85.42). (E.W.) ,

KUNSTKRITIEK IN NEDERLAND IN DE 19DE EEUW. 
Over dit onderwerp spreekt Benno Tempel in het Museum 
Boijmans Van Beüningen op 22 november, Museum
park 18-20 in Rotterdam (010/441.94.75). In de filmzaal 
van het Rijksmuseum loopt er op 20 november een 
symposium onder de titel Gezichten op kunstkritiek, een 
genre in de 19de eeuw. Bedoeling is een brug te slaan tussen 
de verschillendé benaderingswijzen vanuit de literatuurwe
tenschappen, talenstudies, kunstgeschiedenis en cultuur
sociologie. Sprekers zijn Jan de Vries, Peter Hecht, Maarten 
van Buuren, Toos Streng, Gerard Steen en Susanne Janssen. 
Gratis toegankelijk in het Rijksmuseum, Stadhouderskade 42 
in Amsterdam en aanmelden bij Dani Cuypers, VU, Faculteit 
Letteren, afdeling Frans (10-35), De Boelelaan 42 in Am
sterdam (cuypers_d@let.vu.nl). (E.W.)

Roni Horn
Gert Verhoeven

30 oktober tot 22 december 1998

Allan McCollum
Visible markers

17 december 1998 tot 17 januari 1999

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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Wissels

W139. Vanaf 1 januari wordt Jean Bernard Koeman directeur 
van het Amsterdamse kunstenaarsinitiatief W139. Hij volgt er 
Theo Tegelaers op na diens mandaat van vier jaar. (E.W.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Na de aanstelling van 
Marianne Brouwer tot algemeen directeur is tevens de op
volging bekend van de Brit Jon Thompson bij de sectie kunst: 
Eran Schaerf. (E.W.)

KÜNSTLERHAUS STUTTGART. Nog een leidinggevende 
aanstelling van een kunstenaar is deze van Fareed Armaly in 
Stuttgart. Erg ver, o.k., maar vanaf januari in Rotterdam goed 
voor een tentoonstelling in Witte de With. (E.W.)

DOCUMENTA 11. Vorig jaar speculeerden doemdenkers 
over een vermeend einde na Catherine Davids ‘genade- 
steek’, dit jaar verrast de selectiecommissie voor de opvol
ging met de aanduiding van de Nigeriaanse criticus Okwui 
Enwezor. Enwezor is vrij jong, geboren 1963, leidde de 
tweede Biënnale van Johannesburg en is uitgever van Nka, 
journal of contemporary African Art. Documenta 11 zou van 
8 juni tot 15 september 2002 lopen. Eurocentristen, verruim 
uw horizonten? (E.W.)

BIËNNALE VAN VENETIË. Wereldschokkend nieuws; 
Venetië is erin geslaagd bijna een jaar op voorhand te 
verkondigen dat het volgend jaar alweer prijs is. En de 
verantwoordelijke staat bekend als Harald Szeemann! Wei
nig origineel trouwens, na Lyon nu Venetië. Boek nog niet, 
in Venetië kan alles nog geannuleerd worden. (E.W.)

Plastische kunsten

JEF GEYS in HASSELT. Na het plotse ontslag dit vooijaar 
van Piet Vanrobaeys als verantwoordelijke van het Provin
ciaal Centrum voor Beeldende Kunst in Hasselt overspoelde 
een roddelstroom de dagdagelijkse gang van zaken in Bel
gisch Kunstlandje. Begin september volgde een publiek debat 
te Antwerpen dat de ontstane poel nog wat aandikte. En nu 
wijdt Jef Geys ter gelegenheid van zijn tentoonstelling van 
maquettes en ontwerpen van Kempense Informatiebladen zijn 
laatste nummer exclusief aan deze kwestie in datzelfde Hasselt. 
Beginjaren ’70 viste Geys de titel op van een failliet gegaan 
lokaal reclameblad in de Kempen. In plaats van de publicatie 
van tentoonstellingscatalogi prefereerde hij de gratis distri
butie van een krantje. Reclame, informatie over zijn projec
ten en anekdotisch nieuws werden gebundeld tot een ander 
luik van Geys’ brede kijk op en omgang met de wereld. In het 
laatste' Kempisch Informatieblad, speciale editie Provincie 
Limburg bundelt Geys een rist krantenartikels, een hoop 
opinies van aangeschreven respondenten, en - als smaakma
ker op de frontpagina - een foto van fruit gevat in lingerie. Op 
zijn vraag ‘wat de plaats is van de hedendaagse beeldende 
kunsten in de samenleving en welke verantwoordelijkheid 
de overheid heeft in het uitstippelen van een beleidslijn’, 
volgt een richtingloze woordenbrij ' aan verweerschriften, ' 
raadgevingen en frustraties. Deze editie vormt aldus een 
spiegel van wat als publieke opinie moet doorgaan, maar 
voedt geenszins een debat waarmee een centrum voor kun
sten kan geëvalueerd worden. Wie van de respondenten heeft 
inzicht in de begroting van dit centrum en kan dit afwegen 
aan dat van andere? Wie kent de concrete situatie van 
Limburg en is bedreven in bestuurlijk lobbywerk en interne 
organisatie? Blijkbaar zijn zulke pertinente vragen plots 
absoluut niet relevant. Nu de toekomst van het Hasselts 
Provinciaal Centrum volledig troebel is geworden, kan men 
alleen maar concluderen dat zowel de aanstelling van 
Vanrobaeys, als zijn ontslag op een sisser zijn uitgelopen. De 
broodheer, de provinciaal gedeputeerde voor cultuur Sylvain 
Sleypen, blijkt erg voortvarend te zijn met allerlei absurde 
bouwplannen en millenniumprojecten beeldende kunsten, 
terwijl hij er noch het personeel, noch de middelen en - wie

Raymond Minnen antwoordt per foto op de vraag i.v.m. “de plaats van 
de hedendaagse beeldende kunsten in onze samenleving enz.”

weet-noch het publiek toe heeft. Geys’ Kempens Informatie
blad voegt aan dit alles weinig toe, afgezien van zijn compo
sitie ‘fruit in lingerie’. Hij spiegelt enkel het doorgaans 
oppervlakkige tumult. Vanop een afstand gezien is dit hoogst 
amusant infotainment, maar strikter beschouwd verhult dit 
het totaal gebrek aan enig zinvol debat.
Samen met tekeningen van Fabrice Hybert loopt deze ten
toonstelling nog tot 6 december in het Provinciaal Centrum 
voor Beeldende Kunsten, Zuivelmarkt 33 in 3500 Hasselt 
(011/29.59.60). (E.W.)

MARCEL BROODTHAERS. Sinds enkele jaren bezit het 
Groeningemuseum een kabinet gewijd aan Marcel 
Broodthaers, in twee kleine zalen stelt ze de volledige 
verzameling van al zijn edities tentoon: prenten en boeken, 
beschreven en bedrukte objecten, films. En nu, aansluitend 
bij het kabinet, organiseert het Groeningemuseum een ten
toonstelling van Broodthaers. Brugge die zoals alle steden 
vandaag een bolwerk van hedendaagse cultuur wil zijn, 
kondigt haar initiatief nogal bombastisch aan met de woor
den ‘eerste’ of ‘grootste’ tentoonstelling (in een openbaar 
Belgisch museum sinds het overlijden van de kunstenaar): 
Eigenlijk is het een bescheiden tentoonstelling, laat het een 
veertigtal werken zien, weliswaar uit alle jaren van de 
loopbaan die heel kort was ( 1964-1 975). Pense-bête staat er, 
het mythische debuut van 1964, bijna iedereen kent het 
verhaal: de dichter Marcel Broodthaers maakt van zijn 
onverkoopbare gedichtenbundels een koopbaar object, stelt 
de nieuwe verpakking tentoon in een galerie, en deelt op de 
uitnodigingskaart mee : “Ook ik heb me afgevraagd of ik niet 
iets kon verkopen om te slagen in het leven. Ik ben nu al weer 
een hele tijd nergens goed voor. Ik ben reeds veertig jaar 
oud...” Zijn nieuwe carrière heeft succes, hij voelt zich 
bevrijd. In een kort tempo, als in een koorts, maakt hij een 
omvangrijk oeuvre, stelt hij tentoon op de Europese avant- 
garde plekken, wordt een beroemdheid. Over deze gang van 
zaken, over 'dè evidente relatie tussengelden beeldende 
kunst, I heeft’ hij 1 zich vaak verwonderd. Dat is ' een grote 
charme van hem, hij heeft altijd gespeeld met open kaarten. 
Enkele van zijn kaarten liggen nu in vitrines, te Brugge. Ze 
zijn gemaakt van vele materialen (palmboom, papegaai, 
papier, pellicule, plaaster, plastic,. ..) en stellen tal van figu
ren voor (geïnspireerd door de kunst, de literatuur, de ge
schiedenis. ..). En op al die beelden zien we nog eens krassen 
of inscripties staan van letters, cijfers, woorden, leestekens, 
pictogrammen en signaturen. Die taaltekens maken de beel
den lichter en geven ze een subversieve vaart. De werken van 
Broodthaers wijzen in tegengestelde richtingen, stellen para
doxale vragen, geven raadsels op, plaatsen uitroeptekens, 
zetten begrippen tussen haakjes. Broodthaers is blijven dich
ten, zijn plastische werken zijn leesoefeningen. Op veertig
jarige leeftijd is de schrijver gewoon gaan reizen, op de grens 
van woorden en beelden.

Die algemene kenmerken van het oeuvre kunnen we van nabij 
zien op de tentoonstelling, hoewel. In het Groeningemuseum 
staan de werken tentoongesteld met een keizerlijk allure: 
tegen lichtgrijze wanden, op grote afstand van het publiek 
afgebakend door middel van dikke koorden, in zaden die 
aangeduid zijn doorcijfers in het goud. Die plechtstatige wijze 
van tentoonstellen benadrukt het materiële karakter van de 
kunstwerken. En dat heeft een vreemd effect: door de nadruk 
op de vorm lijken sommige werken niet zo mooi, toont het 
oeuvre een wisselende kwaliteit. Sommige werken stollen in 
hun beweging, verliezen hun elan op de sokkel, spotten niet 
langer, staan verlaten in de schaduw. Ze verlangen naar de lach 
van hun meester, ze dromen van de kameeldrijver, van Marcel 
die het museum ooit bezette.
Zijn lach is wel te ervaren in het boek Marcel Broodthaers 
aan het woord. Het is een prachtig initiatief van Anna 
Hakkens: interviews, teksten, gedichten te bundelen in een 
Nederlandse vertaling, al is de verzameling niet compleet. 
Het boek geeft een aangenamer gevoel dan de tentoonstel
ling. Zijn woorden lijken meer te bekoren dan zijn beelden, 
of liever, bij zijn beelden hoort zijn stem. Op de tentoonstel
ling wordt hij lid van de academie, in het boek blijft hij een 
geestige man, spiritueel, intelligent en spitsvondig.
Het boek bevat teksten van 1961 tot 1975. Aan het woord is 
Broodthaers over kunst, het museum en hemzelf. Hij wijst op 
zijn invloeden, aanvankelijk van pop art en nouveau réa
lisme, later meer van Magritte en Duchamp. Hij neemt ons 
mee doorheen de historie van zijn oeuvre: in de jaren ’60 
maakt hij simpele objecten uit elementen van een banale 
werkelijkheid, in de jaren ’70 bouwt hij museale installaties 
rond ficties over kunst en politiek. En al betoont hij zijn 
sympathie voor de revolte eh zoekt hij naar een direct contact 
met het publiek, al provoceert hij graag en is hij een roman
tisch dromer van weidse taalhorizonten, hij behartigt ook de 
esthetische kanten van zijn vak. Hij zoekt naar de schoonheid 
van ‘het beeldend element’ en ‘de harmonie’ tussen de 
dingen. Heeft hij een esthetische theorie? Neen, “voor mij is 
kunst een gril”. Nuchter en scherp legt hij het mechanisme 
van de kunstwereld bloot en doorprikt hij geamuseerd bal
lonnen. Eerst is er de kunstenaar: “Om kunst aan de man te 
brengen, om als kunstenaar te functioneren, is er maar één 
wet: kleed je vólgens de mode van je tijd”. Over de critici 
weinig goeds, een groepje van imbecielen, hun rol is uitge
speeld, “ik heb nog nooit iets in een tijdschrift gelezen dat de 
moeite waard was,” ook over dit artikel zou de adelaar zijn 
wenkbrauwen fronsen. Dan heb je het museum, het instituut 
waarin de kunstenaar een voorstel doet en de tentoonstellings
maker manipuleert, het resultaat is een compromis. Kunste
naars, critici, tentoonstellingsmakers, ze lijken enkel 
begeesterd te Worden door één macht, de kunstmarkt, “Ah, 
maar ik voel me veel meer op mijn gemak op de kunstmarkt 
dan in mijn eigen Museum, want óp de kunstmarkt staan we 
volop in de werkelijkheid van de hedendaagse maatschappij, 
midden in haar systeem, dat verachtelijk commercieel blijkt 
te zijn”. Tenslotte heb je ons nog, de kunstliefhebbers, wij die 
zo graag opkijken naar de kunstenaar, wij zijn naïef. “Gedre
ven door een laaghartige inspiratie geef ik toe dat ik er een 
soort genoegen in zal scheppen wanneer blijkt dat ik het 
ongelijk aan mijn kant heb - een schuldig genoegen omdat 
het afhankelijk zal zijn van slachtoffers, van hen die geloofd ' 
hebben inmijn gelijk."/ ‘
Marcel Broodthaers loopt nog tot 17 januari in het 
Groeningemuseum, Dijver 12,8000 Brugge (050/33.99.11). 
(J.F.)

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE. Nederland is deze 
herfst weer aardig wat publieke kunstwerken rijker gewor
den. Zo plaatste Stephan Balkenhol voor de serviceflat 
De Muzen aan het Muzenpark in Almere een windroos: een 
paal in het water wordt bekroond door een horizontaal kruis 
mét op de uiteinden vier houten figuren. Door het kruis zijn 
zij met elkaar verbonden, maar ze vormen eigenlijk nauwe
lijks een groep. Autistisch staren de twee mannen en twee 
vrouwen voor zich uit, ook al staat er een briesje en draaien 
ze daardoor rondjes. Net als Balkenhol met zijn disfunctionele 
gemeenschap varieert ook Thomas Schütte met zijn beelden-
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groep voor het nog in aanleg zijnde Griftpark in Utrecht op 
de traditionele sculpturen in de openbare ruimte. Schutte 
combineerde voor het jubilerende Fonds Stadsverfraaiing 
drie van zijn Grosse Figuren (de roestige stalen variant, 
waarvan ook Museum Boijmans Van Beuningen er eentje 
voor de tuin heeft aangekocht) tot een groep die er uitziet 
alsof drie technologische mutanten uit de wereld van 
Terminator II te lang in de regen hebben gestaan en tijdens 
het spelen van een potje jeu de boules zijn vastgeroest. Van 
een geheel andere orde is de opvatting van kunst in de 
openbare ruimte die uit het Schenkstrook-project van Jan 
van Grunsven en Amo van der Mark in Den Haag spreekt. 
Hier gaat het niet meer om ‘stadverfraaiing’ door middel 
van fraaie beelden: 301 Steps Daylight / Tungsten is geen 
beeld in, maar vormgeving van de ruimte, in casu een weg 
met de onmiddellijke omgeving. Van Grunsven en 
Van der Mark tekenden voor weg, trottoir, fietspad en de 
verlichting met blauw oplichtende Tungsten-lampen, en 
legden bovendien een ecologische oeverstrook bij het bel
endende water aan. Om het geheel ten opzichte van de 
omgeving te accentueren werd het wegdek iets opgehoogd 
en bovendien een naamplaat met de titel van het project 
aangebracht. '
Aan de Universiteit van Amsterdam initieerde de onlangs 
overleden collegevoorzitter Jankarei Gevers enkel jaren 
geleden een project dat de over vele gebouwen verdeelde 
universiteit door middel van kunst zichtbaarder moest ma
ken in de stad. Het eerste zichtbare resultaat daarvan was de 
grondige opknapbeurt die het Spui - het pleintje voor het 
hoofdkwartier van de UvA - onderging, en het werk van 
Lawrence Weiner dat er werd geïnstalleerd. Een vertaling 
van de ene taal naar de andere bestond uit drie natuurstenen 
‘boeken’ met de tekst van de titel in meerdere talen. Niet 
alleen werd het werk in kwaliteitskranten als ontaarde kunst 
aan de kaak gesteld, de vaak als struikelblokken beschimpte 
stenen kregen het ook fysiek zwaar te verduren - onder meer 
van auto’ s, die eigenlijk niet op het plein thuishoren. Onlangs 
werd een tweede versie van het werk geïnstalleerd, nu van 
staal. Wil een kunstwerk in de openbare ruimte overleven, 
moet het tenminste aan een van de volgende voorwaarden 
voldoen: het is populair bij het volk, of het is niet herkenbaar 
als kunstwerk, of het is onverwoestbaar. Een vierde moge
lijkheid is om het werk zo te installeren dat niemand erbij 
kan, hetgeen het geval is bij het onlangs opgeleverde gevel- 
project van Joseph Kosuth, dat aan te treffen is op de UvA- 
gebouwen van de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuis. 
Located Text, Amsterdam bestaat uit tien platen van Ardenner 
hardsteen die met een sterk classicistisch effect symmetrisch 
op diverse gevels zijn aangebracht. Op die platen zijn teksten 
van Amsterdamse academici uit de afgelopen eeuwen te 
lezen: “Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders, " luidt 
een van die citaten. Voor Kosuth is dit natuurlijk een ge
droomde opdracht, en men mag dankbaar zijn dat hij zich tot 
(slechts met initialen aangeduide) Amsterdamse geleerden 
beperkte en Wittgenstein met rust liet. Al met al is met de 
werken van Weiner en Kosuth in de Amsterdamse binnen
stad een uniek ensemble gerealiseerd.
Op zijn zachtst gezegd problematisch is het project van Matt 
Mullican voor het stadserf in Schiedam. Het nieuw aange
legde plein, dat de enigszins verloederde stationsbuurt met 
de binnenstad verbindt, bestaat uit twee tegenover elkaar 
liggende italianiserende, postmoderne gevelwanden met 
colonnades. Aan de kant van het station wordt het korte einde 
van het plein afgesloten door de Sint-Liduinabasiliek, terwijl 
ertegenover, aan de kant van het centrum, de Grote Kerk op 
de as van het plein ligt. De nieuwbouw is een toonbeeld van 
potsierlijke, provinciaalse megalomanie, en een poging om 
enkel met stilistische verwijzingen een levende openbare 
ruimte te scheppen. Monotonie en onduidelijkheid zijn het 
resultaat: niets wijst erop dat achter een van de gevels onder 
meer een theater schuilgaat. Voor de kunstige aankleding 
van dit plein werd Gijs Assmann, Tom Claassen en Matt 
Mullican gevraagd een ontwerp te maken. Daarbij speelde 
mede een rol dat het plein volgens de architecten leeg moest 
blij ven, en dit kon met Mullicans ontwerp worden verwezen
lijkt: naast een metalen reliëf in een van de hoeken bestaat

Guillaume Bijl

Souvenirs of the 20th Century, 1998, © foto Gert Jan van Rooij

Mullicans werk uit een patroon met drie van de bekende 
tekens uit zijn ‘kosmologie’, in grijs graniet ingelegd in een 
plaveisel van roze graniet. Lopend over het plein zijn de 
enorme figuren nauwelijks herkenbaar; men bevindt zich 
in het beeld. Uit de lucht moet het geheel er uitzien als een 
landingsplaats voor UFO’s. Het is onduidelijk wat deze 
totalitaire enscenering voor waarde heeft - laat staan de 
kritische waarde die Bartolomeu Man er in de door het 
Stedelijk Museum Schiedam aan het Stadserf gewijde 
publicatie in tracht te herkennen. Mullican is erin geslaagd 
een mislukt plein nog gradiozer te laten falen als sociale 
ruimte, maar zijn werk is vanaf grondniveau zo onzichtbaar 
dat het niet eens de functie van steen des aanstoots kan 
hebben, zoals eertijds in New York Serra’s Tilted Arc.
In het kader van 301 Steps (Daylight/Tungsten) is tot 28 no
vember de video-installatie Limited Quotes van Jan 
van Grunsven en Amo van der Mark te zien bij Stroom 
hcbk, Spui 193-195, 2511 BN Den Haag (070/365.89.85). 
De tentoonstelling Beelden voor het Stadserf Schiedam is 
nog tot 22 november te zien in het Stedelijk Museum 
Schiedam, Hoogstraat 112, Schiedam (010/246.36.66). (S.L.)

TRANSPARANTIE. De restauratie van de Oude Kerk in 
het centrum van Amsterdam is onlangs eindelijk voltooid. 
Kerkdiensten worden er nog steeds gehouden, maar ook voor 
feesten en partijen kan men er tegenwoordig terecht - en voor 
tentoonstellingen. Het onderhoudt van een dergelijk monu- 

I ment is immers niet goedkoop, en bovendien sluit men zo aan 
bij de traditie van de oudekerk als ‘huiskamer van de stad’, 
waar vissers hun netten knoopten en kooplieden hun gang 
gingen. Aangezien toegang tot de huiskamer van de stad 
tijdens de tentoonstelling Transparantie 10 gulden kost, 
komt men er dezer dagen overigens weinig vissers tegen. 
Leidraad van Transparantie - waaraan onder meer Leo 
Copers, Lili Dujourie en Henk Visch deelnemen - is het 
adembenemend mooie licht in deze heldere, door de beel
denstorm ‘gezuiverde’ kerk. De samenstellers namen een 
bestaand beeld als uitgangspunt: lconografia (1975) van 
Luciano Fabro uit de collectie van het Gentse SMAK. 
Opgesteld in het koor wordt de avondmaal-connotatie van 
dit werk benadrukt: een tafel met een wit kleed waarop 
glazen schalen gevuld met water staan, waarin wederom 
amorfe brokken glas liggen. Om het te completeren heeft 
Fabro er voor deze gelegenheid een regenboogje boven 

gehangen - was het niet een regenboog die volgens het Oude 
Testament het verbond van God met het joodse volk ver
beeldde? Job Koelewijn laat ondertussen faxberichten uit de 
hemel nederkomen: op vier punten hing hij faxtoestellen in 
de gewelven van de Oude Kerk, waaruit op gezette tijden 
transparante bladen komen met weliswaar geen woorden 
van God, maar toch van onder anderen Koelewijn zelf, 
Bredero, Marcel Duchamp en Ian Hamilton Finlay. Ook is 
iedereen uitgenodigd zelf een bericht door te faxen. Dan 
Grahams bijdrage is naar verwachting aanzienlijk aardser. 
Tegenover de ingang, waar men zich afvraagt of men zich in 
een reële kerk of in een schilderij van Emanuel de Witte 
bevindt, staat Grahams Triangular Pavilion with Circular 
Inserts. Het is geen paviljoen dat men kan betreden, maar een 
kleine driehoekige constructie op een sokkel. Elk van de drie 
zijdes heeft een ‘circular insert’, waarvan één een gat is waar 
men zijn hoofd in kan steken. De tweede cirkel bestaat uit een 
tweezijdige spiegel, en de derde uit spiegelend maar tevens 
doorzichtig glas. Door deze vlakken wordt de omgeving (en 
de kijker) gefragmenteerd en meervoudig gereflecteerd; de 
helderheid van de ruimte wordt aangetast. Terwijl Grahams 
paviljoens gewoonlijk refereren aan de architectuur van het 
modernisme en de pervertering ervan in hedendaagse spie
gelende business-burchten, lijkt Graham nu (net als Adam 
Colton met zijn bijdrage, een grote lens van giethars) een 
toespeling te maken op de voortrekkersrol die Holland in de 
17de eeuw op het gebied van de optische wetenschap speelde. 
De rationele optische verkenning van de wereld heeft bij 
Graham echter plaats gemaakt voor een spiegelpaleis-effect 
dat de heldere ruimte van de Oude Kerk in haar tegendeel 
doet verkeren.
Transparantie nog tot 22 november in de Oude Kerk, Oude- 
kerksplein, Amsterdam (020/6258284). (S.L.)

GUILLAUME BUL. Bijis ensceneringen van de heden
daagse cultuur worden venijniger, grotesker en troostelozer. 
Steeds meer richt hij zich op de cultuurindustrie en haar 
pogingen om de cultuurconsument te vermaken en tegelij
kertijd een glimp van geschiedenis en betekenis te geven, of 
te simuleren. Na onder meer in Londen een expositie van 
Five Historical Chairs en in Graz Acht Historische 
Lederhosen te hebben gepresenteerd, transformeerde Bijl nu 
in Almere een ruimte van De Paviljoens in het museum 
Souvenirs of the 20th Century. Dit museum bevat maar liefst 
vijfenveertig ‘historische objecten’, waaronder de fauteuils 
van Churchill en Freud en de Lederhose van Konrad Lorenz. 
Een en ander vindt plaats in het kader van de reeks De vier 
jaargetijden van De Paviljoens, waarin Bijl nu dus de herfst 
voor zijn rekening neemt. Bijl is het duidelijk niet om 
vallende blaadjes te doen, maar om het postmoderne herfsttij 
van de 20ste eeuw. In het roodgesausde interieur van zijn 
museum, waarin geen enkel straaltje daglicht doordringt, 
worden de meest uiteenlopende ‘historische objecten’ 
compatibel. Enige vereiste is dat de persoon waaraan ze 
worden gerelateerd beroemd is, liefst internationaal. Recen
telijk construeerde Bijl een fake-Wunderkammer uit de 
16de eeuw; zijn installatie in Almere is een groteske 
Wunderkammer van de 20ste eeuw, die haar voorlopers uit 
vroegere tijden doet verbleken. Soms is de indeling nog 
enigszins ‘logisch’ : het telefoontoestel van Stalin staat in een 
vitrine met onder meer de theemuts van Mao. In een aan 
beroemde glamourvrouwen gewijde vitrine treft men onder 
meer een BH van Madonna, lipstick van Marilyn Monroe en 
een gymschoen van Lady Di aan. Combinaties als die van de 
Bijbel van Martin Luther King, de kwast van Picasso, de 
vulpen van Walt Disney en de bril van Ghandi geven echter 
aan wat eigenlijk het enige criterium is: roem, losgekoppeld 
van elke concrete verdienste. Het resultaat is in een wereld, 
waarin de beeltenis van Ghandi wordt gebruikt in reclames 
voor computers, maar al te herkenbaar: niets heeft meer 
waarde en betekenis. De surrealistische ontmoeting van een 
naaimachine en een paraplu op een operatietafel wordt hier 
de ontmoeting van de typemachine van Agatha Christie en 
een outfit van Eva Braun.
Nogtot31 decemberinACHK-De Paviljoens,Odeonstraat 3-5, 
1325 AL Almere (036/545.04.00). (S.L.)
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TACITA DEAN. Naast Bernard Frizes verkitschingen van 
modernistische schilderkunstige vormen en procédés zijn bij 
De Pont momenteel tevens twee werken van Tacita Dean te 
zien. In deze opstelling is goed waar te nemen hoe Dean 
tracht om een soort alternatieve narrativiteit aan haar werken 
te geven, een geïmpliceerde in plaats van een expliciete 
verhalende dimensie. Minder geslaagd is in dit opzicht de 
film Disappearence at Sea I uit 1996, waarin het eraan ten 
grondslag liggende verhaal - de dood van de zeiler Donald 
Crowhurst - volstrekt verdwijnt achter het beeld van de 
vuurtoren. De nacht valt, en de vuurtoren wordt niet meer 
direct gezien, maar indirect, via het zoeklicht dat hij op de 
rotsen werpt. Prachtig, maar deze beelden hebben een wel 
heel erg dun verband met het verhaal dat Dean fascineerde en 
tot dit werk aanzette, een veel dunner verband ook dan de 
krijttekeningen die eraan gerelateerd zijn. Het tweede werk, 
het onlangs door De Pont aangekochte Der Jungbrunnen 
(Gellért), is succesvoller. Een krijttekening naar Lucas 
Cranachs schilderij Der Jungbrunnen uit 1548 geeft het 
kunsthistorische kader: Cranach schilderde een vijver waarin 
oude mensen weer in jongeren worden getransformeerd - 
een bron van de eeuwige jeugd. De film, het centrale deel van 
dit werk, vertoont sfeervolle beelden van het vrouwen- 
thermaalbad van Hotel Gellért in Boedapest. In een wazig 
bruingeel licht ziet de kijker oudere, slechts met witte schor
ten bedekte vrouwen baden, douchen en loom rondlopen. 
Het zijn beelden die een enorme rust uitstralen, alsof de 
vrouwen er vrede mee hebben dat hun thermaalbad geen 
echte ‘Jungbrunnen’ is. Door de vanzelfsprekendheid van de 
opnames, en door de schilderkunstig aandoende tonaliteit 
van het beeld, komt er geen onbehaaglijk gevoel van voyeu
risme op. Ook in dit werk gaat de narrativiteit schuil achter 
een in hoge mate autonoom beeld, maar omdat het in plaats 
van een idioot incident uit de jaren ’60 (zoals in het geval van 
Disappearance at Sea I) het mythische motief van de bron 
van de eeuwige jeugd betreft, slaagt dit werk er toch in te 
herinneren aan wat het niet kan vertellen. Het is geen toeval 
dat ook Deans film over de legende van Sint-Agatha tot haar 
succesvolste werken behoort: de relatie tussen (al dan niet 
mythisch) verleden en de realiteit van het heden onttrekt deze 
werken aan de alledaagse banaliteit die zij in zich opnemen. 
Werk van Tacita Dean tot 17 januari in Stichting De Pont, 
Wilhelminapark 1,5041 EATilburg(013/543.83.00)(S.L.)

JASON RHOADES. De titel van het Nederlandse debuut 
van Jason Rhoades is veelbelovend. In maar liefst vier 
allitererende volzinnen wordt het publiek een paarse penis, 
een venus, een molen, een spiraal met twee nutteloze aan
hangsels, zeven magen en de mythe van de creatie in het 
vooruitzicht gesteld. Dat belooft wat. Te zeggen dat die 
belofte wordt ingelost, is nog voorzichtig uitgedrukt. De 
installatie die Rhoades voor het Van Abbemuseum maakte, 
blijkt nog ambitieuzer dan de kolderieke titel doet vermoe
den. Om al het materiaal van de afgelopen zeven jaar te 
kunnen verstouwen zijn de tussenmuren van het achterste 
deel van het tijdelijk onderkomen van het Eindhovense 
museum geslecht. En alsof hij daarmee nog niet uit de voeten 
kon, heeft Rhoades ook nog twee aangrenzende zaaltjes 
geannexeerd. In de grote ruimte die door de sloop is ontstaan, 
heeft hijeen duizelingwekkend doolhof ópgetrokken: Ogen
schijnlijk lukraak zijn meubels, doe-het-zelf-materiaal, 
keukentrapjes, auto-onderdelen, speelhutten, lampen, spie
gels en flipperkasten uitgestrooid. Om nog maar te zwijgen 
van de duizenden kleine voorwerpen van diverse pluimage. 
Op tafels, die tot metershoge torens zijn opgestapeld, staan 
flikkerende beeldschermen rond te tollen. Een speelgoed- 
treintje waarop klungelig een stukgeknuffelde pluchen slang

Jason Rhoades

Detail uit The purple penis and the Venus..., 1998, foto: Peter Cox

is geknoopt, rijdt doelloos rondjes over de tafelbladen. Hoog 
boven het overbevolkte speelterrein slingert zich een spiraal 
de ruimte door, waaraan brede strengen oranje elektro- 
snoeren zijn vastgeknoopt die de hele kermis van stroom 
voorzien. Een ding mogen titel en werk duidelijk maken; de 
in Los Angeles woonachtig Rhoades (1965) is niet vies van 
spektakel. Voor hem is groot goed, en veel lekker. Dat we 
nog altijd te paaien zijn met spiegeltjes en kraaltjes weet hij 
ook. In een hoek van het veld bouwde hij een spiegelpaleis, 
die de bonte uitdragerij nog eens verdubbelt. Rhoades impo
neert zijn publiek met het brede gebaar, maar zoekt zijn 
toevlucht ook bij meer subtiele verleidingsstrategieën. Kleur 
is er een van. Rhoades schildert in de derde dimensie. Uit 
oranje, gele of rode voorwerpen stelt hij uitgewogen ensem
bles samen, die stemmige enclaves vormen in het kakelbonte 
circus. Felgekleurde plastic emmers met neonbuizen erin 
fungeren als bakens in de onoverzichtelijke brij. Zo ondoor
zichtig het geheel oogt, zo eenvoudig is het om Rhoades’ 
artistieke wortels te achterhalen. Met zijn allegaartje van 
producten uit het winkelschap en zelfgemaakte waar treedt 
hij in de voetsporen van pop art-kunstenaars als Claes 
Oldenburg en Alan Kaprow. Net als zij blaast hij zijn beelden 
op tot wervelende theaters, waarin de parafernalia van de 
consumptiecultuur een warm onthaal geboden wordt. Maar 
er is meer. Kunst moet ergens over gaan. Over andere kunst, 
of over de grote dingen des levens. Rhoades doet erg zij n best 
om zijn werk die inhoudelijke gewichtigheid - of liever 
gezegd de suggestie ervan - te verschaffen. Daarvoor zoekt 
hij zijn heil bij de kunstgeschiedenis, de kunstsociologie, 
maar vooral bij zichzelf. Voor alles geeft The purple penis 
vorm aan Rhoades’ persoonlijke mythologie. Die is fascine
rend maar onnavolgbaar. Zo onnavolgbaar dat er een dikke 
stapel papier nodig is om het hele spektakel te duiden. 
Getuige het uitvoerige persbericht legt Rhoades “het proces 
van de verwerking van beelden, indrukken en impulsen installatie Het koloniale pad een nieuw bewijs van zijn 
bloot”, en “vraagt hij zich af-waarom Het ene wel; in de ' vaardigheden als sardonische ƒagitprop-montëur.Opeen 
hersenen wordt opgeslagen éh het andere'niet”. En of dat wand zijn krantenstukken gezeefdrukt en papieren vlinders 

bevestigd; enerzijds zijn dit tekens van exotisme, anderzijdsalles nog niet voldoende gewicht in de schaal legt, stelt hij 
zjch tot slot ook nog de vraag “welke morele principes als 
goed en kwaad hierin spelen”. De antwoorden op al deze 
diepzinnige kwesties schijnen zich met name schuil te hou
den in het meest recente deel van de installatie, dat toepasse
lijk The creation myth is gedoopt. Wat bij eerste inspectie 

nog een vervaarlijk wiebelende berg volgestouwde klap
tafels had geleken, blijkt na uitleg een metaforische verbeel
ding van het menselijke brein - netjes onderverdeeld in de 
onbewuste staat, de bewustwording en het onderbewuste. 
Die uitleg heb je nodig, want de meters hoog opgehoopte 
rommel op de derde etage onderscheidt zich in niets van die 
op de onderste. Even diepe als ondoorgrondelijke betekenis 
blijkt ook te huizen in de overige bric-a-brac die over de vloer 
ligt uitgestrooid. Betekenis schuilt in elk detail, in elke 
onooglijke snipper papier, in elk op drift geraakt stukje 
speelgoed. Die suggestie wekt althans de catalogus. Het 
boekwerkje is - en dat is veelzeggend voor Rhoades ’ neiging 
zijn private preoccupaties tot een hecht systeem te vlechten - 
opgezet als een encyclopedie. In honderden lemma’s ont
vouwt zich het uitdij ende universum dat Jason Rhoades heet. 
Het verdient aanbeveling een exemplaar mee de zaal in te 
nemen; zonder deze gids ben je in zijn labyrint aan de chaos 
overgeleverd. Dan ontgaat je geheel dat de dikke rode slang 
die uit het ‘brein’ steekt de slokdarm voorstelt, en ontwaar je 
in de reusachtige rode ballon waarin hij uitmondt al evenmin 
de maag van het metaforische individu. Je blijft verstoken 
van de kostelijke anekdote achter de houten molen in het hart 
van het circus. En van de mythe van de purperen penis, niet 
te vergeten. Maar mis je daarmee werkelijk iets? Iets dat je 
dichter bij de crux van het werk zou kunnen brengen? 
Installatie noch catalogus wekken die indruk. Rhoades jong
leert naar lieve lust met kleur, vorm en verhalen, en dat moet 
je hem nageven, hij doet het met verve. Maar als hij zelf iets 
ten berde te brengen heeft dat het vermelden waard is, smoort 
zijn caleidoscopisch spektakel dat in de kiem. Tegen de 
achtermuur staat een schavot. Het vulkaanvormig kanon dat 
tussen de balken hangt, vuurt om de paar seconden met doffe 
knal een kring stoom de ruimte in. De volmaakte cirkel is 
betoverend, maar ongrijpbaar en efemeer als een zeepbel. 
Net als de hele installatie.
Jason Rhoades, The purple penis and the Venus (and Sutter’s 
mill) for Eindhoven: a spiral with two flaps and two useless 
appendages after the seven stomachs of Nuremberg as part of 
the creation myth nog tot 17 januari in het Van Abbemuseum, 
Vonderweg 1 in Eindhoven (040/275.52.75). (R.S.)

POWER UP. Weliswaar heeft men het in een bijschrift bij 
een werk van Marlene Dumas in de huidige opstelling van de 
vaste collectie over ‘negerleiders’, maar verder is het alom 
politieke correctheid in het Museum voor Moderne Kunst in 
Arnhem. Met Power up gaat de onversaagde strijd tegen de 
kunstwereld als blank mannenbastion een nieuwe fase in. 
Centraal staat het werk van in Nederland woonachtige kun
stenaars met een andere culturele achtergrond, die ligt in 
bijvoorbeeld Suriname, Afrika, de Balkan en Indonesië-en, 
in het geval van Federico d’Orazio, in Italie. Ook autochtone 
Nederlanders ontbreken overigens niet, dit in het kader van 
een ‘intercultureel’ in tegenstelling tot een oppervlakkig 
‘multicultureel’ uitgangspunt, aldus Jean Fisher. In de cata
logus bindt zij de strijd aan met ‘Europese waandenkbeelden’ 
en zij vindt zichzelf daarbij duidelijk heel erg moreel hoog
staand.
Gillion Grantsaan levert in déze tentoonstelling met zijn 

roepen ze herinneringen op aan naar soort gerangschikte 
specimen en daarmee aan raciaal hokjesdenken. De vlinders 
zijn beplakt met knipsels, vooral persfoto’s: zo wordt een 
jeugdfoto van een jonge en gillende prinses Beatrix op de 
andere vleugel gecombineerd met een gespierde zwarte
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torso. Van een geheel andere aard is het werk van Fiona Tan. 
In de filmprojectie Smoke screen uit 1997 toont zij found 
footage uit de jaren ’30 van kleine indonesische jongens die 
een sigaret roken. “Deze zuigelingen profiteren van de 
gelegenheid dat moeder inkopen doet,” luidde het in een 
tussentekst vermelde oorspronkelijke commentaar bij dit 
fragment, dat even later door Tan wordt aangevuld met de 
zinnen “Boys will and men” en “With my own eyes”. 
Afsluitend verschijnt Tan zelf in beeld met een speelgoed- 
camera, waarmee zij het historische materiaal opnieuw lijkt 
op te nemen. Tan slaagt erin met dit werk shockachtig 
duidelijk te maken hoe de interpretatie van beelden kan 
veranderen als het beeld van De Ander transformaties onder
gaat: wat ooit leuk en natuurlijk leek, veroorzaakt nu schaamte 
en verbijstering. Tan toont de ideologische bepaaldheid van 
de blik, die de moderne kunst zo vaak heeft willen verdingen. 
Hans van Houwelingen presenteert zich in Power Up zo 
nadrukkelijk als het geweten van de Nederlandse kunst dat 
het gênant wordt. Volgens Van Houwelingen blijft het con
cept van de tentoonstelling veel te vrijblijvend, en dus laat hij 
tijdens de tentoonstelling een aantal vluchtelingen uit een 
asielzoekerscentrum als suppoost waken over een collectie 
kunstwerken die ‘over oorlog’ gaan-van Dürer tot Armando. 
Hij bereikt in ieder geval dat asielzoekers een klein beetje 
zichtbaarder worden gemaakt en dat de bezoekers met een 
maatschappelijk verschijnsel worden geconfronteerd dat 
gewoonlijk zo veel mogelijk wordt weggemoffeld en slechts 
in het nieuws komt als er weer eens iets mis gaat. Het zal 
ongetwijfeld goedbedoeld zijn, maar toch kan men dit ook 
zien als de instrumentalisering van vluchtelingen ten be
hoeve van een carrière als ‘geëngageerd’ kunstenaar. Met 
iets minder morele overspannenheid van mensen als Jean 
Fisheren Hans van Houwelingen zou de tentoonstelling niet 
zo’n rare smaak achterlaten.
Power up liep tot 15 november in het Museum voor Moderne 
Kunst, Utrechtseweg 87,6812 AA Arnhem (026/3512431). 
(S.L.)

LE CONSORTIUM in het CENTRE POMPIDOU. Tij- 
dens de verbouwingswerken van het Centre Pompidou werd 
de collectie van het Musée National d’Art Moderne in 
verschillende Franse en buitenlandse musea ondergebracht 
in thematische tentoonstellingen. Terwijl Beaubourg nog 
altijd in de stellingen staat, ontvangt ze als tegenprestatie de 
verzameling van Le Consortium uit Dijon. Le Consortium 
heeft de reputatie een atypisch centrum voor hedendaagse 
kunst te zijn. Ontstaan vanuit de basis, trachtte men samen 
met kunstenaars de evolutie van de hedendaagse kunst op 
een autonome en vooral kritische manier te benaderen. Dat 
hun collectie vandaag getoond wordt in het meest populaire 
museum voor hedendaagse kunst is veelzeggend voor de 
malaise waarin de hedendaagse kunst vandaag in Frankrijk 
is terechtgekomen. Daar waar de alternatieve centra de 
museale instellingen nodig hebben om hun collectie te her
waarderen, hebben de instellingen het alternatieve circuit 
nodig om hun maagdelijkheid af te kopen.
Eindjaren ’70 werd door enkele studenten van Serge Lemoine, 
de huidige directeur van het Musée de Grenoble, in Dijon de 
vereniging Le coin du miroir opgericht. Hun belangrijkste 
objectief, de kritische benadering van de plaats en de functie 

, yan lamst in de maatschappij, kaderde perfect in de post-’ 68 
mentaliteit van dat ogenblik. In de kleine maar permanente 
tentoonstellingsruimte waarover ze op de eerste verdieping 
van een alternatieve boekhandel konden beschikken, maak
ten Franck Gautherot en Xavier Douroux vanaf 1978 ten
toonstellingen met wat in de nadagen van de conceptuele en 
de minimale kunst moest doorgaan als radicaal en controver- 
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sieel: BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, Toroni), Rutault, 
Boltanski, Morellet, On Kawara, Knoebel, Ruthenbeck, 
McCollum enzovoort.
Begin jaren ’80 organiseerde Le Consortium buiten de 
muren drie belangrijke tentoonstellingen. Art concret suisse, 
mémoire et progrès toonde een alternatief voor de abstracte 
kunst tegenover het Amerikaanse abstract expressionisme, 
de Ecole de Paris en Support/Surface. Mise en pièce, mise en 
place, mise à point behandelde in een poging om los te 
komen van het minimalisme, de problemen van de ruimte. In 
Présence discrète, waarbij hedendaags werk in het museum 
van Dijon geconfronteerd werd met de klassieke collectie, 
werd afgerekend met de conceptuele kunst door het mate
riële bestaan van deze werken op een pertinente wijze te 
beklemtonen. Deze drie tentoonstellingen werden beschouwd 
als een soort manifest, dat het terrein waarbinnen deze 
vereniging werkzaam was moest definiëren en afbakenen. 
Samen met twee andere verenigingen, Déjà vu en A la limite 
met onder andere de kunstenaar Michel Verjux, vestigden ze 
zich in 1983 in een voormalige winkel van huishoudapparatuur 
waarvan ze de naam Le Consortium, ironisch genoeg hebben 
overgenomen. Met de komst van Eric Troncy, die enkele 
jaren geleden het oorspronkelijke team kwam vervoegen, 
werd debrug gelegd naar de j onge generatie met kunstenaars 
als Maurizio Cattelan, Liam Gillick en Steven Parrino. Daar 
de meeste werken verworven werden naar aanleiding van 
een tentoonstelling, geeft de verzameling een mooi overzicht 
van 20 jaar tentoonstellingsbeleid. Deze tentoonstelling, die 
uiteraard slechts een deel van de verzameling toont, werd 
ondergebracht in een reeks “complexe ensembles”. Zo wor
den twee monumentale installaties van Jessica Stockholder, 
waarin wordt nagedacht over ruimte, vorm en kleur, gecon
fronteerd met een gelijkaardige problematiek in het werk van 
Niele Toroni, Imi Knoebel en Isa Genzken. De Rehearsal 
studio van Rirkrit Tiravanija, een studio waar het publiek 
wordt uitgenodigd om met professionele muzikanten te 
komen musiceren, herbergt eveneens een werk van Matthew 
McCaslin. La tribune de Genève , een installatie van John 
Armleder wordt gebruikt om schilderijen aan op te hangen. 
Opvallend schilderij is Bandes verticales blanches et grises 
uit 1973 van Olivier Mosset. Zoals de titel laat vermoeden, 
wordt dit schilderij gemakkelijk verward met gelijkaardige 
werken van Daniel Buren. Bertrand Lavier en Rérny Zaugg, 

twee kunstenaars die met de geschiedenis van Le Consor
tium nauw verbonden zijn, kregen elk in de tentoonstelling 
een kleine retrospectieve. De Red show die Robert Nickas 
voor Le Consortium concipieerde, wordt hier opnieuw geac
tualiseerd. Voor de gelegenheid werd aan Daniel Buren 
gevraagd de ruimte in te richten. Hij verdeelde ze in een rode 
en een witte wand; een onopvallende decoratieve ingreep die 
nóg weinig te maken heeft met zijn radicale stellingname uit 
zijn beginperiode.
De tentoonstelling dijon/leconsortium.coll. wordt aange- 
kondigd als de eerste in een reeks tentoonstellingen van 
‘plaatsen’ die een belangrijke rol spelen in de verspreiding 
van de levende kunst in Europa. Dit kadert perfect in de 
tendens van tentoonstellingen, colloquia en publicaties die 
niet de kunst tot onderwerp hebben, maar de hele infrastruc- 
tuur die er tijden de 20ste eeuw werd rondgebouwd. Tom 
Wolfe schreef het reeds eerder; als van de 20ste-eeuwse 
kunst iets zal overblijven, zal het “Greenberg, Rosenberg en 
Steinberg” zijn.
Dijon/leconsortium.coll. \oopt nog tot 14 december op het 
gelijkvloers van het Centre Georges Pompidou, Rue 
Beaubourg, 75191 Paris (01.44.78.12.33). (L.V.D.A.).

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER, PIERRE 
HUYGHE, PHILIPPE PARRENO, Dat jonge kunste
naars zich verenigen om samen tentoon te stellen is een 
fenomeen dat de laatste jaren duidelijk vorm krijgt. Een 
strategie die op het gebied van de mediatisering duidelijk zijn 
vruchten afwerpt, maar als tentoonstellingsconcept ook leidt 
tot een zekere nivellering. De groepstentoonstelling die in 
het Musée d’ art moderne de la Ville de Paris door Dominique 
Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe en Philippe Parreno werd 
opgezet, kreeg als titel de naam van de drie afzonderlijke 
kunstenaars. Ze lijdt dan ook onder het gebrek aan evenwicht 
tussen het groepsgebeuren en de afzonderlijke werken. Het 
is niet omdat deze drie kunstenaars, die behoren tot dezelfde 
generatie, heel wat gemeen hebben (hun fascinatie voor de 
hedendaagse media, het vermengen van realiteit en fictie, 
hun belangstelling voor het design en de opstelling van hun 
werk), dat de gemeenschappelijke presentatie de afzonder
lijke werken op een hoger niveau tillen. De zogenaamde rode 
draad van de tentoonstelling, die nergens verantwoord wordt 
door een gemeenschappelijke stellingname, een manifest of 
een eenvoudige intentieverklaring, bestaat zogezegd uit een 
“verteller”, die de toeschouwer uitnodigt om de tentoonstel
ling te bezoeken als een verhaal. Volgens de persmap biedt 
deze tentoonstelling de toeschouwer dan ook talrijke moge
lijkheden, “verborgen scenario’s”, die door de verbeeldings
kracht van de toeschouwer kunnen worden ingevuld. In de 
praktijk is daar helaas weinig van te merken.
Dominique Gonzalez-Foerster (1965) reconstrueert met 
meubels en decoratieve elementen fictieve ruimten met een 
sterke psychologische geladenheid. Sommige werden ont
leend aan (auto)biografische elementen of literaire beschrij
vingen. Ze evoceren zowel private verlangens als het beeld 
dat de bewoner van zichzelf naar buiten toe wil overbrengen. 
Hier creëerde ze aan de hand van kleurrijk voltapijt en 
speciale lichteffecten een zweverig new age-sfeertje. Het 
werk van Pierre Huyghe (1962) is sterk beïnvloed door de 
geschiedenis van de cinema. Zijn werk heeft iets documen- 
tairs. In Sleep interviewt hij de acteur die zich door Warhol 
gedurende zijn acht uur durende slaap liet filmen. In de ene 
ruimte zien we een fragment van de film. In de andere horen 
we de stem van de geïnterviewde. In Blanche Neige Lucie 
ontmoet Pierre Huyghe Lucie Dolène die haar stem leende 
aan de Franse versie van Disney’s Sneeuwwitje. Hiervoor 
had ze echter nooit auteursrechten gekregen. Dank zij een
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proces tegen de Disney Voice Character Company, dat ze 
onlangs gewonnen heeft, heeft ze het eigendomsrecht over 
haar eigen stem eindelijk gekregen. Niet alleen deze interes
sante anekdote is een ontluistering van een van de weinige 
jeugdherinneringen die ons nog resten. Het beeld dat we met 
deze charmante stem geassocieerd hadden, heeft nog weinig 
te maken met de overjaarse blondine die hier wordt opge
voerd. Lucie Dolène is niet het Sneeuwwitje uit onze kinder
jaren. Philippe Parreno (1964) recycleert het alledaagse via 
de media (videoclips, televisie, radio,...) en organiseert 
‘sociale momenten’ zoals verjaardagen en bruiloften. De 
pseudo-amateurfilms van een twaalfjarig meisje dat haar 
twintigste verjaardag viert, is een interessant idee, dat in de 
film niet echt tot zijn recht komt. Het verhaal van de fictieve 
Anna Sanders, een gemeenschappelijk project van Pierre 
Huyghe en Philippe Parreno, heeft dan weer wel zijn juiste 
drager gevonden. Het onbestaande personage krijgen we 
nergens te zien, maar in het tijdschrift Anna Sanders ver
schijnen foto’s uit haar naaste omgeving. Via haar leef
wereld krijgen we een vrij goed idee van haar persoonlijk
heid en haar levenswijze.
Het probleem van deze tentoonstelling, die moeilijk kan 
kiezen tussen een groepstentoonstelling en drie afzonder
lijke solo-tentoonstellingen, is dat de kunstenaar wordt ver
ward met de tentoonstellingsmaker, het kunstwerk met zijn 
commentaar, de drager met het werk, de auteur met de 
toeschouwer. In zijn geheel biedt deze tentoonstelling eerder 
een stemmige atmosfeer waarin de toeschouwer vrijblijvend 
kan vertoeven, dan een context waarin het werk geïnterpre
teerd en kritisch geduid kan worden. Het geheel staat niet 
altijd ten dienste van de individuele werken. Vooral het 
complexe werk van Pierre Huyghe verdwijnt hier in een 
nivellerende omgeving, die meer oog heeft voor de vorm dan 
voor de inhoud. Het design van de televisietoestellen en de 
luidsprekers lijkt soms belangrijker dan het beeld of het 
geluid dat wordt voortgebracht. De audiovisuele naambord
jes, een klein scherm met een omroepster die de werken 
becommentarieert, is een leuke vondst, maar draagt weinig 
bij tot de vernieuwing van het traditionele tentoonstellings- 
concept, wat nochtans de oorspronkelijke ambitie was.
Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe en Philippe 
Parreno nog tot 10 januari in het Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, Avenue du Président Wilson 11,75116 Paris 
(01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

BERLIN BIËNNALE. De radicale omschakeling van Ber
lijn van verdeelde en gestigmatiseerde stad tot hoofdstad van 
een herenigd Duitsland, resulteert niet alleen in duizeling
wekkende bouwwerven voor kantoren en woningen. De 
reorganisatie wordt ook doorgevoerd op het vlak van cultu
rele infrastructuur voor, bijvoorbeeld, de beeldende kunsten. 
Collecties schone kunsten worden herschikt en krijgen een 
nieuwe bestemming in gloednieuwe (Gemdldegalerie) of 
gerenoveerde 19de-eeuwse kunstbastions. Zelfs de sector 
van de hedendaagse kunst, die tot nu toe met prat kon gaan 
op opzienbarende, mediagenieke hardware, wordt niet onge
moeid gelaten. De voorbeeldige verblijfsbeurzen en -facili
teiten voor kunstenaars aller landen bij de DAAD (Deutsche 
Akademischer Austauschdienst) en Künstlerhaus Bethanien 
worden door geïnteresseerden immers reeds langer gewaar
deerd, een kunsttoerist lokje er evenwel niet mee. Wellicht 
•werd daarom besloten tot de verbouwing van het Hamburger 
Bahnhof tot museum voor hedendaagse kunst. Het resultaat 
is evenwel bedroevend kleinburgerlijk. Het is een mini- 
Musée d’Orsay voor actuele kunst: een centrale hal met 
bombastisch groot werk van de ‘maestri’ Richard Long, 
Mario Merz, Anselm Kiefer en dies meer. De werken etale
ren ironisch genoeg eenzelfde grijze kleur. Tot 17 januari 
loopt in het Hamburger Bahnhof Sensation, een keuze Brit- 
pop-kunst uit de Saatchi-collectie, die ook al voor 90% 
slaapverwekkend is, en bovendien slecht opgesteld.
De Berlijnse citymarketing propageert nochtans een brui
send en avontuurlijk kunstgebeuren, dat de bezoeker zeker in 
het stadsdeel Mitte aan den lijve zou moeten ervaren. Deze 
verkommerde buurt met als epicentrum de Auguststrasse en 
de Oranienburgerstrasse trok na de val van de Muur inder

daad een resem kunstenaars en consorten aan. Maar onder
tussen werd die zotte rauwheid rustig geveild ten gunste van 
de betere woonfunctie, galeries, mode- en designboetieken 
met restaurants en brasseries. De verwachtingen van de 
sector actuele kunst blijven intussen hooggespannen. Met de 
verhuis van de ministeries naar Berlijn dienen zich immers 
kilometers kale kantoormuren en duizenden inwijkelingen 
met geld aan. En de stad koestert zichtbaar de ambitie om 
zich te profileren als jong, levenslustig, toekomstgericht, 
multicultureel, multidisciplinair en hip. Wat anders na de 
‘Neue Wilden’. De nieuwe Berlin Biennale mag zeker 
gekaderd worden binnen dit actuele kunstklimaat.
‘Gebeten door het kunstvirus’ onderbrak initiatiefnemer 
Klaus Biesenbach zijn studies geneeskunde. In 1992 ves
tigde hij samen met anderen het tentoonstellingsinitiatief 
Kunst- Werke in een voormalige margarinefabriek in de 
Auguststrasse. Nauwelijks enkele tentoonstellingsjaren la
ter slaagt hij erin het pand op overheidskosten voor achten- 
half miljoen DM te laten renoveren tot een volwaardige 
kunsthal annex ateliers en verblijven. Het bijhorende Café 
Bravo is een in verchroomd staal en spiegelend glas uitge
voerd paviljoen naar ontwerp van Dan Graham. Intussen 
brak Biesenbach door als gastcurator van het New Yorkse 
P.S. 1, en als lid van de jury voor de Biënnale van Venetië in 
1997 naast Thomas Krens (Guggenheim Foundation), Kirk 
Varnedoe (MOMA, New York) en Suzanne Pagé (ARC, 
Paris). Bovendien slaagde hij erin om een budget van tweeën
half miljoen DM aan de haak te slaan voor de realisatie van 
de Berlin Biennale.
‘Ondanks’ adviseurswerk van Hans-Ulrich Obrist (ARC, 
Paris), en Nancy Spector (Guggenheim, New York), het 
stevige budget en Biesenbachs intentieverklaringen in de 
catalogus ontpopte deze biënnale zich echter tot een hoogst- 
modieuze aangelegenheid zonder veel artistieke meerwaarde. 
Zo valt bijvoorbeeld het ontstellend laag aantal nieuwe 
producties op, en dat terwijl de nodige middelen voorhanden 
zijn. De gehanteerde werkwijze lijkt eerder op ‘gallery 
shopping’ - even per GSM navragen wat galeries nog voor 
bruikbaars in stock hebben. De lokale galeristen ontkennen 
deze gang van zaken overigens niet. Verder lijkt de biënnale 
te willen suggereren dat actuele kunst in Berlijn alleen door 
min-veertigers gemaakt wordt. En de beloofde interdiscipli
naire aanpak van kunst met mode, grafische vormgeving, 
architectuur en popmuziek blijft beperkt tot de opname van 
deze disciplines als een soort toetje - de kers op de taart. 
Finaal Wordt zelfs de aanwezige beeldende kunst niet uitge
diept of in relatie geplaatst tot het thema Berlijn. Van al het 
fraais dat de inleiding tot de catalogus belooft, komt niet veel 
in huis. Biesenbach, Obrist en Spector beschrijven Berlijn 
als een waanzinnig interessante metropool, die uitnodigt tot 
een kritische doorlichting van de huidige grootschalige ver
anderingen. Dat is ook zo, maar geen enkel kritisch waarne
mer zal onder de indruk zijn van de impact van hun atelier- 
bezoeken, persoonlijke ontmoetingen, interdisciplinaire en 
- daar hebben we het weer - glokale aanpak. De aanwezige 
werken van onder meer Gabriel Orozco, Fabrice Hybert, 
Marijke Van Warmerdam, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Stan Douglas, Pipilotti Rist, Tobias Rehberger; ze waren 
reeds elders en in betere omstandigheden te zien.
De term ‘curator’ heeft de laatste jaren een zorgwekkende 
evolutie ondergaan. Biesenbach lijkt me het prototype van een 
beangstigende» soort, die zichzelf tót in dé bijdragen van de 
catalogus toe door anderen de hemel laat inprijzen. Dit type 
curatoren parasiteert op het ondersteunende én risicovolle 
werk van galeristen. Ze assembleren hetgeen ze (willen) 
verstaan uit discussies, teksten en programma’ s van die ‘ saaie’ 
musea, tentoonstellingsruimten, tijdschriften en publicaties 
tot een prettig en hip verhaaltje. Uit dat verhaaltje vissen ze een 
of ander gestroomlijnd project, acceptabel voor overheden, 
sponsors en media. En klaar zijn Hans, Klaus en Nancy. Een 
ander, en waardevoller initiatief in Berlijn - de INIT 
Kunstholle - beraadt zich intussen, na vier solo-tentoonstel- 
lingen van Heimo Zobemig, Isa Genzken, Albert Oehlen en 
Martha Rosler, of en hoe en waar er voortgewerkt kan worden. 
Het eerste luik Berlin/Berlin van de Berlin Biennale für 
zeitgenössische Kunst loopt nog tot 3 januari op de locaties

Kunst Werke, Auguststrasse 69, het leegstaande postgebouw 
op de hoek van Tucholsky strasse en Oranienburgerstrasse en 
tenslotte in de voormalige Oostduitse Akademie der Künste 
op de Pariser Platz 4, steeds in 10117 Berlin-Mitte (info 
Berlin Biennale 030/85.72.81.82). Een tweede luik schijnt in 
volle voorbereiding te zijn voor volgend jaar. Sensation, 
young British artists from the Saatchi Collection loopt nog 
tot 17 januari in het Hamburger Bahnhof, Invalidenstrasse 50, 
10557 Berlin (030/39.78.34.11). (E.W.)

Architectuur

SPORT IN STADSBEELD. ‘De stedenbouwkundige as
pecten van sport’ lijkt zo’n onderwerp dat een gat moet 
dichten in de tentoonstellingsagenda en garant staat voor een 
slaapverwekkende opening met een goedwillende stadsdeel
voorzitter van Welzijn en Recreatie. Totdat je beseft dat sport 
en stad toch alweer een eeuw tot elkaar veroordeeld zijn en 
er een gespannen relatie op nahouden.
De 19de eeuw vond het stadspark uit om de bewoners 
‘gearrangeerde natuurbeelden’ te bieden in de ongekend snel 
groeiende en steeds groter wordende steden. Camillo Sitte 
beschreef in 1900 in zijn artikel Grofistadtgrün al haarfijn 
het dilemma van het stadsgroen. De ‘frisse-lucht-bassins’ 
zijn om esthetische- en gezondheidsredenen onontbeerlijk, 
maar kosten de stad veel geld vanwege de hoge grond
waarde. Niet alle stadsbesturen waren daarom even gewillig 
de adviezen van stedenbouwkundigen en hygiënisten te 
volgen. Veel parken kwamen tot stand op initiatief van 
particulieren. De eerste decennia van de 20ste eeuw veran
derde dit. Op het moment dat de volksgezondheid onderwerp 
van politiek beleid werd, ontwikkelde zich tegelijkertijd een 
theorie waarbij het stedelijk groen op zijn gebruikswaarde 
werd beoordeeld en als volwaardige functie in het steden
bouwkundige plan kon worden opgenomen. Die gebruiks
waarde moest aan allerlei standaardnormen voldoen: in 
Berlijn gold in de jaren ’ 10 bijvoorbeeld dat per inwoner 
werd gerekend met een gemiddelde van 2,4m2 kinder
speelplaats, 1,6m2 sportpark, 0,5m2 wandelpromenade, 2m2 
park en 13m2 stadsbos. Ook werd een norm ingesteld voor de 
afstand. Speelplaatsen mochten niet verder dan tien minuten 
lopen zijn vanaf de woning, parken niet meer dan twintig, 
enzovoort. Een van de punten van kritiek op Berlages be
roemde Plan Zuid was dat het ontwerp nauwelijks 
(gebruiks)groen had. De Amsterdamse uitbreidingsplannen 
na Berlage werden wel volgens de nieuwste inzichten aange
legd. Veel sportvelden kwamen direct op de grens met de 
oude 19de-eeuwse bebouwing te liggen, aan de Amster
damse ringweg.
De plaats van volksgezondheid op de huidige politieke 
agenda is flink gezakt. Het ruimtelijke ordeningsbeleid in 
Nederland staat in het teken van de compacte stad. De 
dichtheid moet omhoog en vooral plaatsen die goed bereik
baar zijn, moeten zo optimaal mogelijk gebruikt worden. 
Tegelijkertijd sporten vandaag de dag steeds minder mensen 
in verenigingsverband, waardoor veel sportvelden een moei
lijk bestaan leiden. De gemeente heeft nog net de beleefdheid 
een paar krokodillentranen te huilen, maar ziet natuurlijk 
haar kans schoon: langs de ringweg en het spoor, toplocaties 
bijuitstek, ligt het ene kwijnende sportveld na het andere'. 
Met een vriendelijk bedrag worden de clubs uitgekocht en 
krijgen een nieuw terrein elders (lees: aan de huidige stads
rand). De bevolkingsgroep die hiervan vooral de dupe is, is 
de jeugd. Zoonlief die op zijn fietsje naar het voetbalveld 
rijdt, is in Amsterdam een uitgestorven soort. Volwassenen 
vinden hun weg wel. Joggers en skaters infiltreren op alle 
mogelijke wijzen in de openbare ruimte van de (binnen)stad, 
die helemaal niet met het oog op sport is aangelegd. Toen 
recentelijk een boekje uitkwam met de beste skate-routes in 
de stad, werd door de gemeente weinig enthousiast gerea
geerd. Toch speelt ze zelf ook in op de nieuwe trend met het 
organiseren van grootse evenementen als de Dam-tot-Dam- 
loop, de Marathon van Amsterdam en de Battle of Amster
dam, een zeilrace op de Singelgracht. De sportverenigingen 
slaan inmiddels de handen ineen en doen op eigen wijze aan
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Did you know, I have two invisible wings

tot'5 december 1998

! DENMARK
10 december 1998 tot 23 januari 1999 ,

1 OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U.
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

THEO BESEMER
presentatie: do. 5 nov 19.00 uur
5 nov t/m 5 dec 1998 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)
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HAROLD SCHOUTEN 
IRIS BOUWMEESTER 
DANIËLLE v. ZUULEN 
“KLEINE SCHILDERS”

presentatie: vr. 6 nov 20.00 uur 
6 nov t/m 6 dec 1998 

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

Kloosterlaan 138 BREDA
(NL) 4811 EE Breda
T: +31 (0)76 5141928 HTTP://www.lokaalOl.nl
Tl +31 (0)76 5207124_________ Ei bureaueiokaalOl.nl

galerie annie gentils 
peter benoitstraat 40 
b-2018 antwerpen 
tel/fax -32.3.216.30.28

peter downsbrough

19 november 1998 - 31 januari 1999 
open: vrijdag & zaterdag 14-18 uur 
gesloten 20.12.98 - 12.01.99 (behalve op afspraak)
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galerij c. de vos

THE GOOD, THE BAD AND THE DUTCH
RISK HAZE KAMP
LUK GOBYN
J. VAN DER BORGHT

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

ACCENTEN I I I

‘STARRING*
RIK SOENEN

“wat zou er gebeuren als velasquez, brecht, 
van gogh en roy rogers elkaar ontmoeten.”

opening
zondag 15 november 1998 vanaf 15 uur
tentoonstelling
15 nov - 20 dec 1998
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[ fotografie & communicatie ]

Roel Jacobs
van 26 oktober tot 20 november 1998

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

Frank Uyttenhove
van 30 november tot 18 december 1998

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

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

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

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

G

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03-231 22 86 F 03-231 98 78
e-mail: dep_abk@kdg.be

KUNSTInHUS

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Wij wat minder, U wat meer. } 
Voor meer info: 02/247 97 10. U vraagt naar Inge.

galerij c. de vos
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ORIGINEEL WERK EN GRAFIEK

van 8 november tot 19 januari

bovenverdieping galerij

ROBIN BOONE 
tekeningen

15 nov - 20 dec 1998
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dinsdag-zondag van 11u tot 18u
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15.11 -20.12

HANS KUYS (NL) 

in progress:

ROEL 9090 & 

REMKO SCHULTHEISS (NL) 
( finisage 13 dec.)

I

I5.l I

performance 
DIRK HENDRIKX.(B)

o

LINEART
4-8 december 1998 
marc angeli 
bruno decré 
ignatius de vos 
ivan popovic 
bart vandevijvere

I

• j

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

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

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

20.12- 21.02

"ON TOUR" 
locatie: WATERTOREN VLISSINGEN

MARIA BLONDEEL (B) 
ZJUUL DEVENS (B) 
EDWIN MAAS (NL) 

MARCEL BLEKENDAAL (NL) 
JAN DE VLIEGER (B) 
PHIL NIBLOCK (USA)
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JACOBJORDAENS

REYNDERSSTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN
TEL.(32) 03 - 201 OO 11 

(VLAKBIJ GROTE MAAKT)

Leyenbroekerweg 113a sittard (NL). ' 
wo-zo 14.00 - 17.00 en op afspraak .
tel 046 4523686 fax 046 4584989 •

KUNSTCENTRUM SITTARD

http://www.artsite.be/
mailto:dep_abk@kdg.be
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intensief grondgebruik. Op de tentoonstelling is een foto te 
zien van golfers op een voetbalveld. De ‘holes’ zijn net 
buiten de zijlijn aangelegd. Het beeldessay over sport
complexen dat Cary Markerink maakte in opdracht van 
ARCAM bevat meer bizar-realistische beelden. Daarnaast is 
op een kaart van de stad de dynamiek van bovenstaande 
ontwikkelingen zichtbaar gemaakt: aangegeven zijn de rou
tes van de evenementen, de sportvelden die de laatste tien 
jaar zijn verdwenen, de velden die de komende vijf jaar 
mogelijk een andere functie krijgen en de complexen die de 
afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd of gepland worden. Ook 
worden van een aantal nieuwe complexen de plannen ge
toond.
Sport in stadsbeeld is te zien tot 5 december in ARCAM 
galerie, Waterlooplein 213, 1011 PG Amsterdam (020/ 
620.48.78). (P.B.)

LIVING BRIDGES. Bedacht door het Centre Pompidou in 
Parijs, tentoongesteld in de Royal Academy in Londen en nu 
te zien in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam: 
een overzicht van bewoonbare bruggen in het verleden, 
heden en toekomst. Met 125.000 bezoekers was het de meest 
succesvolle Britse architectuurtentoonstelling. Living bridges 
is een adembenemend mooie tentoonstelling met de zeld
zame eigenschap aantrekkelijk te zijn voor zowel een groot 
publiek als voor de ingewijde architect of architectuur- 
historicus. Twintig modellen van historische bebouwde brug
gen op een schaal van 1:200 staan opgesteld over de tijdsri- 
vier, beginnend in de middeleeuwen, met natuurlijk de Ponte 
Vecchio in Florence (1345), en eindigend met de winnende 
ontwerpen van de besloten prijsvraag voor een bebouwde 
brug over de Thames in 1995. Palladio, Soane, Piranesi, 
Fischer von Erlach, Robert Adam, Chambers, Eiffel, Lutyens 
en actuele architecten als Rob Krier, Daniel Libeskind, 
Richard Rogers, Bernard Tschumi, Stephan Hall, Michael 
Graves: allemaal hebben ze zich bezondigd aan ontwerpen 
van al dan niet fictieve bebouwde bruggen. De bebouwde 
brug, als concentratiepunt van de stadscultuur, waar verkeer, 
wonen, werken en ontspannen samenkomen op een klein 
oppervlak, blijkt een snaar in ontwerpers te raken die het 
beste of het meest fantastische in ze naar boven brengt.
Dat een brug de kortst mogelijke verbinding is tussen twee 
oevers wordt in deze tentoonstelling gelogenstraft, al is het 
verbazingwekkend hoe inventief ontwerpers omgaan met de 
eis van bebouwing en een goede doorstroming van het 
verkeer. Het meest voor de handligt het type van de Rialtobrug 
of de Ponte Vecchio met bebouwing aan weerszijden van het 
wegdek, maar er blijken talloze andere oplossingen voor het 
onderbrengen van woningen, opslagruimte, winkels, musea 
enzovoort: in de peilers onder het dek, in wolken
krabberachtige pilonen, op een tweede dek boven het ver
keer, in poortgebouwen, aan pleinen die twee of zelfs drie 
parallelbruggen met elkaar verbinden. Opvallend is dat de 
20ste-eeuwse bruggen de verkeersafhandeling problemati
seren. Waar bij de oudere modellen het verkeer hoogstens 
een flauwe helling moest nemen om op het brugdek te 
komen, krijgen de moderne bruggen allerlei ingewikkelde 
hellingbanen en op- en afritten. In deze lijn ligt het ontwerp 
van Zaha Hadid voor een nieuwe brug over de Thames. Vijf 
lossecomponenten met verschillende bestemmingen zwe
ven boven de brug en zijn daarmee en onderling met talloze 
hellingbanen en loopbruggen verbonden. Publieksfavoriet 
van de tentoonstelling in Londen was het ontwerp van 
Antoine Grumbach Associates, waar twee halfronde 
pyloontorens met woningen en een reusachtige serre de 
brugeinden markeren. De 160 meter lange overspanning is 
een lichte structuur met een aaneenschakeling van glazen 
dozen, aan weerszijden van een looppad, die onderling 
gescheiden worden door heggen en waar alle mogelijke 
soorten activiteiten en functies in kunnen worden onderge
bracht. (P.B.)

EEN DERDE STADSBRUG? Rotterdam lijkt eenzelfde 
avontuur aan te willen gaan als Londen en legt de ontwerpen 
van een eventuele derde stadsbrug voor aan het publiek. Via 
een enquête wordt hun mening gevraagd over de zeven

Zaha Hadid

Thames Water Habitable Bridge Competion

tentoongestelde plannen van Odile Decq/Benoît Cornette, 
Joan Busquets, William Alsop, Maz 1, VMX Architects, 
Atelier Quadrat en DS Landschapsarchitecten. De dienst 
Stedebouw + Volkshuisvesting beoogde met de meervou
dige opdracht aan deze bureaus echter in de eerste plaats een 
conceptuele verkenning van verbindingen in de stad, het 
precieze ontwerp van die verbinding was secundair. De 
vader en zijn dochtertje die naast mij probeerden wijs te 
worden uit de toelichtingen op de plannen kwamen dan ook 
bedrogen uit. Ook de maquettes bieden geen houvast, want 
op een schaal van ongeveer 1:2500 is de brug slechts een 
minuscuul streepje. Er is geen enkele moeite gedaan een 
dermate ingewikkelde vraag, al is hij op zich interessant, op 
publieksniveau toegankelijk te maken. De enquête is niet 
meer dan een schandalig gemakzuchtige schaamlap.
Living Bridges. De bewoonde brug; verleden, heden en 
toekomst en Een derde stadsbrug? zijn tot 29 november te 
zien in de Grote Zaal in het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25,3015 CBRotterdam(010/440.12.00).(P.B.)

NEW BABYLON. Constants levenswerk Nieuw Babylon 
werd voor de laatste keer tentoongesteld in 1974, in het 
Haags Gemeentemuseum. Witte de With in Rotterdam no
digde de architectuurhistoricus Mark Wigley uit Nieuw 
Babylon nu opnieuw voor het voetlicht te brengen. Op deze 
tentoonstelling zullen de originele maquettes, tekeningen, 
schilderijen, grafiek en documenten te zien zijn van Constants 
twintig jaar beslaande project.
Nieuw Babylon bestaat uit een netvormige, overdekte struc
tuur op pilaren. Hoog boven de grond strekt deze zich uit over 
de gehele aarde. In deze structuur ontwikkelde zich een 
alternatieve, volledig geautomatiseerde maatschappij, waar 
menselijke arbeid overbodig is geworden. De homo ludens 
krijgt bij Constant volop de ruimte. Werken, recreëren en 
verkeer zijn activiteiten uiteen andere, voorbije wereld die 
de homo ludens letterlijk overstijgt. Inmiddels is door Lars 
von Triers recente film De idioten de romantiek van de homo 
ludens evenals zijn gruwelijkheid aan de orde gesteld. 
Von Trier concentreert zich voornamelijk op de gespannen 
verhouding tussen de homo ludens en de samenleving waar 
hij deel van uitmaakt, en die niet op de spelende mens zit te 
wachten, terwijl Constants homo ludens zijn eigen wereld 
zelf mag en kan creëren. Hij is een nomadische mens, die 
vertrouwend op de creatieve kwaliteiten van zichzelf en de 
medemens, een continu reizend en scheppend bestaan leidt. 
Nieuw Babylon was niet de enige in zijn soort met het 
propageren van de nomadische stadsbewoner. In de jaren ‛ 60 
ontwierpen tal van architecten mega- en superstructuren, die 
allen gemeen hadden de bestaande en vaststaande stedelijke- 
en landschappelijke morfologie ter discussie te stellen. Ron

Herron ontwierp een Walking city (1964); Peter Cook Plug- 
In-City; in Japan creëerden de zogenaamde Metabolisten 
plug-in-architectuur die continu zou kunnen groeien en 
aangepast worden, met als bekendste gerealiseerde voor
beeld Noriake Kurokawa’s Capsuletoren (1971); Londen 
had Archigram; Florence Superstudio. Deels zijn deze 
megastructuren te verklaren als kritiek op de Moderne Be
weging, die de bestaande stad het liefst inruilde voor de 
tabula rasa. Door megastructuren te ontwerpen kon de oude 
stad gespaard worden, maar het probleem hoe de oude, starre 
morfologie aan te passen aan de nieuwe levenswijze, werd 
domweg omzeild door in feite een nieuwe tabula rasa te 
ontwerpen, maar nu eentje boven de stad. Daarnaast is de 
aandacht in de jaren ’60 voor superflexibele, permanent 
veranderende structuren een gevolg van het inzicht dat de 
stedenbouwkundige discipline te traag en te log functio
neerde om vorm te kunnen geven aan de werkelijkheid, de 
behoeftes van mensen.
In een razendsnel en permanent veranderende wereld is een 
stedelijke structuur die vandaag ontworpen is, morgen al 
weer discutabel en op het moment van realisatie hopeloos 
verouderd. Door de meest fundamentele eigenschap van de 
stedenbouwkundige discipline, het vastleggen van toekom
stige ruimtelijke kaders, tot haar grootste handicap te verkla
ren, brak in de jaren ’60 een identiteitscrisis uit in de moderne 
stedenbouw die ze vandaag de dag nog steeds niet te boven 
is. De roep om integrale planning, de behoefte aan een 
alomvattende controle, getuige initiatieven als De Nieuwe 
Kaart van Nederland, waarop alle toekomstige plannen 
staan ingetekend, ontkennen dat stedenbouw tegenwoordig, 
zo ze het niet altijd al heeft gedaan, een discipline is die 
fragmenten van structuren vormgeeft.
Wat Nieuw Babylon bijzonder maakt ten opzichte van zijn 
utopische tijdgenoten, is de hardnekkige vasthoudendheid 
van Constant om twintig jaar met zijn schepping bezig te 
zijn, daarbij altijd een realiseerbaar project voor ogen hou
dend. Dit is waarschijnlijk de reden dat Nieuw Babylon nog 
steeds een plaats inneemt in het kunst- en architectuur- 
onderwijs. Op de tentoonstelling in Witte de With wordt 
Nieuw Babylon daarom als voorloper gepresenteerd van het 
huidige tijdperk. Constants ideeën over een ruimte waar 
vloeiende en veranderlijke situaties spontaan geconstrueerd 
worden, lijken een aankondiging van de vandaag de dag reëel 
bestaande virtuele ruimte. Onze ontsnappingspogingen uit 
de fragmentenstedenbouw worden steeds verfijnder.
New Babylon, van 21 november tot 11 januari 1999 in 
Witte de With, Witte de Withstraat 50,3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44). De begeleidende publicatie van Mark 
Wigley verschijnt in november, New Babylon: The Hyper- 
architecture of Desire, 010 Publishers, Rotterdam, 1998. 
(P.B.)

Fotografie
_____ —_ —__ —__•—----------------------------------------
ALLAN SEKULA. Een aantal jaren geleden presenteerde 
Allan Sekula in Witte de With zijn omvangrijke Fish Story, 
een aan de hand van fotografie, tekstpanelen en diaprojectie 
geconstrueerde uiteenzetting over het maritieme container
transport. Deze presentatie werd niet unaniem gunstig ont
haald. De massa leesvoer die verwees naar foto’s die meters 
verder te zien waren en de meerduidige betekenis van detail- 
opnames en beeldsequenties verveelde sommigen. Men oor
deelde bovendien dat het resultaat fotografisch toch ook niet 
altijd erg beklijvend was. Begin dit jaar volgde een overzicht 
in het Nederlands Foto Instituut met ensembles waarin nog 
andere presentatiemiddelen aan bod kwamen, zoals 
audiotapes. De positie van Sekula kan intussen minimaal 
omschreven worden als luis in de pels van de actuele appre
ciatie voor een beperkte, ingesnoerde fotografische praktijk. 
In vergelijking met goed tien jaar geleden is de belangstel
ling voor fotografie uitgegroeid tot een succesverhaal dat 
evenwel - eng beschouwd - eenzijdig steunt op de waarde
ring voor het ene goede beeld. Het kan om een snapshot gaan 
of om een overbestudeerde en digitaal bijgewerkte composi
tie; een foto wordt veelal uitgepuurd en uitvergroot tot
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‘tableau’. Voorheen heroïseerde men dit ‘moment suprême’ 
weleens door een vel contacten te tonen, waarbij de fotogra
fische voltreffer met stift vet omcirkeld werd. In een inter
view met Frits Gierstberg, opgenomen in de NFI-publicatie 
Dead letter office, betreurt Sekula deze beperkte omgang 
met de fotografie. Voor Sekula ligt de uitdaging elders: 
“Fotografie wordt altijd gepositioneerd in een onbestemde 
ruimte die wordt begrensd door schilderkunst, literatuur en 
film”. En verder: “Vasthouden aan de beperktheid en open
heid van fotografie betekent voor mij het voortdurend wer
ken met de wereldse onzuiverheid van drie ruimtelijke types: 
de schilderijengalerij, de leeszaal en de projectiezaal”. Sekula 
werkt met woord en beeld maar stelt de gangbare nauwe 
relatie tussen beide (de tekstverklaring bij de foto) in vraag. 
Hij benadrukt de psychologische verschillen tussen de erva
ring van het lezen en het kijken en ontkoppelt woord en beeld 
van elkaar. Beelden krijgen wel net als woorden een beteke
nis in hun samenhang. Hij verkiest het ordenen van beelden 
in een sequentie boven deze van een hersorteerbare serie. 
Een serie berust eerder op onderlinge gelijkwaardigheid, 
terwijl een sequentie functioneert als een roman.
In de antichambres toont het Paleis voor Schone Kunsten nu 
Sekula’s project Dead letter office, eerder ook getoond in het 
NFI. Deze foto’s bieden fragmenten van maatschappelijke 
fenomenen aan weerszijden van het ijzeren gordijn, aan de 
Westkust van Mexico en in de U.S.A. Een landingsoefening 
van U.S.-troepen op een kuststrook, de manuele overslag van 
de bagage van toeristen, het inblikken van tonijn aan de 
lopende band, een assemblage-site van containers, het ver
veeld wachten op verslaggeving over een republikeinse 
conventie, de krankzinnige opnameset van de speelfilm 
Titanic... Zonder veel commentaar - een inleiding en wat 
titels volstaan - combineert Sekula foto’s met een subtiel 
verschillende kadrering, of zwenkt hij langs een te fotogra
feren topic. Het is doorheen de omgang met deze verschillen 
en nuances dat de invalshoek van Sekula voor de kijker 
duidelijk wordt.
Dead letter office van Allan Sekula nog tot 3 januari in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brus
sel (02/507.84.66). Op 11 december, om 20.00 uur, geeft 
Allan Sekula een lezing, met als titel Dismal science, in het 
Paleis voor Schone Kunsten (ingang Koningsstraat). (E.W.)

JOACHIM BROHM. Showrooms is de titel van een reeks 
tentoonstellingen in het Utrechtse Huis a/d Werf. De titel is 
misleidend want de drie zaaltjes waarin de presentaties 
gehouden worden, hebben allesbehalve het wervende karak
ter dat je je bij een toonzaal voorstelt. De komende tweeën
halfjaar staan de verscholen kabinetten ter beschikking van 
de Zwitserse tentoonstellingsmaker Moritz Küng. In die 
hoedanigheid was hij dit vooijaar verantwoordelijk voor 
Altered states, een presentatie van kunstprojecten op diverse 
locaties in het oude centrum van Utrecht. Eerder stelde Küng 
in België An act of seeing samen, een tentoonstellings- 
drieluik waarin vanuit de beeldende kunst het stedelijk 
landschap verkend werd. In dat licht bezien is het niet 
verbazend dat Küng voor de tweede aflevering van Show
rooms zijn oog heeft laten vallen op dç ogenschijnlijk achte
loze foto’s van de Duitser Joachim Brohm.
Brohm is een van de talloze hedendaagse kunstenaars met 
een tomeloze fascinatie voor de grootstedelijke omgeving. 
Zijn geestdrift geldt vooral de rafelranden van de metropool. 
In lange reeksen onopvallende kleurenfoto’s brengt hij het 
niemandsland tussen de bruisende stadscentra en het 
omliggende land in kaart. Hij pakt de klus aan met Duitse 
degelijkheid. Sinds 1992 heeft hij zich vastgebeten in één 
locatie, een uitgestrekt industriegebied in de buitenwijken 
van München. De honderdvijftig kleurenfoto’s op beschei
den formaat die in Areal (derZeit) te zien zijn, tonen slechts 
een kleine greep uit het enorme arsenaal dat het project 
totnogtoe heeft opgeleverd. Brohm vangt de tijd. Niet door 
haar te bevriezen in één enkel beeld, maar door zijn kleine 
territorium voortdurend te scannen. Het levert plaatjes op die 
an sich verre van spectaculair zijn, maar zich in serie laten 
lezen als een dagboek van een landschap in beweging. Een 
nauwgezet relaas van de wildgroei aan onooglijke bouw-

Dorothea Lange

White Angel Bredline, 1933, 
© The Dorothea Lange Collection - The Oakland Museum of California

werkjes, vrachtwagens, containers, roestige autowrakken en 
afgeschreven huisraad. Maar meer nog dan getuigen van een 
genius loei onthullen ze de veranderende houding van de 
kunstenaar tot zijn motief én zijn medium. Lijkt Brohm in 
zijn vroege beelden nog rotsvast te geloven in de veel- 
bezongen doorzichtigheid van de fotografie, in de recente 
meent hij, net als vele vakbroeders, steeds regelmatiger zijn 
toevlucht te moeten nemen tot allerhande kunstgrepen. Hij 
zoomt in op een schilderachtige berg glassplinters of op de 
arabesken van een okergeel tapijt, en opent schilderachtige 
doorkijkjes in verveloze straatjes. Ook krijgen mist en sneeuw 
vrij spel. Aan dramatiek mogen de beelden erdoor winnen, 
aan zeggingskracht boeten ze in. Juist in het ongearticuleerde 
en het niet-anekdotische weet Brohm zijn verhaal het best te 
vertellen.
Areal (der Zeit) van Joachim Brohm nog tot 14 februari in 
Huis a/d Werf, Boorstraat 107 in 3513 SE Utrecht (030/ 
231.53.55). (R.S.)

DOROTHEA LANGE. Die Kunsthal toch. Terwijl er op de 
begane grond bijvoorbeeld een bangelijk' populistisch 
Eschercircus woedt, kan je er voor hetzelfde geld terecht 

— weliswaar in een restruimte, vier hoog - voor een presen
tatie van het intimistische fotowerk van Francesca Woodman. 
De overenscenering en de vaak ontnuchterende reprints 
neem je dan maar op de koop toe. Het blijft tenslotte een 
overname van de Parijse Fondation Cartier. Ook de volgende 
fotografietentoonstelling in de Hal kan, theoretisch, niet 
stuk. Het betreft dit keer een coproductie met het NBC in 
Parijs, de cultuurdienst van de ‘Regione Autonoma Valle 
d’Aosta’ en het Suermondt Ludwig Museum in Aken, waar 
de tentoonstelling komend voorjaar heen trekt. Die tentoon
stelling - met 68 vintage prints - heetThe Human Face en 
biedt een thematische greep uit het aanzienlijke oeuvre van 
de Amerikaanse fotografe Dorothea Lange (1895-1965). 
Achttien is ze als ze gedecideerd voorde fotografie kiest. Ze 

volgt les bij Clarence H. White aan de universiteit van 
Columbia en op haar vierentwintigste opent ze een eigen 
studio. Zo start een lange carrière, al is het slechts een korte 
periode daaruit die de basis zou vormen voor haar reputatie. 
Van 1935 tot 1939 is ze verbonden aan het legendarische 
team fotografen, dat in opdracht van de U.S. Farm Security 
Administration een onderzoek naar de miserabele levens- 
omstanigheden van de landarbeiders tijdens de Grote De
pressie, met beelden kracht moest bijzetten. Een van haar 
foto’s, Migrant Mother (Californië, 1936) zou dé icoon 
worden van de jaren’30. An American Exodus: A Record of 
Human Erosion is de nog steeds niet gedateerde titel waar
onder ze in 1939 haar foto’s uit deze periode bundelt. Het zet 
de toon voor de rest van haar carrière, waarin ze zichzelf 
vooral geëngageerde opdrachten blijft stellen. Zo fotogra
feert ze tijdens Wereldoorlog Twee de kampen waarin Ame
rikanen van Japanse afkomst werden geïnterneerd (foto’ s die 
slechts in 1972 werden vrijgegeven), verslaat ze de oprich
ting van de UNO of volgt ze twee jaar lang een jonge pro deo 
advocaat, Martin Pullich, om zo een aantal verborgen kanten 
van het Califomische rechtssysteem aan te klagen. Hoewel 
haar werkwijze na verloop van tijd ook aanleiding gaf tot 
meterslange melige publicaties in de trant van Dorothea 
Lange looks at The American Country Woman, blijft de fond 
ervan respect afdwingen. Vanuit wat men, enigszins 
anachronistisch, een soort anti-snapshot-estheüék zou kun
nen noemen, bouwt ze haar foto’s heel zorgvuldig, bijna 
langzaam op. Ze praat met de mensen die voor haar lens 
komen tot die haar aanwezigheid en die van de camera bijna 
‘vergeten’ en blijft na afloop van de opname ook in de 
donkere kamer aan de cadrering en het licht sleutelen in 
functie van een inmiddels geërodeerd begrip als ‘de maxi
male expressie’. Ze was zich naar eigen zeggen bewust van 
haar soms wankele balanceren tussen sentiment en senti
mentaliteit, maar bleef in de eerste plaats haar hele leven lang 
overtuigd van het feit dat haar “work was important because 
it was useful”.
Dorothea Lange. The Human Face: van 21 november tot 
24 januari 1999 in de Kunsthal Rotterdam, Museumpark, 
Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam (010/440.03.01). 
Vanaf begin december is er onderin een tentoonstelling van 
bloemstukschilderijen te zien. (E.E.)

HELEN LEVITT. In 1913 geboren in Brooklyn. Gaat van 
school af net voor ze haar diploma zou krijgen en begint te 
werken voor een lokale portretfotograaf in de Bronx. Hoewel 
fotohistorici haar werk gemakshalve bij de New York School 
onderbrengen, sluit ze zich nimmer bij enige groep of bewe
ging aan. Wel trekt ze bijvoorbeeld een tijdlang op met 
Cartier-Bresson, die rond ’35 in New York leeft, maar 
evenzeer houdt ze zich bezig met dans, eigentijdse kunst en 
de Europese film. In 1936 schaft ze zich een ‘lichtgewicht’ 
Leica-camera aan en gaat de straat op. Van meet af aan 
gebruikt ze enkel een 35 mm objectief, omdat ze zo weinig 
mogelijk wil ‘manipuleren’ of ‘vervormen’. Tussendoor 
geeft ze, in het kader van een ‘Federal Art Project’, ook les 
aan kinderen in East Harlem. ‘Spelende kinderen’ zou een 
van de motieven worden die ze op een zeldzaam 
onsentimentele en allesbehalve idealiserende manier steeds 
weer is blijven opnemen.
Helen Levitt klit aan de New Yorkse bohème van die dagen, 
ze leert er rond 1938 Walker Evans en James Agee kennen. 
Evans zou ze assisteren bij dé voorbereidingen van zijn 
tentoonstelling American Photographs in het MOMA en 
met Agee’s vrouw Alma trekt ze naar Mexico. Na haar 
terugkeer in 1941 wordt ze assistente van Luis Bunuel, die op 
dat moment voor rekening van het Museum of Modem Art 
aan het werk is in New York. Ondanks het feit dat Levitt in 
’43 een eerste MOMA-tentoonsteling krijgt, merkt ze dat het 
beroep van fotojournaliste niets voor haar is. Ze begint 
documentaire films te maken, waarin ze haar ervaring als 
‘straatfotografe’ - In the Street is de titel van haar eerste film 
- combineert met filmische experimenten. Haar film The 
Quiet One, over de problemen van een zwart kind in New 
York, haalt in ’48 zelfs een oscarnominatie voor beste 
documentaire film. Levitts filmwerk wordt algemeen be-
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schouwd als baanbrekend voor de latere onafhankelijke low- 
budgetcinema.
Vanaf de jaren ’50 neemt ze de fotografie terug op en legt 
zich een tijdlang enkel op kleur toe. Ze hoort er volop bij, 
wanneer in de jaren ’70 mensen als Bruce Davidson of 
Danny Lyon kleurenfilm gebruiken om hun ervaringen in de 
stad kracht bij te zetten. Sinds de jaren1'80 werkt ze zowel in 
kleur als zwart-wit. De receptie van haar werk is, ondanks het 
feit dat kenners en collega’s haar al vrij vlug op handen 
droegen, merkwaardig traag op gang gekomen. Lange tijd 
was de compilatie A Way of Seeing die James Agee in 1965 
maakte, het enige boek. Pas vanaf de late jaren ’80 doen 
overzichtstentoonstellingen en -catalogi, zowel in Amerika 
als in Europa, recht aan dit intrigerende, ‘lyrische’ oeuvre. 
Met als voorlopig ‘hoogtepunt’ haar aanwezigheid op 
documenta X, vorig jaar. Een aanwezigheid, die, wars van de 
intrinsieke kwaliteiten van haar werk, naar verluidt mede 
werd ingegeven, net als de keuze voor Ed Van der Elsken 
trouwens, door de verzamelactiviteiten van een close mede
werker van Catherine David. Helen Levitt woont en werkt 
nog steeds in New York City.
Een door Peter Weiermair samengestelde keuze van 74 foto’ s 
van Helen Levitt is nog tot 10 januari 1999 te zien in het 
Museum Villa Stück,PrinzregentenstraBe 60,81675 München 
(089/455.55.10). (E.E.)

DEGREES OF STILLNESS. Manfred Heiting (1943) leidt 
momenteel de uitgeverij van American Express en verzamelt 
al meer dan 20 jaar foto’s. Uit die privé-collectie met een 
indrukwekkend aantal klassiekers en recente prints en uit de 
'Photographische Sammlung SK Stiftung Kultur' werd de 
tentoonstelling Degrees of Stillness gedistilleerd. Interes
sant aan Heitings collectie is dat hij van heel wat fotografen 
meerdere werken aankocht, zodat betekenisvolle ensembles 
bijvoorbeeld behouden bleven en je ook een meer gefun
deerd zicht krijgt op de denk- en werkwijze van een bepaalde 
auteur. Het is ongetwijfeld de meest zinnige manier om 
fotografie te verzamelen én te tonen. In die zin is de tentoon
stelling Degrees of Stillness opgebouwd vanuit een aantal 
(quasi didactische) thema’s die de veelzijdigheid van de 
fotografische taal en methodes willen accentueren. Het prin
cipe van serie, sequentie en reeks bijvoorbeeld of het varië
ren van een motief, van de techniek of het formaat. Voorts 
krijgen een aantal wezenlijk fotografische uitdrukkings
middelen hier eigen registers: het wisselspel van positief en 
negatief, het spiegelen of de meervoudige belichting. Ten
slotte komen ook fotocollage en -montage apart aan de orde. 
In dit globale raamwerk worden dan de foto’s in eerste 
instantie chronologisch ingepast, waarbij weliswaar soms de 
nodige sprongen in de tijd worden gemaakt ten voordele van 
een ‘essayistische’ ordening van de beelden, die vooral een 
aantal finaliteiten van de actuele fotografie aan de orde wil 
laten komen. Als een oefening in ‘vergelijkend kijken’ lijkt 
Degrees of Stillness alvast een veelbelovend project. Een 
greep uit de checklist spreekt dat allerminst tegen: zo zullen 
er onder meer werken te zien zijn van Berenice Abbott, 
Edouard Baldus, Harry Callahan, Julia Margaret Cameron, 
Coplans, Doisneau, Lissitzky, Robert Frank, Helmar Lerski, 
Roy Lichtenstein, Sally Mann, Etienne-Jules Marey, Moholy- 
Nagy, Muybridge, Nicholas Nixon, Rauschenberg, Man 
Ray, Gerhard Richter, Alexander Rodchenko en Andy War
hol.
Degrees of Stillness. Photographien aus der Sammlung 
Manfred Heiting: tot 30 december in Die Photographische 
Sammlung SK Stiftung Kultur, Raum 1 und 2, Im Media
park 7,50670 Köln (0221/226.59.00). (E.E.)
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New York City, 1950, © Helen Levitt
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JOHAN VAN DER KEUKEN. Beelden van een Spaanse 
markt: een verkoper van beddegoed, een bejaarde vrouw die 
lelietjes-van-dalen probeert te verkopen, een straatveger. Ze 
komen uit Johan van der Keukens Een film voor Lucebert, 
tweede van drie, onder de titel Lucebert: tijd en afscheid, 
samengevoegde documentaires en ze lijken aangereikt als 

evenzoveel metaforen voor de kunstenaar. Dat suggereren 
tenminste de kleurige patronen op de lakens, de bijna ab
stracte compositie van bijeengeveegd afval. Maar ze worden 
langer aangehouden dan voor die suggestie nodig is, zodat 
we terugkeren naar de details, naar de letterlijkheid van het 
beeld, wat ook de mogelijke weerstand tegen de stijlfiguur 
bij de toeschouwer vermindert. De vergelijking hoeft door 
hem niet onmiddellijk te worden beoordeeld, maar kan 
blijven hangen. Wat zich zo ontvouwt, is een wereld die 
tegelijk letterlijk en overdrachtelijk is, en altijd meer dan een 
van die twee. Het scheppen van die spanning illustreert 
Van der Keukens bekommernis om de inhoud van het beeld 
aan het dode(nde) van de camera-blik te onttrekken en het, 
door de vormelijke bewerking, wat vitaliteit terug te geven. 
Van deze Nederlandse filmer en fotograaf lopen in Parijs 
onder de gezamenlijke titel Le corps et la ville nog tot 
6.december verschillende tentoonstellingen. Drie foto- en 
video-installaties eri een foto-retrospectieve zijn te zien in 
het Institut Néerlandais, rue de Lille 121, 75007 Paris 
(01.53.59.12.40), films en foto’s in het Musée Européenne 
de la Photographie, rue de Fourcy 5-7, 75004 Paris 
(01.44.78.75.00) en tôt 22 november loopt nog een film- 
retrospectieve in de Galerie nationale du Jeu de Paume, place 
de la Concorde 1, 75008 Paris (01.47.03.12.50). Ter gele
genheid van deze belangstelling verscheen in oktober bij 
Editions de l'Etoile/Cahiers du Cinéma het boek Johan van 
der Keuken. Aventures d’un regard met foto’ s en teksten van 
Van der Keuken. (P.R.)

FILMMUSEUMBRUSSEL.Hetnovemberprogrammavan 
het Brusselse filmmuseum concentreert zich, naar aanlei
ding van Europalia, op de Tsjechische film. Aan bod komen 
twee historische periodes, het modernisme uit de jaren ’ 30 en

de school van de Praagse Lente, en een genre, de animatiefilm. 
Daarnaast vertoont men ook een aantal zeldzame kopieën uit 
de Praagse collectie.
Het modernisme in de Tsjechische cinema is vooral gekend 
door de verfij nd erotiserende films van Gustav Machaty. Eén 
van deze, Erotikon, wordt op 10 november geprojecteerd in 
de Albert Hall en dit onder begeleiding van het Kamer- 
ensemble van het Symfonisch Orkest van Praag...
De Praagse nouvelle vague wordt vertegenwoordigd door 
een hommage aan Jiri Menzel (men denke aan het met een 
oscar bekroonde Streng bewaakte treinen) en vertoningen 
van werk van onder meer Milos Forman en Vera Chytilova. 
Volkslegenden en -epen, sprookjes en fantastische literatuur 
zijn de inspiratie voor de virtuose en inventieve poppenfilms 
van JiriTrnka. Latere filmmakers, waaronder Jan Svankmajer, 
blijven opvallen door voortdurende formeeltechnische ver
nieuwingen.
Filmmuseum, Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel 
(02/507.83.70). (P.R.)

Publicaties

LOGIK DER SAMMLUNG. De Duits-Russische cultuur- 
theoreticus Boris Grays is een recalcitrante virtuoos. Hij 
schept er behagen in om posities in te nemen die tegen de 
gevestigde opinie ingaan, en die vervolgens voor de duur van 
een tekst consequent vol te houden. Zelfs als hij een alge
meen geaccepteerde visie onderschrijft, weet hij die zo ver 
door te drijven dat het resultaat allesbehalve voorspelbaar is. 
In Logik der Sammlung, een bundeling van in de loop van de 
jaren ’90 gepubliceerde essays, draait Groys in vaak wijde 
cirkels om het verschijnsel van de museale kunstcollectie 
heen. Zijn uitgangspunt is dat het moderne kunstmuseum, 
zoals dat zich rond 1800 voor het eerst manifesteerde, ‘een 
kerk voor dingen’ is. Het museum is een sacrale ruimte: 
objecten worden door het museum in kunstwerken getrans
formeerd. Groys constateert dat naarmate het museum tegen 
het einde van de 19de eeuw steeds meer gevestigd raakte, het 
karakter van de kunst veranderde: traditionele kunst werd al 
in het museum bewaard, dus was het overbodig om nog 
traditionalistisch werk te produceren. Aldus werd de avant- 
garde geboren, want alleen kunst die eerst nieuw en vreemd 
aandoet, maakt kans om later als zijnde historisch relevant in 
het museum te worden opgenomen. Dit is een prikkelende, 
maar bij nader inzien toch wat dubieuze redenering van 
Groys. Het is waar dat de avant-garde (denk aan de futuristen) 
werd getekend door afkeer van de musea en alles waar zij 
voor stonden; de breuk met de artistieke traditie, die zich 
overigens in de late 18de en vroege 19de eeuw al aankon- 
digde, kan mijns inziens echter niet als simpel gevolg van de 
opkomst van het museum worden gezien. Veeleer zijn de 
opkomst van de musea én de breuk met de traditie in de kunst 
twee elkaar versterkende gevolgen van fundamentele trans
formaties in de westerse samenlevingen - transformaties 
waarvoor de termen Verlichting en industrialisering staan. 
In de inleiding en in het titelessay gaat Groys in op de 
‘museale blik’, die volgens hem een fundamenteel kenmerk 
van het moderne tijdperk is. Voor de museale blik is poten- 
tieel alles kunst, als het maar in de ‘logica’ van de betreffende 
collectie past. Grays, die er een sport van lijkt te maken om 
zo stellig mogelijk te zijn, gaat zelfs zo ver te zeggen dat 
kunstwerken alléén maar de logica van de betreffende col
lectie reflecteren, en bijvoorbeeld niet de tijd waarin ze zijn 
ontstaan. Pertinenter zijn de conclusies die hij trekt uit de 
constatering dat tal van dingen in het museum belanden die 
nooit als kunstwerk zijn bedoeld; aanvankelijk werden mu
sea zelfs volledig gevuld door zulke voorwerpen, die pas 
door opname in het museum kunst werden. Volgens Groys 
heeft de moderne kunst zich die werkwijze van het museum 
in feite toegeëigend, door onder meer via readymades alle 
mogelijke dingen tot kunst te bestempelen en het museum 
binnen te halen. Hij poneert hier mijns inziens weer een wat 
te simpele oorzaak-gevolg-relatie, maar het klopt natuurlijk 
wel dat de vormen die de moderne kunst heeft aangenomen 
sterk door het bestaan van de musea zijn beïnvloed.
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Kunst lijkt Groys echter maar matig te interesseren: het 
museum is veel boeiender. “Der entropische Raum der 
Kollektion ist das grösste und, wenn man will, das einzige 
Kunstwerk der Moderne,” aldus Groys in een voor hem 
kenmerkend sweeping statement. De museale collectie is 
voor Groys een ‘Gesamtkunstwerk’, en de individuele kunst
werken zijn in feite vervangbaar. Wederom een prikkelende 
gedachte, die echter ook een enorm verlies impliceert; Groys 
is zo gefixeerd op de collectie als hét moderne kunstwerk, dat 
de kunst zelf nagenoeg uit het zicht verdwijnt. Het zou juist 
interessant zijn om concreter in te gaan op de manieren 
waarop de kunst op het instituut museum reageert, in plaats 
van haar als een soort nevenverschijnsel te behandelen. Dat 
Groys het vooral in abstracte termen over de kunst heeft, 
hangt samen met zijn neiging om zijn gedachten te volgen 
zonder zich daarbij door eventuele lastige feiten in de wielen 
te laten rijden. Hij lijkt voortdurend de suprematie van de 
Geist te willen demonstreren door alles ondergeschikt te 
maken aan de gedachtengang die hij op dat moment ontwik
kelt.
Soms resulteert dit in intellectuele hoogstandjes, zoals in het 
essay Trotski oderMetamorphosen des Engagements. Hierin 
betoogt Groys dat politiek engagement van een kunstenaar 
alleen dan écht engagement is als hij vrij is om te kiezen; pas 
als de kunst niet meer gebonden maar autonoom is, kan zij 
zich engageren. Hij verklaart waarom de communistische 
partij in Rusland de formele vernieuwingen van de avant- 
garde, die zich ostentatief voor de communistische zaak 
engageerde, als gebrek aan engagement interpreteerde. Vol
gens Groys droegen de kunstenaars met hun radicale werk 
hun eigen autonomie veel te nadrukkelijk uit, hetgeen door 
de partij als verraad aan de communistische zaak werd 
gezien, als een verwerpelijke keuze. Trotski daarentegen 
beschouwde de kunst op een deterministische wijze: hij 
stelde dat de kunst haar eigen autonome ontwikkeling heeft, 
die niet door de politiek kan of mag worden geleid, en hij 
eiste dan ook niet van kunstenaars dat zij hun esthetische 
autonomie opgeven voor de goede zaak. Men hoort Groys 
gniffelen als hij concludeert dat het Stalinisme uitging van de 
vrijheid van de kunstenaar - die werd immers in staat geacht 
om voor het communisme te kiezen en afstand te doen van 
zijn esthetische autonomie - terwijl de door zoveel westerse 
kunstenaars en intellectuelen bewonderde Trotski de kunste
naar in feite als onvrij beschouwde - volgens hem gehoor
zaamde de kunst immers aan een innerlijke ontwikkeling en 
stond het de kunstenaar niet vrij om daar, vanuit een politiek 
geëngageerde positie, vanaf te wijken.
Met het museum of met collecties heeft dit essay slechts 
indirect te maken, zoals meer teksten in deze bundel. Tot de 
beste stukken behoren die over het toerisme, over ‘de asiel
zoeker vanuit esthetisch perspectief’ en over het 
fundamentalisme. Het huidige etnische en religieuze 
fundamentalisme ontstaat volgens Groys door de splitsing 
van de moderne cultuur in hoge cultuur en massacultuur, in 
kunst en kitsch. Terwijl het modernisme bij monde van 
Greenberg de massacultuur veroordeelde en de kunst zo 
zuiver mogelijk wilde houden, tracht men in het post
modernisme de kloof te dichten door enerzijds de massacul
tuur op te waarderen en in de musea te halen, en anderzijds 
de hoge cultuur te vercommercialiseren en haar de massacul
tuur te laten imiteren. Dit dicht de kloof echter niet werkelijk: 
"Damit wurde die Grenze zwischen Avantgarde und Kitsch 
allerdings nicht überwunden, sondem lediglich in das Innere 
eines jeden kulturellen Zeichens verlegt, dennjedes Zeichen 
hat dadurch eine autonome, elitare, hochkulturelle, 
avantgardistische und zugleich eine 'kitschige', massen- 
kulturelle, heteronome Interpretation bekommen. Jedes 
kulturelle Zeichen ist also heu te in sich selbst gespalten". Het 
fundamentalisme is een reactie op deze postmoderne teken
splijting: men verlangt naar vaste grond onder de voeten. 
Volgens Groys wordt door het fundamentalisme de hele 
wereld een groot museum, waarin alle identiteiten als even 
zovele kunstwerken naast elkaar staan.
En het echte museum, het kunstmuseum? Dat lijkt in een 
crisis te verkeren. De museale blik wordt verdrongen door de 
blik van de media; waar het museum vroeger de hele wereld

Gabriel Orozco

Complete concentration, 1996

als potentieel museabel beschouwde, wordt het museum nu 
van buiten bekenen, door de media. De media begrijpen de 
logica van de collectie niet, maar dat verhoogt hun belang
stelling voor het museum alleen maar. Het museum, dat 
continu in de gaten wordt gehouden, verliest zijn autonomie. 
Ondertussen versplintert de samenhang van de collecties en 
lopen de ideeën over de kunstgeschiedenis sterk uiteen. De 
musea worden steeds meer speeltuinen waarin curatoren 
eindeloos kunstwerken in nieuwe contexten herschikken, en 
installatiekunstenaars (denk aan Kabakov) treden op als 
tentoonstellingsmakers indien ze gehele ruimtes naar hun 
hand zetten. De ‘Logik der Sammlung’ lijkt aardig zoek. 
Boris Groys, Logik der Sammlung. Am Ende des musealen 
Zeitalters, Carl Hanser Verlag, München, 1997. (S.L.)

GABRIEL OROZCO. ‘Clinton is Innocent’ verkondigt in 
zwarte letters het verder spierwitte omslag van de catalogus 
van Gabriel Orozco’s recente tentoonstelling in het Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris; een opmerkelijk directe 
stelling voor een kunstenaar die zich gewoónlijk als meester 
van de subtiele ingrepen presenteert. Dezelfde tekst stond in 
de tentoonstelling in koeien van letters te lezen in een 
absidaal gekromde ruimte, als een intimiderende boodschap 
van een dictatoriaal regime. De Amerikaanse mediacratie 
verkondigt ondertussen de tegenovergestelde boodschap, en 
zo krijgt Orozco’s leuze toch een merkwaardig onbestemde 
status - een soort roepen in de woestijn. Op de met lijn
patronen van Orozco bedrukte borden in de tweede zaal van 
het tentoonstellingsparcours konden bezoekers met krijtjes 
interactief participeren: naast ‘De groeten vanuit België’ 
stond daar de dag na de publicatie van het Starr-rapport ook 
‘Clinton is guilty’ en ‘Havana Sex’ te lezen.
De catalogus biedt helaas geen documentatie van deze ten
toonstelling: een wijdverbreide ziekte in deze tijd. De enige 
remedie is - met name als het om installaties of om tentoon

stellingen met extreem ‘vers’ werk gaat - om de catalogus 
pas na de opening van de expositie te doen uitkomen. 
Daarvoor heeft het Musée d’Art Moderne niet gekozen, 
zodat onder meer het werk ontbreekt dat met het Clinton- 
tekstwerk het andere uiterste van de expositie vormde: een 
labyrint van aan draadjes gehangen vellen papier waarop 
bonte afdrukken van bladeren te zien waren. In feite ging het 
om afdrukken van kunstbloemen, en waren de vellen papier 
afvalmateriaal van het verfproces. Deze kitscherige sporen 
van de fabricage van nep-natuur waren zo dicht op elkaar 
gehangen dat er nauwelijks beweegruimte tussen was, zodat 
ze iets benauwends kregen. Aldus wist Orozco deze vellen 
met hun fatale uitstraling van ontspoorde huisvrouwenvlijt 
om te vormen tot een installatie die ze van hun vrijblijvende 
kitscherigheid verloste en ze een fysieke presentie gaf.
De tweetalige catalogus bevat naast een inleidende tekst van 
Francesco Bonami een zeer uitgebreid interview van Benja
min Buchloh met Orozco. Buchloh brengt als interviewer 
altijd sterk zijn eigen theoretische preoccupaties in, hetgeen 
in dit geval uitmondt in mini-colleges over de rol van de 
fotografie in de conceptuele kunst en over de geschiedenis 
van de 20ste-eeuwse beeldhouwkunst. Keer op keer tracht 
Buchloh te achterhalen aan welk paradigma Orozco en zijn 
werk gerelateerd kunnen worden. Ziet Orozco ruimte als 
fenomenologische of als sociale categorie? Is sculptuur een 
autonome, ‘zuivere’ praktijk, of gaat het erom een ‘sociale 
sculptuur’ te verwezenlijken? Hoe verhoudt hij zich tot de 
minimalisten, de arte povera en Beuys? Ziet Orozco zich in 
termen van ‘artist as artist’, ‘artist as worker’, of wellicht 
‘artist as civil servant’? Kan wetenschap als model voor 
artistieke productie dienen - of wellicht seksualiteit? Dat 
laatste sluit Orozco niet helemaal uit, maar verder is hij een 
meester van het ja en nee. Vrijwel alle categorieën die 
Buchloh aanreikt, blijken op zijn hoogst partieel van toepas
sing op Orozco’s werk te zijn.
Een mooi voorbeeld van de complexiteit van Orozco’s 
manoeuvres is het gebruik dat hij maakt van cirkels. Zij 
kunnen optreden in een reclame-achtige lichtbak op straat 
(Light Sign bijvoorbeeld), maar ook het maanlicht dat door 
bomen schijnt beduiden (Moontrees'). Cirkels zijn voor 
Orozco universele, ‘lege’ vormen die de waarneming zuive
ren door hun alomtegenwoordigheid en ambivalentie, die 
zowel dynamisch als statisch zijn, zowel abstract als con
creet, zowel cultureel als natuurlijk. In het geval van de 
sportfoto's die hij door gesegmenteerde cirkels en ovalen 
heeft laten infiltreren, had Orozco de vormentaal van 
constructivistische posters in zijn achterhoofd, zo geeft hij te 
kennen. Het eminent politieke constructivisme fascineert 
hem, maar: “To make a poster now, I wouldn’t know what 
for”. Openbaar aanklager Kenneth Starr gaf Orozco dus 
alsnog een aanleiding om een politiek statement te maken, 
maar het is de vraag of dit werk politieker is dan andere van 
zijn werken. De echte openbaarheid is hoe dan ook niet meer 
in het museum gesitueerd, maar in de media. Toch is dit 
werk, met de letters die je in al hun schijnbare helderheid 
aanstaren en van de weeromstuit iets hermetisch en 
onverklaarbaars krijgen, allesbehalve gratuit. Met zij’n 
provocatieve eenvoud rouwt het om een transparante public 
sphere die in de totale mediaheerschappij verder weg is dan 
ooit.
Orozco’s afwijzing van bestaande categorieën en modellen 
leidt tot werk dat visueel divers is en, zo concludeert Buchloh 
tegen het einde van het interview, ook qua motivatie 
gefragmenteerd. Toch werd juist in de tentoonstelling, tus
sen Clinton is innocent en het bonte papierlabyrint, tussen 
een schijnbaar simpel positief statement en schijnbaar 
estheticistisch bladerwerk, weer eens duidelijk hoe span
nend het werk juist door die uiteenlopende en elkaar plots 
toch weer kruisende richtingen is.
Tentoonstellingscatalogus Gabriel Orozco, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, 1998. (S.L.)

TIONG ANG. De publicaties van Stichting Artimo uit 
Breda hebben gemeen dat ze gewijd zijn aan redelijk jonge, 
vaak Nederlandse kunstenaars, maar qua vorm lopen ze sterk 
uiteen. Soms krijgen ze het karakter van een kunstenaars-
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boek, een andere keer dat van traditionele monografieën. Het 
aan Tiong Ang gewijde boek Not Dark Yet valt in de tweede 
categorie. Mark Kremer brengt in zijn essay Het verlangen 
spleetoog te worden de ontwikkeling van Angs werk in kaart, 
waarbij hij traceert hoe deze gaandeweg de massamedia, die 
hij aanvankelijk in statements bekritiseerde, in zijn werk is 
gaan opnemen. Door zijn schilderijen (met vaak aan de 
media ontnomen beelden) te bespannen met voiles, onttrok 
hij ze aan de tekencirculatie en gaf hij ze een verduisterde en 
verstilde presentie. “Dingen zichtbaar maken door ze te 
versluieren,” zo vat Ang het samen in een interview met 
Jorinde Seijdel in Not Dark Yet. Deze praktijk zet hij voort, 
maar het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden 
dat Ang niet tot de schilders behoort die zich kniezend 
terugtrekken in een splendid isolation. De schilderkunst is 
van een toonaangevende kunstvorm een potentieel atavisme 
geworden, en hoewel ook atavismen mogelijkheden herber
gen, ziet Ang in dat dit niet betekent dat men in 
Unzeitgemassheit moet zwelgen. Ang is gaan leren van de 
vijand, hetgeen onder meer heeft geleid tot het Painted 
Strokes-proyect in samenwerking met Karter Kustera: een 
venijnige TV-sitcom over kunst en wat bij het maken daar
van komt kijken. Ook werkte en werkt hij samen met Roy 
Villevoye aan projecten als School Pictures en Private 
Cinema Public Paintings, waarin de kunstenaars met een 
weldadig gebrek aan pretenties respectievelijk een installatie 
hebben verwezenlijkt met en over kinderen en samen werken 
met afficheschilders in Bombay. Dat deze werken in de 
illustraties van Not Dark Yet op voet van gelijkheid worden 
gepresenteerd met Angs solowerk is niet onproblematisch - 
niet zozeer omdat is verzuimd om in de bijschriften duidelijk 
te vermelden dat het in die gevallen gezamenlijke werken 
betreft, maar vooral omdat een kakelbonte still uit Painted 
Strokes visueel detoneert met de schilderijen van Ang. Bij de 
samenwerkingsprojecten met Villevoye speelt dit wat min
der, maar die komen dan weer niet echt tot hun recht in dit 
boekje - er zou eigenlijk een aparte publicatie aan gewijd 
moeten worden. Ang zelf lijkt ondertussen tot een synthese 
van zijn bemoeienissen met diverse media te zijn gekomen: 
in werken als FeVeR/KuuMe (1997) en Not Dark Fer (1998) 
worden videobeelden en live-performers door ‘kooien’ van 
zwart gaas versluierd. De schilder maakt nu zichtbaar zonder 
verf.
Tiong Ang, Not Dark Yet, Stichting Artimo, Breda, 1998. 
(S.L.)

THE PLANT KINGDOMS OF CHARLES JONES. Zon
der de Bechers of de Wildes zouden we zeker een stuk minder 
zicht hebben op het oeuvre van Renger-Patzsch of Blossfeldt. 
Zonder de studie van Jean-François Chevrier was August 
Kotzsch een godvergeten lokale Duitse pionier gebleven. En 
mocht de verzamelaar Sean Sexton op de Bermondsey- 
rommelmarkt in Londen, achteloos aan een pak foto’s van 
Charles Jones zijn voorbijgelopen, dan hadden we ook van 
dit protomodeme werk nog nooit gehoord. Het geeft aan het 
bes(aan van de 'fotohistoricus' een (niet per se onaange- 
name) grillige touch.
Afgaand op het pas door Thames & Hudson geproduceerde 
boek The Plant Kingdoms of Charles Jones is over deze 
Britse ‘fotograaf belabberd weinig geweten. Als zoon van 
een slager in Wolverhampton, werd Charles Harry Jonés in 
1866 geboren. Hij kreeg een opleiding tot tuinman en trouwde 
op zijn zevenentwintigste. Dat hij een eminent tuinder was, 
weten we ook, dankzij een lovend artikel over zijn botanisch 
kunnen in The Gardeners’ Chronicle van september 1905. 
Enkele pogingen tot ‘orale geschiedenis’ leverden tenslotte 
nog een beeld op van Jones als een soort Victoriaanse 
outcast, die in de jaren ’50 met zijn Vrouw in Lincolnshire 
leefde in een huis zonder elektriciteit of stromend water. Hij 
overleed er in 1959. Op de vraag hoe het komt dat een 
‘obscure’ tuinman zo’n consistent en origineel fotografisch 
oeuvre kon realiseren en waarom dat aan al zijn tijdgenoten 
lijkt te zijn voorbijgegaan, krijgen we in dit boek dus nog niet 
eens een suggestie van een antwoord.
De vondst op de vlooienmarkt nu, bestaat uit honderden 
‘goud-getonede’ afdrukken van glasnegatieven. Zowat twee

derde ervan geeft beelden van groenten te zien, de rest van 
bloemen of vruchten. Op alle foto’s werd meticuleus met 
potlood de exacte naam van elke plant geschreven, naast de 
initialen CJ of soms voluit de naam van de fotograaf. Nooit 
een datum of plaats evenwel, en vermits zowat alle beelden 
de gewassen in close-up tonen voor een neutrale achter
grond, zijn er zo goed als geen aanknopingspunten voor een 
exacte datering of localisering. Op basis van het gebruikte 
materiaal lijkt een datering tussen 1895 en 1910 nochtans 
waarschijnlijk en om nog veiliger te spelen, kregen alle 
foto’s in het boek de eenvormige tijdsaanduiding ‘c. 1900’ 
mee. Uiteindelijk zegt dit alles natuurlijk bitter weinig over 
de onmiskenbare kwaliteit van de beelden zelf. De belang
rijkste verdienste van dit boek is dan ook dat het dit werk 
überhaupt onder de aandacht brengt en dat bovendien op een 
heel respectvolle en reproductietechnisch puntgave manier. 
Maar afgezien van de luttele elementaire historische gege
vens omtrent Jones, blijven de bijgevoegde teksten teleur
stellend op de vlakte. Het wordt wachten, dus, op geïnspi
reerde stijlanalyses (Jones versus Blossfeldt, enzovoort) of 
gedurfde interpretaties (niveau Chevrier over Kotsch) die 
kunnen beklemtonen dat deze merkwaardige ‘portretten’ 
van groenten, bloemen en fruit niet enkel gastronomen of 
botanici kunnen bekoren.
The Plant Kingdoms of Charles Jones bevat naast 117 
duotone foto’s, teksten van Sean Sexton, Robert Flynn 
Johnson en restauranthoudster Alice Waters en is een uit
gave van Thames & Hudson, 1998. (E.E.)

VERONICA’S REVENGE. Veronica (eigenlijk letterlijk: 
het ‘ware’ beeld) geldt sinds fotoheugnis als beschermhei
lige van het medium. Omdat het zweetdoek waarmee ze 
onderweg naar de Calvarieberg even Christus’ Passie trachtte 
te verlichten, haar naar verluidt prompt zijn portret ople
verde. Deze nogal belegen metafoor voor het fotografische 
proces en voor de daarin ingebakken verhouding tot de 
‘waarheid’ en de ‘werkelijkheid’ wordt nog maar eens aan
gesneden als uitgangspunt en legitimering voor een reizende 
tentoonstelling, met bijbehorend Scalo-boek, van een privé- 
collectie hedendaagse fotografie: The Lambert Art Collection, 
die naar verluidt de grootste ter wereld is. Weliswaar gaat het 
hier om de revenge van Veronica, een wraakneming die 
neerkomt op het feit dat hedendaagse kunstenaars - vanaf 
pakweg de concept art - onder meer de waarheidsaanspraken 
van de klassieke fotografie onderuit hebben gehaald. Het zij 
zo. Maar meer nog lijkt Veronica ’s Revenge gewoon een 
catchy titel voor een soort promocampagne van een (impo
sante) investering. Het borrelt al op in de inleidende situering 
van editor Elizabeth Janus. Het was de bedoeling, schrijft ze, 
om een aantal perspectieven op de actuele fotografie aan te 
reiken en veel van de ideeën die in de diverse essays aan bod 
komen, gaan terug op de teksten van John Berger, Roland 
Barthes, Susan Sontag, Douglas Crimp, enzovoort. Maar, zo 
voegt ze er meteen aan toe, het werkelijke vertrekpunt van dit 
boek is de reflectie op een specifiek ensemble van meer dan 
300 fotografische werken van Amerikaanse en Europese 
kunstenaars: de verzameling samengekocht door Marion 
Lambert. En ja, die collectie is - zeker hier en nu - natuurlijk 
overdonderend om te zien. En evengoed worden er in de 
essays in dit boek wel een paar zinnigs ideeën ontwikkeld, 
die soms zelfs de eerder aangehaalde boegbeelden achter 
zich laten. Maar als geheel mist deze publicatie uiteindelijk 
elke zinnige samenhang of verbindende thesis, net zoals ook 
de collectie zelf zo goed als geen ander bindmiddel heeft dan 
de goedgëïnformeerde passie van de gefortuneerde vrouw 
die ervoor heeft betaald. Het is een (zoveelste) mogelijke 
collectie van hedendaagse fotografie, en daar voegt dit boek 
weinig aan'toe.
Veronica ’s Revenge. Contemporary Perspectives on 
Photography. The Lambert Art Collection bevat naast 
130 reproducties essays van onder meer Jeff Wall, Laura 
Cottingham, Andy Grundberg, Holger Liebs, Marina Warner, 
Hripsimé Visser en Neville Wakefield, Scalo, Zürich, 1998. 
Een tentoonstelling van deze collectie loopt nog tot 13 de- 
cember in het Stedelijk Museum Het Domein, Kapittel- 
straat 6, 6131 ER Sittard (046/451.34.60). (E.E.)

Nieuwe Publicaties

■ Ivo Adriaenssens, Joris Capenberghs en Patrick 
De Rynck, Musea en publiekswerking, Zeven buitenlandse 
cases als inspiratiebron & Een museumkaart als instru
ment?, Culturele studies 5, Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap, Brussel, 1998.
■ Giorgio Agamben, Image et mémoire, Editions Hoëbeke, 
1998.
■ Mieke B al, Schweben zwischen Gegenstand und Ereignis, 
Begegnungen mit Lili Dujourie, Kunstverein München-Wil- 
helm Fink Verlag, München, 1998.
■ Dominique Baqué, La photographie plasticienne, un art 
paradoxal, Editions du Regard, Parijs, 1998.
■ Daniel Buren au sujet de... Entretien avec Jérôme Sans, 
Flammarion, Parijs, 1998.
■ Sophie Calle & Paul Auster, Doubles jeux, 7 delen, 
Éditions Actes Sud, Arles, 1998.
■ Marcel Duchamp, De bruid gestript door haar vrij gezel
len, zelfs (De groene doos) & Inde onbepaalde wijs (De witte 
doos) (vert..: Minne Buwalda), Querido/Ludion, Amster- 
dam/Gent, 1998.
■ Clegg & Guttmann, Museumfor the workplace, Luminata 
Sabau (ed.), Verlag Lindinger + Schmid, Regensburg, 1998. 
■ Walker Evans: Signs, met een essay van Andrei Codrescu, 
Thames & Hudson, Londen, 1998.
• M.-D. Gamier (ed.), Jardins d’Hiver.^ Littérature et 
Photographie, Offshore Presses de l’École normale 
supérieure. Parijs, 1997.
■ Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 4 delen, 
Gallimard/Gaumont, Parijs, 1998.
■ Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 1950- ’84 (her
uitgave) en 1984-’98, 2 delen, Cahiers du Cinéma, Parijs, 
1998.
■ Douglas Gordon, Kidnapping (tent, cat.), Van 
Abbemuseum, Eindhoven, 1998.
■ Wolfgang Hesse en Timm Starl (eds.), Photographie und 
Apparatur. BildkulturundPhototechnikim 19.Jahrhundert. 
Der Photopionier Hermann Krone, Jonas Verlag, Marburg, 
1998.
■ Rolf H. Krauss, Walter Benjamin und der neue Bliek auf 
die Photographie, Cantz Verlag, Ostfildern, 1998.
■ Peter Hecht e.a., Kunstgeschiedenis in Nederland, Pro
metheus, Amsterdam, 1998.
■ Louise Lawler, A spot on the wall, met teksten van 
Rosalind Krauss, Claudia Jolies en Helmut Draxler, Oktagon 
Verlag, Keulen, 1998.
• Valérie Mavridorakis, Fred Sandback ou le fil d’Occam, 
La Lettre Volée, Brussel, 1998.
• NL (tent, cat.), met bijdragen over onder meer Atelier 
Van Lieshout, Jeroen Eisinga, Marijke van Warmerdam en 
Aernout Mik, Van Abbemuseum, Eindhoven, 1998.
■ Mario Perniola, De esthetica van de twintigste eeiiw 
(vert.: Annie Reniers), VUB Press, Brussel, 1998.
■ Ann Hindry, Sophie Ristelhueber, Éditions Hazan, Pa
rijs, 1998.
■ John Roberts, The art of interruption, Realism, 
photography and the everyday, The Critical Image, Man
chester University Press, Manchester, 1998.
• W. Eugene Smith, Thé Camera as Conscience, Gilles 

. Mora en John T.Hill (eds.), Thames & Hudson, Londen, 
1998:
• Studio Open Stad, een stad in beweging, drie jaar 
architectuurverkenningen in de Brusselse kanaalzone, Cen
trum voor Architectuur en Design, Kortrijk, 1998.
■ Luminita Sabau (ed.), The Promise of Photography.

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

AND ARC HITECTU RE BOOKSHOF

DE INTERNATIONALE BOEKHANDEL VOOR ACTUELE KUNST, ARCHITECTUUR, DESIGN, TUINARCHITECTUUR, 

FOTOGRAFIE, GRAPHIC DESIGN EN TYPOGRAFIE

JAKOBIJNENSTRAAT 8 B-9000 GENT
TEL 09/223 57 94 FAX 09/233 31 73
OPEN 10-12u30, 13u30-18u30 (NIET OP ZONDAG)

MAARSTRAAT 22 B-2000 ANTWERPEN
TEL 03/232 94 16
OPEN WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 14-18u30, ZATERDAG 11-18u30

1

CüedOr
A

blow up photography bookshop 
oeken,vihtage olints,DrtOlOS,,

MULUGETA TAFESSE

private parts

van 29 oktober tot 5 december 1998,-zaterdag en 
vernissage nocturne donderdag 29 oktober 

Roger Vandaele Editie WaalseKaai,31 2000 Antwerpen tel

zondag van 
van 18 tot
03/-237 20

14 tot 18u
21 u
19 fax 03/ 216 23 42
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstellingen), de naam van 
de kunstenaars) 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

E Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst ©053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Jean Bernard Koeman [tot 19/12] 
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst <7)053/73.28.11 - di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
Fransesc Abad [tot 13/12]

■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <D 053/78.86.80 - do-za 14-18u w 10u30-13u30 
“Lineart” - kunstbeurs [4 tot 8/12]
Robin Boone-tekeningen [15/11 tot 20/12]
‘The good, the bad and the Dutch” - Risk Haze kamp. Luk Gobyn, J. van der Borght, 
starring Rik Soenen [15/11 tot 20/12]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst <7)053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
“Hedendaagse kunst uit Midden-Europa" [tot 15/11]
Francesc Abad [tot 22/11]

Antwerpen 

■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen <7)03/206.03.50- di-zo 10-17u
“Van goelag tot glasnost, nonconformistische kunst uit de Sovjet-Unie 1956-1986” 
[tot 13/12]
E Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliandstraat19 - 2000Antwerpen <7)03/231.90.56- wo-za 14-18u
Guy Van Bossche [tot 14/11]
“Hobby-horses”-Vincent Geyskens-beelden [19/11 tot 23/1 (gesl. 20/12 tot 12/1)]
E De Zwarte
Hoogstraat 70-74- 2000Antwerpen <7)03/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
Santi Moix, Serge Vandercam [tot 24/12]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai3 - 2000Antwerpen <7)03/216.30.47- di-zp 10-18u
“Léon Spilliaert (1881-1946)” - pastels, aquarellen, gouaches [15/11 tôt 10/1]
■ Koningin Fabiolazaal Provinciaal Veiligheidsinstituut
Jezusstraat 28 - 2000Antwerpen <7)03/202.46.27 - dagelijks ll-18u h : E
“Het labo van de verleiding, geschiedenis van de make-up” [tot 6/12]
“Blikvangers, een nieuwe kijk op accesoires" [tot 19/12]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 7)03/238.78.09 - di-zo 10-17u
"Familia Universalis Coignet, een familie tussen kunst en wetenschap” [tot 13/12] 
“Fascinerende facetten van Vlaanderen, over kunst en samenleving” [6/12 tot 31/1] 
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen ©03/238.59.60- di-zo 10-17u
“Voorbij de kunst, kunsten wetenschap in Oostenrijken Hongarije inde 20ste eeuw”/ 
"Driedimensionele aspecten vanabnormaleengoedgunstigebeeldenvaniets”-Mare 
Goethals [tot 6/12]
“De praktijk; The wanderinggolfer”-Jorge MacchiZ‘Het subjectievedaarzijn;Keuze 
uit de verzameling van de Fundacio La Caixa” [tot 10/1]
Rombouts-Droste [5/12 tot 26/2]
■ Bernarduscentrum
Lombardenvest23 - 2000Antwerpen <7>03/202.42.95 - ma-vr 9-12u 13-16u
Kurt François -schilderijen [20/11 tot 18/12]
■ Filmmuseum Antwerpen
Meir50-2000Antwerpen <7)03/233.85.71
"Kino-Eye 3: CyberCities" [20 tot 22/11]
■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat22 - 2000Antwerpen <7)03/232.55.80 - di-za 10-17u
‘Willy Kreitz (1903-1982), klassiek ar modernistisch beeldhouwer” [28/11 tot 27/2] 
•N.LC.C.

Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen <7)03/216.08.71 - wo-za 14-18u
“Has been & Bacon” - François Curlet, Manlied Jade/”Bureau NICC augmenté - 
curator Michel François [tot 5/12]
■ Jacob Jordaens Art Center
Reyndersstraat6- 2000Antwerpen <7)03/201.00.11 - di-zo U-18u
"Cobra 50 jaar” - Alechinsky, Appel, Corneille, Cox, Dotremont, Doucet, Jorn, 
Lucebert... [tot 19/1]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <7)03/238.81.66- do-zo 13-17u
Theo Besemer [tot 5/12]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen <7)03/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
Luciano Fabro en Arianna Giorgi, Diego Morandi ni, Luisa Protti [tot 5/12] 
“Groupshow” - Giovanni Anselmo, Stanley Brouwn, Dan Graham, On Kawara (cur. 
Michel Assenmaker) [10/12 tot 23/1 ]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen <7)03/257.14.17- di-za 14-18u
“Did you know, I have two invisible wings” - Leiko Ikemura [tot 5/12]
Denmark [10/12 tot 23/1]

■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen <7)03/248.08.71 - wo-za 14-18u
Sven t Jolie [tot 5/12]
Job Koelewijn - installatie [10/12 tot 23/1 (gesl. 20/12 tot 5/1)]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 7)03/233.02.94 - di-zo 10-16u45
“De wereld in kaart, Abraham Ortelius (1527-1598) en de eerste atlas” [21/11 tot24/l]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen <7>03/237.2019 - za-zo 14-18u
“Private parts” - Mulugeta Tafesse [tot 5/12]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen <7)03/242.93.00- di-zo 10-17u
“Catalaanse fotografie" [tot 17/1]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra
Bresstraat 10 - 2O18Antwerpen <7)03/216.31.38- wo-vrl0-12u 14-16u za-zo 14-16u 
Henry Bontemps, Benjamin Gourmet, Claude Collignon, Francis Clebant - schilde
rijen [13/11 tot 8/12]
•deSingel

Desguinlei25 - 2018Antwerpen <703/244.19.20 - di-zo 14-18u
“Architectuur in Catalonië, overheidsopdrachten in de jaren ’90" [tot 27/12]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 -2018 Antwerpen <703/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
Gerda De Clercq - schilderijen [tot 27/11]
Rita De Moer, André Berner - schilderijen, zeefdrukken, tekeningen [4 tot 21/12] 
■ Sint-Lucaspassage
St-Joz^fstraat35 - 2018Antwerpen <703/231.22.86 - ma-vr 10-16u 
“Accenten 3; fotografie en communicatie” - Roel Jacobs [tot 20/11] 
“Accenten 3; fotografie en communicatie”- Frank Uytenhove [30/11 tot 18/12]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen <703/827.15.34 - di-zo 10-20u
Jessica Stockholder [tot 15/11]
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 - 2000Anwerpen 703/227.32.42 - wo-za 13-18u
Chema Alvargonzalez, Daniel Chust [tot 19/12]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126-2600Berchem 703/286.88.20-di-zo 10-17u 
“Vibraties, Italiaanse kunst” - Mauro Corbani, Antonio Bobo, Ivo Lombardi, 
Romano Masoni [tot 20/12]

Bonheiden 

■ Art Depot
OudeKeerbergsebaan 2E-2820Bonheiden 7015/52.00.12 - vr-ma 14-19u
Martin R. Bayens, André Van Schuylenbergh, Brand Peeters [tot 28/12]

Brugge

■ Groeningemuseum

Dijver 12 - 8000Brugge 7050/33.99.11
“Marcel Broodthaers aan het woord” [tot 17/1]
■ Memlingmuseum

Mariastraat/Zonnekemeers - 8000Brugge 7050/44.66.44 - dagelijks 10-18u 
“Van Hans Memling tot Pieter Poutbus, oude meesters, herboren schoonheid” [tot 
6/12]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
ADansaertstraat46-1000Brussel702/514.10.10-d&-zal2-18u30 /
Pierre Bismuth [tot 28/11]
Ian Wilson [2/12 tot 30/1]
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12 -1000Brussel 702/511.09.21 -do-za 14u30-18u
Clara Halter - werken op papier [13/11 tot 26/12]
■ Damasquine Art Gallery
Dagerdadstraat62 -1000Brussel702/646.31.53-wö-za 13-19u
Fulvio Giannini - tekeningen [tot 28/11] 19.9 loui, Î 1’ ui95
Jannin & Liberski - schilderijen, sculpturen, installaties... [10/12 tot 30/1]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat24 -1000Brussel 702/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Pierre Debatty - schilderijen [19/11 tot 23/12]
‘Wintersalon” - schilderijen, tekeningen [tot -/l]
H Postmuseum
Grote 7avel40-1000Brussel 702/511.77.40 - di-za 10-16u30
“Schrijvers op post” - Fernand Auwera, Benno Barnard, Gie Bogaert, Marcel 
Broodthaers, Herman Brusselmans, Geertrui Daem... [tot 29/11]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 702/741.72.11 - di-zp 10-17u
“Albrecht en Isabella (1598-1621)” [tot 17/1]
•Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 702/644.30.63 - di-za 12-18u
Hadrian Pigott - sculpturen [-/l 1 tot -II2]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10-1000Brussel 702/507.84.66 - di-zp 10-18u
“Dead Letter Office” - Allan Sekula [tot 3/1]
“Praag art nouveau, metamorfoses van een stijl” - Europalia ’98 [tot 17/1]
■ Nationale Loterij
Loksumstraat5 -1000Brussel 702/510.15.11 - dagelijks 15-20u
“Rendez-vous in your place à sa place” - Bona Ruegg - situatie [22/11 tot 5/12]
■ Petra Bungert Projects
O.LV. van Vaakstraat2 -1000Brussel 702/502.69.12 - do-za 14-18u
“9 + 1” - Michael Brennan, Janine Cohen, Robert Fosdick, Katharina Grosse,
Tilman... [tot28/11] ■
Beat Zoderer, August Zimmermann - installatie, schilderijen [tot 20/2]
■ Galerie Meert Rihoux
Vadrtstraat 13 -1000Brussel 702/219.14.22 - di-za 14u30-18u
"Sculpture” - Fred Sandback [tot 19/12]
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000Brussel 702/513.38.38 - di 14-18u wo-za ll-18u
Ann Chu [11/11 tot 24/12]
■ Centre Albert Borschette
Froissardstraat36 -1040Brussel 702/295.99.01 - ma-vr 18-20u
“Spotlight, hedendaagse Oostenrijkse kunst” [tot 31/12]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 702/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u 
“Regards, artistes de Slovénie” - Mirko Bratusa, Sandi Cervek, Dusan Fiser, Dusan 
Kirbis... [tot 12/12]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat71 -1050Brussel702/511.90.84- di-vr 13-18u30za-zp 10-17u 
“Frantisek Kupka, het ontstaan van de abstracte kunst (1871-1957)” [tot 10/1 ]

■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 702/649.02.59- ma-vr 12u30-19u za-zo ll-19u 
“Mies Van der Rohe, meubilair en constructies in Stuttgart, Barcelona, Brno” [17/11 
tot 24/1]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 702/538.08.18 - di-za 14-19u
“Art Cologne 1998” [8 tot 15/11]
‘Women” - Stefan Balkenhol, Elmer Batters, Vanessa Beecroft, John De
Andrea, Alex Katz, Helmut Newton, Mel Ramos, Cindy Sherman... [18/11 tot 
15/1]
E2 Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 702/646.63.30 - di-za 12-18u
“Art Cologne 98” - kunstbeurs [8 tot 15/11]
Roni Hom, Gert Verhoeven [tot 12/12]
Allan McCollum [17/12 tot 30/1 ]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 702/534.66.11 - do-za 10-18u30
“Flesh and fell fl” - Dinos and Jake Chapman, Massimo Cremagnani, Ron
O’Donnell, Elian Smits, Oleg Kulik... [tot 21/11]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 702/538.42.20- di-zp 13-18u
“Résidence d’artiste à Bruxelles; Bernard Plossu" [19/11 tot 17/1]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 - 1060 Brussel 7 02/538.90.20 - di-vr 14-17u30 za-ZP 
10-17u30
Jean-Marie La Haye - schilderijen [13/11 tot 13/12]

Rivierendreef340 -1090Brussel 702/424.24.12 - di-zp 14-19u
Vladimir Skoda - sculpturen [tot 10/1]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 702/262.04.33 - di-do 
za-ZP 15-18u
Pol Lemaire [tot 31/12]
François 1 Kovacs - sculpturen [13/11 tot 14/1]
■ Gemeenschapscentrum Op-Weule
St-Lambertusstraat91 -1200Brussel 702/775.92.00 - ma-do 9-17u vr9-15u
Anna De Maegd [tot 22/11]
■Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 702/226.12.11 - di-do za-za H-18u vrll-21u 
“Dérives botaniques” - Daniel Dezeuze, Bob Verschueren, Kari Blossfeldt, 
Edouard Nono.. ,/”Au fil du Danube” - Vincent Lebrun - fotografie [tot 13/12]

Charleroi 

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charlemi 7071/30.15.97- di-zp 10-18u
“Frantisek Drtrkol (1883-1961), fotograaf, schilder, mysticus"r'Josef Sudek
(1896-1976)” [tot 20/12]
■Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne 7071/43.58.10 ■ 
di-zp 10-18u
“Serge Vandercam, photographe Cobra”/”Mapplethorpe, autoportraits”/Sylvie
Readman [tot 22/11]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek
LucienMatthyslaan3-5- 9800Deinze 709/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30za-zo 
10-12ul4-17u
Ingrid Castelein - schilderijen, tekeningen [tot 29/11]

Deurle

B Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 709/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zo 10-12u 
14-17u
"Coincidencies" - Josep Miquel Garica [15/11 tot 20/12]

Deurne 

■ Provinciaal Museum Sterckshof
Hoqftvunderlei 160 - 2100Deurne 703/360.52.52 - di-zo 10-17u30 
“Van belle époque tot art nouveau, Belgisch zilver 1868-1914” [tot 13/12]

Drogenbos 

■ Felix De Boeckmuseum
Kuikenstraat6 -1620Drogenbos 702/377.57.22 - di-vr 10-17u za-ZP 14-17u
“Kennismaking met A.-P. de Kaf ’ [tot 13/12]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10- 9900Eeklo 709/378.35.89 - vr-zo 14-19u
“Lineart Gent; Miguel Berrocal" [4 tot 8/12]
Pol Spilliaert - beelden [27/11 tot 10/1]

Eernegem 

■ Arta
Bekeputstraat9 - 8480Eemegem 7051/58.31.54 - vr 15-18u za-ZP 14-19u
Chantal Grard. Arta de Kruijff - beelden, schilderijen [tot 22/11 ]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel 7014/58.27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u
Ans Nijs [tot 29/11]
■ De Halle
Markt 1 - 2440 Geel 7014/57.08.66 - do 14-16u vr 16-20u za-zo I0-17u
“Met het oog op Japan". Petra De Weser-grafiek [13/11 tot 15/12]
■ Cultureel Centrum de Werft
Werft32-2440Geel70I4/57.08.66-mal3u30-16u30di9-12u3013u30-18uwo- 
vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
“Architectuur in en rond Geel” [tot 22/11]

galerie

enazetevza aztee
kaaistraat 10 - b 9900 eeklo - tel/fax 09.378.35.89- gsm 0477292336-

distributorI' miguel berrocal 
g ■ • gsn- . c Scmyegapn,,, s.psosr sieraden-skulpturen-grafiek 

0j-u 2*-ij**3/,3:-*38-5- ,-*-,2: 
lineart-gent4-83 dec. 98 galerie vridag-zaterdag zondag 14 00-19.00 u of op afspraak. . 222222 2*-"- 3 :0, -enfM3-re: ogm53y-e~j9u-H,e.

De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst

Doelenstraat 41 
B-2440GEEL 

come.to/de.slijperij
+32(0)14 58 27 51 (tel+fax) 

deslijperij@glo.be

30/10/98-29/11/98

Ans Nys
recent werk

openingsuren: donderdag: 19 - 22 u., zaterdag en zondag: 14 -17 u. en op afspraak.
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Gent Lommel Zonhoven

■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <7)09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“J.C. van Lanschotprijs voor beeldhouwkunst van de Lage Landen 1998” - Alec De
Busschère, Job Koelewijn, Rona Tan [tot 28/11]
“Instant cities” - Muntadas, Zush [tot 13/12]
■ Lineart
Flanders Expo -9000 Gent ©09/222.40.22 - vr-di ll-19u vr+ma tot 22u
“Lineart 1998” - kunstbeurs [4 tot 8/12]
■ Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent <7)09/225.11.06
“De beurs van Judocus Vijdf ’ [tot 20/12]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent <7)09/267.99.99 - di-zo 9u30-17u
"Thonet instijl” [tot 13/12]
■ Gele 7aal
Normemeersstraat 26 - 9000 Gent <7)09/235,37.00 - ma-vr 9-17u
Koen De Decker [9/11 tot 8/1]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <7)09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Op de rand, Escola Massana, Barcelona” [tot 5/12]
■ Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur
St-Pietersplein 9-9000Gent <7)09/222.07.62-di-zo 10-17u
“Kunst in Huis; Units” - Christine Clinckx, Greta De Gendt, Ward Denys, Thomas
Huyghe, Lieven Paelinck, Hans Verhaegen [tot 29/11]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg -9040Sint-Amandsberg <7)09/225.49.18- vr 14-19u za-ZÓ ll-19u
Berlinde De Bruyckere [tot 29/11]
Peter Buggenhout [4 tot 27/12]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt <7)011/22.99.31 - ma-vr 10-18u za-zo 10-19u
“Ei gen” - Koen Vanmechelen/Erik Stockman - fotografie [tot 30/12]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivebnarkt33 - 3500Hasselt <7)011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 14- 17u
Jef Geys, Fabrice Hybert [tot 6/12]
“Soap business” - Sandra & Katia Noelmans, Patrizia Enna, Els Gielen [tot 29/11]
“Suspensie” - Anne Ausloos [19/12 tot 24/1]
Walter Vilain [24/12 tot 31/1]
■ CIAP
Zuivebnarkt 44 - 3500 Hasselt <7)011/2253.21 - di-vr 12-18uza 14-17u
Patrick Pods, Colette Van Gompel - fotografie [tot 28/11]

Heusen-Zolder

■ Culturele Centra Lommel
Adelberg 1 - 3920Lommel <S011/55.35.11 
Hewig Luyckx - juwelen [14/11 tot 20/12]

Maasmechelen

■ Kasteel Vilain XIV
Dreef - 3630 Maasmechelen - zo 14-18u 
“Water/Stof* [tôt 22/11]

Mechelen 

■ Stedelijk Museum Hof van Busleyden
Memdestraat65 - 2800Mechelen <7)015/20.20.04 - di-zo 10-18u
“Van brigand tot held, Franse hervormingen en Boerenkrijg” [tot 29/11]
■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroeders gang5-2800Mechelen <7)015/20.1632- dagelijks 10-12u 13u30-17u
Beniti Cornelis [22/11 tot 10/1]
■ Stedelijke Kruidtuin
Pitzemburgstraat 8 - 2800 Mechelen <7>015/29.40.00 - dagelijks 8-20u
Rik Poot - sculpturen [tot 31/3]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100-7140Morlanwelz <1)064/21.21.93 - di-zo 10-18u
“Au temps d’Hippocrate, médecine et société en Grèce antique” [tôt 13/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670Oostduinkerke <D058/51.47.57- vr-w 14-18u
Chris Vandenheede, Eddy Walrave - schilderijen, sculpturen [tot 27/12]

Oostende

■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein -8400 Oostende <7)059/80.53.35 - ma wo-zo 10-12u 14-17u
Roger Cools [tot 22/11]
“Jakob Smits (1855- 1928), etser en lithograaf’ [tot 13/12]

Otegem

■ Cultureel Centrum Termolen
Kneuterweg 2 - 3520Zonhoven <7)011/81.50.61 
‘Iconen, voetsporen tussen hemel en aarde” [4 tot 20/12]

Duitsland

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden-Baden <7>07221/232.50
John M. Armleder [15/11 tot 3/1]

Berlin 

■ Büro Friedrich
Friedrichstrasse 103 - Berlin <7)030/20.16.51.15
“Places to stay # 5 M(usic)” - Rineke Dijkstra, Lothar Hempel, Jaap Kroneman, 
Rirkrit Tiravanija... [tot -/I]
■ Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129-10115Berlin <7)030/280.70.20- di-vr 12-18u za-zo 12-16u
Dieter Goltzsche [tot 20/12]
■Kunst Werke
Auguststnasse 69 -10117 Berlin <7)030/28.59.91.48
Postfuhramt,Oranienburger-/rucholskystrasse en Akademie da Künste, Panser Platz 4 
"Berlin Biennale 1998-2000; Berlin/Berlin" [tot 3/1]
■ Hamburger Bahnhof Museum fur Gegenwartskunst
Invaliden.stras.se50-51 -10557Berlin <7)030/39.7834.11 -di-wo+vrl0-18udol0- 
20u zà-zà ll-20u
“Sensation, young British artists from the Saatchi Collection" [tot 17/1]
■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhöferstrq/3e 13 -10785 Berlin <7)030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Das Bauhaus webt, die Textilwerkstatt am Bauhaus” [tot 31/1]
■ Neue Nationalgalerie
PotsdamerStrane50-10785 Berlin <7)030/226.26.56 - di-vr 10-20u za-zo ll-20u 
“Fontane und die bildende Kuns' [tot 29/11]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
FriedrichEbert-AUee4-53113 Borm lZ>0228r91.71.200-di-wo 10-21udo-w 10-19u
"Gen-Welten, Prometheus im Labor?” [tot 10/1]

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40- 3550Heusden-Zolder 7)011/5353.15-dido-vr 14-20u za-zo 14-18u
Sam Dillemans - schilderijen [tot 13/12]

Hornu
■ Grand Hornu Images
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu <0065777.0/7.12 - di-zo 10-18u 
“Passie voor kunststoffen” [tot 30/11]

Kortrijk

■ Deweer Art Gallery
Tregemstraal6a - 8553 Otegem <7)056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
uAACdk3gae 98” [8 tot 15/11]
Tony Cragg-sculpturen, tekeningen [tot 20/12]

Roeselare

■ Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Galerij Het Punt
Leenstraat 14 - 8800Roeselare <7)051/20.30.29- wo-vr 18-20u zo 10-12u 14-17u 
“Paul Dequeker, architect in de tropen” [14 tot 29/11]

Düsseldorf .

■ Kunstverein fïir die Rheinlande und Westfalen
Grahbeplatz4-40213Düsseldorf <7)0211/32.70.23-di-zo 14-21u
Henri Cartier-Bresson [17/11 tot 3/1 ]
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213Düsseldorf  <7)0211/83.810-di-zo 10-18u vr 10-20u
“Max Ernst, Skulpturen, Hauser und Landschaften” [tot 29/11]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf <7)0211/899.62.40
Alexander Rodtchenko [tot 4/1]

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500Kortrijk ©056/22.41.87- wo-ma 10-12ul4-19u
Mark Boekaert, Anne E. Rosé - schilderijen [22/11 tot 16/1]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38-8500Kortrijk <7)056/25.8857- ma do-vr 14u30-18u30
Marie-Paule Schroeder - schilderijen [tot 13/12]
“Winteraccrochage" - grafiek [17 tot 26/12 en 2 tot 24/1]
•Harmagedon

Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk <7)056/21.65.65 - vr-tna 15-19u
De Saedeleer, JanDumortier, Paul Van Impe-juwelen, sculpturen, schilderijen [tot 
20/12]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <7)056/21.48.56 - zo-wo 14-18u
“Pica en Handes”-Ramon Guillen-Balmes, Dirk Martens, Wim Nival [15/11 tot 20/12]

Sint-Niklaas

■Vierkante Zaal/Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas <7)03/776.33.00 - ma-wo 19-21u za-zo 10-
12ul4-17u
“Bestuiving”-JosHendrickx, Jozef van Ruyssevelt,BrunoVanDyck [22/11 tot 20/12]

Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot <7)080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Maurice Cockrill - schilderijen, tekeningen [tot 29/11]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden <7)021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u za- 
zo ll-17u
“Retrospectieve Hans Platschek" - schilderijen [tot 10/1 ]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel
Pulverwiesen- 7300Esslingen <7)0711/35.12.24.61 -dill-20uwo-zo ll-18u
“Ukiyo Camera Systems” - Georg Winter, Richard Oelze [6/12 tot 17/1]
Sylvie Fleury [14/12 tot -Z2]

LaLouvière
Strombeek-Bever

Frankfurt

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
rue de Amours 10 - 7100 LaLouvière <7)064/28.48.58 - di-vr 12-18u za-ZO ll-18u
“Un siècle de collage en Belgique” [tôt 13/12]

Leuven 

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000 Leuven <7)016/23.84.27- ma-vr 10-16u30 za-zo 13-18u 
‘Totografie Leuven 98: Sequenties”-Krzyzanowski,Antoon Dries, ChristophRuys, 
Mark Schepers. .. [13/11 tot 18/12]
■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000Leuven <7)016/22.28.93 - wo-ma 10-I8u
‘Totografie Leuven 98; Sequenties” - Krzyzanowski, Antoon Dries, ChristophRuys,
Paul De Nooyer... [13/11 tot 18/12]
■ Predikherenkerk
O.LVrouwstraat - 3000Leuven <7)016/22.45.64
“Dirk Bouts, een Vlaams primitief te Leuven” [tot 6/12]
■ Stedelijk Museum Vander Kelen-Martens
Savoyestraat6 - 3000 Leuven <7>016/22.69.06
“Leven te Leuven in de late Middeleeuwen” [tot 6/12]

Lier

•OnixShoe
Kattenstraat4 - 2500Lier <7)03/488.53.61 - do-zo 14-18u
Katrien Allaert, Michael Ballou, Jens Brand, Anton Cotteleer, Lieve D’Hondt, Heike
Kan, Peter Schoutsen, Els Opsomer & Stefan Quix,... - installaties [29/11 tot 18/1]

Lokeren 

■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren <g)09/340.5059 - zo 10-12u I4-17u 
“Vari den vos Reynaerde; Als de vos de passie preekt” [tot 25/11]

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenleplein -1853 Strombeek-Bever ©02/267.41.56- dagelijks 10-22u30 
“Architectuur met een knipoog” - William Van Kemseke - fotografie [tot 7/12] 
“Object-reader II" - Choreh Feyzdjou, Beatrijs Lauwaert, Uta Scharf, Sylvie
Ronflette... [19/11 tot 12/12]
"Verloren" - Anja Van Eetveldt - fotografie [9/12 tot 4/1]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Af rika
Leuvensesteenweg 13-3080Tervuren <7)02/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo 10-18u 
“Het tweede gezicht, West-Afrikaanse maskers uit de verzameling Barbier-Mueller, 
Genève” [tot 29/11]

Tielt

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt <7)051/40.04.18- do-za 15-19u zo 10u30-13u 
“Interactive space” - Fasoli m & m [tot 13/12]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Wanmdestraat42 - 2300 Turnhout <7)014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
“Kunst maakt knieval, ornamenten van de machf ’ [tot 22/11]
“Kunst is niet eetbaar, over verzamelingen en verzamelen” [20/12 tot 14/2]

Wevelgem

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat -8560Wevelgem <7)056/43.34.90 - ma-vr 9-12u_14-17u wo 9-12u 14-19u
“Homo urbanicus”-Gat Cant-fotografie [tot 10/12]
“Les tableaux morts” - Serge Goderie - fotografie [12/12 tot 7/1]

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankjurt <7)069/29.9882.20- di-zo 10-19u wo-do 10-22u 
"Switzerland; an unrestricted view of the Mediterranean” [tot 22/11] 
“Alberto Giacometti, sculptures, paintings, drawings and prints” [tot 3/1] 
“Schatze fur König Zhao Mo” [5/12 tot 22/1] 
•Portikus
SchöneAussicht2-60311 Frankfurt am Main <7)069/605.008.30-di-zo ll-18u wo 
ll-20u
“Ein Kunstwerk, ein Problem” - Thomas Hirschhom [tot 22/11 ]
Daniel Buren [28/11 tot 17/1]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main <7)069/212.304.47- di-zo 10-17u wo 
10-20u
"Querpass, horizontal-vertikal" - Cal Andre, Dan Flavin, Caspar David Friedrich, 
Herbert Hamak, Piet Mondriaan... [tot 21/11]
“10 Charaktere, 460 Tafeln, Rope of life and other installations” - Ilya Kabakov/ 
"Seerosenteich und Topfpflanzen" - Peter Rösel/”Ein Bild” - Johannes Hüppi/ ’57 
Pinguine”-StephanBalkenholf’Pflanzenfotos"-ComeliaSchmidt-Bleek/”Hanging 
man/sleeping man” - Robert Goba... [tot 3/1 ]
■ Deutsches Archiitektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankjurt-am-Main © 069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
"Architektur um 20. Jahrhundert; Schweiz” [tot 29/11 ]
"Masstabssprung, die Zukunft von Frankfurt Rhein-Main” [ 12/12 tot 28/2]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover <7)0511/32.45.94 - di-zo H-17u wo ll-21u 
“Granular Synthesis” [12/12 tot 17/1] 
"Jahresgaben" [21/11 tot 17/1]
■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz- 30169Hannover <7)0511/168.38.75 -
“Die Natur der Natur" - Cy Twombly, Wols [tot 29/11] 
"Modulare Multi-Frauen-Betten" - Atelia Van Lieshout [tot 17/1]

, 633 in de kapel op het Campo-Santo

De Bruykere
van 6 tot 29 november 1998

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

Openingen met receptie 
en voorstelling gelegenheidsmultipel 

op vrijdagen 6 november 
en 4 december, telkens om 19.30 uur

MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK
Lucien Matthyslaan 3-5 / 9800 Deinze
Tel. 09/381 96 70 Fax 09/381 96 79

-, -sie.i

Buggenhout
van 4 tor 27 december 1998 .

Al
3

Sint-Amandsberg

V
ë

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

INGRID CASTELEIN 
schilderijen - tekeningen 

10 oktober - 29 november 1998
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Karlsruhe 

■ Stadtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstmsse 27 - 76135 Karlsruhe (D0721/133.44.01 - wo 10-20u do-w 10-18u 
“Deutsche Künstlerkolonien 1890-1910, Worpswede, Dachau, Willingshausen, 
Grotzingen, Murnau..[tot 17/1]

Kassel 

■ Museum Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel <S0561/707.27.20 - di-zo 10-18u do 10-20u 
“Alle Künstler lügen" - K.P. Brehmer/’Today" & “If 6 was 9” - Eija-Liisa Ahtila - 
video-installaties/Katrin Heibel, Henrik Hold, Catrine Vai [tot 29/11]

Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstm/3e 1 -79576 Weilam Rhein £07621/70.22.00-di-vr 14-18uza- 
ZO1I-17U
“Bewust simpel, het ontstaan van een alternatieve productcultuur" [tot 31/1]

Wolfsburg 

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg £05361/266.90 - wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
“René Daniels, The MostContemporary Picture Show"/Elizabeth Peyton-schilderijen 
[tot 3/1] - “Andy Warhol, a factory” [tot 10/1]

■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris £01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-18u45
“Dons récents au musée” - don Hantaï, Panamarenko, Fabrice Hybert, Louise
Bourgeois, Absalon, Ange Leccia... [tôt 23/11]
Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno [tôt 10/1 ]
“La collection du Centre Georges Pompidou, un choix” [tôt 19/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 £ 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Portraits de l’Egypte romaine” [tôt 4/1 ]
■ Centre Georges Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex04 £01.44.78.12.33
"Dijon/le consortium.coll" [tôt 14/12]

Köln 

■ Museum fur Angewandte Kunst
An derRechtschule - 50667Köln ^0221/221.67.14
"Koromo, Stofte zwischen zwei Welten" [tot 29/11]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Bischo/sgartenstrasse 1 -50667Köln (£>0221/221.23.72-di 10-20uwo-vr 10-18u 
ra-w ll-18u
‘Gottfried von Wedig (1583-1641). Stilleben und Portrats” [tot 10/1]
“Die Grossstadt als Paradies, himmliches und irdi sches Jerusalem in der Malerei des 
Spatmittelalters" [21/11 tot 28/2]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrajle 1 - 50667Köln © 0221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-w U-I8u
“Ein Schatzhaus der Photographie, dis Sammlung des Fürsten zu Wied” [tot 22/11] 
“I love New York, crossover der aktuellen Kunst” - Dan Graham, Mark Dion, 
Christian Marclay, .. ,/”Wolfgang-Hahn-Preistrager Franz West’ [tot 31/1] 
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln <£>0221/21.70.21 - di-w ll-17u
“h:min:sec, an exhibition on time” - Beat Streuli, Peter Fischli & David Weiss, Fred 
Zinneman, Joachim Koester, Rosemarie Trockel... [tot 23/12]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670 Köln <£>0221/226.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u
“Degrees of stillness, photographs from the Manfred Heiting Collection” [tot 30/12]
■ Köln Messe
Messeplatz 1 - 50679 Köln <£>0221/82.10
“Art Cologne 98” - kunstbeurs [8 tot 15/11]

Krefeld

Frankrijk

Calais

Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais £03.21.46.77.10- di-zo 14-18u 
“Bords de guerre I et IT* - Marie-Claude Quignon [13/11 tot 31/1]

Dijon 

■ Le Consortium
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon £03.80.68.45.55 - di-za 14-18u
“Ambiente rosso” - Vito Acconci, John Armleder, Lilian Bourgeat, Balthasar
Burkhard, Bertrand Lavier... [tôt 28/11 ]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon £03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
‘Ghosts”-Carl Andre, John Armleder, MaurizioCattelan,AchilleG Cavellini, Steve
di Benedetto, Peter Downsbrough, Liam Gillick... [tot 28/11]

Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque £03.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
“Qu’est-ce que l’abstraction géométrique?” [tôt 10/1]

Quimper 

■ Le Quartier
Place du 137èR.I. - 29107Quimper £02.98.55.55.77-di-za 10-18u zo 14-17u 
“D’Israël” - Barry Frydlender, Michal Heiman, Efrat Shvili, Dana & Boaz Zonshine 
[tot 3/1]

Reims 

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims £03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u 
“Projection” - Christian Lape [tôt 29/11]

Rennes

■ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Rennes
Quai E. Tola 20 - 35000Rennes £02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
“Peintures restaurées du parlement de Bretagne” [tôt 4/1]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
Là Terrasse - 42000Saint-Etienne £04.77.79.52.52 - wo-ma 10-I8u
“Photographies 1955-1997’ - Ito Josué [tôt 6/12]
“Prisunic 1968-1976”/”De la ligne continue à la forme fluide, une histoire du siège 
dans les collections du musée” - vormgeving [tot 13/12]
“La collection d’art primitif de Victor Brauner ’ [17/12 tot 14/2]

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35- 47798Krefeld £>(12151/77.00.44 - di-w ll-17u
“Watercolours” - Bethan Huws [tot 17/1]

Mönchengladbach 

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27- 41061 Mönchengladbach <£>02161/25.26.31 - di-zo 10-18u 
“Was andem selbverstandlich, ist uns Problem” - Günther Förg [tot 10/1]

München 

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrape 1 - 80538München <£>089/29.2710- di-zo lÔ-17u do 10-20u
“Kari Hofer (1878-1955)” [tot 10/1 ]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München £>089/22.11.52 - di-zo ll-18u
“Between the furniture and the building (Between a rock and a hard place)” - Jimmie
Durham [tot 22/11]
"Jahresgabenausstellung" [30/11 tot 20/12]
■ Villa Stuck
Prinzregenlenstrqfle60-81675München £>089/45.55.51.25- di-zo 10-17udo 10-2Iu
Helen Levitt - fotografie [tot 10/1]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Munster £0251/59.07.01 • di-zo 10-I8u
“1648, Krieg und Frieden in Europa, 350 Jahre Westfalischer Friede” [tot 17/1]

Nürnberg

■ Kunstbunker, Forum fiir zeitgenössische Kunst
Bauhof9 - 90402Nürnberg £0911/244.84.94 - wo-vr 15-19u za-zo ll-17u
"Films & videos” - Lawrence Weiner [tot 6/12]
■ Kunsthalle Nürnberg
LorenzerStrafe 32 - 90402 Nürnberg £0911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u
“Written on the wind” - Lawrence Weiner [tot 6/12]
“Artist’s proof, grafische/fotografischeAibeitenaus den letztendreissigJahren”[ 17/ 
12tot7/3]

Osnabrück 

■ Kulturgeschichtliches Museum der Stadt Osnabrück
Marienstrasse 5-6 - 49074 Osnabrück
“1648, Krieg und Frieden in Europa, 350 Jahre Westfalischer Friede” [tot 17/1]

Stuttgart 

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad Adenauerstrqfe30-32 - 70173 Stuttgart £0711/212.40.50- di-zo 10-20u
“Die Sammlung Steegmann; Picasso, Klee en Giacometti” [tot 21/2]
■ Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart £0711/22.33.70 - di-zo ll-18u 
wo U-20u
“ExpressionistischeBilder,die Sammlung Ahlers”/Hançcns-MarieBanier-fotogra
fie [26/11 tot 17/1]

Ulm

■ Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 - 89073 Ulm £0731/161.77.40- ma-vr9-18u za-zo ll-18u 
“The Hart Island Projects” - Melinda Hunt, Joel Sternfeld [tot 22/11] 
"Schauplatz" - Thomas Huber [13/12 tot 7/2]

Grenoble 

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble £04.76.21.95.84- di-zo 12-19u
Pipilotti Tist/”Pol Pot trial” - Philippe Parreno, Liam Gillick [tot 3/1]

Le Cateau-Cambrésis

■ Musée Matisse
Palais Fénelon - 59360 Le Cateau-Cambrésis £03.27.84.13.15 - wo-ma 10-12u
14-18uzr>I0-12u3014u30-18u
“Qu’est-ce que l’abstraction géométrique?’ [tôt 10/1]

Lille

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille £03.20.06.78.00 - wp-zo Ï0-18uyr 10-19u 
ma 14-18u
‘Goya, un regard libre” [12/12 tot 15/3]

z.regesasemia, EomeplE
Lyon ' Villeneuve d’Ascq

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon, Palais Saint Pierre ■ Musée d’Art Moderne
PIacedesTerreaux20-69001Lyon£04.7&2&07.66-wo-mal0u30-I8u Allée duMusée 1-59650 Villeneuve d’Ascq £03.20.19.68.68-wo-ma 10-18u 
"Puvis de Chavanne"r'Auguste Rodin, Maurice Fenailleet Lyon” [tot 6/12]—— “L’envers du décor, dimensions décoratives dans l’art du XXème siècle” - Piet

- Mondriaan, George Braque, Jackson Pollock, Frank Stella, Daniel Buren, Jeff
_ _ ... ' ~ — Koons... [tot21/2]
Marseille ’

■ Ateliers d’Artistes de la Ville de Marseille FmtHm
Boulevard Boisson 11-19 -13004 Marseille £04.91.85.42.78- di-za 14-19u Uroolhervogaom Luxemburg
Stephen Craig [14/11 tot 6/1]

Nantes 

• Musée Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 - 44000Nantes £02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u 
“Remix, images photographiques”-Claude Cahun, Anna Gaskell,... [18/11 tot573].

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20- 06105Nice cedex 2 £04.92.07.73.80 - di-zo I3-18u 
“Tableaux d’une histoire" [tot 19/12]

Paris 

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris £01.47.03.12.50-di 12-21u30wo-vrl2-19u 
za-zo 10-19u
Kcho, Pierre Alechinsky [tot 22/11]
Jean-Pierre Raynaud [8/12 tot 31/1]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris £01.53.59.12.40-di-zo 13-19u
“Le corps et la ville” - Johan van der Keuken [tot 6/12]
“Amsterdam est une femme” - Rineke Dijkstra, Jacob Molenhuis, Harold Strak, 
Jasper Wiedeman... - fotografie/”Rembrandt et Amsterdam, promenades avec 
Rembrandt dans la ville d’Amsterdam et ses alentours” [17/12 tot 14Z2]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchül - 75008Paris £01.42.72.21.13 - di-zo 10u-17u40
“Giambattista Tiepolo (1696-1770)” [tot 24/1]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris £01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Ryuji Miyamoto/”Terre et paysages (Japon)” - Toshio Shibata/”Jeunes artistes 
japonais” [13/11 tôt 4/1]

Sète 

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26- 34200 Sète £04.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u 
“Doublerivage”-TrranitBarzilay, Guy Ben-Ner, Laurent Chambert,HiIlaLuIu Lin, 
Matthieu Manche... [tot 27/12]

Tourcoing 

■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy22 -592(77 Tourcoing £03.20.2838.00 - wo-ma 14-19u za-zo 15-19u 
“La traversée du paysage” - Jean-Louis Boissier, Igloolik Video Productions, Johan 
van der Keuken, Felten-Massinger [tot 29/11]

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Vcdenciennes £03.27.22.57.59- di-za 15-19u
Peter Kogler [tot 21/11]

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 - 2240Luxembourg £0352/22.50.45- wo-ma ll-18u do ll-20u 
“La collection Hess” - Baselitz, Derges, Gertsch, Goldworthy, Healy... [tot 29/11] 
“Gare de l’Est” - Olivier Blanckart, Sylvie Blocher, Chen Zhen, Malachi Fanel, 
Seamus Fanel, Koo Joeng-A, Claude Lévêque... [12/12 tot 21/2]

Groot-Brittannië

Catterick

■ The Church of Saint Paulinus
Brough Park - DUO 7PJ Catterick, North Yorkshire £0113/246.74.67- ma-za U-16u 
“Here and now” - Richard Tuttle [23/11 tot 23/12]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AA Leeds £0845/309.89.89- dagelijks 10-17u30wo 10-21u 
“Here and now" - Jeff Wall [19/11 tot 3/1]

London

■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London £ 0171/435.26.43 - di-do ll-19u vr-zoll- 
17u30
Bernd & Hilla Becher [tot 29/11]

De Vierde Dimensie
Galerie voor hedendaagse kunst en architectuur
Zevenbergseweg 12 tel. 024 696 2176
NL 6586 AJ Plasmolen fax 024 696 2990
openingstijden: do t/m zo 13 -18 uur (do tot 21 uur)

8 tot 15 november 1998 zijn wij op ARTCologne, stand B1 (begane grond) 
met werk van:
Charles Bézie — Bob Bonies — Chillida — Paul Damsté — Haringa/Olijve — Toon Janssen 
Antonia Lambelé — Lixenberg — Aurélie Nemours — Bernard Olsthoorn — Henk van Putten

28 november 1998 tot 10 januari 1999 Lixenberg 
openingstijden: do t/m zo 13 -18 uur (do tot 21 uur)

zondag 25 oktober Sunday, October 25,
t/m 22 november until November 22 A -

/RÊniXES / DIALOGUES ) (
( UIDEO INOT FOR SALE FEnINISn AND ART "

THE USA D U R L1LG-—TlÏE 1 970SL - LAURA COTTINGHAn

opening 25 oktober 16:00 uur
opening October 25 4:00 PU
video dagelijks on 13:30 en 15:3o uur
video showing daily at 1:30 and 3:30 Pn 
gesprekken on 17:00 uur / talks at 5;00 PM 
//gasten //guests (anong others)
Sanne van Rijn, Lydia Schouten, Hapke Feenstra, 
Renee Turner, Tineke Reijnders, Maura Biava, 
Alex Adriaansens, Sandra Smallenburg, Nanouk 
Leopold, Kamiel Uerschuren, Anita Lange, 
Lisette Snits, Ellie Uyttenbroek, Mathilde 
Heyns, Bartomeu Hari

Witte de Withstraat 44 / 1 
3012 BR Rotterdam 
The Netherlands 
t / f +31 (0)10 414 88 74 
e mail Vb3V2.nl
httpr//www.v2.nl/vaalserberg 
open thursday to sunday 
from 1:00 PM
open donderdag t/m zondag 
vanaf 13:00 uur 
and by appointment 
en op afspraak

REMIXES / DIALOGUES
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n Saatchi Gallery
Boundary Road 98A - NW8ORH London <Q017J/624.82.99-do-w 12-18u
“Young Americans part 2” - Michael Ashkin, John Currin, Tom Friedman, Martin 
Kersels, Sarah Morris, Laura Owens... [tot 22/11]
■ Design Museum
ShadThames-SEl 2YD London <S0171/37860.55-ma-vrllu30-18uza-w 12-18u
“Charles en Ray Eames, een erfenis vol uitvindingen” [tot 3/1]
“The Conran Foudation Collection 1998” [4/12 tot 31/1]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road, The South Bank Centre - SEI 8XX London 0 0171/960.42.42 - 
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
"Adressing the century, 100 years of art and lashion” [tot 11/1]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <00171/887.80.00 - ma-za 10-18u zo 14-18u
John Singer Sargent [tot 17/1]
“In celebration, the art of the country house” [tot 28/5]
■ Victoria and Albert Museum
SouthKensmgton-SW72RLLondon<Z>0171/93883.61-mal2-17u50di-zolO-17u50 
“Aubrey Beardsley (1872-1898)” [tot 10/1]
“Henri Cartier-Bresson; elsewhere, photographs from the Americas and Asia” [26/ 
11 tot 12/4]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly -W1V ODS London <00171/439.74.38- ma-zo 10-18u
“Picasso, painter and sculptor in clay” [tot 16/12]
"Life or theatre? The work of Charlotte Salomon” [tot 17/1]
■ National Gallery
Trc^algarSquare-WC2N5DNLondon 00171/300.80.00-dagelijks 10-18u
“A college collection, paintings from Christ Church Oxford” [tot 29/11]
“Mirror image, Jonathan Miller on reflection" [tot 13/12]
“Life? or Theatre?, The work of Charlotte Salomon” [tot 17/1]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London 00171/300.80.00 - dagelijks 10-18u
“Luca Signorelli in British collections” [tot 31/1]
“Zanobi Strozzi, in the light of Fra Angelico” [9/12 tot 7/3]

Oxford

■ Museum of Modem Art
30 Pembroke Street - 0X1 IBP Oxford 001865/72.27.33 - di-zo ll-18u do ll-21u 
Gustav Metzger, Mitja Tusek [tot 10/1 ]

Nederland

Almelo

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607ZD Almelo 00546/84.33.88
"Gesokkeld en ongesokkeld"- Ank van Egmond, Catharina van Gils, Sybil Heynen,
Robert Jansen, Tineke Schoenmaker [tot 22/11]
“Mensenrechten 50 jaar” [28/11 tot 19/12]

Abnere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere 0036/537.82.82 - di-zo 12-17u
“De vierjaargetijden; Herfst” - Guillaume Bijl [tot 31/12]
“Een particuliere verzameling (1978-1995)” - Jonathan Borofsky, Michael Byron, 
Julio Galan, Alfredo Jaar, David Salle.. ./’Landschapskunstfotografie” - Jannes 
Linders [13/11 tot 10/1 ]

Amersfoort

•Mondriaanhuis

Kortegnacht 11 - 3811 KG Amersfoort0033/462.01.80- di-vrl0-17uza-ZO 14-17u
“De dichter Theo van doesburg/I.K. Bonset” [tot 10/1]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 0020/547.50.50 - di-zo ll-17u
“Cobra en de beeldhouwkunst"‘r‘Cobra in woord en beeld” [tot 10/1 ] 
“Karel Appel, psychopathologisch notitieboek” [4/12 tot 31/1] - 
‘Cobra portretten galerij" [8/11 tot 31/1]

'"ÿ‘..S • i-"*?1*' .‘S. 
Amsterdam

H Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam 0020/620.48.78- di-za 13-17u
“Sport in stadsbeeld, stedenbouwkundige aspecten van de sport” [tot 5/12]
“De luxe-stad” [12/12 tot 23/1]
■ De Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam 0020/638.69.09 - ma-zo 10-18u
“Schittering van Spanje, 1598-1648, van Cervantes tot Velasquez” [20/11 tot 8/3] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes45-1012KDAmsterdamO020/622.90.14-di-zal0-20u30zoI3-17u 
“Dansfoto’s, Wim Vandekeybus - Ultima Vez” - Bruno Vandermeulen [tot 22/11 ] 
■ W139
Wtrmoesstmat 139 -1012 JBAmsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 13-18u
Mark Outjers, Anneke van der Eerden/”Multiplicity” - Evren Tekinoktay, Cynthia 
Phillips, David Lindberg, Joep van Liefland, Keiko Sato, Peter Rogiers... [tot 6/12] 
■ Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 
Brouwersgracht276-1013 HG Amsterdam 0020/523.15.23 - ma-vr!0-17u 
“Parijs - Berlijn - New York” - Renée Kool, Erik van Lieshout, Liza May Post [tot 
27/11]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 0020/623.62.37-di-vrll-18uza 14-18u 
Ie zo 14-17u
Hellen van Meene - fotografie/Tito Zungu - tekeningen [tot 24/11]
• Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 0020/423.30.46 - di-za 13-18u
“Singing apart together” - Erik van Lieshout/Carlos Morales [tot 21/11]
I Loerakker Galerie

Keizersgracht 380 -1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 -wo-za 13-17u30
“All about change” - Antoine Berghs [14/11 tot 12/12]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 0020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“Photoworks 1970-75" - Ulay/Martine Stig [tot 15/11]
“Sandbergprijzen 1996-’98"-RitsaerttenCate, Aernout Mik, Jan Roeland [21/11 tot 
13/12]
"Supemova" - Experimental Jetset, Maura Biava, Niels Klavers,... [19/12 tot 24/1 ]

■ Museum Willet-Holthuysen
Herengracht605-1017Amsterdam 0020/523.18.22- ma-vrl0-17u za-zo ll-17u
“Roemers, fluiten en bokalen, hoogtepunten uit de glascollectie” [tot 11/4]
QSlewe Galerie -
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
“Art Cologne 98” - kunstbeurs [8 tot 15/11]
Krijn de Koning [21/11 tot 19/12]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PHAmsterdam 0020/624.17.77- wo-zo 14-20u
“Grrls in portret” - Suzan van de Roemer [tot 29/11]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 - di-zo 12-17u
Christine Borland [tot 10/1 ]
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam 0020/418.70.03 - wo+za+zo 13-17u30 
tU+do+vr 9u30-l 7u30
Peter Skovgaard - schilderijen [tot 15/11]
Suzanne Glerum - schilderijen [22/11 tot 20/12]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CX Amsterdam 0020/573.29.11 -di-zoll-17u
“Retrospectieve Thomas Struth” [tot 22/11]
“Bill Viola, 25 year survey, a video journey” [tot 29/11]
“Industriële vormgeving” [tot 6/12]
Jan Sierhuis - schilderijen [14/11 tot 3/1 ]
“Amsterdamse kunstprijzen” [21/11 tot 3/1]
“Ervaring en verwachting, Praemium Erasmianum" - Malevich, Schwitters, Beuys,
Judd [14/11 tot 10/1]
“The soft machine, design in the cyborg age” [28/11 tot 10/1]
“De jaren zestig, sieraden en accessoires” [12/12 tot 24/1]
“Retrospectieve Jo Baer" - schilderijen [12/12 tot 24/1]
“Georg Hendrik Breitner'’ - fotografie [23/12 tot 7/2]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10-17u
“Speerpunt geschiedenis, de grondwet van 1848” [tot 3/1]
“Het feest van de lithografie” [tot 10/1 ]
“Japan op de rol" [tot 17/1]
“Nederlandse glasruitjes, 1500-1550” [tot 28/2]
“Adriaen de Vries (1566-1626), keizerlijk beeldhouwer” [12/12 tot 14/3]
“Van Gogh te gast, meesterwerken uit het Van Gogh Museum” [tot 5/4] 
“Sawasa, Japanse exportkunst in zwart en goud” [28/11 tot 5/4]

Apeldoorn 

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u
“Voorbij de horizon” - Yaquelin Abdala [tot 22/11]
“Biënnale Gelderland 1998” - Arno Arts, Aafke Bennema, Soheila Najand, André 
van Rooyen, Jan Vos... [tot 29/11]

Arnhem 

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 0026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Theepotten uit Yixing” [14/11 tot 31/1]
•Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811JLArnhem 0026/445.87.75 - wo-zo 13-17u
"AVECOM 98” - multimedia festival [18 tot 22/11]
“Simultaan”-DiederikKlomberg/”Privatetalks”-LiesbethAbbenes[14/l 1 tot 6/12]
Barbara Polderman - sculpturen [19/12 tot 10/1]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 0026/351.24.31 -di-za 10-17u zo ll-17u 
“Powerup”-GillionGrantsaan,KostanaBanovic,Fransje Killaars,RemyJungerman, 
Fiona Tan, Moshekwa Langa, Jeanne van Heeswijk... - installaties [tot 15/11] 
“AVECOM” - multimedia festival [18 tot 22/11]
“Biënnale Gelderland 1998” - Kimmy ten Broek, Lucien Groen, Erik Odijk, Many
Overtoom, Coenelius Rogge... [tot 29/11]
‘“k Zou zo graag een ketting rijgen.. " - Claartje Keur [14/11 tot 25/1] 
“Animal.Anima.Animus” - Hubert Duprat, Per Maning, Thomas Grünfeld, Jan 
Harisson, Dennis Oppenheim... [28/11 ot 1/3]

Assen

•Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen 00592/33.31.11 - ma-vr9-16u30
“Kunst voor de automobilist” [23/11 tot 17/12]

Bergen 

■Museum Kranenburgh
Hojlaan26-1861 CR Bergen 0072/589.89.27- di-zo 13-17u
Henri ten Holt (1884-1968) [tot 10/1]

Breda

■Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 0076/514.19.28 - do-zo 13-17u
HaroldSchouten, Iris Bouwmeester, Daniëlle vanZuijlen, “KleineSchildos”[tot 6/12]
■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstmat22 - 4811GH Breda 0076/522.50.25 -di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Ontwerp: Achille Castiglioni”/”Lightning 6; Joaquim de Brito”/”M.C. Escher, 
prenten uit eigen bezit’’ [tot 22/11]
Martin Riebeek, Bert Loerakker/‘Stadscollectie Breda, aankopen 1995-97" [6/12
tot 24/1]

Den Haag

■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
"Metacity, manifestatie over stad en stedelijkheid in twee delen; deel 1 Limited
quotes” - Jan van Grunsven, Amo van der Mark [tot 28/11 ]
“Metacity, manifestatie over stad en stedelijkheid in twee delen; deel 2 Datatown” -
Winy Maas [11/12 tot 13/2]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17u
“Monumenten van macht, zeven eeuwen woongeschiedenis van het Haagse Voor- 
hout’[tot 29/11]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HVDen Haag 0070/338.11.11 - di-za 9-21u zo- 
ma 9-18u
“Wassily Kandinsky, de grote doorbraak rond 1913"/HP. Berlage (1858-1934), 
ontwerpen voor het interieur”/”Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische 
Compagnie” [tot 7/2]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
OudeLiesselseweg29-5751 WNDeume O0493/32.29.30-di-zo 12-17u 
“Herfst” - Jan Sloots - schilderijen [tot 10/1]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 00572/39.14.34 - di-zo ll-17u 
“Game over" - Albert Dedden, Paul Keizer [tot 22/11]

Dordrecht 

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht 0078/613.75.62 - di-zo 14-17u 
“Pictura Revisited” - Saskia van Broekhoven, Robin Lassche, Klaashenk Blonk, 
Marita Staf, Barbara Kruyt, Ton Kraayeveld... [13/11 tot 17/12]

Eindhoven 

■De Witte Dame
Emmasingel 14 - Eindhoven - ma-za 10-17u zo 12-17u
“Let me show you, startstipendia Vormgeving 1998” [25/11 tot 4/12]
■ Van Abbemuseum

Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
‘The purple penis and the Venus (and Sutter’s mill) for Eindhoven...” - Jason 
Rhoades/Tien keuze uit de eigen collectie” [tot 17/1]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 -9711 ME Groningen 0050/366.65.55 -di-zo 10-17u
“What remains”-Magdalena Abakanowicz, Jean-Charles Blais, Robert Gober, Zoe
Leonard, Merijn Bolink... [tôt 29/11]
‘The virtual world according to Micha Klein” [tot 29/11]
“Paint it red, Chinese propaganda posters (1949-1999)” [5/12 tot 28/2]
“Mingei, the Montgomery collection of Japanese folk ar ’ [20/12 tot 7/3]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
NieuweKijkin ‘t Jatstraat 104-9712SLGroningen 0050/363.57.91 -di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“Wonen wereldwijd” [tot 30/11]
“Bladspiegels” - Tom Hageman [4/12 ot 24/1]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 0023/511.57.75 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“Modem glas” [tot 6/12]
•Verweyhal

Grote Markt - Haarlem 0023/516.42.00 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“Postcards from Black America, hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse kunst” 
[tot 29/11]
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem 0023/518.51.52 - di-za 12-17u zo 13-17u
“Vrouw at arbeid 1898-1998, diva’s van de Nederlandse opera” [tot 6/12]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 0023/531.90.10- di-za 10-17u zo 12-17u
“Naar het lijk, het Nederlands doodsportret 1500-heden" [tot 29/11]
“Juwelen voor een fotomuseum, een speurtocht naar de eerste fotoverzameling in
Nederland” [19/12 tot 7Z3]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 0045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-zo 
14-17u
“Attitudes Ifl” - Charlotte Schleiffert, Caria Klein [tot 29/11]
“Ilya Kabakov, tekeningen 1960-1998” [6/12 tot 21/2]

Helmond

M Nederlandse Cacaofabriek

Engelseweg 1B - 5705AB Helmond 00492/52.65.78-do-zo 13-17u
Anthonie Litjes, Erica Smeulders [-/l 2]

---------------- 
‘s-Hertogenbosch

■ Noordbra bants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00-di-vr 10-17uza- 
zo 12-17u
“Wonen in Arcadië, het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen” [tot 
10/1]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-I7u
Jean-Pierre Baldini - sculpturen [tot 22/11]

Leeuwarden 

■Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KSLeeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“Gewoon anders” - Douwe Elias/'Medium girl” - Barbara Visser/"Van 
Meerendonks laatste woorden” - Van Meerendonk/”Fotowerken 1997-’98" - Bert
Sissingh [tot 29/11]
“In het spoor van Italië, Noorderlingen op reis naar Italië, 1450-1950” [tot 29/11]
“Scandinavische grafiek uit de collectie Knecht-Drenth" - Per Kirkeby, Bengt
Lindstrom, AsgerJom... [tot 8/1]
"Bloemstillevens uit Nederland en België, 1850-1940” [12/12 tot 28/2]

Leiden

■ Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg28 - 2311EW Leiden 0071/516.31.36 - di-zo 10-17
“Mummies” [tot 31/12]

25 oktober t/m 15 november

Documents 2
Hanno Krieg, Noa Sadka,
Fanni Niemi-Junkola, 
Stephen Hobbs

(hooghuis arnh

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

Vossenstraat 0 6811 JL Arnhem tel fax 026 4458775 
open wo t/m zo, 13 -17uur 

. ’ 23, 5s 
■ i

zondag 29 november, 
aanvang 15.00 uur

NOT FOR SALE
Feminism and Art in the USA in the 1970’s
Video en lezing door Laura Cottingham

za 14 nov. t/m zo 6 dec. ; • Diederik Klomberg; Simultaan’
Liesbeth Abbenes; ‘Private talks' 

opening zaterdag 14 november 20.00 uur

wo 18 noy. t/m zo 22 nov.
AVE.COM 98

za 19 dec. t/m zo 10 jan. -
Barbara Polderman; groepsexpositie ‘figuratieve sculpfurenb 

opening zaterdag 19 december 20.00 uur
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Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht ©043/329.01.90 -di-zo ll-17u
Han van Wetering/’Engagement in fotografie” - Chris Keulen & John Lambrichts/ 
"Vier presentaties" - Ferdi, Marien Schouten, Ton Boelhouwer, Tamara Deesl’De 
terugkeervan de gouverneurs, portrettenreeksvanJohann Valentin Tischbein(1715- 
1767)” [tot 10/1]

Nijmegen

■ Centrum Beeldende Kunst
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen <0026/351.13.00 - wo-zo 12-17u
"Biënnale Gelderland 1998"-PetervandenBome&FransAmeschot, Bart Dijkman,
Inge Pollet, Anneke Savert... [tot 29/11]
■ Paraplufabriek
Van Oldebamevellstraat 63A - 6512 AT Nijmegen <0024/360.17.46 - do-zo 13-17u
Bernadien Wels, Toon Janssen - sculpturen [15/11 tot 13/12]

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17uzo ll-17u 
“Het elektrische huis, design van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland” 
[tot 6/12]
“100 jaar M.C. Escher (1998-1972)” [12/9 tot 6/12]
“Botje bij botje, menselijke resten uit musea” [tot 10/1]
“Dorothea Lange, The human face" - fotografie [21/11 tot 24/1 ] 
"Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940" [12/12 tot 28/2]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade 25- 3016DM Rotterdam <0010/411.22.01 - di-vr 10-17u za-zp ll-17u
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [tot eind 1998]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam <0010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u zp 
14-17u
Saskia Koster, Richard Lee Barton [tot 27/11]
Olaf Stevens, Huib Noorlander, Peter Critchley [28/11 tot 17/1]

Schiedam

Otterio

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6- 6731AW Otterio <00318/59.12.41- di-zo 10-17u
"De wortel van alles is tekenen; alletekeningen van Vincent van Gogh uit de collectie”
[tot 3/1]

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam <0010/246.36.66 - di-za ll-17u zp 12u30-17u 
“Beelden voor het stadserf” - Gijs Assmann, Tom Claassen, Matt Mullican [tot 22/11] 
“Aleida van Henegouwen en Liduina, 2 vrouwen van Schiedam, 1250-1598” [tot 3/1] 
“Unisono 7; Jan Roeland” [5/12 tot 17/1]
“Vereniging voert Irrealisme en Abstractie in de beeldende kunst Schiedam (1950- 
1954)” [28/11 tot 21/2]

Plasmolen
Sittard

Linz

II Neue Galerie des Stadt Linz
BlUtenstrasse 15 - 4040 Linz 00732/70.70.36.00 - dagelijks 10-18u do 10-22u 
“Andy Warhol, Zeichnungen 1942-1987” [13/12 tot 28/2]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse3 - 5020Salzburg 00662/842.29.40 - di-zp 10-17u
Eleanor Bond [tot 22/11]

Wien

B De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586 Plasmolen <0024/696.21.76 - do 13-21u vr-w 13-18u
“Salon” [tot 22/11]
Cyril Lixenberg [28/11 tot 10/1]

Roermond

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-zp ll-17u
“Veronica'srevenge,hedendaagsefotografieuitdecollectievanMarionLambert”-Jefï 
Wall, Cindy Sherman, Man Ray, James Welling, Fischly & Weiss... [tot 13/12] 
“Salon van Sittardse kunstenaars” [19/12 tot 3/1]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A - 6132 Sittard <0046/452.36.86 - wo-zp 14-17u
Hans Kuys/Roel Qoqo & Remko Schultheiss [15/11 tot 20/12]

E Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 001/587.53.07- di-za 10-18u
Sigmar Polke, Robert Lettner, Michael Zinganel [20/11 tot 17/1] 

■ 20er Haus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien 001/779.69.00
Hubert Scheibl [13/11 tot 10/1]
■ Kunsthalle Wien
Karisplatz -1040 Wien 001/521.89-0 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“The most wanted, the most unwanted painting” - Komar & Melamid [tot 13/12] 
“Collaboration Helmut Lang, Louise Bourgeois, Jenny Holzer*’ [tot 17/1] 
“Die Wiener Grappe” [13/11 tot 21/2]
■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15 -1040 Wien 001/504.98.80 - di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zp ll-16u
“Post-partum document, the complete work (1973-’79)” - Mary Kelly [tot 20/12] 
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein 
Fiirstengasse 1 -1090 Wien 001/317.69.00 - di-zo 10-18u
“Sarajevo 2000” [tot 10/1]

Spanje

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96- di-vr ll-17uzn-w 14-17u
"Eerschijn en gemoed” - Bep Scheeren - schilderijen [tot 10/1]
Guus Voermans, August Swietkowiak [28/11 tot 17/1]
•Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond <00475/33.17.04 - do-w 13-17u zo 14-17u
Lucassen - schilderijen, werken op papier [tot 6/12]

Tilburg
Barcelona

Roosendaal

•
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zo 14-17u
“Sporen van bestaan” - Hannie Reneman, John Croonenberg - schilderijen, beelden 
[tot 23/11]

Rotterdam

■V2
Eendrachtsstraat 10- Rotterdam <0010/206.72.72
“Dutch Electronic Art Festival 98; De kunst van het ongeval” [17 tot 29/11]
■ Museum Het Schielandshuis
KorteHoogstraal31-3011GKRotteniam<0010/217.67.67-di-vrl0-17uza-zpll-17u 
“In het licht van arbeid en industrie” - Herman Heijenbrock [tot 14/2] 
"De vrouw in de politieke prent 1898-1998, prenten en tekeningen uit de Atlas Van 
Stolk” [tot 28/2]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rottendam <0010/413.26.80 - di-w 10-17u zo ll-17u 
“De ‘Bismarck’ van Rob Peters” [tot 31/1]

fn ■ Galerie De Brieder
Oostplein 150- 3011KZ Rotterdam <0010/413.15.00- do-w 13u30-17u30 
"10jaar De Brieder, expositie op locatie” [tot 28/11] 
"Winter-etalage onder de grond” [5 tot 31/12]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CL Rotterdam <0010/413.50.55 - do-zo 12-17u
Nico Bick [tot 15/11]
Paul Bogaers [22/11 tot 20/12]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rottendam <0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u 
Simon Benson [tot 6/12]
Willy De Sauter, Henk de Looper [13/12 tot 12/1]
■ RAM Foundation
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam <0010/476.76.44 - op afspraak
Kees Touw [tot 20/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam <0010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“New Babylon” - Constant [21/11 tot 11/1]

(/9 •MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53-3012 BMRottendam <0010/213.09.91 -wo-zo 13-18u 
Frans Franciscus, Amoud Holleman, Paul van de Hout, Atelier Van Lieshout, Bas 
Meerman, Arnold Mosselman, Eau Genoux [21/11 tot 20/12] 
■ De Vaalserberg
Wine de Withstraat44 - 3012 BR Rotterdam <0010/414.88.74 - do-zo 13-17u 
“The remixes/dialogues; Not for sale, feminism and art in the USA during the 70’s” 
- Laura Cottingham [tot 22/11]
Wilco Kwerreveld [29/11 tot 20/12]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 -3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zp ll-17u 
“Dutch Electronic Art Festival 1998; het ongeval” [17 tot 29/11] 
‘World Press Photo Joop Swart Masterclass; food” [11 tot 29/11] 
“Dutch Electronic Art Festival 98; De kunst van het ongeval” [17 tot 29/11] 
“Hollandse velden” - Hans van der Meer [3/12 tot 10/1 ] 
“Kurdistan, in de schaduw van de geschiedenis” [13/12 tot 14/2] 
■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam <0010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u vr 
10-17u za-zo 13-17u
Brahim Bachiri - video-installatie [4 tot 19/11] 
‘Wat betreft het Edict van Nantes” [23/11 tot 17/12] 
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam <0010/209.20.90 - ma-do 10-19u vr 10-17u 
"DEAF98; the art of the accident’ [17 tot 29/11]
“Tuin, Zaun, town” - Ralph Kamena - fotografie [16/11 tot 4/12] 
“Hallo nachbar.. .dag buurvrouw” cartoons [16/11 tot 23/12] 
"Kunst-leven" - schilderijen, installaties... [ 12/12 tot 15/1] 
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13 - di-vr H-16u30 zo ll-17u 
zol2-17u
“De nieuw Amsterdam, een varend kunstwerk” [tot 10/1]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20-3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00- di-zo 10-17u zo ll-17u 
“Kiss the future!” - Walter van Beirendonck [tot 15/11]
“Kunst in vrijheid” - Heri Dono, Fernando Alvim, Touhami Ennadre, Susan 
Meiselas, Xu Bing... [28/11 tot 3/1]

, , "Moordwijven. thematische presentatie door Mieke Bal n.a.v. het recent verworven
‘Judith met het hoofd van Holofemes’ (1605)” [tot 3/1] 
Ralph Kamena - fotografie [tot 17/1]
“Big enough for both of us, seventies en nineties uit de collectie” [tot 17/1]
Rineke Dijkstra [tot 17/1]
Henri Toulouse Lautrec - tekeningen, grafiek [tot 17/1]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015CBRotterdam <0010/440.12.00-di-za 10-17uzoH-17u 
“Spottersplatform, Van Brienenoordbrug” [tot 29/11]
“De bewoonde brug, verleden, heden en toekomst’’/Bebouwde bruggen in Neder
land 1840-1990, een keuze uit de NAi-collectie"T'Een derde stadsbrug?” [tot 29/11] 
“KwaZulu, place of the Zulu” [tot 6/12]
“DEAF 98; The art of the accident, transarchitectures'' - Greg Lynn, NOX/Lars 
Spuybroek, Kas Oosterhuis, Bernard Franken... [17/11 tot 12/12]
Jos Klijnen [28/11 tot 3/1]
“Archipelago” - Itsuko Hasegawa [14/11 tot 31/1]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EERotterdam <0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u 

u Jeroen Bodewits, Anelies Clough [13/11 tot 20/12]

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg <0013/584.10.10- di-vr 10-17u za-ZP 13-17udo 
10-21U
“Druk” - Walter Kerkhofs [tot 6/12]
■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017CS Tilburg <0013/544.42.40- do-zp 13-17u
“Reichswald” - Erik Odijk - tekeningen, installatie [29/11 tot 20/12]
•Scryption
Spoorlaan434A -5038 CH Tilburg <0013/580.0821 - di-vr 10-17u za-zp 13-17u
‘Wie zoet is krijgt letters...”[14/11 tot 10/1]
“In den beginne was het beeld” [25/11 tot 17/1]
“Schrift op postzegels” [tot 17/1]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <0013/543.83.00 - di-ZP ll-17u
Bernard Frize - schilderijen [tot 3/1 ]
“Disappearance at sea I, 1996/Der Jungbrunnen, 1998” - Tacita Dean - film,, 
installaties [12/9 tot 17/1]
“Zwei-Mann-Orchester, 1973” - Mauricio Kagel [21/11 tot 30/5]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-ZP 12-17u
“Pièce unique, de werkelijkheid is niet werkelijk genoeg, jonge Nederlandse 
ontwerpers‛*/Frans Molenaar - fotografie [tot 29/11]
“Blikvangers, accessoires door Nederlandse en Belgische sieraadontwerpeis” 
[Itot 10/1]
“Vijf vrouwen, pioniers in de Nederlandse textielkunst” - Madeleine Bosscher, Ria 
van Eyk, Loes van der Horst, Margot Rolf, Desirée Scholten [tot 17/1]
“100 jaar Nederlands gelegenheidsdamast” [tot 7/3]

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 0093/412.0810- wo-vr 12-20u za 10-20u 
zp 10-15u
“Between performance and the object, 1949-1979” - Joseph Beuys, Chris Burden,
John Cage, Valie Export, Alan Kaprow... [tot 6/1]
■ Fundado Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15- di-zo ll-20u
James Coleman [17/11 tot 24/1 ]

Zweden

Stockholm

•ModernaMuseet
Skeppsholmen - Stockholm 008/51.95.52.00- di-do ll-10u vr-zo ll-18u
Simon Staring [21/11 tot 20/1 ]
“Retrospectieve Ulrik Samuelson” [5/12 tot 14/2]
“Oscar Gustave Rejlander (1813-1877)” - fotografie/’Jean Fautrier, paintings, 
sculptures, works on paper” [5/12 tot 7/3]

Zwitserland
Utrecht

■ Casco
Oudegracht366- 3511PP Utrecht <0030/231.99.95 - wrPzp 13-17u30
“Documents 2”-Hanno Krieg, FanniNiemi-Junkola, Stephen Hobbs,NoaSadka[tot 
15/11]
“Not for sale, feminism and art in the USA in the 1970’ s”-Laura Cottingham-video, 
lezing om 15u [29/11]
■Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht <0030/231.3835 - di-vr 10-17u za-zp ll-17u
“De schat van Sint-Victor, middeleeuwse kunst uit Xanten" [tot 22/11]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht <0030/231.53.55 - ma-vr 10-17u za-zp 13-17u
“Showrooms 2; Areal der Zeit 1992-2002” - Joachim Brohm - fotografie [tot 14/2]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <0077/351.34.57-di-vr 10-16u30 za-zp 
14-17u
“Edgar Tytgat (1879-1957)” [22/11 tot 10/1]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99-8899AD Vlieland <00562/45.16.00 -di-vr ll-17uza-zp 14-17u 
"Vlielander amateurs” [tot 9/4]

Vlissingen

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingsestraat 239 - 4381 CG Vlissingen <00118/41.66.72 - wo-zp I2-17u
Mario De Brabandere, David Bade, Ulrich Waibel, Hugo Debaere... [tot 6/12] 
“Kunstcentrum Sittard on tour" - Maria Blondeel, Zsuul Devens, Edwin Maas, 
Marcel Blekendaal, Jan De Vlieger, Phil Niblock [20/12 tot 21/2]

Weert

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A 26001AJ Weert <00495/53.71.58 - di-zp 14-17u 
“Atelier reflections” - René van den Broek - schilderijen [tot 10/1]

Zutphen

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht 3 - 7201 JLZutphen 00575/51.68.78- di-vr 11-Ï7u za-zp 13u30-17u 
“St Walburgiskerk” [tot 6/12]
KrinRinsema-etsen, tekeningen [tot 13/12]
“Vice versa, kunstenaarsportretten” [5/12 tot 31/1]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkl 88-7216DE Zutphen 00575/51.6878- di-vr ll-17u za-zp 13u30-17u 
“Biënnale Gelderland 1998” - Grootendorst & Van Den Berg, Jurriaan Fekkes, 
Marcel Kaptein, Maria Strik... [tot 29/11]

Oostenrijk

Krems

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems 002732/82.669 - di-zp 10-18u
"Closet echoes,public body andartificial space,englische,tschechische,österreichische
Gegenwartskunst der 90er Jahre” [tot Z2J\ 1]

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St.-Allxm-Graben 16 -4000Basel 0061/271.0828 ■ di-zo 10-17u
“Sous les feux de la rampe IV; ce qui échappe au regard, le dos de l’oeuvre” [tôt 
10/1]
“Acquisitions récentes du Kupferstichkabinett Basel” [tot 71]
■ Architecturmuseum
Pfluggasslein 3 - 4001 Basel 0061/261.14.13 - di-vr 13-18u zp 10-16u zp 10-13u
“Mart Stam (1899-1986), Architekt, Visionar, Gestalter" [tot 24/1]
■ Museum Fur Gegen wartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 0061/272.81.83 - di-zp 10-17u
“Neue Welt’ - Carsten Holler [tot 7/2]

Bern

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bern 0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zp 10-17u
Cecilia Édefalk - schilderijen/Sarah Rossiter [tot 6/12]

Fribourg

■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 0037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zp 14-17u 
‘Fcommephotographie”-SarahJones,Elke Krystufek,NatachaLesueur,Marianne
Müller, Francesca Woodman [tot 20/12]

Zürich

■ Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich 001/277.20.50- di-vr 12-18u za-zp ll-17u
“Hot heels” „Sylvie Fleury [tot 10/1]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstra/ie 270 - 8005 Zürich 001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zp ll-17u 
“Auf der Spur, Kunst der 90er Jahre im Spiegel von Schweizer Sammlungen” [tot 
27/12]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zürich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zp 10-17u
“Henri Cartier Bresson, Zeichnungen” [tot 29/11]
“Max Beckmann und Paris, und Matisse, und Picasso, und Braque, und.. " [tot 3/1]
“Schwarz, eine Ausstellung der Gesellschaft Schweizerischer Bildender 
Künstlerinnen" [11/12 tot 31/1]
“Lothar Baumgarten, das druckgrafische Werk 1978-]998”/Kristin Capp, Roger
Ballen - fotografie [27/11 tot 31/1]
•Museum für Gestaltung

Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-ZP 10-17u
“Tatort, die Requisieten der Beweisfiihrung” [tot 22/11]
“Medium, eine Welt dazwischen" [25/11 tot 17/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 januari 1999. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 december 1998 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf will be released on 1 January 1999. Please sendyour 
information before 15 December1998 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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■ Rudi Laermans De supplementen van de democratie Bedenkin
gen overkunstadvisering ■ 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 and Maybe They Will Notice You" Over 
Dial H-I-S-T-O-R-Yvan Johan Grimonprez ■ Eddy Bettens Apo
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Gent-Antwerpen/Antwerpen-Gent ■ Koen Brams Vlaanderen in 
Barcelona ■ Use Kuijken Een beweging van veel dingen, in veel 
verschillende richtingen tegelijk, zonder climax en zonder middel
punt Een interview met Uri Tzaig
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