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Over het clichématige 
en het waanzinnige

De afgelopen twee maanden hebben we 
clichés over kunst en maatschappij verza- 
mAA.Hetwoordenboekvanpasklareideeën 
is het resultaat Spijtig genoeg heel wat 
minder baldadig dan het project van 
Flaubert-sla erzijn Dictionnaire des idées 

reçues maar eens op na, en lees bijvoor- 
beeld wat er bij Syfilis staat: “Daar loopt 
min of meer iedereen mee rond.” Ons 
Woordenboek is dus minder bot maar dat 
kan de herkenning alleen maar ten goede 
komen. Het is onmogelijk om jezelf of je 
opvattingen niet te herkennen, en al even 
ónmogelijk om de precieze auteurs van de 
voorbeeldzinnen te identificeren. Het zijn 
echte clichés, het zijn uitspraken van ie
dereen en van niemand.
Het is heel verleidelijk om op zoek te gaan 
naar krachtlijnen in het Woordenboek, 
naar de centrale gemeenplaatsen. Wel
licht zijn er een vijftal, hooguit tien ‘grote’ 
clichés over kunst (en maatschappij) in 
omloop. Bijvoorbeeld het pasklare idee 
- dat trouwens al lange tijd meegaat - over 
de ‘aparte’ plaats van de kunst en de 
kunstenaar in de maatschappij. Of de al 
even oude gemeenplaats over de consa
crerende rol van het museum, of de dood
doener over het einde van de schilder
kunst Uiteraard hebben we aandacht ge
had voor die versleten opvattingen, maar 
we waren ook benieuwd naar clichés van 
meer recente makelij. Eén van die 
contemporaine topoi is zeker het succes 
van het onaffe, het tijdelijke, het hybride, 
het ambigue,... ‘Kunst is een voorstel,’ 
luidt het bijvoorbeeld. ‘Onze beslissingen 
zijn mogelijkheden, niet meer dan dat,’ 
zeggen beleidsmakers. We weten natuur
lijk waar die angst voor de definitie, de 
duidelijkheid, het heldere en het klare,... 
vandaan komt, en de enige politieke partij 
die nog wel uitpakt met uitgesproken ver
schillen wordt terecht uitgesloten van de 
uitoefening van de macht Maar is het ook 
goed om verschillen toe te dekken? In 
Nederland werd de ambiguïteit inmiddels 
politiek verzilverd met het monsterver
bond tussen socialisten en liberalen. In 
België wordtmomenteelaaneennog kleur
lozer combinatie gesleuteld, Paars-Groen. 
Met het Woordenboek van pasklare ideeën 
in de hand kunnen we niet alleen een idee 
krijgen van het vocabularium waarmee 
we de komende jaren nog in toenemende 
mate geconfronteerd zullen worden, we 
worden misschien ook iets meer geprik
keld om na te gaan welke activiteitensdiuil- 
gaan achter de verdovende prietpraat 
Misschien krijgen we zelfs terug trek in 
onvervalste verschillen!
Verder in dit nummer: een door Matthijs 
van Boxsel verzorgde selectie van waan- 
wijzen(zowat de tegenvoeters van decliché- 
matige denkers) en een opstel van Clé
ment Rosset die op zoek gaat naar het 
verband tussen domheid, waanzin en haat 
Tevens teksten over Clement Greenberg 
(door Hilde VanGelder),DirkBraeckman 
(door Frank Vande Veire), David Salie en 
Luc Tuymans (door Camiel van Winkel) 
enAndyWarhol(doorSvenLütticken)en 
de negende aflevering van de stripDeLage 
Landen: Bouwen met Bex.

Deze aflevering kwam tot stand met de 
medewerking van Eddy Bettens.
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Het woordenboek van pasklare ideeën 
over kunst en maatschappij

Aangrijpend. Kunst grijpt aan, pakt ons bij de 
keel. “Hetiseenpakkendbeelddatnaastdevele 
tekeningen ook een accent wordt waarin de 
begrippen open en gesloten letterlijk aanschou
welijk worden. ”

Abstractie. Gebruik het woord steeds als te
gengesteld aan figuratie. “De toenemende ab
stractie benadruktdeleegheidvandefiguratie. ” 
— “Ik ben altijd een figuratief schilder geweest. 
Ik miste de overtuiging die je nodig hebt om 
abstract te kunnen werken. ”

Academisch. Academische kunst is het tegen
deel van levende kunst. Tegengesteld aan na
tuurlijke eenvoud en directheid. Men mag niet 
vervallen in academismen.

Accrochage. Moet verrassend, en mag zeker 
niet kunsthistorisch zijn. Zeg bijvoorbeeld dat 
“de combinaties subtiel maar eigenzinnig tot 
standkomen ”. Of dat “dekunstwerkenboeiende 
relaties met elkaar aangaan”. - “De werken 
kunnen daardoor steeds opnieuw affiniteiten 
waar maken, elkaar verdragen, graag in de
zelfde ruimte hangen of zich in die ruimte tegen
over elkaar in spanning gedragen. ”

Actualiteit. Moet bewust en intens beleefd 
worden. Noodzakelijke kwaliteit van heden
daagse kunst. “Tenslotte ontstaat kunst niet 
buiten haar tijd maar in het heetst van de 
strijd. ”

Afstandelijkheid. Nodig om te kunnen oorde
len. “Op de jaren ’40, ’50, ’60 is stilaan een 
afstandelijker blik geboden. ”

ALIËNATIE. Het onderwerp van de kunst. “De 
beelden van kunstenaar x zijn aliënerende 
parabels van de hedendaagse stad. ” Zie ook 
Bevreemding.

Alledaagse(het). Beweeglijk, vluchtig. Is poë
tisch, of kan worden gepoëtiseerd. “De kunst
werken trekken onze aandacht door de transfor
matie van het alledaagse in het bevreemdende. ” 
— “Alledaagse voorwerpen worden van hun 
gebruikelijke betekenis ontdaan. ” Belangrijke 
inspiratiebron voor de beeldende kunstenaar.

Alternatieve scène. The place to be. Zie ook 
Marge.

Ambiguïteit. Een kwaliteit. “Tentoonstelling x 
werkt met vormen van ambiguïteit en richt zich 
op werkelijkheden die gemakkelijke definities 
ontwijken. ”

Amerikaanse (kunst). Cool, oppervlakkig, wei
nig diepgang. ‘ ‘Niet iedereen is bestand tegen de 
koele look die veel moderne Amerikaanse kunst 
eigen is. Het lijkt vaak dat alles zich aan de 
oppervlakte cfspeelt. In Europa ligt het er dan 
weer vingerdik op dat in lagen ook geschiedenis, 
reflectie, melancholie doorschemeren. "

Amerikanisering. Perfide ontwikkeling, zeker 
op het terrein van de cinema.

Amsterdammer. Mondig.

Andere (het). Confrontatie met het andere is 
altijd verrijkend. “Vanuit een andere cultuur 
klinkt commentaar op wat wij allang vanzelf
sprekend vinden ongemeen verfrissend ”

Androgyn. Dichter bij de waarheid dan manne
lijk en vrouwelijk.

Anekdote. (1) Moet te allen prijze vermeden 
worden. “Bij kunstenaarx worden de verwijzin
gen naar de werkelijkheid losgemaakt van elke 
vorm van anekdotiek ” - “Elke anekdotiek ver 
achter zich latend, zijn deze kunstwerken uiterst 
associatief.” (2) Toegestaan, mits ze geïroni
seerd wordt

Anonimiteit. Kenmerk van het moderne leven. 
“De figuratieve beelden zijn ontdaan van elke 
expressie, zodat ze haast anonieme en emotie
loze representaties van de mens worden. ”

Aura. Magische kwaliteit, die het kunstwerk 
bijna ondanks zichzelf bezit. “Wat u ook 
maakt, het heeft een ongelooflijk aura. Ook 
wanneer u alles probeert om het belachelijk te 
maken. ”

Autobiografie. Bruikbaar, indien op een hoger 
plan getild.

Autonomie. Moet worden betwijfeld. “De au
tonomie van kunstenaar en kunstwerk bleek 
twijfelachtig. ”

Autoreferentialiteit. Nastrevenswaardig. 
" ‘De schilderkunst heeft geen onderwerp buiten 
zichzelf. ” - “Zijn schilderijen hebben het schil
deren zelf tot onderwerp. " Dreigt echter ook in 
formalisme en academisme uit te monden. De 
modernistische impasse bij uitstek.

Avant-garde. Vermijd de term, of omkleed 
hem met de nodige reserves. Niettemin is de 
ware kunst haar tijd steeds voor. Kunst komt 
steeds te vroeg.

Banale (het). Datgene waaraan wij achteloos 
zouden voorbijgaan als we er niet op zouden 
worden geattendeerd door de kunstenaar. Dient 
evenwel te worden gesublimeerd. “Hij kijkt 
rond en zoomt in op de banaliteit die paradoxaal 
genoeg sublieme momenten oplevert. "

Barokke (het). Sinds het postmodernisme weer 
toegelaten.

Barometer. “Kunst is de kostbare barometer 
die de veranderingen in de wereld in de kiem 
registreert en de geest van een maatschappij 
blootlegt. ”

Bedacht. “Hij wilde loskomen van een te 
calculerende manier van werken. ”

Bedrijfsleven. Alles wat over de kunst kan 
worden gesteld, gaat grosso modo ook op voor 
de wereld van het bedrijfsleven (en vice versa).

Beeld. ( 1 ) Het beeld is pure verschijning. Daar
achter is er niets. Het beeld wil niet verwijzen 
naar een diepere realiteit daarachter. (2) Het 
beeld stelt zichzelf in vraag. (3) Illustreert de 
tekst niet, maar plaatst er zich naast.

Beeldcultuur. Labyrintisch, niet te overzien. 
“Het principe van de snelle, prikkelende beeld- 
consumptie blijft niet beperkt tot het zapmedium 
televisie. ” We hebben een zenuwachtige honger 
naar alsmaar nieuwe beeldinformatie.

Beeldhouwer. Moet de confrontatie aangaan 
met de erfenis van Michelangelo, Rodin en 
Brancusi.

Beeldinflatie. Synoniem van ‘beeldvervuiling’. 
“We leven in een mediummaatschappij. ”

Begrip. Kunst kan nooit volledig begrepen wor
den. “Het kunstwerk verzet zich tegen een alge
hele opslokking in het cogito. ”

Beklijven. Wat een goed kunstwerk doet. “De 
dingen van kunstenaar x beklijven. ”

Belangstelling. Breed.

Belangwekkend. Wordt gehanteerd in een po
ging om komaf te maken met nietszeggende 
kwaliteiten als ‘goed’ en ‘belangrijk’. “Hetfes- 
tivalpresenteerttienbelangwekkendeproducties 
van het cf gelopen seizoen. ”

Belerend. Wie belerend is, doet afbreuk aan de 
veelgelaagdheid en de meerzinnigheid van zijn 

werk. “Ze maakt hiermee een statement zonder 
conclusies te poneren of als kunstenaar be
lerend te willen zijn. ”

Belgisch. (1) Middelmatig. (2) Surrealistisch: 
alles kan, alles is mogelijk. Het land van Ensor, 
Magritte en Broodthaers.

Betekenis. Is altijd een mogelijke betekenis. 
Verdwijnt zelfs vaak in de kunst. “De werken 
schijnen zich op de rand te begeven van een 
mogelijke desintegratie van vorm en betekenis. "

Betekenis (in kunsthistorisch perspectief). 
Nietvoorelkekunstenaarweggelegd. “Menkan 
zijn werk niet meer wegdenken binnen de ont
wikkeling van de kunst. ”

BETEKENISLOOSHEID. Heeft zin.

Bevreemding. Kunstwerken wekken bevreem
ding, maar nodigen uit tot een intensere kijk op 
wat op het eerste gezicht als triviaal werd be
stempeld. “Zijn werk is bevreemdend en ver
vreemdend en gaat een dialoog aan met de 
waarneming. ”

Beweging. Beweeglijkheid. Mentale kwaliteit, 
vereist voor het maken van, en kijken naar kunst.

“Ze behoudt een permanent gevoel van bewe
ging. ” — “De verandering is ook deel van het 
lichaam van het museum zelf, met een verzame
ling die voortdurend zijn randen aftast, die 
ervaringen opdoet door een permanente bewe
ging.”
Bezoeker. (1) Hem wordt niet de ruimte ge
gund om afstand te nemen en even na te denken. 
(2) Hij wordt aangezet tot nadenken. (3) Schrijf 
‘de bezoeker’ als je eigenlijk gewoon ‘ik’ be
doelt

Biënnales. Achteihaaldeformule. Schatplichtig 
aan de 19de-eeuwse nationalistische ideologie. 
Voomamelijkgewijdaan geconsacreerde kunst. 
“De sclerose van de Biënnale van Venetië heeft 
te maken met het 19de-eeuwse korset van natio
nale paviljoenen. "

Binnen. Er wordt een relatie gelegd met buiten, 
zie ook Buiten.

BLIK. Doordringend. Obsceen. Steeds aan een 
lichaam gebonden.

Breed. “Maatschappelijke vraagstukken vra
gen een brede benadering, een meertalige aan
pak. ” Zie ook Belangstelling. '

Brussel. Een bruisende multiculturele 
smeltkroes, waarin het Vlaams Blok nooit echt 
wortel kan schieten. Noem de koppositie van 
Johan Demol in de rangorde van voorkeur
stemmen een nederlaag. “Het gebrek aan orde 
en overzicht in de Europese hoofdstad is on
weerstaanbaar een ongelooflijke bron van in
spiratie. “Het taalprobleem in Brussel is juist 
een verrijking omdat de complexe veeltaligheid 
recht evenredig is met de kleurrijke taligheid 
binnen het Brusselse culturele veld. " Buiten
landse kunstenaars vestigen zich massaal in 
Brussel en voelen er zich meteen thuis.

Buiten. Er wordt een relatie gelegd met binnen, 
zie ook Binnen.

Burgerlijk. Zelfgenoegzaam. Moet aan de kaak 
gesteld warden.

Catalogus. Kan steeds worden gelezen in een 
eigen gekozen volgorde. “Elkekunstenaarheeft 
er zijn eigen ruimte gekregen. "

Celebratie. Het is van belang dat elke tentoon
stelling eraan ontsnapt “Het opzet ervan wei
gert de celebrering van werken, ook als ze hun 
relevantie reeds hebben bewezen. ”

Centrum. Oninteressante plek. De plaats van de 
macht en het gesjoemel.

Cliché. Gebruik een cliché met lucide ironie.

Commissie. Nooitvrij van belangenvermenging.

Communicatie. Waartoe de mens niet in staat is. 
Schiet altijd tekort

COMPLEXTTEIT. “Het is de ingesteldheid van 
mentale openheid die de complexiteit van het 
bestaan bevraagt en er de consequenties van 
aanvaardt.”

Confrontatie. Het doel van de kunst, zie ook 
Interactie. Kunst moet bevragen, uitdagen, ver
rassen. “Hij plaatst beelden en motieven uit de 
televisie- en tijdschriftenwereld op een confron
terende manier naast elkaar. ” - “Ze confron
teert ons met de grenzen van het zijn en de 
onzekerheid van het leven. ” Heeft vaak betrek
king op zaken die we vergeten of verdrongen 
hebben. “Door de dingen die we tonen cf creë
ren, komt hoe danookeenbepaalde atavistische 
herinnering ofhandeling naar boven, dingen die 
we vergeten zijn uit lang vervlogen tijden, en 
waar we de toeschouwer terug mee willen con
fronteren. ”

Connotaties. Zijn dubbelzinnig.

Consumptie. Verwerpelijk, zie ook Amerikani
sering. Kunst is meer dan consumptie. “Voor 
ons is kunst meer dan een consumptie-artikel. 
De manier waarop wij met leem werken is bijna 
iets spiritueels. ”

Contaminatie. Wenselijk.

Context. (1) Een kunstwerk wordt altijd ge
dacht vanuit de situering in een context - de 
kunstenaar verliest daarbij echter nooit zijn on-
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afhankelijkheid. “De presentatie en de installa
tie van hetwerk resulteert steeds in een persoon
lijke dialoog met de omgeving. ” - “Binnen een 
nieuwe context krijgen de kunstwerken een an
dere betekenis. ” - “De synesthesie tussen kunst 
en context was een vertrekpunt voor de curato
ren. ” (2) Elke kunst heeft recht op een context 
die haar eigenheid respecteert. “Men kan slechts 
een plaats zoeken waar ze alleen kunnen zijn om 
in hun eigen ruimte te bestaan. "

Conventies. Moeten worden doorbroken. “7e 
beuken tegen de rand van de conventionele 
ervaringswereld, met het oog op de creatie van 
een nieuwe werkelijkheid. ”

Cross-over. Gewaagde overschrijding van de 
grenzen tussen stijlen, genres en media. Levert 
onvermijdelijk boeiende resultaten op.

Culturele ambassadeurs. Verkeren in een 
dubbelzinnige situatie.

Cultuur. Wezenlijk voor de mens. Geeft bete
kenis. Te omschrijven door te koppelen aan 
‘natuur’.

Curator. (1) Hem verwijten dat hij kunstwer
ken ondergeschikt maakt aan zijn eigen concept 
Waant zichzelf kunstenaar of vindt zichzelf 
belangrijker dan de kunstenaars. (2) Begeleidt 
kunstenaars per GSM. Arriveert pas tijdens de 
vernissage.

Cyberspace. (1) Plaats van ongekende moge
lijkheden. (2) Natuurlijke biotoop van bleke 
jongens met brillen, die hier plotseling moeite
loos kunnen wat ze in het echte leven niet 
vermogen.

Cynisch. (1) De kunstkritiek. (2) De kunst
wereld.

Debat. Zeggen dat er weer niets gezegd werd.

Decoratief. Weinig vleiende omschrijving. 
“Zijn huidige toepassingen komen veeleer over 
als decoratieve en spitsvondige spielereien. ”

DEFINITIE. Te ontwijken. Verraad aan de wezen
lijke complexiteit en beweeglijkheid van kunst 
en leven. “Hun kunst laat zich als een aanwezig
heid voelen, doch een aanwezigheid die gemak
kelijke definities ontwijkt. "

Denkproces. Open.

Design. Stel de vraagof design ookkunstkanzijn.

Designer. Scheldwoord voor kunstenaar.

Desoriënterend. Doelstelling van de activitei
ten van een kunstenaaroftentoonstellingsmaker. 
“De ruimtelijke perceptie van de toeschouwer 
wordt verstoord en leidt tot desoriëntatie. ”

Dialoog. Constructief.

Dichter. Onze wereld kan niet zonder.

Discipline Nooit binnen de grenzen ervan blij
ven. . .de vertaalbaarheid van dans naar an
dere disciplines (en vice versa) onderzoeken”.

Discours. Toegelaten, mits de kunst niet enkel 
als illustratie fungeert. “Kunst wordt er niet 
gepresenteerd als illustratie van een bepaald 
discours. ”

Distantie. Een vereiste, op straffe van naïviteit. 
Product van een ironisch bewustzijn. “Alleen al 
doordat hij de groteske komedie van onze beeld
cultuur schilderend representeert, last hij daar
tegenover een zekere distantie in, een distantie 
die soms melancholisch is, soms kritisch, maar 
altijd ironisch. "

Diversiteit. Synoniemen: veelheid, plurifor
miteit. “Een veelheid van onderscheiden, van 
verbanden en denkmogelijkheden, ” — “In dit 
museum is niet één maar zijn .vele verhalen 
present. ”

Doelgroep. Afgebakend geheel van personen 
op basis van geslacht, leeftijd, lifestyle. Wordt 
begiftigd met een wil, die bovendien wet is. 
“Laat eerst de doelgroep maar oordelen! ” Of: 
“In ieder geval, de doelgroep kon het wel prui
men!”

Doelstelling. Leg de lat niet te hoog: “We 
willen geen pasklare antwoorden geven maar 
wel een precedent scheppen".

Dogmatisch, “...hun foto’s zijn helemaal niet 
bepaald door een mooi af gelijnd conceptueel of 
dogmatisch gekruid recept waarvan niet kan 
worden afgeweken. "

Doodgewone (het). “Inhetdoodgewonewordt 
het bijzondere, het verrassende, het opvallende, 
het storende en het intrigerende getoond. ”

Drempels. Moeten worden verlaagd.

Dwingen. Wat kunstwerken doen. “Ze schept 
objecten, structuren en installaties die haarzelf 
en de toeschouwer dwingen zich los te maken uit 
een vertrouwde werkelijkheid waarin we ons al 
te lang kritiekloos hebben gevestigd. ” - “Haar 
projecten dwingen ons het louter retinale kijkge
drag te doorbreken. ”

Dynamiek. Is complex.

Economie. Er is een absoluut geloof in de 
economische vooruitgang. “Vroegerknieldemen 

2 voor God, nu voor de economie. ” Het slachtof

fer van deze ontwikkeling is de kunst. Zie ook 
Markt.

Economie (en kunst). Kunnen en moeten el
kaar bevruchten. “Hetideewaseenapartforum 
te creëren, waar bedrijfsleiders en ondernemers 
elkaar inen rondhetmuseumkunnenpntmoeten 
met defocus op hedendaagse kunst. ”

Eenduidig. Slecht. “Sommige werken brengen 
vrij eenduidige relaties tot stand met de omge
ving. ”

Effect. Vluchtig, steriel of gemakkelijk. “Veel 
kunst mikt nauwelijks verder dan het vluchtige 
effect. ” - “Veel presentaties mikken op snel 
effect, een kort moment van verbazing. Ze zijn 
meteen weer vergeten. ” — “Het hol effectenspel 
van kunstenaar x ontgoochelt. ”

Efficiëntie. Op elk vlak aan te moedigen, be
halve op het terrein van de kunst.

Eigenzinnig. “De werken van kunstenaar x 
verhouden zich op een zeer eigenzinnige manier 
ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de 
wereld ” Synoniem van origineel, eigengereid, 
uitzonderlijk.

Einzelganger. Krachtige persoonlijkheid. Ei
genzinnige kunstenaar.

Emotie. “Zonder gevoelens geenkunst. “Uit 
boomstammen weet hij, enkel door middel van 
een kettingzaag, zijn emoties te vertalen in stille 
maar krachtige sculpturen. ”

Energie. Is in kunst aan het werk. Instellingen 
voor hedendaagse kunst moeten er ontvankelijk 
voor zijn. “De werken en hun gedrag zijn de 
energie van waaruit het museum kan groeien. ” 
Gebruik de term ook voor allerlei onstuimige 
vormen van schilderkunst. “Een krachtig 
geritmeerde bundel picturale energie. ”

Entertainment. Naam voor oppervlakkig, 
consumptievriendelijk kunstspektakel, of voor 
kunst die oppervlakkig is, te weinig diepgang 
vertoont. “In zijn oeuvre blijft alles te veel 
haperen in het schone, als een aanlokkelijke 
verpakking waarin kunst een soort entertain
ments- of amusementsfunctie uitoefent. ”

Ervaring. “Kunst moet je ervaren zonder je al 
te veel vragen te stellen. ” Kunst moet worden 
opgezogen. “Maar eigenlijk wordt dat soort 
achtergrondinformatiebijnaoverbodig. Gewoon 
kijken en ervaren. ”

Esthetisch. Potentieel gevaar. Zeggen dat de 
kunstenaar in het louter esthetische is blijven 
steken, of net niet. “De beelden overtreffen het 
stadium van het mooie plaatje en geven onder
huids genoeg stof tot nadenken. ”

Ethiek. Noodzakelijk ingrediënt voor wie niet 
in formalisme wil verglijden. “Esthetiek is bij 
hem nooit los te koppelen van ethiek Dat be
hoedt hem voor een puur esthetisch forma
lisme."

Eurocentrisme. Misplaatst.

Europa. (1) Is gelijk aan Brussel. Abstract, 
afstandelijk, bureaucratisch, corrupt. “Mist elke 
grondslag voor identiteit.” (2) “Een van de 
sterkste troeven van Europa is ongetwijfeld het 
rijke en zeer verscheiden cultuurgoed ”

Existentieel. Geeft kunst haar geladenheid. 
“Het water vloeit uit het beeld en wordt op die 
wijze voer voor dramatisch-existentiële bijge
dachten. " - “Kunst die ons haast uitsluitend 
door de keuze van de beelden dwingt om de 
existentiële afgrond van het bestaan onder ogen 
te zien. ”

Exponent. Zie ook Vertegenwoordiger.

Fabre, Jan. Self-made uomo universale.

Fascineren. Wat goede kunst doet. “Het is 
kunst die zich nooit helemaal laat doorgronden 
en om die reden fascineert... ”

Feeling. Synoniem: gevoel. Je hebt het of je 
hebt het niet. “Een groot gevoel voor textuur, 
kleuren materie doordringthetwerkvan kunste
naar x”

Finaliteit (van de kunst). “Kunst heeft geen 
finaliteit buiten haar eigen moment. ”

Flux. "Een voortdurende toestand van flux 
vormt de conditie van het leven, van de kunst en 
van de kunstenaar. ”

Fotografie. (1) Zet de tijd stil. Kan de werke- 
lijkheid vatten. (2) Discipline die gedefinieerd 
kan worden in termen van punctum en studium. 
Haar relatie met de werkelijkheid is fundamen
teel ambigu. (3) Is uitgangspunt of hulpmiddel 
van de schilderkunst, of is zelf schilderkunst 
“De fotografie van kunstenaar x toont zich als 
monumentale schilderkunst met ingehouden of 
openlijke sculpturale kwaliteiten. " - “Kunste
naar x neemt foto’s van ruimten, maar is geen 
fotograaf, wel ienwnd die gefascineerd is door 
de waarneming als ervaringsproces. ”

Fragmentatie. Versnippering. De wereld kan 
enkel nog gefragmenteerd worden weergegeven.

Galerie. White cube.

Galerist. (1) Buit kunstenaars uit. Wanbetaler. 
(2) Sommige galeristen hebben ook een visie. 

Zeggen dat de galerist het durft op te nemen voor 
jonge en minder bekende kunstenaars. Erop 
wijzen dat dit een prijzenswaardige zeldzaam
heid is. “Galeriste a is naast galeriste b en de 
galeristen c één van de weinigen in ons land die 
op een trouwe en doordachte manier de (jonge) 
generatie kunstenaars volgt en verdedigt. ”

Gebruiksvoorwerpen. Kunnen worden geïn
corporeerd in een kunstwerk, en krijgen daar
door een nieuwe betekenis.

Gedateerd. “Hoe eigentijdser iets vandaag is, 
des te oubolliger is het morgen. ”

Gedurfd. Zeer verdienstelijk. “Een intelligent 
kunstenaar die vaak gedurfde schilderkunstige 
oplossingen aanvoert voor complexe proble
men van beeldcompositie. ”

Geheel. Is meer dan de som van de delen.

Geheim. “De werken houden zich op in hun 
eigen ik, in de ongereptheid van hun eigen 
zijnstoestand, in geheime codes. ”

Gelaagd. Goede kunst, in het bijzonder schil
derkunst, is gelaagd. Spreek over de ‘verschil
lende betekenislagen’ van een kunstwerk. “Hij 
noemt ze totaalinstallaties omdat ze precies zo 
gelaagd en veelomvattend zijn.” - “Tentoon- 
stellingxiseenmogelijkheidommetgelaagdheid 
uiteenlopende richtingen uit te gaan. ”

Geld. Er is nooit genoeg geld voor kunst. ‘ ‘ Voor 
kunst en kunstenaars moeten zoveel mogelijk 
middelen gemobiliseerd worden. ”

Gender. Zie Identttett (seksueel).

Genie. (1) Status die slechts weinigen is gege
ven. (2) Een fictie. “De geniale kunstenaar 
bleek een mythe. ” Stel de retorische vraag: genie 
of bedrieger?

Gesloten. Hermetisch. Maakt kunst moeilijk 
toegankelijk, maar geeft ze soms een raadsel
achtige kwaliteit “Hun verschijning is gesloten 
en onaantastbaar. Dat moet de kunst zijn. ”

Gestueel. “Kunstenaar x reduceert het schil
deren tot de handeling zelf. ”

Gevaar. Gaat vaak gepaard met schoonheid. 
“.. .als beschouwt hij gevaar als een noodzake
lijke voorwaarde voor het creëren van schoon
heid.”

Gevoeligheid. Synoniem: sensibiliteit. Vage 
kwaliteit, niettemin onmisbaar. “Maar we wil
den de gevoeligheid en de kwetsbaarheid, be
houden. ” - “Materiële gevoeligheid. " — “Poë
tische sensibiliteit. ”

Gezicht (op het eerste). “Haarfigurenzijnop 
het eerste gezicht bedrieglijk aards en eenvou
dig. ” - “Op het eerste gezicht ogen de geëxpo
seerde schilderijen realistisch en eenvoudig. ” - 
“Vluchtige en op het eerste gezicht banale mo
menten. ”

Globalisering. Gevaarlijke tendens, leidt tot 
culturele vervlakking. Zorgt ervoor dat het kapi
taal wereldwijd vrij circuleert en dat de natie- 
staten uiteenvallen.

Glocaal. Zeg: the glocal. Kan enkel in het 
Engels worden omschreven.

Grens. Moet worden afgetast, doorbroken, ver
legd, of vervaagt vanzelf. Voorwerp van artis
tiek onderzoek “Kunst doet grenzen verva
gen. ” - “De grenzen tussen fotografie en film 
vervagen. ” - “Daarbij worden de grenzen tus
sen realiteit en illusie doorbroken." - “Hij 
onderzoekt de grenzen tussen geest en 
materialiteit, tussen goed en kwaad, leven en 
dood “Het project tracht de relatie te onder
zoeken en te activeren tussen kunst, techniek, 
technologie en wetenschap. " — “Men gaat een 
zomer lang op zóek naaf het grensgebied tussen 
poëzie en beeldende kunst. ”

Haast. “De vijand van de kunst. ”

Handtekening. Kunstwerken ontlenen hun 
waarde aan de handtekening van hun maker.

Hedendaagse (kunst). ( 1 ) De Schone Kunsten 
van morgen. (2) “Wil hedendaagse kunst nog 
opgemerktworden, danmoetzeeenhalvekoeop 
formol zetten of zich verpakken in schreeuwerig 
entertainment. ” — “Als de rook op het slagveld 
van de actualiteit is verdwenen, blijken de ran
gen stevig uit gedund Wie of wat slechts dankzij 
demode, tijdgeest ofstructuur ophefmaakte, is 
er van tussen. De volgende generaties, niet in 
staat tot een klaar en objectief oordeel over de 
eigentijdse kunst, voltrekken genadeloos juist 
het lot van de voorgaande. ”

Herhaling. ( 1 ) Bron van vernieuwing. (2) Einde 
van de vernieuwing. “Als je almaar bezig bent 
met terug te grijpen op wat je hebt gedaan, om 
daar grip op te krijgen, dan verlies je heel veel 
van je openheid. Omdat het dan allemaal 
dichtslibt, en theorie wordt. ”

Herinnering. “Ik schilder niet de beelden zelf, 
maar de herinnering daaraan. ”^.“Hij heeft het 
beeld opgeslagen inzijnonderbewustzijn, waar
uit het op een dag losgemaakt wordt. ”

Heterogeniteit. Werkt verwarrend, maakt ons 
onzeker. “Velen wisten zich geen raad met de 
radicale nevenschikking van de heterogene 

beeldelementen waaruit al zijn werken zijn op
gebouwd. ”

Hiërarchisch. Verwerpelijk. “Je gebruikt de 
beelden zonder hiërarchie. ” — “Het is interes
sant dat deze tentoonstelling onhiërarchisch is 
samengesteld. “Het museum bevrijdt zich zo 
van de vorderingen van commerciële en cultu
relepatronen die hiërarchische kaders zoeken. ”

High culture (ook: high brow). Geheel van 
culturele uitingen die veel subsidies vereisen en te 
enen male een band missen met het vermaak voor 
gewone mensen, de zogenaamde low culture. 
Zuiver gebruik van het woord houdt een veroor
deling in. “Radioprogramma x begon de laatste 
tijd een beetje te veel high culture te worden. ” Is 
echter onontbeerlijk in kleine dosissen, om te 
worden toegevoegd aan de low culture.

Hitler, Adolf. (1) “Als de Weense academie 
Hitler als kunstenaar geaccepteerd had, zou de 
wereld misschien een groot onheil bespaard 
gebleven zijn. ” (2) “In al zijn absurditeit kun je 
zeggen datHitler.de wereld als een kunstenaar 
heeft willen vormgeven. ”

Hoet, Jan. ( 1 ) “Zijn ongebreidelde geloof in de 
kunst en zijn entliousiasme werken aansteke
lijk ” (2) Een gevaarlijke gek.

Hokjes. Hokjesmentaliteit, bekrompenheid. 
Spreek over kunst die zich weinig gelegen laat 
aan hokjes.

Holisme. Positief. “Voor een holistische aanpak 
kunnen kunstwerken als referenties dienen. ”

Houding. Wijze waarop de kunstenaar in de 
wereld staat. Waarin men zich kan herkennen. 
“Kunst (kan) houdingen aanbrengen. Mes
scherpe houdingen, haarfijne houdingen. "

Humor. In de kunst moet hij altijd lucide zijn.

HYBRiDiTErr.Belangrijkekwaliteit. “Hierheerst 
een hybride tijd die verschillende eigenschap
pen heeft en in zichzelf niet identiek is. ”

Idealen. & zijn er geen meer. “De idealen zijn 
voorgoed gesneuveld en wellicht ook een beetje 
het gevoel voor kwaliteit. ”

Identiteit. Wordt geconstrueerd. “.. .een poë
tische restauratie van een verbrokkeld en ver
deeld zelf.” -, “De individuele constructie van 
identiteit heeft de plaats van de biologische 
sekse als dominerende identiteitsbepalende fac
tor ingenomen. " — “De reconstructie van de 
vrouwelijke identiteit is in volle gang. ”

Identiteit(seksueel). “Genderentransgender, 
queer en post-queer markeren het nieuwe scala 
aan visies op seksuelejdentiteit aan het eind van 
dit millennium. ’

Idioom. Moet persoonlijk zijn, “...kunstenaars 
die, hoewel evenzeer in de tijdstroom blijvend, 
een hoogsteigen idioom ontwikkelen dat tot diep 
in het buitenland gezien en gesmaakt wordt. ”

INFORMATIE. Altijdte veel. “Hijlegtdevingerop 
de wonde van onze post-industriële samenle
ving: het overaanbod aan gedrukte informatie 
waarin de essentie steeds meer zoek raakt. ”

INHOUD. “Zijn werk is dus bevrijd van elke 
inhoudelijke ballast en staat helemaal ten dien- 
stevandevorm, “De essentie vandit ‘oeuvre' 
moet men niet zoeken in de ‘inhoud’: deze 
schilderkunst beeldt niets of, betekent niets (is 
geen drager van welk concept dan ook), drukt 
niets uit (wil niet expressief zijn). ”

In situ. Het atelier van de hedendaagse kunste
naar.

Instellingen (culturele). Hebben een risico
loze profilering.

Intellectueel (de). Wereldvreemd, impotent, 
narcistisch. Verzet bergen werk terwijl hij zich
zelf bevredigt.

Interactie. Het doel van de kunst (zie ook 
Confrontatié). Interactie tussen kunst en stad, 
tussen óude kunst en nieuwe kunst, tussen kunst 
en leven.

Interactieve (het). Garandeert de betrokken
heid.

Interessant. Beheerste manier om de kwaliteit 
van kunst aan te duiden. “Het is wel jammer dat 
het Belgischepubliek hier geen kennis kan maken 
met haar ongemeen interessante sculpturen, "

Internet. ( 1 ) Nog nooit was de intersubjectieve 
communicatie zo schraal als sedert het moment 
dat de informatie- en communicatiesnelwegen 
in gebruik werden genomen. (2) Er niet te veel 
meer van verwachten, nu het compleet in han
den is van het wereldkapitalisme.

lNTERPRETATiE.Nooitsluitendofdefinitief. Kunst 
is voor verschillende interpretaties vatbaar.

Interview. (1) Voor de kunstenaar: ereenhekel 
aan hebben. Voor de criticus: er dankbaar uit 
citeren. (2) Voor de interviewer: assertief zijn, 
zoveel mogelijk de geïnterviewde onderbreken. 
Voor de geïnterviewde: achteraf zeggen dat het 
interview een dwaze formule is.

Intimiteit. Contact tussen kunst en toeschou
wer bij kleinschalige evenementen (zie ook 
KLEINSCHAUGHEiri).

datHitler.de


Ironie. Typisch voor kunst uit het postmoderne 
tijdvak. Vaak onderhuids en dubbel. “Onder
huidse, ironische of poëtische trekjes. ” - “Iro
nisch en dubbelzinnig. ”

Ismen. Zijn verwerpelijk. Gebruik nooit -ismen. 
“Naarmate hij ouder werd, liét kunstenaar x 
minder en minder -ismen doorschemeren. ”

Jonge (kunstenaar). Moet worden verdedigd. 
“Dat de conservatieve Tate jonge kunstenaars 
een publiek forum wil bieden, kan alleen maar 
worden toegejuicht. ”

Jongeren. Moeten erbij worden betrokken.

Jury. Onafhankelijk. Staat voor een moeilijke, 
zoniet onmogelijke opdracht. Wijzen op haar 
onevenwichtige samenstelling.

Kenners. Kleine groep bevoorrechten die mo
gen oordelen. “Het uitgesproken oordeel van 
een kunstkenner ontleent zijn kracht aan de 
reputatie van de beoordelaar, maar nog veel 
meer aan de macht verbonden met de plaats die 
betreffende inneemt binnen de instituten van de 
kunst. ”

Kennis. Verstikkend. Wringt de ervaring de nek 
om. “Kennis belemmert niet zelden onze blik op 
de werkelijkheid. ”

Kijkcijfers. Er met overduidelijke tegenzin 
rekening mee houden.

Kijken. Beter dan verklaren. “Ik wil liever 
kijken dan verklaren. ”

Kind. Fris, onschuldig. “Zalig zij die het leven 
bekijken door de ogen van een kind. ”

Kinderen. Moet naar geluisterd worden. Moe
ten inspraak krijgen.

Kitsch. Stelde retorische vraag: kunstofkitsch?

Kleinschaligheid. Antwoord op deze tijden 
van massaspektakel.

Kunst. (1) Belangeloos. (2) Houdt de wereld 
een spiegel voor. “Kunst biedt een andere kijkop 
de schijnbaar bekende wereld. " - “'Ware kunst 
is agressief. " (3) “Kunst is wat we niet weten, 
waaroverwe vragen stellen en waarin we gehei
men laten bestaan. " (4) Helend. “Kunst trans
formeert het schrikwekkende van het bestaan. ”

Kunstcriticus. ( 1 ) Mislukt kunstenaar. (2) Denkt 
niet vanuit de praktijk van het maken van kunst, 
maar vanuit de kunstwereld, meer bepaald vanuit 
zijn plaats of status in de kunstwereld.

Kunstenaar. ( 1 ) Fundamenteel onbegrepen in
dividu. (2) “De kunstenaar formuleert ideeën 
over de onzekerheid en de hoop van de wereld ” 
- “Hij duidt aan, stelt in vraag en legt de vinger 
opdewonde,troostendmaartegelijkertijdkWet- 
send. “—“Dekunstenaarwerktvanuitpijn, walg 
en verzet om het valse kleinburgerlijke bewust
zijn te doorbreken. ” (3) De kunstenaar moet het 
doen met zichzelf, zijn hand, palet en penseel. 
Hij is een zoeker. Hij moet ‘iets’ uit ‘niets’ 
voortbrengen. (4) Niemand voelt zo intens als de 
kunstenaar. Niemand neemt zo alert waar.

Kunstgewoel. Te mijden als de pest, vooral 
door de kunstenaar.

Kunstgeschiedenis. Haar normen deugen niet.

Kunsthistoricus. Stoffig figuur. Legt zich toe 
op een klinische vergelijking en ontleding van 
kunstwerken. Begrijpt in wezen niets van kunst.

Kunstmarkt. Lucratief. Weerzinwekkend.

Kunstwereld. De wereld van de kunst die met 
de kunst echter niets te maken heeft. Incestueus 
en steriel. “Hij staat uiterst kritisch tegenoverde 
kunstwereld waarin hij zelffunctioneert en wor
stelt met de onmogelijkheid om als kunstenaar 
eén subversieve positie in te nemen: elke radi
cale impuls wordt door het establishment bij 
voorbaat ingehaald en geneutraliseerd. ”

Kunstwerk. (1) Venster op de wereld. (2) Een 
lichaam. (3) Stelt vragen, wil geen antwoorden 
geven. (4)Eenlesinlevenswijsheid. “Hetkunst- 
werk functioneert als een soort los-makende 
ervaring die het contact met de herinnering aan 
een paar levenswijsheden tot stand brengt. ” (5) 
“Het kunstwerk is kunst omdat het tot de kunst
wereld behoort. ”

Kwaliteit. De norm (voor de selectie van kun
stenaars en kunstwerken). Wordt in een oogop
slag herkend. Proberen te meten. “Artistieke 
kwaliteit kun je niet in onderdelen uiteen pulken 
en benoemen. ” - “Een kunstwerk grijpt je aan 
of niet. ”

KWETSBAARHEID. Broosheid. Menselijke kwali
teit, komt veel voor in werk dat mensen afbeeldt. 
“We wilden ook alleen maar een individu, een 

persoon, dat gifmeer kwetsbaarheid ”

Laboratorium. Alternatief voor het museum. 
“Een vrije ruimte die regels in vraag stelt en ons 
erover doet nadenken. ” Klein, flexibel initiatief 
waarin vooral wordt gezocht naar voorlopige 
vaststellingen.

Langzaam. “Een van de belangrijkste ontwik
kelingen van de laatste tijd is de belangstelling 
voor het langzame. “In de beeldende kunst is 
er duidelijk behoefte aan een langzamer kijken 
en grondiger ervaren. ” Zie ook Haast.

Lectuur. Wat de toeschouwer met beelden 
doet.

Leegte. (1) Wat onze postmoderne tijden in de 
greep houdt (2) Scheppende kracht.

Leven. Proberen te laten samenvallen met de 
kunst. “Met zijn kunst knoopt de kunstenaar 
directe contactenaanmet  het leven. “Vlinder- 
verzamelingen zijn dood, kunst bevindt zich in 
het leven. ”

Lichaam (het menseluke). Moet in de repre
sentatie een krachtdadige ontmenselijking on
dergaan. “Een rauwe enobsessievemaartevens 
integere en poëtische verkenning van het 
lichaam. ” -“Het leven, universeelverankerdin 
het sublieme mysterie van het lichaam. ”

Locatie. Elke locatie is tegelijkertijd richting
gevend en limiterend. “Elk van deze ruimten 
draagt haar eigen geschiedenis mee. ”

Maatschappelijke relevantie. Moet worden 
beoogd. “Wanneer kunst niet langer doel maar 
middel is, kan haar sociale betekenis toene
men.”

Maatschappij. “Kunstwerken vormen de af
spiegeling van de maatschappij waarin kunste
naars leven, enplaatsen vraagtekens bij wat zich 
in die maatschappij af speelt. ”

Maatschappijkritiek. “Niets werkt zo op de 
lachspieren vandaag als maatschappijkritische 
kunst. “Kunst vanuit een kritisch maatschap
pelijk oogpunt maken is een riskante onderne
ming temeer omdat kunst niet de dwang ver
draagt van de actualiteit. ”

MAINSTREAM. Hetniet-afwijkende. Gebruik van 
de term houdt een depreciatie in. “Vijftien jaar 
geleden was kunstenaar x nog ok, nu is hij 
mainstream. ” Kan uitzonderlijk ook als provo
catie worden gebruikt “Withney Houston is zo 
lekker mainstream. ”

Maken (van een kunstwerk). Het maken van 
een kunstwerk is een bevalling. Het kunstwerk 
is dus het bloedeigen kind van de kunstenaar.

Marchand. Galerist.

Marge. Periferie. Interessante plek. “Het artis
tieke leven in de marge is een boeiend feno
meen. ” Noodzakelijke plek om vanuit te opere
ren. “Vanuit de marge kan de kunstenares be
paalde aspecten aan het licht brengen, onopval
lende en onmogelijk onder woorden te brengen 
gebieden. ”

Markt. Ideologie die alles beheerst. “Hij 
deconstrueert het spanningsveldtussende zoge
naamde logica van de markt enerzijds en de 
ware noden van de mens anderzijds. " — “In de 
jaren ’90 bleef de markt over als enige ideolo- 
gie^^‘Inmiddels wordt bijna alles beschouwd 
als handelswaar. ”

Massacultuur. Gestandaardiseerde cultuur 
voor mensen zonder smaak. Maak gebruik van 
de prefixen ‘Mc-’ of ‘Disney-’.

Massamedia. Pure brainwashing. Ontmenselijkt. 
“De snelheid van de media is in staat om de 
kijker te herleiden tot een passif lijdend voor
werp. "

Materie. Waarmee de kunstenaar een gevecht 
levert. Dient te worden getranscendeerd. “De 
uiterste transcendentie van de materie tot een 
sterk vibrerende corona, is hier bereikt. ”

Medium. “Kunstenaars richten zich niet langer 
op de essentie van een medium. ” De grenzen 
vervloeien. “Bij kunstenaar xontstaat met mini
male middelen een sculpturalisatie van de schil
derkunst. ”

Mens. (1) Van hem moet een onflatteus beeld 
worden opgehangen. (2) Tonen in zijn 
kwetsbaarheid.

Mode. (1) Er niet aan mee doen. (2) Zich 
af vragen of het kunst is (zie ook Design).

Mogelijke (het). Waarover het in de kunst 
gaat.

Moralisme. Moet worden vermeden.

MTV. Ensceneert de vernietiging van beelden. 
“Door de opeenstapeling en de montage vreet 
hetenebeeldhetandereop. ’’OpMTV duurteen 
seconde zonder beeld of geluid een eeuwigheid.

MUHKA. Renault-garage. Wit kunstpaleis. 
Museum zonder parcours.

Multicultureel. Nastrevenswaardig. “Zijn 
multiculturelewerkwijzevormteentegengifvoor 
een misplaatst eurocentrisme en het westers 
superioriteitsdenken. ”

Multimediaal. Wijst op de aanwezigheid van 
video. Synoniem voor hedendaags.

Museum (algemeen). (1) Niet meer van deze 
tijd. Mausoleum, bedoeld om kunst als kunst te 
sacraliseren. Pseudo-religieuze ruimte. Het mu
seum ontdoet de kunst van haar dynamiek. De 
kunst moet uit het museum breken en het mu
seum moet óver zichzelf reflecteren en zichzelf 
in vraag stellen. “We moeten altijd op zoek zijn 
naar strategieën om de kunst te activeren. ” (2) 
Verleent artefacten de status van kunst, legiti
meert artistieke pretenties. “Kunstwerken ontle

nen hun waarde aan het feit dat ze in een museale 
context worden tentoongesteld. ” - “Het mu
seum definieert wat kunst is en wat niet en de 
juistheid van de definitie wordt bevestigd door 
de realiteit van de handelingen die men tentoon
stellen noemt. " (3) Toeristische attractie. “In 
Amerika horen de musea inderdaad al tot de 
belangrijkste toeristische attracties, samen met 
de pretparken. ”

MusEUM(vooRScHONEKuNSiEN).Monolithisch 
en zelfbevestigend. “Een museum voor schone 
kunsten is statisch van aard, het tracht voortdu
rend zichzelf vast te stellen. ”

MUsEUMARCHITECTUUR. Waant zich belangrij- 
ker dan de kunst. Een gevaar voor de kunst, 
behalve als het een constructie op menselijke 
schaal is, of “als het in de schaduw staat van de 
kunst die ertentoongesteldwordt”. Spreek steeds 
over de museumboom.

Mysterie. “Gaat iedere denkbare techniek te 
boven en laat zich niet reduceren.” — “Het 
mysterie is het resultaat van de realiteit van de 
verbeelding en dat is de meest ingrijpende en 
allesomvattende realiteit die er bestaat. ” Zie 
ook Verbeelding.

Natuur. Confronteert de mens met zichzelf. 
“.. .ik denk wel dat de natuur u als mens een 
spiegel voorhoudt: daar zijt ge uit ontstaan, 
daar kunt ge van leren vooral. ” De kunstenaar 
hervindt er zijn rust. “Was het de hervonden 
gemoedsrust in de tot atelier getransformeerde 
schuur in de vrije natuur? ”

Netvlies. Het beeld dat erop gebrand staat, laat 
de kijker niet meer los.

Nieuw. Vandaag nog moeilijk, zoniet onmoge
lijk te verwerven kwaliteit. “De onmogelijkheid 
om een waarlijk nieuw of zelfs puur beeld te 
produceren. ”

Nieuwe media. Stel de vraag naar de gevolgen 
van de nieuwe media en technologieën voor 
onze kijk op de maatschappij, op intermense- 
lijkecommunicatie,optaal,ophetmensbeeld,... 
“De nieuwe media en technologieën hebben 
onze kijkgewoonten drastisch gewijzigd en aan
getast. ’’Doorhunsnelleevolutie zijnde techno
logische media zeer tijdgebonden.

Noodzaak. Probeer nooit kunst te maken zon
der innerlijke noodzaak. Kunst die niet in een 
noodzaak wortelt, is geen kunst. “Watnodigzal 
zijn, zal blijken in de kunst. ” - “Kunst komt niet 
van kunnen maar van moeten.” - “De ge
vraagde kunstenaars zijn noodzakelijkheden 
voor ons, en mogelijkheden die elkaar wellicht 
versterken en aanvullen. "

Oeuvre. Synoniem van ‘artistiekparcours’.Zeg 
dat de kunstenaar gestaag werkt aan een oeuvre 
en dat elk werk (of elke tentoonstelling) een 
consequente stap is in het artistieke parcours van 
de kunstenaar. Een oeuvre geraakt na verloop 
van tijd uitgekristalliseerd (zie ook Uitkristalu- 
seren).

Onafhankelijk. Positie van de kunstenaar.

Onbewuste (het). Creatieve motor van de mo
derne kunstenaar. Gelijkaardige functie vervul
len: het onderbewuste, de droom, de hypnose en 
de waanzin. “De rol van het onbewuste als 
creatieve motor, het belang van mythische en 
primitieve symboliek ”

Ondoordringbaar. Het kunstwerk is ondoor
dringbaar. “De kunstwerken van kunstenaar x 
tonen zich alleen als ondoordringbare 
materialisaties. ”

Ongrijpbaar. “Ongrijpbaar is haar werk als 
een gedachtenstroom ”

Ónmogelijk. “In het besef van wat niet meer 
mogelijk is, ligt de kiem van wat als modem kan 
worden getypeerd. ”

Onstoffelijke. Kan oplichten in de materie.

Onthechting. “Kunst vraagt om onthechting 
en reflectie. ”

Ontmoeting. Wat kunstwerken of media be
ogen. “In een ontmoeting tussen fotografie en 
filmisch beeld...” - “...de ontmoeting tussen 
een voorstel van de kunstenaar en een omge
ving. "

Onverschillig. “Zijnwerkenlatengeenbezoe- 
ker onverschillig. ”

Onverwachte (het). Te vinden in het gekende, 
het gewone, het alledaagse.

Oordeel. Moet worden uitgesteld.

Oostenrijkse (kunst). Kunst van lust en dood, 
eros en thanatos, grootheidswaan en zelfkwel
ling, utopie en machinerie, freudiaanse analyse 
en lichaamscultus.

Open. “Kunst is een open indirecte propositie, ” 
zie ook Voorstel. “Kunstmanifestie x is ‘open 
op alles ’, en dan vooral op jongeren, vrouwen en 
Chinezen. ” — “Daardoor werd de tentoonstel
ling een open vraagstelling naar de mogelijke 
plaatsen van kunst... ”

Openheid. Noodzakelijk bij de productie en 
receptie van kunst. Tevens nodig zijn: geduld, 
tijd, respect en concentratie.

Oppervlakkigheid. Kenmerk van onze tijd. 
“Het is een reis naar het wonderland van de 
persoonlijke ervaring, ver verwijderd van 
de snelle visuele oppervlakkigheid van onze 
tijd. ”

Overgave. “Je kan je alleen maar overgeven 
aanhetwerken zijn oneindige dieptes, die naast 
het opwekken van een lichamelijke ongemak
kelijkheid ook nog eens je geest in verwarring 
brengen. ”

Overstap. Maakt men altijd naar het grote 
publiek, zie ook Publiek.

Overstijgen (van de kunst). Het summum. 
“Deze kunstenaars zijn geselecteerd omdat ze 
de mogelijkheden van kunst overstijgen. "

Paden (platgetreden). Dienen verlaten te wor
den.

Paradox. Slotsom van vele gedachten en 
geschriften over kunst. Zeg bijvoorbeeld: 
“Door de afwezigheid van de mens stelt het 
kunstwerkprecies die mens present. ”Of: “De 
motieven worden én in beeld gebracht én aan 
het oog onttrokken. ” Of: “De kunstwerken 
van kunstenaar x verenigen op een eigenzin
nige wijze een vreemdsoortige aantrekking 
met een recalcitrante afwijzing. ” Of: “Het 
onderwerp is tegelijkertijd aanwezig en afwe
zig, wordt de toeschouwer aangeboden en 
ontnomen. ” Of: “Een schilderij dat cool is, 
maar tegelijk hoogstpersoonlijk ” Of: “De 
schilderijen zijn tegelijkertijd poëtisch en so
lide, dromerig en aards. ”

Participant. Je wordt het soms onverhoeds. 
“Wat ik heel verwonderlijk vond was dat de 
mensen op de ene of andere manier plots 
deelgenoot werden in hetgeen we wilden ver
tellen. .. ”

Passie. Allesverterend.

Pathos. Te vermijden. “Bij kunstenaarxis geen 
spoor te vinden van dramatisch of gratuit pa
thos. ”

Perceptie. ( 1 ) V erloopt niet eenduidig of recht
lijnig. (2) Wordt door de kunst aangescherpt. 
“Het kunstwerk scherpt op een onnavolgbare 
manier onze perceptie aan.” (3) Subtiele kunst 
neemt haar tot thema.

Persoonlijk. “Kunstenaar x is er altijd op uit 
om bestaande beelden en thema’s eerst ofte 
breken, te ontdoen van clichés, van sentimenta
liteit en daarna op een persoonlijke manier te 
herscheppen. ”

Perstekst. Materiaal noot free publicity.

Poëtisch. Van toepassing op zowat alles be
halve gedichten. Synoniem van open, fragiel, 
emotioneel, kwetsbaar, onaangepast, speels. 
Werken met een poëtisch gehalte beklijven. 
“We willen het poëtisch hebben, zodat je eropje 
eigen manier in kan stappen. ” - “Zijn schilde
rijen zijn abstracte poëtische impressies.” - 
“Een poëtisch klein koffertje. ”

Poëzie. “Net als in een gedicht waar twee 
woorden in eikaars nabijheid prachtige poë
tische beelden kunnen opleveren, bezit dit 
kunstwerk een nagenoeg onuitputtelijk 
beeldenreservoir.” — “Religieuze en eroti
sche visioenen, alle bezield met de geest van 
ware poëzie.”

Politiek. (1) Rot (2) Alles is politiek, de kunst 
in het bijzonder.

Portret. Het geloof in de individualiteit ervan 
is aangetast “Zelfs het meest gelijkende portret 
zegt niets van wezenlijk belang over de gepor
tretteerde. ”

Portretschilder. Peilt naar de psychologie 
van zijn modellen. “Hij beschikt over het psy
chologische inzicht om door observatie tot de 
persoonlijkheidskenmerken van zijn modellen 
door te dringen. ”

Postmodernisme. “Het postmoderne motto 
anything goes leidt tot een oogverblindende 
vervlakking. ” - “De crisis van de betekenis in 
de kunst, die aanvangt met het modernisme en 
haar ultieme hoogtepunt kent in het heden
daagse postmodernisme, gaat gepaard met 
een gevoel van verlies. " De Grote Verhalen 
zijn uitverteld. “Het postmoderne deconstruc- 
tiedenken waarin zowat alle zekerheden los
geschroefd werden. ”

Postmodernist. Kunstenaar die tekst-, bouw- 
of beeldelementen uit verschillende stijlen ci
teert, bewerkt en combineert. Cynicus.

Poulain. Een kunstenaar die gepatroneerd wordt 
door Rudi Fuchs.

Praxis. Activiteit van een hedendaags kunste
naar. Spreek over de artistieke praxis of praktijk 
van kunstenaar x.

Première. (1) Er niet meer naartoe gaan. (2) 
Iedereen was er weer.

Presentatie. “De plaatsing en presentatie zijn 
van extreem belang geworden. ”

Pretentie. Een voorstelling zonder pretentie. 
“Het is wat het is. ” - “Het is ne keer wat
anders. ” 3
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Proces. De wijze van werken van een kunstenaar 
of een curator. “Het creatieve proces staat atijd 
onder druk. ” - “Het proces dat het werk door
maakt is voor mij van groter belang dan het 
uiteindelijke resultaat “Tijdenshettekenproces 
gaatervanallesdoorhemheen. Het eindresultaat 
staat bij hem nooit van tevoren vast ”

Projectie. Kunst biedt er ruimte voor, tenzij ze 
te eenduidig en dogmatisch is. “De toeschouwer 
kan in de beelden wel zijn eigen projecties en 
verlangens kwijt. "

PROJECTMATIG. Zo wordt bij voorkeur gewerkt

Psyche. Er bestaat een noodzakelijk verband 
tussen de psyche van de kunstenaar en de for
mele eigenschappen van het werk.

PUBLIEK. (1) Best zo ruim mogelijk (2) Er 
contact mee zoeken. “Op diverse manieren is er 
een hernieuwde belangstelling voor het contact 
met het publiek. ”

PUURHEID. Onmiskenbare kwaliteit. “Hij ver
trok van een uitgepuurde visie op de werkelijk
heid om met louter schilderkunstige middelen 
een maximum aan gevoelsnuances uit te druk- 
kenineenuitersteconomischebeeldtaaL ’’Broos 
en kwetsbaar, wordt makkelijk aangetast “Van 
zodra je begint te schaven en te zeggen hoe ze 
hun woorden moeten uitspreken ofzichzelfmoe- 
ten veranderen, dan tast je de puurheid aan. "

Ratio. Product van de Verlichting. Fundament 
van het fascisme en verwante onheilen.

Realisme. Waar de fotografie de schilderkunst 
van heeft bevrijd.

Realiteit. (1) Kunst ontstaat vanuit een on
vrede met de realiteit (2) De kunst kan wijzen op 
facetten van de realiteit waar we meestal aan 
voorbijgaan, zie ook Alledaags, Banaal en Per
ceptie.
Recensent. Onderbetaald. Weinig benijdens- 
waardige professie. Woont nog bij zijn moeder.

Relatie. Wat kunstwerken met elkaar aangaan. 
“Er zijn ruimtes waarin werken van diverse 
kunstenaars een relatie met elkaar aangaan. ” - 
“Het gaat erom de werken een context te laten 
creëren voor elkaar.”

REPRESENTATIVITEIT. (1) Na te streven. “Aan de 
hand van een ruime selectie van werken ontstaat 
een representatief beeld. " — “Het symposium 
brengt mensen en ideeën samen uit de volle 
breedte van het veld ” (2) Te vermijden.

Risico’s. Moeten worden genomen, mogen niet 
worden geschuwd.

Ruimte. (1) De kunst verhoudt zich ertoe. (2) 
Onderwerp van de kunst “Het is de ruimtelijke 
suggestie die in haar werken centraal staat. ” - 
“Gewoonlijk beschouwt men een ruimte als een 

functioneel iets, maar een ruimte kan echtereen 
sterk mentaal of conceptueel middel zijn. ”

Ruis. Wat een beeld onvermijdelijk met zich 
meebrengt.

Schilderkunst.(1)Is dood. Als anachronisme of 
als problematisch gegeven is schilderkunst even
wel het conceptuele en kritische medium bij 
uitstek “Schilderen moetje steeds opnieuw defi
niëren. “Schilderkunst is een schilderkunst  nà 
de schilderkunst. ” (2) “Schilderkunst is een ma- 
niervan denken. ” (3) Commodity. Handelswaar. 
Makkelijk te maken, transporteren en verkopen.

Schoon. Uiting van appreciatie. Wat ‘schoon’ 
is, verdraagt geen nadere uitleg.

Selectie. Wezenlijk onaf of onvolkomen. “De 
selectie had ook een andere kunnen zijn. ”

SENTIMENTALITEIT. Moet vermedenworden. “Hij 
probeert de onderwerpen te ontdoen van senti
mentaliteit. ”

SrECIFICITEIT. Uniciteit, concrete realiteit van 
een kunstwerk “Het werk dat vanuit zijn speci
ficiteit helder wordt. En vandaar uit nieuwe 
impulsen geeft. ”

Spieraam. Wordt het best door de schilder zelf 
opgespannen.

Sponsors. Worden bedankt Zonder hen zou het 
niet mogelijk zijn. Een noodzakelijk kwaad.

Spreiden. Moet met de kunst gebeuren. De 
kunst moet gespreid worden over een zo breed 
mogelijk publiek zie ook Pubuek.
Spreken. Wat kunstwerken voor zichzelf doen.

Spreken (over kunst). Mag met door de kun
stenaar zelf gebeuren. De kunstenaar praat alles
zins niet graag over zijn werk “omdat het kunst
werk dan weg verklaard wordt: er blijft dan zo 
weinig mystiek in de kunst”.

Staalkaart. Het gebodene is altijd een staal
kaart van de mogelijkheden.

STAD. Entropisch landschap.

Steriel. “Hijvaartzijneigenkoers. Hetsteriele 
kunstgebeuren en de effectenjagerij zijn aan 
hem niet besteed. ”

Stilte. Ze weervinden tijdens tentoonstellingen 
in begijnhoven, achter dikke kloostermuren, in 
parken, enzovoort.

Subjectiviteit. (1) Elke subjectiviteit moet het 
kunstwerk worden ontzegd. “De beelden van 
kunstenaarxhebbengeensubjectiviteitsstructuur 
gemeenschappelijk. ” Spreek over gedesubjecti- 
veerde beelden. “Ikwantrouwdehetideevande 
subjectieve waarneming. " (2) Wordt door de 
kunstenaar in het kunstwerk geïnjecteerd.

Subsidies. ( 1 ) Moeten in vraag worden gesteld. 
(2) Je reinste verspilling.

Subtiliteit. Voor de fijnproevers. “Een stille 
werkelijkheid vol subtiele details. ”

Subversief. Een kwaliteit “De persoonlijke, 
vaak subversieve landschapsvisie in de heden
daagse kunst. ”

Symbiose. Streefdoel van bepaalde kunstenaars. 
“De versmelting van orde en chaos, oost en 
west, privé en openbaar;... ”

Taal. Spreek over de ‘taal’ van de schilder
kunst de ‘taal’ van de beeldhouwkunst, enzo
voort.

Taboe. Moet worden doorbroken. Spreek altijd 
over ‘het laatste taboe’.

Talent (artistiek). Moet zo vroeg mogelijk 
worden opgespoord.

Technocratie. Waar men voor op zijn hoede 
moet zijn.

Tekenkunst. Zeer eerlijke kunstvorm, meer 
dan in beelden of schilderijen geeft de kunste
naar er zich bloot. “Op een schilderij kan je veel 
wegmoffelen en suggereren. In een tekening kan 
je niet liegen. ”

Tekst. (1) Staat op gespannen voet met het 
beeld. (2) Is eigenlijk muziek

Tekst (klassieke). Is eigenlijk verrassend ac
tueel.

Tentoonstelling. Voedt onze onophoudelijke 
kijkdrift. Een collectief proces, een open uitwis
seling. In het geval van een solotentoonstelling 
suggereren dat het eigenlijk één kunstwerk is.

Tentoonstellingsconcept. Eigen aan het 
tentoonstellingsconcept is dat ergeen concept is. 
“De tentoonstelling vertrekt niet vanuit een 
welomlijnd concept. ” - “Tentoonstelling x is 
geen tentoonstelling met duidelijk afgebtdœnde 
thema’s of concepten. ” - “We zijn vertrokken 
vanuit een min of meer vastomlijnd concept, 
maar gelukkig hebben we ons daarop niet laten 
vastpinnen. ”

Tentoonstellingsmaker. Zie ook Curator.
Theorie. Belemmert de spontaneïteit en creati
viteit Kan ontsporen in puur dogmatisme. “Ik 
probeer zoveel mogelijk ruimte voor beeld te 
maken. En, ja ook niet te theoretiseren of zo. ” - 
“De gevoeligheid van de poëtische antenne is 
hoe dan ook ontwikkelder dan het conceptuele 
vangnet van de theoreticus. ” -“Dit moet een 
debat zijn dat zich niet opsluit in een louter 
theoretisch kader of niet strandt op filosofische 
beschouwingen. ”

Tud. (1) De kunstenaar brengt de tijd tot stil
stand. De toeschouwer moet de tijd nemen: 
"Pas als men bereid is die tijdop te brengen, kan 
er iets ontstaan dat de visuele prikkels over
stijgt. ” (2) Zal alles leren.

Toekomst. Ligt in het verlengde van het verle
den. Het is onzin te beweren dat er een breuk is 
tussen verleden en toekomst

Toeschouwer. Essentieel bij de totstandko
ming van het kunstwerk of tentoonstelling. Hij 
geeft de kunst betekenis. “Een rijk veld aan 
betekenissen gaat open, de kijker mag ze zelf 
invullen. Zo hoort een kunstwerk te spreken: in 
dialoog met zijn beschouwer, zonder geprepa
reerde theorie bovenop. Alleen daar kan kunst 
openbloeien, waar ze voor zichzelf kan spre
ken. ” - “Het is goed om niets ofte sluiten, en het 
aan de ervaring van de kijker over te laten. ” - 
“Van de kijker verwacht de kunstenaar dat die 
de noodzakelijke tijd zal nemen om het beeld te 
bespieden, te analyseren of het gewoon tot zich 
door te laten dringen. “Alstoeschouwermoet 
je je eigen weg uitstippelen. "

Toeval. Waardevol. Moet worden aanvaard of 
uitgelokt “Het toeval is enkel forceerbaar door 
iemand die er de gevoeligheid voor ontwikkeld 
heeft. “Plaatselijk achtergebleven verflevert 
toevalligheden op die hij bewust laat bestaan. ” 
- “Eenonderzoeknaarhetbelangvanhettoeval 
noemt de curator deze editie. "

Totale (het). Ónmogelijk anno 1999, alleszins 
gevaarlijk

Traditie. (1) Men schrijft er zich in. (2) Mag 
worden vernietigd als het denkbeelden betreft. 
“Hetwerkvankunstenaarxgaatoverdevemie- 
tiging van traditionele ideeën over kunst.”

Transhumane (het). Het tijdperk dat binnen
kort aanbreekt

Twintigste eeuw. Op consumptie gericht. 
Functionalistisch. Snel en oppervlakkig.

Uitkristalliseren. Een kunstenaar of zijn 
oeuvre hebben aan scherpte en klaarheid ge
wonnen.

UNICITEIT. Een mythe. “Ook de mythe van het 
unieke gebaar is in lucht opgegaan. ”

Vanzelfsprekende (het). Waar de kunst ons 
van verlost “Hij confronteert ons met onze als 
vanzelfsprekend aanvaarde denk- en gedrags
patronen, die de alledaagse waanzin van onze 
existentie bepalen. ”

Veld (van de kunst). “Het veld van de kunst is 
een veld waar alles voortdurend opnieuw wordt 
gecombineerd, waar alles openstaat om een 
volgende keer te worden weggelaten of herno
men, waar alles steeds weer dient te worden 
waargemaakt. "

Verbeelding. Waar de kunstenaar vorm aan 
geeft. Ze is richting- en stuurloos. “De verbeel
ding is de meest ingrijpende en allesomvattende 
realiteit die we als wezens met een bewustzijn te 
onzer beschikking hebben. ”

Vergankelijkheid. De kunst is vaak verganke
lijk, en confronteert ons met onze vergankelijk
heid. “Zo lijkt deze tentoonstelling louter aan de 
vergankelijkheid gewijd. ”

Verhaal. Waarvan het beeld moet worden ont
daan.

Verklaring. Waarmee theoretici en critici de 
kunst omgeven. “De zaken die wij maken zijn 
heel vaak voor onszelf onverklaarbaar, of we 
komen tot een vorm waarvan we ons achteraf 
ajvragen hoe we ertoe gekomen zijn. Maar we 
zoekendaarnietaltijdzelfeen verklaring voor. "

Verkopen. Als kunstenaar zeggen dat het be
langrijk is om verder te kunnen werken. Geef 
blijk van onthechting door te zeggen dat de 
verkoop van je werkje verwondert “Ikprijsme 
gelukkig dat er mensen zijn die deze dingen 
kopen, en ik op die manier aan de kost kom. ”

Verlangen. Bron van de artistieke creatie.

Verleden. Wat de kunst ons in herinnering 
brengt. “Haar beelden overbruggen een nog 
verder verleden, als verschijnen ze intact na 
eeuwenlang onder de grond te zijn bewaard. ”

Verlies (FINANCIEEL). Proberen te vermijden, 
zeker bij de eerste tentoonstelling die je organi
seert.

Verlies (NIET-FINANCIEEL). Eeuwig thema van 
de kunst Voorwerp van melancholische over- 
peinzingen. “Zijn poëzie zou je een poëzie van 
het verlies kunnen noemen. "

Vernissage. Wel aanwezig zijn, maar zeggen 
dat je je stoort aan de oppervlakkigheid. “Rand
verschijnselen als recepties, persconferenties 
en andere m’as-tu-vu-rituelen gaan overheer
sen op de kern van de zaak: de kunstenaar die 
zijn werk wil tonen aan een groot publiek ”

Verrassen. Iets wat de kunstenaar in de eerste 
plaats met zichzelf probeert, en vervolgens met 
de toeschouwer.

VERTEGENWOORDiGER.Term waarmee de kunst
historicus opereert Kan nauwkeuriger omschre
ven worden als ‘mentor’, ‘protagonist’, ‘bron’, 
‘stuwende kracht’, ‘pionier’, ‘spil’, ‘grondleg
ger’.
Verwantschap. Overeenkomst. Resultaat van 
een vergelijking tussen het werk van kunstenaar 
x en dat van kunstenaar y. Substantief van 
‘gelijksoortig’. Op basis van verwantschap kan 
de invloed van kunstenaar x op kunstenaar y 
achterhaald worden. Het werk van kunstenaar x 
“roept het werk op” van kunstenaar y.

Verwondering. Geesteshouding van de kun
stenaar. “Om haar verwondering niet te verlie
zen, wil kunstenaar x altijd de dingen nieuw 
bekijken. ”

Verzamelaar. Speelt een belangrijke rol in het 
Belgische kunstcircuit, en een onbelangrijke in 
het Nederlandse. Er zijn verzamelaars die alleen 
geïnteresseerd zijn in de investering, anderen die 
het doen omwille van het prestige, en nog ande
ren die écht van kunst houden. In het laatste 
geval zeggen dat hij al vroeg kocht, nog voorde 
kunstenaar bekend was.

Virtuositeit. Waardeloos, zeker als het daarbij 
blijft.

Visionair. Het is weinige kunstenaars gegeven.

Vlaanderen. Economisch welvarende regio 
die de ontbinding van de Belgische federatie op 
het oog heeft. Demonstreert een pijnlijk gebrek 
aan solidariteit met de minder welvarende regio 
Wallonië.

Vocabularium. “Eenkunstwerkwordt gereali
seerd vanuit het specifieke vocabularium van 
elke kunstenaar. ” Zie ook Taal.
Voorbeeld. De kunstenaar heeft voorbeelden 
nodig, maar moet ze ook overstijgen.

Voorstel. Kunst kan voorstellen formuleren. 
Spreek ook over denkvoorstellen, proposities, 
hypothesen. “De projecten van kunstenaar x 
zijn voorstellen, zijn uitnodigingen tot een kri
tisch in vraag stellen van diverse systemen van 
machten van de erbij horende manipulatie. ” - 
“Zijn installaties nemen de vorm aan van een 
voorstel en geven aanleiding tot een interac
tie. " - “Het museum, een plaats waar de kunst 

voorstellenformuleertvoorde maatschappij. ” 
— “Voor veel voorstellen vanjongere kunstenaars 
slaagt het museum er niet in om tot een bevredi
gende omgang met hen te komen, laat staan tot 
een gepaste presentatie. ” - “Verreikende voor
stellen voor tentoonstellingsprojecten, en in het 
bijzonder op kunstenaars toegespitste projecten, 
worden geïncorporeerd en gewaardeerd.” 
— “Voor deze voorstel-beeld-tekst combinatie 
was het logische platform een poster. ”

Vorm. Het wezen van de kunst, zie ook Inhoud.
Voyeur. Synoniem van ‘toeschouwer’. De toe
schouwer of de voyeur is een gegeneerde ge
tuige.

Voyeuristisch. Noodlottige eigenschap van de 
kijker. Kunstenaars spelen daarop in. “Ze mikt 
daarbij op de nieuwsgierigheidshonger en het 
daaruitvoortvloeiendvoyeuristische kijkgedrag 
van de kijker. ”

Vrijblijvend. Typisch voor matig tot zwakke 
werken. Tegengesteld aan ‘scherp’, ‘dwin
gend’,. ..

Vrije beroepen. Potentiële verzamelaars.

Vrouw. Onderwerp van diverse kunst
disciplines. Sommigen laten zich inspireren 
door de bijna louter fysieke schoonheid van de 
vrouw. Anderen laten in hun werk ook kritiek 
meezinderen omtrent de positie van de vrouw 
in de maatschappij. Als kunstenaar is de vrouw 
het slachtoffer van historische uitsluitings- 
mechanismen.

Vrouwelijk. Lichamelijk, bevragend, gevoelig 
voor differentie, “...kunst van vrouwen geba
seerd op intens beleefde lichamelijkheid en cul
tureel bepaalde verschillen. ” Fluïde, ontsnapt 
aan categorieën.

Waarneming. Moet worden vertraagd.

Wallonië. Achtergebleven regio, te vergelij
ken met Sicilië. Het Sodom van België, zoniet 
van Europa. “De dioxinevergiftiging blijkt zijn 
oorsprong niet te vinden bij de firma Verkest, 
maar in 'Wallonië. ”

Weefsel (STEDELIJK). “De kunstenaar krijgt zo 
de mogelijkheid een complexere en diepgaande 
reflectie te ontwikkelen over de urbane ruimte en 
het stadsweefsel. ” - “Zijn ingrepen zoeken een 
integratie met het stedelijk weefsel en met de 
bevolking. ”

Wereldbeeld. Onzekerder dan ooit “Tegen
over een wereldbeeld dat, meer dan ooit, onze
ker is geworden, tegenover de steeds wisselende 
en verglijdende contexten van de werkelijkheid, 
ziet de kunstenaar zich gedwongen een sterke 
verbeeldingskracht en een uiterst persoonlijke 
ervaringswereld te stellen. ”
Wetenschap. Met kunst proberen te verzoenen. 
“De huidige grote wetenschappers behandelen 
uitermate complexe problemen op een heel be
vattelijke manier. "

Woord (en beeld). De kunstenaar tast de grens 
tussen woord en beeld af, de kunstcriticus trekt 
met het woord precies een muur op.

Wreedheid. Gaat vaak samen met een onbe
haaglijk soort schoonheid. “Deze zeer bevreem
dende mengeling van wrede schoonheid, 
ongrijpbaarheid en gevaar is een sleutel tot het 
werk van kunstenaar x ” Spreek over ‘wreed
aardige schoonheid’, ‘schoon en wreed’.

Zekerheid. Wat de kunstenaar zichzelf én ons 
ontzegt “Hijgaataltijdeenpaarstappenverder 
dan het parcours datje op je gemak zou stellen, 
hij weigert keer op keer om zijn zekerheden 
verder te ontwikkelen. ” - “Hoe verder de waar
nemer doordringt, hoe minder zekerheden hij 
overhoudt. ”

ZiCHTBARE(HEr).Verwijstnaar het onzichtbare. 
Verhullend, bedrieglijk, er zit altijd iets achter. 
“Zo spelen zijn beeldhouwwerken een gevaar
lijk spel met het lichaam en de geest, met het 
zichtbare en het onzichtbare, het materiële en 
immateriële. ”

Zichzelf. Voor de kunstenaar: “De verant
woordelijkheid van de kunstenaar bestaat er in 
eerste instantie in om zichzelf te zijn. ” Voor de 
toeschouwer. “Reagerenopkunstbetekenteerst 
zichzelf loslaten om daarna toegang te zoeken 
tot het domein waar nieuwe dingen zich afteke
nen."

Zijn. De kunst stelt de vraag ernaar. “De beeld
houwwerken confronteren ons met zijnsvragen 
zónder ooit belerend te willen zijn. Antwoorden 
opdievragenzijnerniet,erisalleenhetbesefdat 
er zoveel meer is dan die kleine mens met zijn 
gelimiteerde perceptie. ”

Zuiderse (kunst). Warm en sensueel. “Van 
kunstenaars uit Brazilië verwacht men algauw 
zinnelijke en erotisch geladen kunst. ”

Zuivere (het). Negatief: modernistische zuiver
heid, een gevaarlijke waan. Leidt rechtstreeks 
naar Milosevic. Positief: gekoppeld aan ‘poë
zie’, aan het ‘sublieme’ en ‘doorgedreven een
voud’. “Een beeldhouwer op zoek naar het 
sublieme, naar zuiverheid en het zonderlinge. ”

Zwijgen. Waarin de dingen zijn gehuld.
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In The Three Ages, een film van Buster 
Keaton, is er een scène waarin we een 
vreemde figuur zien, half-astroloog half- 
meteoroloog, die verdiept is in ingewik
kelde berekeningen om uit te maken welk 
weer het buiten is. Uiteindelijk houdt hij 
het op ‘bestendig’, grift die informatie op 
een wastafeltje - de scène wordt geacht 
zich af te spelen in het oude Rome - en 
loopt naar buiten om zijn oordeel openbaar 
te maken. Onverhoeds keert hij echter te
rug, verrast door een sneeuwstorm, grift het 
bericht ‘zware sneeuw’ op het tafeltje en 
maakt dat meteen publiek, deze keer zon
der voorafgaande berekeningen. Natuur
lijk vindt iedereen die charlataneske handel
wijze erg grappig. Maar alles welbeschouwd 
vind ik dat die astroloog een opmerkelijke 
geestelijke onafhankelijkheid aan de dag 
legt: hij geeft de voorrang aan de feiten 
boven zijn opinie, en dat zonder een se
conde te aarzelen.

Het vermogen niet waar te nemen

Geplaatst voor een vergelijkbaar dilemma 
zouden vele anderen, om niet te zeggen de 
meesten, voor de andere uitweg opteren en 
hun opinie boven de feiten verkiezen. Want 
als er al een menselijk vermogen bestaat dat 
onze aandacht waard is en aan het wonder
baarlijke grenst, is het wel de vaardigheid, 
eigen aan de mens, om zich tegen alle 
externe informatie te verzetten zodra die 
niet past in de orde van de wens en de 
verwachting, om ze zonodig naar believen 
te negeren, om er zelfs, als de realiteit 
hardnekkig blijkt, de weigering tegenover 
te stellen om ze nog verder waar te nemen 
-waardoor elke discussie afgebroken wordt 
en de debatten gesloten zijn, ten koste na
tuurlijk van de werkelijkheid. Het vermo
gen om zich tegen informatie te verzetten 
heeft iets fascinerends en magisch, op het 
ongelooflijke en het bovennatuurlijke af: 
het is onmogelijk te bevatten hoe de 
waarnemingsorganen het aan boord leggen 
om niet waar te nemen - het oog om niet te 
zien, het oor om niet te horen. Toch bestaat 
dit vermogen, of liever dit anti-vermogen. 
Het is zelfs zo gewoon dat iedereen het elke 
dag opnieuw aan het werk kan zien.
Proust beschrijft de kracht van dit 
antiperceptieve vermogen aan het begin 
van de Recherche, wanneer hij de gevoe
lens en de reacties analyseert die de oudtante 
in Combray tegenover Swann koestert. 
Zoals bekend weigert deze oudtante zich 
voor te stellen dat Swann, een vriend des 
huizes, in de hoogste sociale en artistieke 
kringen verkeert, kringen die niets te ma
ken hebben met het sociale leven van 
Combray. Maar de feiten zijn koppig en 
lijken haar telkens opnieuw tot het besef 
van de werkelijkheid terug te zullen roe
pen, zo talrijk en veelzeggend zijn de te
kens die op Swanns werkelijke status wij
zen. Toch laat de oudtante zich niets wijs
maken. Het is wonderbaarlijk te zien met 
hoeveel kunde, met hoeveel genialiteit bijna, 
ze de betekenis verdraait van de informatie 
die haar dag na dag bereikt, zodat ze erin 
slaagt om alles in het nadeel van Swann uit 
te leggen. We hebben hier te maken met een 
spel van boodschappen die ironisch terug 
naar afzender worden gestuurd. De bood
schap: men vertelt de oudtante dat Swann 
een beroemde schilderijencollectie bezit. 
De repliek van de oudtante, gericht tot 
Swann: “Bent u eigenlijk wel een kunst
kenner? Ik vraag u dat in uw eigen belang, 
want u laat zich door de handelaars vast 
allerlei knoeiwerk aansmeren.” Een andere 
boodschap: men verneemt dat Swann heeft 
gedineerd ‘bij een prinses’. Repliek: “Een. 
prinses van lichte zeden, ja!” Boodschap: 
men verneemt dat Swann vertrouwelijk 
omgaat met Madame de Villeparisis. De 
repliek van de oudtante aan haar zus die 
haar het grote nieuws kond deed: “Wat! Ze 
kent Swann? En dat voor iemand van wie jij 
hebt beweerd dat ze familie is van maar
schalk Mac-Mahon!" Die laatste repliek 
leert ons hoe stevig de muur is die de 
oudtante moet beschermen tegen elke er
kenning van Swanns sociale status: ze im
pliceert dat iedereen van wie men zou moe
ten aannemen dat hij of zij met Swann 
verkeert, ipso facto van de lijst van de 
grand monde moet worden geschrapt. V oor- 
dat Swann in de opinie van de oudtante ook 
maar een stap gevorderd zal zijn, zal ze de 
complete Europese aristocratie tot de ge
wone burgerij hebben teruggebracht. De 
eerste speldenprik was bedoeld voor Ma
dame de Villeparisis; de volgende zijn mis
schien bestemd voor de prins van Wales, de 
graaf van Parijs en - als het moet, waarom 
niet - maarschalk Mac-Mahon in hoogst- 

6 eigen persoon. Mirakel van het antipercep

tieve vermogen! Men mag haar echt alles 
van Swanns werkelijkheid laten zien, dank
zij of door dat vermogen zal ze er gegaran
deerd niets van afweten. In zijn Mensonge 
romantique et vérité romanesque merkt 
René Girard treffend op: “Als een lastige 
vlieg komt de waarheid steeds weer post
vatten op de neus van de oudtante, maar een 
handbeweging volstaat om ze te verjagen.” 
Men zou kunnen zeggen dat de grendel op 
de deur wordt geschoven, een grendel die 
alle informatie tegenhoudt en die tegenover 
de meest tastbare en meest voor de hand 
liggende evidenties triomfantelijk het ge
brek aan waarnemingsvermogen stelt. Of 
nog: er wordt een ijzeren gordijn neergela
ten dat de realiteit het zwijgen oplegt, zoals 
de plotselinge sluiting van een museum of 
een kroeg late bezoekers, afscheept: ‘We 
sluiten, het is gedaan, gaat u maar weer 
weg.’ Als de realiteit haar rechten zou doen 
gelden om te worden waargenomen, zou ze 
hetzelfde te horen krijgen als de bezoeker 
die alsnog het museum of de kroeg wil 
binnendringen: ‘We hebben u al gezegd dat 
we dicht zijn.’ Een frappant voorbeeld van 
deze ‘sluiting’ van de waarneming is het 
slot van Suddenly, Last Summer, de film die 
Joseph Mankiewicz naar het toneelstuk van 
Tenessee Williams heeft gemaakt. De hele 
film lang vecht Violet Venable de waar
heidsgetrouwe versie van de feiten aan die 
haar nichtje en een dokter haar uit de doe
ken doen. Uiteindelijk legt het ultieme be
wijs haar het zwijgen op; ze stuurt iedereen 
weg en trekt zich terug op de bovenste etage 
van haar villa: de lift waarin ze verdwijnt, 
schermt haar van de wereld af en geeft 
zowel haar gesprekspartners als de realiteit 
zelf onherroepelijk het nakijken. Tartuffe 
deed hetzelfde, toen hij een gesprekspart
ner die wat al te hinderlijk werd in de rede 
viel: “Het is, meneer, nu halfvier/Een 
vrome plicht wacht mij daarboven / Ver
ontschuldig mij dat ik u hier achterlaat.”

Een zelfregelend systeem

Een buitengewone veiligheidsgrendel be
rooft de mens dus, in bepaalde omstandig
heden, van het gewone gebruik van zijn 
waarnemingsvermogen. (Met ‘de mens’ 
bedoel ik natuurlijk iedereen; verschillen in 
intelligentie en waamemingsscherpte schrijf 
ik niet toe aan de aan- of afwezigheid van de 
grendel, maar aan het feit dat de grendel 
soms verder, soms minder ver is dicht
geschoven.) Zoals bekend is het erg lastig 
om de aard en de wijze van functioneren 
van deze grendel te verduidelijken; enigs
zins overdreven zou ik zelfs durven zeggen 
dat degene die het geheim van dit 
veiligheidsslot ontsluiert meteen ook de 
hele mens doorgrondt. Ik wil alleen opmer
ken - en dat is eigenlijk evident - dat deze 
grendel bestaat uit de definitie van een 
ultiem punt waarachter -men niets meer 
waarneemt, of wat op hetzelfde neerkomt: 
de definitie van een waarheid waarvan eens 
en voor altijd vaststaat dat men er niet op 
terugkomt. De grendel markeert zo de gren
zen van een onaantastbaar gebied (zoals 
Combray bij Proust er een is). Ik wil ook 
opmerken dat deze grendel altijd een anti
ciperend karakter heeft: het is de afwijzing 
vooraf van elk kritisch onderzoek of elke 
verdere ontdekking, een soort hallucinatoire 
bezwering van de toekomst, dus van wat 
van nature uiterst onvoorspelbaar en onze
ker is - ofschoon men dat moet nuanceren 
en er meteen aan moet toevoegen dat deze 
bezwering maar voor de helft hallucinatoir 
is, aangezien ze in de ervaring wel degelijk 
blijkt te werken, of toch in zekere zin. Hij 
vormt dus niet zozeer een bescherming 
tegen de huidige gevaren als wel een ‘voor
zorg’, een bescherming bij voorbaat, een 
a priori weerlegging van toekomstige aan
vallen - een weerlegging die noodzakelij
kerwijs tegenstrijdig is, aangezien de toe
komstige gevaren en de passende bescher
mingsmaatregelen pas later precies bekend 
zullen zijn. Zo wou Abel Gance elke toe
komstige kritiek op zijn film Napoléon al 
bij voorbaat verwerpen - zelfs toen de film 
nog niet eens gedraaid was - door in 1924 
tegenover zijn verzamelde medewerkers 
plechtig te verklaren: “Wanneer ik u zie wil 
ik een golf van kracht voelen die alle dijken 
van het kritisch besef wegspoelt.” We zien 
hier het mechanisme van de grendel aan het 
werk: ik kondig vandaag al aan dat de film 
die ik wil maken zo goed is, dat iedereen die 
hem zal kraken, ongelijk heeft. En als men 
de film vervolgens inderdaad kraakt, be
wijst dat alleen maar dat Gance gelijk had 
door vooraf aan te kondigen dat men hem 
ten onrechte zou kraken. De grendel is op 
zijn plaats geschoven; hij beschermt de 
regisseur zoals hij de oudtante in Combray 

had beschermd. Een ander voorbeeld van 
deze ‘a priori grendel’ vormde in het oude 
Athene de procedure van de graphè 
paranomón, die het de burgers op straf van 
de zwaarste sancties, zelfs van de dood
straf, verbood om terug te komen op wetten 
die de volksvergadering had aangenomen. 
Het opmerkelijkste in het verschijnsel van 
de ‘waamemingsweigering’ is evenwel het 
feit dat de door de grendel afgeschermde 
opinie niet alleen niet wordt verzwakt door 
de strijdige informatie en de scherpe 
logenstraffingen die de werkelijkheid haar 
onophoudelijk tegenwerpt, maar dat ze er 
integendeel juist door wordt bevestigd en 
versterkt. Zoals de systemen die dankzij het 
principe van de feedback zelfregelend zijn, 
is het systeem 'waarnemingsweigering' zo 
goed georganiseerd dat haperingen het niet 
verzwakken, maar het juist extra energie 
leveren, energie die voortvloeit uit de ver
velende consequenties van het systeem, de 
onophoudelijke geschillen met de werke
lijkheid. De misstappen die het systeem 
onvermijdelijk begaat, zijn zo geprogram
meerd dat ze onophoudelijk de foutenbron 
voeden die ze heeft veroorzaakt - zodat het 
systeem van de waarnemingsweigering niet 
alleen fouten produceert, maar door toe
doen van die fouten ook groeit en bloeit. Ik 
wil hier een jeugdherinnering ophalen: de 
herinnering aan een klasgenote die er vast 
van overtuigd was dat de leraar haar aan
bad, ondanks de sarcastische en vaak erg 
kwetsende woorden waarmee hij haar op
merkingen de kop indrukte. Telkens wan
neer ze op die manier publiekelijk werd 
afgesnauwd, draaide ze zich triomfantelijk 
naar ons toe, alsof ze ons tot getuigen wou 
nemen: ‘Jullie zien zelf ook wel dat ik niet 
droom: hij houdt van mij.’ Ik zou ook de 
beroemde Boubouroche van Courteline 
kunnen citeren: een goedbedoelende buur
man heeft het niet zo gelukkige idee opge
vat hem ervan te overtuigen dat Adèle, zijn 
minnares, hem ontrouw is. Het vervolg is 
bekend: Boubouroche verrast inderdaad een 
rivaal die met Adèle bezig is, maar leidt 
daaruit af dat zijn minnares hem nog veel 
trouwer is dan hij ooit had durven ho
pen. [1] Het feedbacksysteem heeft hier 
voorbeeldig gewerkt. Bij Boubouroche deed 
het de onwrikbare overtuiging postvatten 
waarvan we de stelling ruwweg als volgt 
kunnen formuleren: ‘Adèle kan me niet 
bedriegen. Het bewijs: ze bedriegt mij.’ 
Boubouroche was uiteraard al zeker van 
haar trouw, maar nu heeft hij het bewijs in 
handen - en per slot van rekening zijn twee 
zekerheden beter dan een. De enige schul
dige in de hele zaak is de klikkende buur
man, die een flink pak slaag te wachten 
staat. Een verdiend pak slaag overigens: hij 
had moeten beseffen dat storende informa
tie die in een systeem van waarnemings- 
weigering wordt binnengebracht meteen 
omslaat in de bevestiging van het systeem, 
wat in het bewustzijn van de niet-waarne- 
mer voor dat laatste greintje zekerheid zorgt 
waaraan het hem nog ontbrak.

Domheid en waanzin

Het buitengewone vermogen om zich tegen 
de waarneming te verzetten - het vermogen 
dat Boubouroche bij Courteline of de 
oudtante van Combray in staat stelt niet te 
zien wat zich onder hun neus afspeelt - mag 
niet zomaar, zoals men dat gewoonlij k doet, 
worden geïnterpreteerd als domheid. Hun 
verblinding komt te dicht in de buurt van 
datgene wat we dagelijks kunnen observe
ren in uitingen van krankzinnige haat of 
bezetenheid om ze onder te brengen in een 
eigen categorie, ‘domheid’ genaamd, die 
we dan zouden omschrijven als een on
schuldige vorm van verblinding die hele
maal niets te maken heeft met de twee 
belendende categorieën, ‘waanzin’ en 
‘haat’. In het geval van Boubouroche en 
van Prousts oudtante kunnen en moeten we 
zeker van domheid gewagen, maar we 
moeten er wel meteen aan toevoegen dat 
die domheid bij nader inzien niet te onder
scheiden valt van wat zich in de waanzin en 
de haat voordoet. Weliswaar lijkt het ge
zond verstand zich te verzetten tegen deze 
manier om psychologische manifestaties 
waarvan iedereen aanneemt dat ze van el
kaar verschillen op een hoopje te gooien. 
Maar het is best mogelijk dat het gezond 
verstand zich vergist en hier een onder
scheid maakt waar er helemaal niets te 
onderscheiden valt: dat het, zoals Descartes 
zou zeggen, tussen objecten ‘formele dis
tincties’ aanbrengt die in de realiteit door 
niets gerechtvaardigd worden. Een gron
dige en uitputtende analyse, zoals alleen de 
God van Leibniz die tot een goed einde zou 
kunnen brengen, zou misschien aantonen 

dat ‘domheid’, ‘haat’ en ‘waanzin’ drie 
woorden zijn die een en dezelfde psycholo
gische realiteit aanduiden. Ik zal hier vol
staan met enkele korte opmerkingen, die 
aannemelijk moeten maken dat de grenzen 
die de domheid traditioneel afschermen 
van de waanzin enerzijds en de haat ander
zijds erg fragiel zijn.
Wat de eerste grens betreft, die tussen de 
waanzin en de domheid, merk ik in de 
eerste plaats op dat waanzin en domheid 
twee natuurlijke bondgenoten lijken, die 
elkaar een helpende hand toesteken zodra 
zich aan de horizon een gevaar aftekent 
- het lijkt me nauwelijks mogelijk het be
staan van de ene te erkennen zonder meteen 
ook het bestaan van de andere te erkennen. 
Geen enkele domheid kan om zo te zeggen 
op eigen kracht functioneren. Wanneer ze 
heeft beslist dat datgene wat de waarne
ming voorgeschoteld krijgt eigenlijk neer
komt op een werkelijkheid die van nul en 
generlei waarde is, heeft ze wel degelijk de 
hulp nodig van de waanzin, die gespeciali
seerde machine om de werkelijkheid te 
negeren. En omgekeerd kan geen enkele 
waanzin functioneren zonder de bijdrage 
van een zekere hoeveelheid domheid (even
min trouwens zonder die van een zekere 
hoeveelheid haat), van wie de hulp wordt 
ingeroepen bij een al te nieuwsgierig on
derzoek of een al te hinderlijke vraag. Wie 
gekken observeert - zowel gevallen van 
ernstige krankzinnigheid als van lichte neu
rose - ziet dit feit overvloedig bevestigd: 
zodra een geestelijk gestoorde in ernstige 
moeilijkheden verkeert, neemt hij zonder 
mankeren zijn toevlucht tot absurde recht
vaardigingen of imbeciele redeneringen. 
Zonder de permanente steun van de dom
heid zou de praktijk van de waanzin ge
woonweg onmogelijk zijn: aangezien de 
posities die de gek inneemt op zichzelf 
onverdedigbaar zijn, zouden ze bij de eer
ste aanval als kaartenhuisjes in elkaar stor
ten.
Het hoeft overigens nauwelijks betoog dat 
de muur waarmee de gek zich van de reali
teit afschermt precies van dezelfde aard is 
als de muur waarmee een zogezegd nor
maal maar weinig intelligent iemand, zoals 
Prousts oudtante in Combray, zich be
schermt tegen realiteiten die hinderlijk zou
den zijn als ze werden erkend. Wat Freud 
met de term ‘verdringing’ heeft aangeduid, 
vormt eigenlijk maar een bijzonder geval 
van de grendel die we in alle ‘normale’ 
gevallen van waarnemingsweigering aan 
het werk kunnen zien. Over de analyse van 
een jonge en intelligente hysterica schrijft 
Freud in een in 1920 gepubliceerd artikel 
het volgende: “De analyse verliep omzeg
gens zonder de geringste aanwijzing van 
weerstand: de analysant werkte op intellec
tueel vlak erg goed mee, maar liet nooit 
haar gemoedsrust varen. Toen ik haar op 
een dag een bijzonder belangrijk theore
tisch punt toelichtte dat rechtstreeks met 
haar toestand te maken had, gaf ze me op 
onnavolgbare toon het volgende gevatte 
antwoord: ‘Maar dat is pas interessant!’ 
— zoals een vrouw van de wereld zou zeg
gen met wie men een museum bezoekt en 
die door haar handbril voorwerpen bekijkt 
die haar volmaakt onverschillig laten.” Deze 
niet-ontvankelijkheid of ‘niet-waarneem
baarheid’ , waarmee een analysant zo vaak 
en zo gemakkelijk triomfeert over zijn of 
haar analyticus, roept onweerstaanbaar de 
houding van de oudtante tegenover Swann 
op, evenals die van Violet Venable die in 
Suddenly, Last Summer haar dokter weg
stuurt, net op het moment waarop die zijn 
doel bereikt meende te hebben. Geen twij
fel mogelijk: in dit dubbele spel van de 
waanzin en de domheid is het altijd de 
sterkste die verliest en de zwakste die wint. 
Niemand zal betwisten dat de winnaar hier 
de zwakste is, ofschoon hij erin slaagt een 
tegenstander te ontredderen die anders veel 
sterker is dan hijzelf. Pierre Janet had het 
ongetwijfeld juist en scherp gezien toen hij 
de algemene oorzaak van elke waanzin 
toeschreef aan een tekort aan psychische 
energie. Maar daaraan moet meteen wor
den toegevoegd dat met deze debiliteit een 
enorme kracht gepaard gaat, en dat de ener
gie die de gek mist om de realiteit onder 
ogen te kunnen zien hem dubbel en dwars 
wordt teruggegeven zodra het erom gaat 
die realiteit - of haar veronderstelde verte
genwoordigers - in bedwang te houden. 
Daarom is de gek (en om dezelfde reden 
ook de imbeciel) tegelijkertijd erg zwak en 
erg sterk. Erg zwak: omdat hij niet in staat 
is om de realiteit te verdragen. Maar ook 
erg sterk: omdat hij er op zijn manier in 
slaagt om de realiteit die hem kwelt doel
treffend te elimineren. En de kracht om de 
realiteit te elimineren is, ik herhaal het,



niet kwalijk mag nemen, want ondanks 
alles, verzekert men ons, bezit hij een voor
treffelijke en door en door genereuze in
borst. Hij is gewoon wat onhandig en hij 
geeft zich onvoldoende rekenschap van wat 
hij zegt en wat hij doet. We hebben hier te 
maken met het onderscheid tussen de kwel
lende daad en de veronderstelde goede be
doeling, tussen de domheid die verantwoor
delijk is voor de daad en de goedheid die 
men niet eens verantwoordelijk kan hou
den voor de bedoelingen - een onderscheid 
dat op waan berust en nauwelijks tegen 
analyse bestand is. Ik haal hier voor de 
laatste keer het voorbeeld aan van de 
oudtante in Combray en van haar eeuwige 
weigering om Swanns sociale status waar 
te nemen. Men kan en moet deze weigering 
natuurlijk interpreteren als een vorm van 
domheid. Maar waarom interpreteren we 
ze niet ook in termen van jaloersheid en 
haat? Een opmerking van haar moet vol
staan om zelfs lezers die haar gunstig ge
zind zijn ervan te overtuigen dat die inter
pretatie correct is. Wanneer ze het over de 
prinsen van het Franse koningshuis heeft, 
verklaart ze tegenover Swann: “Dat zijn 
mensen die u noch ik ooit zullen kennen, en 
wij kunnen best zonder hen, vindt u ook 
niet.” Haar hatelijkheid kan onmogelijk 
beter worden samengevat, zowel ten op
zichte van Swann, die ze met ijzeren hand 
op haar niveau houdt (u noch ik), als ten 
opzichte van de prinselijke familie, wier 
gezelschap ze tegelijk voor uitgesloten 
houdt en misprijst (wij kunnen best zonder 
hen, is het niet).
Pascal steekt op prachtige wijze de draak 
met dat illusoire onderscheid tussen de daad 
en de bedoeling wanneer hij, in dè derde 
van de Lettres provinciales, de ketterijen 
die men Arnauld verwijt en waarover ieder
een het eens is dat ze niet bestaan tegenover 
zijn ketterse bedoelingen plaatst, die vol
gens zijn tegenstanders wel degelijk erg 
zwaar wegen: “Ketters zijn niet Amaulds 
overtuigingen; ketters is enkel zijn per
soon. Het is een persoonlijke ketterij. Hij is 
geen ketter door hetgeen hij zegt of schrijft, 
maar omdat hij Arnauld is. Dat is alles wat 
men hem te verwijten heeft.” In ons geval 
zijn de respectievelijke appreciaties van de 
daad en de bedoeling natuurlijk omgekeerd. 
In de ogen van de censoren zijn Amaulds 
woorden en daden onschuldig maar zijn 
bedoelingen laakbaar; in het geval van 
Prousts oudtante, of tenminste in de opper
vlakkige voorstelling die men zich van haar 
geval kan maken, zijn haar woorden en 
daden laakbaar, maar haar bedoelingen 
onschuldig. Nochtans gaat het in beide ge
vallen om dezelfde illusie, die aan het
zelfde foutieve beginsel gehoorzaamt: men 
maakt een ongerechtvaardigd onderscheid 
tussen wat men doet en wat men bedoelt te 
doen, tussen wat men zegt en wat men 
bedoelt te zeggen.

Clément Rosset

Vertaald uit het Frans: Eddy Bettens

werkelijk verbluffend. Men ziet niet goed 
in door welke tegenmacht een dergelijke 
kracht zich ooit zou laten dwarsbomen. Dat 
roept onvermijdelijk vragen op over de zin 
en de waarde die eender welke behandeling 
van neurosen kan hebben - waarbij we de 
intelligentie en de competentie van de psy
chiater en de psychoanalyticus buiten be
schouwing laten. Tegenover de robuustheid 
van de gek of de imbeciel komen de krach
ten van een gezondere of beter geïnfor
meerde geest in hoge mate lachwekkend 
over; en ik zou er veel op durven verwed
den dat ze altijd aan het kortste eind zullen 
trekken.
Tegen deze gelijkstelling van domheid en 
waanzin zou men het algemeen en terecht 
erkende feit kunnen inbrengen dat de meeste

Joseph L. Mankiewicz

Suddenly, Last Summer, 1959, filmstill

gekken soms uiterst intelligent en geslepen 
kunnen zijn. Maar dit bezwaar valt weg 
zodra men beseft dat al hun strategische 
zetten, waarin ze weliswaar staaltjes van 
list en psychologisch doorzicht laten zien 
- soms zou je zelfs durven zeggen: staaltjes 
van scherpzinnigheid en helderziendheid, 
in de occulte betekenis van het woord - 
toch altijd in de ban blijven van de inner
lijke ‘waarheid’ die ze tegen externe infor
matie willen afschermen. Zodat de intelli
gentie van de gek — net zoals die van de 
imbeciel, die op dat vlak eveneens tot erg 
opmerkelijke prestaties in staat is - alleen 
dient om te weerleggen, nooit om te leren. 
Nauwkeuriger geformuleerd: ze heeft de 
paradoxale opdracht zich te verdedigen te
gen de intelligentie zelf. Zoals men weet

vloeit het verschijnsel van de censuur, zo
als collectieve ideologieën en collecti- 
vistische regimes die toepassen, uit exact 
dezelfde oorzaken voort en streeft het de
zelfde doelstellingen na.

Domheid en haat

Evenmin als van de waanzin valt de dom
heid te onderscheiden van de haat. De ver
binding tussen domheid en haat lijkt me 
vanzelfsprekend, en ik zou het overbodig 
vinden om ze hier te onderstrepen als er niet 
die bijzondere en nogal verbazende om
standigheid was dat ze meestal niet wordt 
opgemerkt. Over iemand die met elke daad 
en met elk woord zijn omgeving kwelt, 
hoort men dagelijks zeggen datje het hem

Noot

[1] Boubouroche is een toneelstuk van 
Georges Courteline uit 1883. Als de titel
held in Adèles kamer een minnaar in de kast 
ontdekt, ontsteekt hij in woede, waarop 
Adèle hem misprijzend antwoordt. “Wat 
ben jij toch vulgair. Je verdient niet eens de 
dóódsimpele verklaring die ik iemand an
ders wel gegeven had, iemand die niet zo 
grof is als jij. We kunnen beter uit elkaar 
gaan.” Waarop Boubouroche meteen in
bindt, zijn ongelijk toegeeft en erkent dat 
zijn achterdocht volslagen ongegrond was. 
In zijn essay Le réel et son double (1976) 
citeert Clément Rosset Boubouroche om de 
verdubbeling toe te lichten die volgens hem 
elke illusie kenmerkt: Boubouroche ziet de 
hele werkelijkheid, onverhuld, maar over 
die werkelijkheid legt hij meteen een tweede 
werkelijkheid. Daarin bestaat er geen enkel 
verband meer tussen het feit dat hij Adèles 
minnaar in de kast heeft betrapt en het feit 
dat hij door Adèle bedrogen wordt. (Noot 
van de vertaler)

D
e W

itte Raaf 80 • juli-augustus 1999

Bovenstaande tekst is een vertaling van 
het essay L’inobservance du réel, opge
nomen in de essaybundel Le principe de 
cruauté, Minuit, Parijs, 1988. 7
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Morosofie: dwaze wijzen en wijze dwazen 
in Nederland en Vlaanderen

Inleiding

Producenten van volslagen nonsens zijn zeld
zaam in Nederland
Piet Grijs

Est aliquid delirii in omni magno ingenio 
Herman Boerhaave

Het aandeel van domheid in wetenschap en 
technologie wordt ernstig onderschat. Gedre
ven door krankzinnige obsessies of absurde 
hypotheses is de mens tot grote wetenschappe
lijke vondsten gekomen. Overtuigd van de 
invloed van de planeten op het lot van het 
individu baanden de astrologen de weg voorde 
astronomie. Op zoek naar goud, de steen der 
wijzen en de vijfde essentie leverden de 
alchemisten ons het laboratorium, fosfor en het 
buskruit. In een poging het bestaan van God uit 
de natuur te verklaren, droegen de sneeuw- 
theologen bij tót de kristallografie.
Het magische denken baseerde zijn wijsheid 
op de autoriteit van openbaring en traditie. 
Vanaf de 16de en 17de eeuw verschoof de 
klemtoon naar het experiment en de wiskun
dige methode. Het wetenschappelijk denken 
werd gelijkgesteld aan een foutloos, rechtlijnig 
proces waarin geen plaats was voor fantasie, 
irrationaliteit of tegenstrijdigheid. Wie de waar
heid wou bereiken, moest vertrekken vanuit 
een stelselmatige twijfel en alle vooroordelen 
uitbannen. Datje op die manier de domheid 
kon vermijden, was een dwaze maar nuttige 
illusie, die heeft bijgedragen tot de ‘weten
schappelijke revolutie’.
Pas eind 19de eeuw drong het inzicht door dat 
domheid niet een zintuiglijk of geestelijk ge
brek is, maar een zelfstandig verschijnsel dat 
onlosmakelijk met ons denken is verbonden. 
Domheid is het onuitputtelijke vermogen van 
de mensomzichzelf dwars te zitten. Verblinding 
door de eerste indruk, systeemdwang, de nei
ging de hele wereld te zien in het licht van een 
pakkende metafoor, holisme, substantialisme, 
animisme, routine en allerlei andere dwaashe
den zijn de oorzaak van vertraging, stilstand en 
achteruitgang in de wetenschappelijke ont
wikkeling. Maar tegelijkertijdis domheidfunc- 
tioneel noodzakelijk. Kennis is niets anders 
dan het product van een reeks min of meer 
mislukte pogingen om de obstakels te over- 
winnen die het denken eigen zijn.
De wetenschapper is door Hermann Helmholtz 
weleens vergeleken met een bergbeklimmer 
die met vallen en opstaan de top bereikt van een 
nog niet eerder bedwongen berg. Pas op de top 
kan hij zien welke weg hij eigenlijk had moeten 
nemen. Die kortste route achteraf wordt ‘de 
wetenschappelijke methode’ genoemd. Van
uit wetenschappelijk oogpunt is alleen die 
route van belang. Mij interesseren daarentegen 
juist de dwalingen die aan de eerste vondst 
vooraf zij n gegaan. De mislukking is een onder
gewaardeerd element, in statistisch opzicht 
zelfs de machtigste factor van ons bestaan. De 
rol van de missers in onze successen wordt bij 
de presentatie meestal verhuld. Dat heeft bijge
dragen tot het beeld van de universiteit als een 
ontoegankelijke burcht vol onfeilbare geleer
den. De mens is echter van begin af aan intel
ligent en tot het einde toe dom.
Wijsheid valt alleen via schade en schande te 
bereiken. Maar doe niet als Bouvard en 
Pécuchet, de antihelden uit de gelijknamige 
roman van Gustave Flaubert. Toen ze lazen dat 
Haüy een nieuw kristal had ontdekt door per 
ongeluk een brok kalkspaat uit zijn handen te 
laten vallen, gooiden ze hoopvol hun hele 
collectie mineralen aan diggelen. Methodi
sche domheid werkt contraproductief. Wijs
heid is een onbedoeld neveneffect van onze 
handelingen, een stom geluk bij een stom 
ongeluk. Iedere goede wetenschapper en uit
vinder voegt altijd een druppel domheid toe 
aan zijn handelingen. Die druppel domheid is 
het utopische, ongerijmde, onmogelijke dat 
ieder goed gekozen doel kenmerkt, iets dat tot 
mislukken gedoemd is en alleen dan, via schade 
en schande, tot een nieuwe wij sheid kan leiden. 
De idolen, cognitieve illusies en epistemolo
gische obstakels waarvan iedere wetenschap
per noodzakelijk het slachtoffer wordt, keren 
in karikaturale vorm terug in de werken van 
pseudo-wetenschappers en ‘morosofen’. Het 
gelach om die waanwijzen verraadt ons kwade 
geweten. Intussen valt er veel te leren van hun 
fouten en bovenal veel te genieten van de 
vindingrijkheid waarmee zij hun waan theorieën 

onderbouwen.
In mijn catalogus van morosofen zult u tever
geefs zoeken naar theorieën van New-Age- 
goeroes, creationisten, astrologen, psychoana
lytici, theosofen, ufologen, enzovoort. Voor 
meer informatie over deze pseudo-wetenschap
pers verwijs ik naar het boek van Marcel 

Hulspas en Jan Willem Nienhuys, Tussen 
waarheid en waanzin (1997). In mijn inventa
ris staan Nederlandse en Vlaamse denkers 
centraal wier ideeën zo absurd en monomaan 
zijn dat ze van de weeromstuit een welhaast 
literaire kwaliteit krijgen. Het is veelbeteke
nend dat André Blavier, die het werk van 
geleerde fantasten uit Frankrijk en Wallonië 
bestudeerde, zijn boek de titel Les Fous 
Littéraires (1982) meegaf.
Het boek van Blavier berust op werk dat de 
Franse schrijver Raymond Queneau in 1930 
was begonnen. Queneau verzamelde literaire 
gekken door systematisch de planken van de 
Bibliothèque Nationale in Parijs af te stropen. 
Daarbij hanteerde Queneau een aantal strakke 
criteria die hij heeft uiteengezet in de roman 
Les Enfants du Limon (1938): de auteur moest 
in het Frans hebben geschreven, in de 19de 
eeuw hebben geleefd en zijn ideeën in boek
vorm hebben gepubliceerd. Verder mocht hij 
geen voorgangers of navolgers hebben gehad: 
een garantie voor originaliteit. Zelf heb ik de 
maatstaven van Queneau minder streng toege
past op Nederlandse en Vlaamse schrijvers, 
om de simpele reden dat ware morosofen in 
onze contreien dun zijn gezaaid. Bovendien 
heb ik mij voorlopig beperkt tot de 20ste eeuw. 
Het valt op dat uitzonderlijk veel waanwijzen 
een academische titel dragen. Wat doet denken 
aan de uitspraak van Tsjechov: “De universi
teit brengt alle bekwaamheden tot ontplooiing, 
waaronder ook de domheid.”

Catalogus van morosofen uit
Nederland en Vlaanderen in 

de 20ste eeuw

Max Muller in zijn zg- dingdong theorie be
weert dat alles wat aangeraakt wordt een 
eigen geluid geeft. Talen zijn harmonieën van 
geluiden.
F. P. en A. P. Penard, De Menschetende Aan
bidders der Zonneslang

Théo rit
André Blavier, Les Fous Littéraires

AËRO-DILETTANT

Het Maanprobleem: opgelost. Het Vraagstuk 
der Oceanen en Continenten onzer ‘tegen
woordige’ Aarde: verklaard. Het Probleem 
der Kometen en hunner Loopbanen in ons 
Zonnestelsel en dat der zoogenaamde vallende 
Sterren: vermoedelijk opgehelderd 
Elektrische drukkerij Luctor et Emergo, 
's-Gravenhage, 1928

Aanvullingmijnermaan-oeraarde-theorie ‘Het 
Maanprobleem opgelost’. Het ‘ParadijsRaad
sel’.'verklaard De juiste liggingvanhetaardsche 
Paradijs en die der vier Bijbelsche Stroomen: 
aangeduid in ondeelbaar verband met boven
staande theorie. De Chronologie der voor- 
zondvloedsche astronomen: verklaard in even 
ondeelbaarverbandmetbovenstaande theorie. 
De eenige Ijstijd dien wij ooit beleefden 
Elektrische drukkerij Luctor et Emergo, 
‘s-Gravenhage, 1930

Aëro-dilettant is het pseudoniem van 
Joh. A. H. Kerkhoff, “weleer langjarig hoofd
administrateur der exploitatie-maatschappij 
Scheveningen". Hij beweert dat de aarde in het 

quartair, ongeveer 10.000jaar geleden, in bot
sing kwam met een komeet die hij Salvator 
Mundiheeft gedoopt. Door de botsing brak een 
deel van de aarde af: de huidige maan, die geen 
bol is maar een schijf. Het pokdalige maanvlak 
is de gestolde binnenzijde van een stuk oer
aarde. Die oeraarde had geen oceanen, maar 
als gevolg van de botsing ontstond er een soort 
chemische reactie in de atmosferische gassen 
rond de planeet, wat de Zondvloed veroor
zaakte. Overigens was de oeraarde een stuk 
kleiner dan nu: onze planeet had een middellijn 
van 6.800 km. Door de botsing begon de aarde 
echter te zwellen, met als gevolg de huidige 
omvang: een middellijn van ca. 13.000km. Dit 
zwellingsproces heeft al met al drie tot vijf 
eeuwen geduurd.
Volgens Aëro-dilettant verklaart zijn theorie 
de patriarchale leeftijden uit het boek Genesis. 
Van Adam af vermeldt de bijbel leeftijden van 
circa 900 jaar. Zo werd Adam 930 jaar oud, 
Seth 912 en Methusalem 969. In de loop van 
14 generaties liepen de leeftijden terug tot 
ongeveer 110 jaar. Sem werd maar 600 jaar 
oud, Selach 433 en Abraham amper 175. Een 
dergelijke snelle evolutie is biologisch gezien 
onmogelijk. De oplossing van Kerkhoff: de 
omlooptijd van de aarde was eerst 55 in plaats 

van de huidige 365 dagen, zodat de jaren veel 
korter duurden. De botsing met de komeet 
sloeg de oeraarde in een baan die verder van de 
zon verwijderd was. Naarmate de aarde uit
dijde, draaide ze bovendien steeds langzamer.

Bom, Frits

Hetmysterie van de hunebedden. Buitenaardse 
hulp?
Ankh Hennes, Deventer, 1978

Evenmin als de Egyptische piramides waren 
de hunebedden graven, maar onderaardse bun
kers. Die zijn gebouwd door voorzienige men
sen met ons onbekende, superieure technie
ken, misschien laser of levitatie. De bunkers 
moesten de mens van 3000v. Chr. beschermen 
tegen een enorme ramp: een zondvloed, een 
kernexplosie, een komeetbotsing. De ramp 
kwam uit het noorden, wat de oost-west- 
oriëntatie van de hunebedden verklaart.

Delahaye, Albert

Holle boomstammen. De historische my
then van Nederland, ontleend aan Frans- 
Vlaanderen
Toumehem/Zundert, 1980

Volgens Delahaye, gewezen gemeente-archi- 
varis te Kerkrade en Nijmegen, moet de oriën
tatie die de Nederlandse geschiedschrijvers 
totnogtoe hebben aangehouden bij de interpre
tatie van oude geografische gegevens met een 
kwartslag worden gedraaid. Ptolemaeus, 
Tacitus, Plinius en hun collega’s hanteerden 
namelijk de west-oriëntatie. Anders gezegd: 
het huidige westen van Europa was voor de 
Romeinen het noorden. Daarvan getuigen nog 
benamingen als Oosterschelde en Wester- 
schelde, die voor ons eigenlijkNoorderschelde 
en Zuiderschelde hadden moeten heten. 
Daarom ligt de Noordzee ten westen van Hol
land en de Zuiderzee ten oosten.
Nederland stond tot in de vroege middeleeu
wen voor het grootste deel onder water. Omdat 
het zeeniveau steeg, trokken de Romeinen naar 
het zuiden. De residentie Noviomagus, die 
later door Karei de Grote is gebruikt, bevond 
zich tussen 500 en 1046 dan ook niét te 
Nijmegen, maarte Noyon in Noord-Frankrijk, 
vlak onder Atrecht. Geen wonder dat er nau- 
welijks archeologische overblijfselen van het 
Nijmegen uit de vroege middeleeuwen zijn 
gevonden. Omgekeerd vond vanaf de 9de 
eeuw een massale uittocht van Friezen en 
Saksen uit hun stamgebied Belgisch-Vlaande
ren plaats naar het noorden en oosten. Hun 
oorspronkelijke plaats- en riviernamen namen 
ze met zich mee. Vandaar de frappante over
eenkomsten en de onvermijdelijke misver
standen. Bremen is afgeleid van Bremia, het 
huidige Brème-les-Ardres, Hamburg van 
Hammaburgus, het huidige Hames-Boucres. 
Lockia is niet de Lek, maar Le Locquin. 
Bonifatius werd niet vermoord in Dokkum, 
maar bij Dockinchirica, Duinkerken.
Uitdie gegevens besluitDelahayedat de vroeg
middeleeuwse geschiedenis (ca. 400-900) van 
Nederland zich in Frans- en Belgisch-Vlaan
deren heeft voltrokken.

Dijkstra, Klaas

Pleidooi voor dé platte aarde. En de maan 
glimlacht
Boersma, Enschede, z.d. (ca. 1967)
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Volgens Dijkstra, autodidact en kunsthande
laar, is de aarde een platte schijf met de Noord
pool in het midden. Antarctica is een ondoor
dringbaar ijsgebergte dat rond de hele aarde 
ligt Wie om de aarde meent te varen, vaart in 
werkelijkheid in een cirkel om de Noordpool. 
Dat de aarde rond is, beschouwt Dijkstra als 
een perspectivische illusie. Wij zien namelijk 

niet met het oog, maar in het oog. De wezen
lijke mens, de intemo, ziet via de hersenen de 
projectie van de dingen in het oog van het 
materie-lichaam, de extemo. Het beeld dat op 
het netvlies van het oog valt, is een beeld in 
perspectief dat er in werkelijkheid niet is. In 
feite bevinden wij ons in een camera met de 
ogen als bolle lenzen, waardoor het lijkt alsof 
de dingen op afstand kleiner worden. Buiten 
het oog blijven de dingen natuurlijk altijd even 
groot en zichtbaar.
Als wij aan zee staan, lijkt het of de horizon 
hoger ligt dan het strand waarop wij staan. 
Bovendien worden de voorwerpen op afstand- 
kleiner tot we niets meer zien; alles verdicht 
zich in een waas. Deze wazige lijn noemt 
Dijkstra de gezichtseinder. De lucht zit vol met 
een enorme massa waterdeeltjes die zich in 
ieders oog vanaf een bepaald punt tot een 
gordijn lijkt te verdichten. Vanwege die onzui- 
verheid in de lucht, en vanwege het perspec
tief, loopt het vergezicht al tij d uit op een einder. 
En omdat onze bolle- oogspiegel een ronde 
gezichtskring vormt, verkeren wij in de illusie 
dat de aarde een bol is.
In feite leven wij op een platte aarde, waar wij 
een mistring voor de horizon aanzien. Ook wie 
in een dichte mist staat, heeft een gezichtsveld 
van enkele meters, waardoor het lijkt alsof hij 
zelf niet direct in de nevel staat. Als wij al onze 
individuele ervaringen optellen, lijkt het alsof 
er in het geheel geen mistgordijn bestaat.
“De platte aarde bezit - gelukkig - een kracht 
die ervoor zorgt dat wij stevig met beide benen 
op de grond staan, ook al zwaait de bodem 
vervaarlijk maar plechtstatig heen en weer ten 
opzichte van het gesternte.” Het aard
magnetisme is een psychische kracht. De aarde 
is bezield door egocentrische krachten die alles 
vasthouden. “Men moge de psychische krach
ten ‘ stomme krachten’ noemen, accoord, maar 
met dien verstande, dat het stomme krachten 
zijn onder invloed van een Universele Centrale 
Gedachtekracht.”
De maan is een spiegel waarin de gehele aarde 
wordt gereflecteerd. “De maanspiegel is een 
ruwe spiegel met een groot aantal facetten 
waardoor zich caricaturen van aardse gebie
den vertonen.” Je kunt je dus op de maan 
oriënteren als je de weg kwijt bent. Je moet er 
dan wel rekening mee houden dat de weerspie
geling op zijn kop staat, net als in een holle 
scheerspiegel. Het oppervlak van de maan 
spiegelt bovendien ook de geheimzinnige ge
bieden aan gene zijde van de ondoordringbare 
ijsbarrières, waar onbekende volken wonen. 
“Het is nog maar weinigen gegeven te weten 
dat wij wonen op een van een zevental terras
sen. Dat er nog twee lagere generaties zijn 
naast de onze, namelijk wilde volken, en nog 
vier generaties op veel hogere niveau’s op- 
klimmend in ontwikkeling en beschaving.” 
Het bestaan van die hogere mensen verklaart 
ook de vliegende schotels. Mogelijk zouden 
wij met hen in contact kunnen komen door via 
de maanspiegel lichtsignalen uit te zenden. Het 
zevende terras is “niet wetenschappelijk aan
toonbaar, maar wel theologisch en boven
zintuiglijk schouwend te motiveren,” namelijk 
Het Hoogland der hooglanden: Het Paradijs.

van der Eerden, Jan

Het geheim van de Oude Stad
A. M. Onderzoek en Ontwerpgroep, T. H. 
Eindhoven, 1985

De stad als spiegel van de kosmos. Het geheim 
van ‘s Hertogenbosch: een sleutel tot de ziel 
van de stad (met een aanbeveling van prof. ir. 
Hendr. M. Goudappel en prof. mag. arch. Peter 
Schmid)
Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 
1997

Architect Van der Eerden heeft de maten van 
de grote piramide ontdekt in het stratenplan 
van Den Bosch. Veel oude akkerdorpen had
den hun kern in de driehoek die ontstaat uit de 
splitsing van een hoofdweg in twee wegen die 
verderop door een dwarsweg worden verbon
den. Uitgaande van deze driehoek heeft hertog 
Hendrik aan vrijmetselaars de opdracht gege
ven de stad te ontwerpen. Deze vaklieden 
maakten gebruik van esoterische kennis die 
ons via het oude Egypte en Pythagoras heeft 
bereikt. Pythagoras construeerde de regelma
tige vijfhoek waaruit hij de letter Y afleidde, 
die de sleutel vormt tot de gulden snede.
De driehoek en het hexagram van Pythagoras 
vinden wij ook in de maten van de piramide 
van Chefren en in het stadsplan van Den Bosch. 
In de doorsnede van de piramide valt de zoge- 
naan echthoek van Horus te herkennen. 
Daaruit zijn twee driehoeken te construeren 
die samen een hexagram vormen. In het 
hexagram valt een cirkel te schrijven met een
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middellijn van 3600 eenheden. Als voor die 
eenheid de oude Bossche voetmaat wordt ge
kozen - 28,76013 cm. - dan blijkt de figuur 
“verbluffend nauwkeurig” toe te passen op de 
plattegrond van de stad. Toegegeven, een stad 
is een organisch iets en wijkt dus af van de 
mathematische figuur, maar de grote lijn klopt: 
‘ ‘Kleine afwijkingen van een strak systeem zijn 
typisch voor de middeleeuwen en maken het 
menselijk.”
Opmerkelijk is ook dat de oude nulmeridiaan 
van Gizeh loopt Over het kasteel Waardenburg 
aan de Waal, de legendarische woonstede van 
dokter Faustius, het prototype van de befaamde 
magiër. “Zoals ‘s-Hertogenbosch 9° zuidelij
ker werd gesticht dan het kasteel van doctor 
Faustius, werd Memphis, de hoofdstad van het 
verenigd Egypte, gesticht op 9° ten zuiden van 
de Grote Pyramide.”

Frid, Géza

De gulden snede en de vormverhoudingen in 
de kunst
in: De Revisor, II/6, Amsterdam, 1975

De van oorsprong Hongaarse componist Géza 
Frid zocht naar de gulden snede in muzikale 
composities. De gulden snede is de verdeling 
van een lij n waardoor het lange deel zich tot het 
korte deel verhoudt als het geheel tot het lange 
deel. Men vindt de lengte van het lange deel 
door het totaal te vermenigvuldigen met 0,168. 
In een compositie vermenigvuldigt men het 
aantal maten - of in moderne werken waar veel 
maatwisseling voorkomt de metrische eenhe
den (kwarten of achtsten) - met 0,618. Telt een 
stuk bijvoorbeeld 145 maten, dan bereken je de 
gulden snede door 145 te vermenigvuldigen 
met 0,618. Het product is 89,610, zodat de 
gulden snede in de 90ste maat valt.
In de werken van Bartók blijkt de gulden snede 
te vinden op belangrijke momenten: “In het 
eerste deel van het Divertimento voor strijk
orkest valt de gulden snede letterlijk op het 
begin van de reprise.” Ook in de werken van 
Haydn, Mozart en Beethoven ontdekt Frid de 
gulden snede in de buurt van keerpunten bin
nen de compositie.
Gewapend met deze inzichten vroeg Frid zich 
af of de gulden snede ook in het leven van de 
mens een rol speelt. Mozart leefde van 1756tot 
1791: in 1778 overlijdt zijn moeder. Beet- 
hoven(1770-1827): in 1804/5 ontstaan Fidelio 
en Eroica, keerpunten in zijn scheppingswerk. 
Pijper (1984-1947): in 1926 ontstaat zijn chef 
d’ oeuvre, de Derde symfonie. Kortom: de gul
den snede valt bijna altijd op een belangrijk 
moment.
Frid draait de zaak nu om. Als een componist 
voelt dat zijn compositie een keerpunt heeft 
bereikt, dan weet hij exact hoeveel maten hij 
nog te schrijven heeft. Dat besef kun je ook op 
het leven toepassen. Na zijn 50ste levensjaar 
moet elke mens in staat zijn om het keerpunt 
- de gulden snede - in zijn leven aan te wijzen. 
Op basis daarvan kan iedereen dan zijn eigen 
sterfdatum berekenen. 16 februari 1949 be
schouwde Frid als het keerpunt in zijn eigen 
levensloop. Hij was toen 45 jaar. Op basis 
daarvan verwachtte hij te zullen sterven tijdens 
zijn 72ste levensjaar, op 16 december 1976. 
Géza Frid stierf op 13 september 1989.

HIETBRINK, Willem en Lagendijk, Ronald

Kwispelen met taal. Met OertaaLwoordenboek 
Phoenix & den Oudsten Uitgevers, Rotter
dam, 1994

In de gevangenis vond Hietbrink het antwoord 
op de brandende vraag naar de oorsprong van 
de taal. Zijn conclusie: alle talen stammen af 
van het Nederlands. Hij bewijst via tussen
trappen hoe schijnbaar aan vreemde talen ont
leende woorden teruggaan op Nederlandse 
uitdrukkingen. Bijvoorbeeld: ik zeg ’t dich> 
’k sektilo ’ksakoexact. Zo issigaret duidelijk 
afgeleid van zuug eruut. Er staat een man aan 
de poort van de kazerne en die maakt foto’ s van 
soldaten: voorthuis> voorthoes> votoes> fo
to’s. Een koe kauwt, dus zeggen de Engelsen 
heel terecht cow. En asperges groeien aus- 
bergjes. Kijk hoe gemakkelijk de takken van 
de wilg zich laten vlechten: wilg> gewillig.

HUGES, Hugo Bart

Suikergoed en Marsepein
Uitgegeven door Barbara Huges, z.p., 1968

Volgens student medicijnen Bart Huges was 
zwaartekracht de vijand, de volwassene diens 
slachtoffer en de maatschappij zijn ziekte. In 
het laatste stadium van de menselijke evolutie 
ging de mens rechtop lopen. Toen ging het mis. 
Aangezien debloedkolomnietkonexpanderen, 
groeiden de schedelbotten samen. De druk in 
de schedelholte werd kleiner. De zwaarte
kracht eiste het hersenbloed op. Een groot deel 
van het volwassen gedrag is gemotiveerd door 
de angst de greep te verliezen op wat er aan 
bloed in de hersenen is overgebleven.
Huges meende het expansievermogen van de 
hersenvliezen te kunnen herstellen door met 
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een elektrische boor een opening in zijn sche
del te maken. De toename van het hersen- 
bloedvolume zou de hersenstofwisseling be
vorderen en het bewustzijn naar een hoger 
niveau tillen. Na deze trepanatie voelde Huges 
zich inderdaad alsof hij veertien was. Het derde 
oog had een bewustzijnsvergrotend effect, dat 
naar zijn zeggen overeenkwam met het effect 
dat tijdelijk wordt opgeroepen als je een kwar
tier op je hoofd staat in een yoga-pose, als je je 
keel dichtknijpt of als je Indische hennep van 
de beste kwaliteit rookt.
Sinds die ervaring onderscheidt Huges vier 
mensentypes: 1. Volwassenen: nijvere 
ingeslapenen, onbewust van oudere bewust
zijnstoestanden dan de hunne; 2. "Derdeogers": 
volwassenen met een toevallig opgelopen ope
ning in de schedel; creatievelingen, priesters, 
kunstenaars, kortom iedereen die op zijn hoofd 
is gevallen; 3. Getrepaneerde volwassenen: de 
verlichten; 4. “Vierde ogers”: getrepaneerde 
derde ogers, mensen die zeggen dat ze na hun 
trepanatie geen enkel verschil merken, maar 
die niet beseffen dat ze alreeds een gaatje in hun 
hoofd hadden voor de operatie.

Jong, Wilmar de

Nederland: Paradijs of Chaos?
Amsterdam, z.d. (ca. eindjaren ’80)

De Jong herschrijft de gehele Nederlandse 
grondwet. Dat is nodig omdat de “intrinsieke 
sterkte” van het Nederlandse staatssysteem 
fors terugloopt. Daarvoor heeft De Jong een 
onfeilbare graadmeter: “Homofielen zijn er 
altijd geweest. Om zeer legitieme redenen 
besluiten sommige zielenomals ‘homofiel’ ter 
wereld te komen. Deze mensen zien bewust af 
van het kontakt met de andere sekse, omdat de 
doelen, die ze willen verwerkelijken in dat 
‘homofiele leven’ eigenlijk niet te combineren 
zijn met de tijdsintensieve bemoeiingen, die 
een relatie met de andere sekse met zich mee
brengt. In principe is er dus NOOIT een gel
dige reden om deze mensen het leven zuur te 
maken. Deze ‘echte’ homofielen zijn in wezen 
beterte omschrijven als ‘bewust-niet-seksueel’ 
[...] Helaas is er ook een groepering, die ik de 
naam zg-homofielen gegeven heb, de ZOGE
NAAMDE homofielen. Deze mensen zijn 
helemaal niet homofiel, maar SPELEN dat ze 
homo zijn. [...] in tegenstelling tot de ‘echte’ 
homofielen, waar zich het 'liefdeleven' hoofd
zakelijk in de geest afspeelt, zijn de zg-homo
fielen verslaafd aan het lichamelijke, uiterlijke 
liefdeleven: het echte 'nichtengedoe' dus! 
Welnu, wanneer in een maatschappij hetaantal 
zg-homofielen exponentieel toeneemt, is dat 
het meest duidelijke teken, dat de boel fout gaat 
lopen. Dat gold voor de Grieken, dat gold voor 
de Romeinen en dat geldt ook voor ons. Wie 
wil weten, hoe het gesteld is met de ‘intrinsieke 
sterkte’ van welk staatssysteem dan ook, die 
turft gewoon een paar jaar lang het aantal zg- 
homofielen.”

Jonge, Reinoud de en IJZEREEF, Gerard

De stenen spreken. Het geheimschrift van de 
megalieten ontcijferd
Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 
1996

Aap
' * / B ( C esmmaneoo °

Reinoud de Jonge is chemicus en amateur- 
archeoloog. Gerard IJzereef is bijzonder hoog
leraar Experimentele en Educatieve Archeolo
gie aan de Universiteit van Amsterdam, vooral 
bekend als bedenker en voormalig directeur 
van het archeologische pretpark Archeon.
De stelling die zij “op strikt wetenschappelijke 
wijze” willen toetsen, luidt als volgt: de stenen 
monumenten langs de kusten van West-Eu- 
ropa werden tussen 5000 en 2000 v. Chr. 
opgericht door zeevarenden uithetgebiedrond 
de Middellandse Zee. Daartoe behoorden ook 
Egyptenaren. De inscripties op de megalieten 
zijn routebeschrijvingen naar plekken waar zij 
met hun scheepjes van papyrus of hout zijn 
geweest
Een bijzondere inscriptie die op veel stenen in 
Portugal en Zuid-Spanje weerkeert, wordt in 
vakkringen The Thing genoemd. Volgens de 
auteurs gaat het om een weergave van de 
kustlijnen van Groot-Brittannië. Het duide
lijkst is dat te zien in de vindplaats Dombate op 
steen C 6. De horizontale fijn onderaan is de 
zuidkust van Engeland. De knik linksonder 
komt overeen met het kanaal van Bristol, de 
knik rechtsonder met de monding van de 
Theems, enzovoort De verschillende versies 
van Het Ding getuigen van de zeespiegelstij
ging en de bodemdaling. De Doggersbank 
wordt steeds kleiner. “Er is hier dus sprake van 
een zeer belangrijke getuigenis over de ge
steldheid van de Noordzee in de Steentijd!” 
De vier figuren uit Espinaredo vormen een 
verhaal tussen zeebeden die ervaringen uitwis
selen. Alle figuren laten zien dat men over zee 

rechtstreeks vanuit Noord-Spanje is komen 
aanvaren, en niet langs de kust via de Golf van 
Biskaje en Bretagne. Te lezen valt dus in A: “Ik 
kom altijd vanaf het zuidwesten door het St. 
George’s Kanaal en dan ga ik naar Midden- 
Engeland (Solway Firth). Dat is waar Enge
land op zijn smalst is (twee horizontale streep
jes). Nu weet ik een route die iets noordelijker 
begint, bij Firth of Forth. Dan ga ik pal naar het 
oosten en vaar ik om de Doggersbank (verti
caal streepje) heen”. En C antwoordt: “Ik ken 
ook iemand die kwam van Midden-Engeland 
aan de oostkust en die ging vóór de Doggersbank 
langs naar het zuiden (kruisende kromme lijn). 
Maar ik zou het je niet aanraden!”

KROESE, Nicolaas

Restaurateur en wereldvredeswiskundige. Had 
het idee om “door middel van gouden kettin
gen alle Amsterdamse kerktorens met elkaar te 
verbinden, zodat er een kooi van Faraday 
ontstaat die ons af schermt tegen de anti-mate- 
rie uit het heelal”.
“Op zoek naar de nieuwe wereldmoraal- 
wiskunde van Zoroaster. Johannes van Pat
mos, Einstein, Spinoza, Mondriaan, Wuest en 
Hudig, Plato en Dante en ook Leibniz en Euler 
waren min of meer alwetend, maar toch ont
brak hun nog de messiaswiskunde, de 
wijsheids-, de waarheids-, de omkerings-, de 
terugkoppelings-,demoraal-,endeevenwichts- 
kunde van Zoroaster en Johannes de Ziener 
van Patmos en de nieuwe wereldvredesvorst 
met de simpele sleutelgetallen, discipline- 
getallen, moraal-getallen en wereldvredes- 
getallen 666 - 36 - 37 -127 -120 - 60 - 30 - 
121 -31 -33-124-248—294-456- 169- 
961 - 35 - 888 - 444 - 222. In 1656 werd het 
eerste gedeelte van de verloren dimensie- 
wiskunde, de universumwiskunde en de kos
mische evenwichtskunde herontdekt door 
Spinoza, het tweede gedeelte door Mondriaan 
c.s. van 1911-1931 en het derde gedeelte door 
Einstein van 1905-1955 {the searchfor the lost 
d»nension).Dedrienieuwewiskundigewereld- 
verklaringen van Mondriaan c.s. zijn reeds van 
1914,1916, en 1918. Daarmede is sinds 1918 
de anti-christelijke, anti-democratische, anti
semitische, anti-humane, anti-sociale en anti- 
harmonische Griekse wereldwiskunde van 
Euclides, Eratostenes en Bertrand Russell, de 
Nobelprijswinnaar en atheïst, ontmaskerd en 
moet deze worden uitgebrand en vergeten, 
gelijk met het ondemocratische kolonels- 
bewind. De anti-christelijke Euclidische 
wereldwiskunde is dus de oorzaak van alle 
chaos, agressie, neurosen, oorlog, verkankering 
en ongeloof op de gehele wereld. Als de nieuwe 
mutant houd ik gaarne een korte lezing voor u 
over mijn nieuwe messiaswiskunde en mijn 
nieuwe wereldvredeswiskunde van Saint John. 
Het zal u genoegen doen dat aan mij reeds op 
16 maart 1966 octrooi werd verleend op mijn 
herontdekking van de verloren gegane gedeel
ten van de oerwiskunde der alwijsheid van 
Johannes en Zoroaster.”
“Het was op 16 maart 1966, dat de wereld- 
betovering werd opgeheven door de eenzame 
man van het eiland Patmos. Het was reeds in 
1656 dat het toekomstige Jeruzalem werd ge
sticht, zijnde Amsterdam, de heilige stede van 
Rembrandt en Spinoza, de twee nieuwe licht- 
dragers van de wereld. Het moest toch nog 
300 jaar duren voordat wij in Amsterdam kon
den herhalen:paradise lost, paradise regained. 
Johannes de Ziener van Patmos en de ver
wachte wereldvredesvorst schonk aan de ge
hele wereld de nieuwe wiskunde van het hyper- 
sociaal-democratische wereldbeeld met het 
666-tallig en 120-tallig stelsel van het kos

mische evenwicht en het 24-tallig stelsel van 
de priemkwadranten van het universele licht 
en het herstel van de oerwiskunde van de 
alwijsheid van Saint John en Zoroaster.”

Molenaar, A.M. (André)

Genesis = Gnosis
Deel I: Numerieke weergave van heel het 
nieuwe Testament en de eerste 1948 woorden 
grondtekst oude Testament
Deel II: Over de Methode. Visie op een tot nu 
toe onbekende overeenstemming tussen de 
Hebreeuwse grondtekst van het oude Testa
ment, de werken van de Griekse wijsgeer Plato, 
het nieuwe Testament, details van onze lande
lijke folklore en Stonehenge in Engeland met 
behulp van de door de auteur herwonnen 
getallenwijsbegeerte, waarvan tot nu toe al
leen vaag iets bekend was door de leer van de 
idee-getallen van Plato
Blesdijke, 1989

De Friese Elfstedentocht is geen schaatsroute, 
maar een geestelijke ontdekkingsreis, een 
mystieke bedevaartsroute gemodelleerd naar 
de rooms-katholieke rozenkrans. Zoals het 
gebedssnoer een cirkel met een aanhangsel is, 
zo kent ook de Friese route een aanhangsel, het 
traject Bartlehiem naar Dokkum, het bede
vaartsoord van bisschop Bonifatius. De belo
ning voor de schaatsers is niet voor niets een 
kruisje. In Friesland denkt men dat de naam 
Bartlehiem verwijst naar Betlehem. Dat klopt 

niet. De naam verwijst naar de apostel 
Bartolomeus, wiens naam ploegvoor betekent. 
Het leidt naar Lucas 9:62 (vers 470): “Sla de 
hand aan de ploeg en kijk niet om”. Bedoeld is 
natuurlijk datje alsmaar doorploegend op de 
ronde aarde vanzelf bij je uitgangspunt komt. 
Dus: Bartlehiem = Bartolomeus = ploegvoor. 
Daar ligt de splitsing, de rijders slaan linksaf 
naar Dokkum.
Bovendien is er een velband tussen de Friese 
route en de topografie van Palestina: zoals de 
Jordaan van noord naar zuid stroomt, zo begin
nen de rijders in Friesland te schaatsen van 
noord naar zuid.

OTTENHOFF, Johannes G.

De aarde barst. Tweehonderd miljard mensen 
in de olie
Uitgeverij N. Kluwer N.V., Deventer, 1972

De mondiale voorraad aardolie en aardgas is 
het product van de ongeveer 200 miljard men
sen die zijn omgekomen dooreen wereldramp. 
Wie in zijn auto rijdt, verstookt dus eigenlijk 
zijn voorouders.

OVERWIJN, Jacques F.

Onze Huis- en Grafteekens zijn 10.000 jaar 
oud. Wat zeggen zij ons?
Dordrecht, ca. 1941

Z
Figuur N

Betekenis van boekfiguur N: “De uiterlijkheid Gods 
omsluit en is één met zijn innerlijk. Hieruit ontspruit 
Gods schoonheid.”

Het gebied van de Grootfriezen grensde eer
tijds aan het rijk van Atlantis dat zich uitstrekte 
tussen Denemarken, Vlieland, Texland, het 
Kanaal en Noord-Frankrijk. Tot de Atlantis- 
landengroep behoorden Grootfriezen, Saksen, 
Finnen, Franken en Kelten. Samen met de 
Maya’s zijn de Grootfriezen de bron van de 
oude culturen. De Inca’s zijn overigens telgen 
van de Grootfriese stam. De oer-Grootfriese 
cultuur heeft zich over heel Europa verspreid 
en is aan de Graeco-Latijnse voorafgegaan.
“Tot recht begrip van een en ander diene, dat 
ten tijde van de steenen-tijdperkcultuur der 
Grootfriesche vaderen en daarvóór, rond de 
Middellandsche Zee nog de oudere, namelijk 
de moedercultuur heerschte, dit wil zeggen de 
Mayacultuur.”Er heefteen uitwisselingplaats- 
gevonden tussen de Maya en de Grootfriese 
culturen. Dat wordt bewezen door de vondst 
van Grootfriese symbolen bij de Maya’s en de 
Etrusken. Die uitwisseling vond plaats toen de 
Maya’s vanuit het Middellandse-Zeegebied 
via het noorden en het land Mu - dat zou zijn 
gelegen tussen Groenland, Island en Schot
land - naar Amerika zijn overgestoken. De 
Grootfriezen blijken zelf een trek naar het 
zuiden te hebben ondernomen, wat blijkt uit 
vondsten op Kreta, Rhodos en in Frankrijk. De 
naam Apulië is Grootfries: hij heeft dezelfde 
stam als Apelsga, Apeldoorn, enzovoort. Denk 
ook aan de bij ons bekende meisjesnaam Plonia 
(Apolonia) wat ‘verlichte’ vrouw betekent. In 
het Etruskisch werden Apelo en Apolo tot 
Aploe en Apoeloe, de lichtgod. In het Groot
fries was Apoeloe echter geen god, maar een
voudig het licht dat ‘s avonds in de wateren 
verdwijnt: a-pül betekent dus in de poel.
Het vrouwenbestuur van de Grootfriezen be
rustte op een religieuze basis: God had zich in 
zijn Liefde namelijk tot vrouw gemaakt en de 
mensheid gebaard. De bestuursvrouwen He
ven ongehuwd en kregen een lange opleiding. 
De belangrijke rol van de vrouw wordt nog 
eens geïllustreerd door het feit dat “er geen taal 
ter wereld is dan juist de Nederlandsche, waarin 
de uitdrukking ‘dat mens’, zeer beslist ‘die 
vrouw’ beteekent".
Het centrale bestuur der Grootfriese landen lag 
op Texland. Vanwaar die naam? ‘Ix’ is een 
Mayawoord dat wordt uitgesproken als ‘ieks’ 
of ‘ies’ en dat ‘vrouwelijk beginsel’ betekent 
Denk ook aan meisjesnamen als leske, Isis, 
Isolde. De woorden ‘tout’ en ‘tou’ betekenen 
dan weer 'alwijze' ; denk aan het Mayawoord



‘Manitou’, wat 'Denk-alles' en dus God bete
kent “Zoo is dan ‘tou-ix’ (toe-ieks) (tuix; twiz; 
twex; t’ex; tex) niet anders dan: 'alles vrouwe
lijk beginsel’.”
Het Grootfriese rijk raakte in verval vanaf 
2139 v. Chr., na het zinken van Atlantis en de 
klimaatverkilling vanaf 800 v. Chr. Het ras 
werd aangetast door de naar ons gebied verdre
ven Finnen. Het zuiden won aan invloed; met 
de komst van de Romeinen werd deze periode 
afgesloten. De heldersten onder de Groot- 
friezen zagen in dat de verheven geestelijke 
schatten van het oude zeevolk moesten worden 
gered via graf- en geveltekens, de zogenaamde 
huismerken, waarin wij runen herkennen. De 
"Grootfriesche vaderen hebben het religieus- 
organische in ons gelegd, dat door onze Maya- 
medegift in de loop van onze geschiedenis 
zulke groote wijsgeerige religieuse en kunst
zinnige uitingen heeft voortgebracht [...]. De 
vergeten steenen spreken ervan. Mogen wij 
hun boodschap liefderijk in ons opnemen!”

PENARD, F. P. en PENARD, A. P.

De menschetende Aanbidders der Zonneslang. 
Deel III Neo-Sophia of de Cirkelleer van tijden 
ruimte
H. B. Heyde, Paramaribo, 1908

De gebroeders Penard schreven over de filoso
fie en wetenschap, meer bepaald over het 
taalsysteem, van de Caraïbische Pujais. “De 
letters, woorden en begrippen in het Caraïbische 
taalsysteem vormen symbolische opvattingen 
van de voorwerpen die ze voorstellen. Bv. 
wanneer wij in een boek lezen ‘visch’ dan geeft 
dat woord dadelijk terug wat er mede bedoeld 
wordt, hoewel niemand in het papier en de 
letters visch zal gaan zoeken. Zoo ook de 
Indiaansche taal. De levende visch stelt bij hen 
voor wat het schrift voor ons is. Hij duidt aan 
een woord, een letter uit de Ind. alphabetisch 
gerangschikte en gelijk de dieren geclassifi
ceerde mathematisch geordende Scheppings- 
dictionaire, waarvan de grondslag het Alphabet 
der natuur vormt” Het gaat dus om een taal die 
niet berust “op boekwerken doch op feiten en 
gelijkenissen in de natuur, een soort levend 
beeldschrift, voor den rooden philosoof even 
leesbaar en logisch als voor een modemen 
geleerde een standaardwerk van zijn voorgan
ger.”
“Onze voorvaderen kenden ontwijfelbaar deze 
grondtaal van gelijkenissen, volmaakt gescha
pen in de eerste ‘Ik’ die geleefd heeft. Deze 
spiegelwet lost als het ware de talen op tot hun 
oorsprong, de oertaal. Dit kan evenwel moei
lijk geschieden bij geschreven (gestremde) 
talen, doch vormt zich snel en zonder schokken 
in de monden der natuur-menschen. [...] De 
donkere natuur-mensch volgt de gelijkenis 
zoowel in klank als uiterlijk en komt tot de
zelfde conclusie als de witste onder de blanke 
professoren.”
“Volgens den rooden philosoof bestaat het 
begrip ‘onwaarheid’ niet zooals wij
blanken het opvatten, omdat de menschelijke 
gedachte niet bij machte is iets uit te denken, 
dat niet reeds bestond in onderdeelen. Zelfs de 
gekste voorstelling zooals een vliegende Tapir 
bestaat in details uit waarheden, want zoowel 
de lucht als het vliegen zijn op zichzelve onloo
chenbare feiten, en hoe deze samen een 
onbestaanbaarheid kunnen vormen, is duis
ter.”
“Wat is eenvoudiger dan het begin van Rede en 
Reden voor te stellen als een lijn, een krom
ming en een Kruispunt vervat in één Cirkel- 
wet? Een Unicel, een bol, waarin een wortel- 
harmonie van taal, van geluid, van kleur? En 
dat de gedachte, de cel, het begin, het Geheel, 
volmaakt geschapen werden, gelijk een beeld 
in een druppel water gespiegeld? En waarom 
zou een Indiaan daartoe niet in staat zijn? 
Vordert het dan een bijzonder verstand om 
zich zulk een denkbeeld te vormen? Of zou het 
verstand alleen tot een Newton of een 
Copernicus onder de blanken beperkt zijn?” 
“Het begrip van den ongeleerden Caraïbischen 
Pujai omtrent de atoom enz. berust niet op een 
droombeeld of gissing, maar op een logischen, 
wetenschappelijken grondslag, al is deze slechts 
geschreven in het boek der natuur en niet in 
groote folio’s.”
“Alle menschen denken door één geest, één 
physisch alphabet en er zit geen vierkante 
centimeter meer logica in de werken van een 
Darwin, Haeckel, Stevens, enzovoort dan in de 
begrippen van een Car. Pujai. Wij lachen om 
de Indiërs en hunne Olifanten van het Heelal. 
En toch, wat hebben moderne geleerden an
ders gedaan dan Olifanten verdraaid tot 
Folianten? Staan zij nader bij de waarheid dan 
de Hottentot?”

SMEDES, E.

De Religie van den Kosmischen God als grond
slag van een nieuwe cultuur
Haarlem, 1935

“De schrijver was van 1928-1933 lid van de 
S.D.A.P., maar werd door de leiders systema
tisch met geweld onderdrukt” Als student 

publiceerde hij al in 1912 zijn Kosmisch Hu
manistische Geschiedenisphilosophie in het 
studentenweekblad Minerva.
^aaneex we de positie van de republiek der 
Vereenigde Nederlanden in de 16de en 17de 
eeuw beschouwen in verhouding tot die der 
omliggende naties, dan moeten we vaststellen, 
dat in dit volk meer energie aanwezig is dan in 
de andere.” Die energie bleek uit de kunst- 
kracht, handelskracht, wetenschapskracht, 
industriekracht, denkkracht wilskracht, geest
kracht “uitingen van één-en-dezelfde kracht: 
de Levenskrachf'. In deze kosmische Levens
kracht is “de eenheid en de broederschap van 
mensch tot mensch geworteld. Dààr is de 
eenheid van het Mannelijke en het Vrouwe
lijke. Daar is ook de eenheid van Leven en 
Dood.”
Deze vulkanische levenskracht stroomt onder 
de volken. “Waar ze op heel laag peil staat daar 
kunnen de volken zich niet ontwikkelen; daar 
is van beschaving geen sprake, bijv, bij som
mige Afrika- en Australië-negers, Waar ze op 
een hoog peil staat leidt dit tot een leidende 
positie.” Na een honderdtal jaren geeft het ene 
volk die levenskracht over aan een ander volk, 
dat hem op zijn beurt weer overgeeft aan weer 
een ander volk. In zijn tijd verwacht Smedes de 
Duitsers als fakkeldragers van de beschaving. 
“Is mijn diagnose juist - en het vulkanische, 
Dionysische in het Duitse volk is toch wel een 
aanwijzing - dan zal het Duitsche volk een 
revolutie doormaken, waardoor het Europa en 
de menschheid geestelijk zal kunnen winnen. 
En de weg naar het hart van Europa en de 
menschheid heet: Humanisme. Misschien evo
lueert Nationaal-Socialisme tot Nationaal-Hu- 
manisme.”
Daarnaast onderscheidt Smedes het “Kos
mische Universeele Levensrhytme" in de ge
schiedenis. Zijn periodisering van de geschie- 
denis heeft als maatstaf de levensintensiteit. 
De levensstroom zorgt voor bloei van de cul
tuur. “Het komt mij voor, dat deze levens- 
hoogtepunten elkaar opvolgen in een tijds
ruimte van circa vierhonderd jaar. En ik schrijf 
deze toe aan de golfbeweging van de Schep
pende Levenskracht, die de menschheid draagt 
en de geschiedenis voortstuwt. Nu, in 1935 
staan we aan het begin van den Levenszomer. 
Het zal gaan groeien en bloeien—overal. We 
gaan nu de synthese vormen van Middeleeu
wen en Renaissance en bouwen van binnen uit 
de autonome persoonlijkheid een stijlvolle ge
meenschap.”
Hoofdstuk IX handelt over “De Kosmisch- 
HumanistischeGeschiedenis-philosophiecon- 
tradeJoodscheen de Duitsche Rassentheorie”., 
Volgens Smedes zijn joden eigenlijkFenicische 
kolonisten: “Zoo leven nu nog 15 millioen 
Phoeniciërs, gemaskerd als Joden, het Uitver
koren Volk, tusschen de Indogermanen en 
zetten hun kolonistenbestaan voort. Gecamou
fleerd als Nederlanders, Franschen, Engelschen, 
Amerikanen, Russen, zitten ze in de regeeringen 
van stad, provincie en land en dirigeeren ze de 
publieke opinie via dag-, week- en maandbla
den.” Hij verwerpt het joodse godsbegrip, de 
joodse geschiedfilosofie, en “de pogingen de 
macht te grijpen in andere volksgemeenschap
pen”, maar voor het overige wenst hij ze alle 
goeds toe. Overigens is hun val veroorzaakt 
door de hoogmoed te denken dat ze uitverko
ren zouden zijn. Dit lot wacht ook de Duitse 
ariërs. Immers: volken zijn slechts tijdelijk 
uitverkoren: “de kosmische God verplaatst 
zijn zetel van ras tot ras, van volk tot volk, 
omdat Hij alleen de Levende is en Hij de rassen 
en volken als materiaal gebruikt.”
Verder pleit Smedes voor een Europeesche 
Vredesmacht. Hij stelt voor datieder Europees 
volkeen regiment in de andere landen detacheert 
die de onafhankelijkheid van het gastvolk zul
len verdedigen. “Als uniform had ik mij ge
dacht die van de Canadese Mounted Police: 
khaki hoed, roode tuniek, zwarte broek.”

STOLK, prof. (ps. Carol Brubaker)

Carol Brubaker schreef in de jaren ‘60 een 
reeks spannende boeken die zich afspeelden in 
Centraal-Afrika. Ze waren geïllustreerd met 
foto’ s die de auteur zelf had gemaakt in de 
jungle. De inlanders in Brubakers boeken spre- 
kenzo:“Bwanaditnietbelangrijkzijn,Nzongo 
zijn nederig vrouw. Nzongo niet weten van 
leeuw Simba.”
Achter het pseudoniem Brubaker ging in feite 
professor Stolk schuil, arts en bioloog, hoogle
raar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Stolk had een enorme lijst publicaties op zijn 
naam staan, vooral op het gebied van tumoren 
bij vissen. Een medewerker van Stolk, profes
sor Leenen, vond dat het plaatje van een neder
zetting in een Brubaker-boek verdacht veel 
leek op celweefsel onder de microscoop. De 
andere foto’s bleken te zijn genomen in Artis. 
En collega’s herkenden zich opeens in de 
beschrijving van een of ander stamhoofd.
Nader onderzoek van Frank van Kolfschooten 
(Valse vooruitgang, Amsterdam 1993) bracht 
aan het licht dat Stolk werd ontslagen wegens 
fraude met onderzoeksgegevens. Ook in zijn 
werk kon hij feiten en fictie niet uit elkaar 
houden. Hij ontpopte zich als een fantast die 

nog tot in de jaren ’90 een populair-weten
schappelijke rubriek in De Telegraaf schreef, 
waarin onder meer de mogelijkheid van de 
maagdelijke geboorte ter sprake kwam.

Vecht, dr. C. F. Ph. D. van der

De Steenen Spreken enHet ‘Teeken ’ in Egypte- 
land. Verkorte Uitgave van De Steenen Spre
ken
Van Stockum, Den Haag, 1947

Van der Vechts centrale stelling: “De Groote 
Pyramide is niet van Egyptischen oorsprong, 
staat in geen enkel verband met Egyptisch 
leven, Egyptischen godsdienst of Egyptische 
opvattingen en ligt daarom niet op het speci
fiek terrein van den Egyptoloog.” De pirami
den zijn gebouwd door de zogenaamde Israël- 
naties, waartoe overigens niet Israël zelf be
hoort, maar wel Engeland. De grote piramide 
ziet Van der Vecht als een gigantische eeuwig
durende kalender. De verhoudingen tussen de 
gangen en kamers vertellen iets over de datum 
van de kruisiging van Jezus, van de Eerste 
Wereldoorlog, van de dood van Hitler en van 
het einde der tijden.

WEGGELAAR, Harry

Atomen zijn ruimteschepen 
8ste boekje, Amsterdam, 1981

“Heeft god een dood heelal geschapen, heeft 
god een heelal geschapen zo stom als een 
planeet zo dood als een ster - een bewusteloos 
machien - immers - een ster kan niet zien / nee 
hoor - want het heelal bestaat niet uit dode 
dingen maar uit levende wezens. Het heelal is 
uit god zelf opgebouwd - god bestaat als een 
oneindig tal levende wezens van allerlaagst tot 
oneindig hoog allen zijn god zelf.”
De macrokosmos is het allerprimitiefste we
zen, want als organisme is het slechts een 
explosie van melkwegen. De menselijke sa
menleving is al degelijker gestructureerd en de 
mens zit op zijn beurt beter in elkaar dan de 
staat. En in de mens zit de micromens, die de 
mens overstijgt: “Omdat ze zo enorm veel 
intelligenter zijn als wij wonen ze niet in huizen 
maar in ruimteschepen die wij kennen als ato
men.” Overigens bestaat de micromens op zijn 
beurt weer uit mini-microwezens, enzovoort.
Zijn godsbewijs: wij denken dat de wereld 
werkelijk bestaat, “maar we vergeten daarbij 
dat de wereld zelf helemaal geen bewustzijn 
heeft: een steen kan echt niet zien”. Niet de 
wereld maar wij bestaan werkelijk “want de 
wereld is pas echt werkelijkheid in ons bewust
zijn”. De bezitter van het bewustzijn is het IK: 
“Iedereen is echter IK want iedereen zegt IK 
ben IK. Er is dus maar één persoon die IK heet 
en bezitter is van alle bewustzijn en daarmede 
de enige die werkelijk bestaat god is zijn naam 
je eigen IK kun je alleen maar denken en 
datgene datje alleen maar kunt denken is de 
geest aldus is de geest de enige die werkelijk 
bestaat [...].”

Wilkens, Iman

Waar eens Troje lag. Het geheim van Home
rus’ Ilias en Odyssee onthuld
Uitgeverij Bigot en Van Rossum BV, Baarn, 
1992
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Zoals uil moderne kaarten blijkt, row de rondreis van Odysseus 
tegenwoordig onmogelijk zijn, omdat de meeste eilanden nu 
door droogiegging, dijken en bruggen met elkaar en met 
het vasteland vet bonden zijn.

Wilkens situeert de Ilias en de Odyssee onder 
meer in Engeland en Nederland. De helden
dichten zijn weliswaar in Griekenland geschre
ven, maar de mondelinge versie moet al veel 
eerder - rond 1200 v. Chr. - in West-Europa 
zijn ontstaan.
Voor wie rekening houdt met klimaat, vegeta
tie, fauna, voedsel, fysiognomie en religie is 

het duidelijk: beide heldenepen horen niet 
thuis in het gebied van de Middellandse Zee. 
Het regent te veel, om nog maar te zwijgen van 
mist, sneeuw en wind. De zee wordt afwisse
lend beschreven als grijs en zwart, maar nim
mer als blauw, bovendien maakt ze te hevige 
getijdenbewegingen. De vegetatie (beuk, wilg, 
populier) is niet op zijn plaats in een subtro
pisch klimaat en ook oesters en palingen lijken 
verdwaald. Verder is er sprake van dijken 
(Teichos> deich> dijk), die in Griekenland niet 
bestonden. Toch wordt in Ilias V, 87-94 een 
strijder vergeleken met een losgeslagen rivier: 
“Want hij stroomde over de vlakte als een 
gezwollen rivier in de winter, die met zijn 
snelle stroom de dijken wegslaat; de aaneenge
sloten dijken houden hem niet tegen.”
Ook valt de topografie van het boek niet te 
rijmen met de plattegrond van Griekenland. 
Op grond van taalkundig bewijsmateriaal si
tueert Wilkens de epen dan ook in het Noord- 
Atlantisch gebied. Vervolgens hebben 
Keltische volkeren de verhalen meegenomen 
naar Griekenland. De Grieken hebben hun 
steden dan namen gegeven die zijn ontleend 
aan de succesvolle verhalen van Homerus. Ze 
hebben zich er zozeer mee vereenzelvigd dat 
ze er tenslotte van overtuigd waren dat hun 
eigen voorvaderen de Trojaanse Oorlog heb
ben gevoerd. De mystificatie was compleet 
toen Schliemann op de westkust de ruïnes van 
Troje dacht te hebben gevonden.
Met behulp van de etymologie weet Wilkens 
400 Homerische plaatsnamen te koppelen aan 
plaatsen in West-Europa. Zo ligt de Trojaanse 
vlakte in East-Anglia tussen Cambridge en de 
Wash, een grote baai in de Noordzee. Rivier
namen uit de Ilias herleidt hij tot Engelse 
rivieren: ‘Skamandros’ = ‘Cam’, 'Grénikos' = 
‘Granta’, ‘Temesé’ = ‘Theems’.Zo verwijstde 
‘Hellespont’ naar ‘Hel’, de verpersoonlijking 
van het Koninkrijk der Doden. De Hellespont 
is de Noordzee; denk ook aan de namen ‘Hel
sinki’, ‘Helmond’ en 'Hellendoorn'. Verder 
lag Egypte in Normandië; ‘Thebe’ = ‘Dieppe’. 
De Olympus is de Mont-Blanc (Chamonix< 
Champs-Olympiques).
De Odyssee bevat in feite een versleutelde 
zeeroutebeschrij ving voor de handel in tin, dat 
in Cornwall gedolven werd. Hij verschaft in
formatie over de stadia van inwijding in de 
Mysteriën. Het mystieke eiland van de prieste
res Circe wordt beschreven als een vlak eiland 
met getijden. Natuurlijk wordt Zierikzee be
doeld, het heiligste der heiligen van de 
gnostische religie, waar Odysseüs wordt inge
wijd. In de tekst staat dat Odysseus landt in een 
haven waar schepen worden hersteld. Schepen 
herstellen is breeuwen, vandaar brouwen, ergo 
Brouwershaven. Zijn metgezellen worden ver
anderd in varkens, beren: er is inderdaad een 
zandbank die Berendam heet, wat varkenshok 
betekent. De vader van Circe was Helios, die 
werd vereerd in Helion, Zonnemaire.
De ingang tot de onderwereld, Hades, ligt op 
Walcheren. De naam is verwant met die van de 
Walküren, de dienaressen van Odin. Boven
dien staan op het stadswapen van Middelburg 
de poorten van Hades en het fenikssymbool 
afgebeeld en op het wapen van Serooskerken 
drie hondenkoppen: Seroos< Cerberus. Ver
der is ‘Vlissingen’ natuurlijk ‘Ulyssingen’, 
‘Goeree’ = ‘Gyrae’, 'Flakkee' = ‘Phylace’, 
‘Drente’ = 'Thracië'. Zo staan de historische, 
geografische en esoterische aspecten van het 
boek in één groot verband.

Matthijs van Boxsel

Oproep

Kent u nog Nederlandse of Vlaamse 
holle-aarde-ideologen, kwadrateurs van 
de cirkel, uitvinders van een perpetuum 
mobile, anti-Copernici, enzovoort? Wees 
dan zo vriendelijk ze aan mij door te 
geven. Voorwaande is wel dat hun theo
rieën in een of andere vorm zijn gepubli
ceerd.
Bovendien verzoek ik alle wetenschap
pers om onbeschroomd en ruimhartig 
melding te maken van hun eigen misluk
kingen. Hebt u ooit een spectaculaire 
blunder begaan of kent u een vakgenoot 
die royaal heeft misgetast, dan kunt u me 
dat melden. Het is geenszins de bedoe- 
ting de wetenschap aan de schandpaal te 
nagelen. Ik wil juist meer licht werpen 
op het noodzakelijke, maar meestal ver
zwegen aandeel dat de blunders hebben 
in de ontwikkeling van onze kennis. 
De Encyclopedie van de Domheid, Van 
Baerlestraat 63 4h, NL-1071 AR Am
sterdam.
----------------------------------------------- -----  t !
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Greenbergs esthetica: eigenbereid en eigengereid
Clement Greenberg (1909-1994), die met 
zijn spraakmakende kritieken de naoorlogse 
New Yorkse artistieke scène domineerde, is 
terug van weggeweest. In 1996 blies Thierry 
de Duve de Greenberg-studie nieuw leven 
in met zijn baanbrekende boeken Clement 
Greenberg Between the Lines en Kant After 
Duchamp. [1] Eenjaar later wierp een lang
verwachte biografie meer licht op het pro
blematische personage achter de autoritaire 
criticus. [2] Nog tijdens zijn leven werden 
de essays die Greenberg tussen 1939 en 
1969 had geschreven in vier delen samen
gebracht. [3] De artikels die hij na 1969 had 
gepubliceerd, bleven vooralsnog ongebun
deld. Homemade Esthetics. Observations 
on Art and Taste brengt daar nu gedeeltelijk 
verandering in. [4]
Het boek omvat twee delen. Het eerste deel 
bevat negen essays die Greenberg zelf des
tilleerde uit voorbereidende aantekeningen 
voor seminaries aan het Bennington Col
lege in Vermont. Acht van die essays publi
ceerde hij tussen november 1973 en juni 
1979 in verschillende kunsttijdschriften. Het 
negende seminarie verschijnt hier voor het 
eerst als Observations on Esthetic Distance. 
Het tweede deel bestaat uit een nooit eerder 
verschenen transcriptie van bandopnames 
gemaakt tijdens de negen avonden waarop 
Greenberg de seminaries hield (6-22 april 
1971). De bundel sluit af met een eerste 
hoofdstuk van de esthetische theorie die 
Greenberg op stapel had staan, onder de 
overkoepelende titel Homemade Esthetics. 
Daarin wilde hij voortbouwen op de semi
naries en enkele andere latere teksten. Green
berg stond een boek van twaalf hoofdstuk
ken voor ogen, aangevuld met een uitge
breide bibliografie. Het project raakte ech
ter nooit uit de startblokken: slechts de eer
ste ruwe versie van één enkel hoofdstuk zag 
het licht.

Sub-kitscherige novelty art

Greenbergs motieven om een eigen esthe
tica te schrijven waren erg complex. Hij was 
kunsthistorisch noch filosofisch geschoold 
en ging altijd prat op zijn autodidactisch 
verworven kennis. Vanaf de late jaren ’30 
volgde hij de eigentijdse artistieke ontwik
kelingen op de voet en bracht daar enthou
siast of met scherpe pen verslag over uit. 
Greenbergs kritische macht bereikte haar 
hoogtepunt in het begin van de jaren ’60, 
rond het verschijnen van de door hemzelf 
samengestelde verzamelbundel Art and 
Culture. [5] Net op dat moment deden zich 
in de New Yorkse en de internationale kunst- 
scène nieuwe artistieke ontwikkelingen 
voor, zoals happening, pop, en iets later 
minimal en conceptual art. Die stelden on
vermijdelijk het gevestigde en grotendeels 
door Greenberg afgebakende model van de 
modernistische schilder- en beeldhouwkunst 
in vraag. Greenberg voelde de wijziging in 
het klimaat aan als een rechtstreekse bedrei
ging - niet alleen voor wat hij als de hoogste 
ambities van de modernistische kunst be
schouwde, maar ook voor zijn eigen positie. 
Een zondebok vond hij in de figuur van 
Marcel Duchamp, de ‘rat’ die hij wegens 
zijn zogenaamde subversieve invloed op de 
jongere generatie in de Seminars geregeld 
persoonlijk aanvalt.
In zijn latere teksten tracht Greenberg de 
opkomende tendensen af te doen als sub- 
kitscherig. [6] Als criterium hanteert hij het 
onderscheid tussen newness en novelty (mo
dieuze vondst). Echte avant-garde kunst 
verwekt een verrassende ervaring van 
nieuwheid (newness). [7] Novelty art daar
entegen slaagt er niet in het banale niveau 
van de ongeïnspireerde vondst en de daar
mee gepaard gaande verveling te overstij
gen. Toch blijft ook novelty art voor Green
berg kunst. [8] Die bereidheid om te erken
nen dat eender wat kunst kan zijn, op voor
waarde dat daarover een akkoord bestaat, is 
volgens De Duve misschien wel Greenbergs 
belangrijkste theoretische verdienste. Bin
nen dat brede domein van de kunst brengt 
Greenberg natuurlijk wel een kwalitatief 
onderscheid aan. Goede kunst overstijgt de 
platte ambitie om doelbewust van niet-artis- 
tieke voorwerpen kunst te maken. Doordat 
novelty art nu net wel op dat effect mikt, kan 
ze volgens Greenberg niets anders dan 
slechte kunst zijn.

Op zoek naar een theoretische fundering

In zijn hoogtijdagen had Greenberg derge
lijke ‘slechte kunst’ louter op basis van zijn 

persoonlijk gezag gekelderd. Maar aan het 
einde van de jaren ’60 is zijn autoriteit 
daarvoor te zeer verzwakt. Overtuigd van 
zijn gelijk zoekt hij daarom naar een theore
tische fundering die objectief kan aantonen 
waarom de nieuwe kunst waardeloos is. 
Voor het ultieme argument neemt hij zijn 
toevlucht tot de wijsgerige esthetica. Het 
smaakoordeel moet hem in staat stellen ob
jectief te oordelen en novelty art te verwer
pen. [9] Maar daartoe moet hij eerst kunnen 
bewijzen dat het smaakoordeel effectief een 
objectief oordeel is. Hij hanteert een histo
risch argument: het smaakoordeel verlaat 
zich op conventies. Uiteindelijk wordt de 
objectiviteit van de smaak empirisch duide
lijk omdat in de loop van de tijd een consen
sus groeit over de beste kunst van een be
paald moment. Greenberg meent zijn rede
nering te kunnen staven met Kants om
schrijving van het smaakoordeel in de Kritik 
der Urteilskraft (1790). Sterker nog, hij 
beweert Kant op dit punt zelfs te kunnen 
corrigeren. [10]
De Duve weerlegt die argumentatie. Hij 
toont aan dat Greenberg absoluut geen ver
stand heeft van transcendentale filosofie. In 
het bijzonder begrijpt Greenberg niet hoe 
Kant de antinomie van de smaak oplost. Die 
antinomie bestaat uit de volgende paradox. 
De these stelt dat het smaakoordeel een 
louter persoonlijke aangelegenheid is: een
der wie heeft zijn of haar eigen smaak. Het 
smaakoordeel kan dan ook niet gebaseerd 
zijn op objectieve concepten. Als dat wel 
het geval was, zou men over de oordelen 
kunnen discussiëren en gaandeweg een con
sensus bereiken. Dat laatste standpunt wordt 
nu juist ingenomen door de antithese: het 
smaakoordeel is objectief want men kan op 
basis van objectieve begrippen tot een con
sensus komen. Welnu, stelt Kant, these en 
antithese lossen zich op wanneer men inziet 
dat het smaakoordeel niet gefundeerd kan 
worden op louter empirische bevindingen. 
Anders gezegd, het berust niet op bepaalde 
of objectieve concepten, maar wel op een 
onbepaald concept dat beter omschreven 
kan worden als een transcendentale idee, de 
sensus communis. Die gemeenschapszin, 
een zin die iedereen gemeenschappelijk 
bezit, rechtvaardigt niet de universaliteit 
van het oordeel zelf, maar wel dat we in het 
oordelen aanspraak maken op een consen
sus. Dat die consensus ook effectief of em
pirisch tot stand komt, zoals de antithese 
beweert, is echter onmogelijk. Het smaak
oordeel is uitsluitend subjectief, maar in het 
oordelen doen we alsof het objectief is, 
omdat we een universeel akkoord verwach
ten. Komt er mettertijd toch een effectieve 
consensus, dan is dat een gelukkig toeval. 
Dat toeval leert ons evenwel niets over de 
aard van het smaakoordeel zelf. Op grond 
van zijn subjectieve karakter kan dat im
mers nooit een objectieve basis aanreiken 
om bepaalde kunstwerken te verwerpen. 
Doordat Greenberg de sensus communis als 
transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde 
voor het smaakoordeel miskent, valt hij 
terug op het empirische niveau van de anti
these en is zijn hele funderingspoging van 
meet af aan tot mislukken gedoemd.

Onverbeterlijke empiricus

Greenberg maakt een gelijkaardige fout 
wanneer hij de verrassend nieuwe ervaring 
beschrijft van goede kunst, met andere woor
den van een abstract schilderij of een ab
stracte sculptuur. Die ervaring bestaat er 
volgens hem in dat men ogenblikkelijk alles 
van het werk begrepen heeft. [11] De 
tijdelijkheid van de ervaring wordt geredu
ceerd tot een split-second glance, tot een 
tijdloos ogenblik. Heeft men meer tijd no
dig om het geheel te vatten, dan wijst dat op 
de geringere kwaliteit van het kunstwerk. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor novelty art, 
omdat men overmatig veel tijd nodig heeft 
om onder de ‘moeilijke’ schijn de al te 
banale vondst of grap te snappen die erin 
verborgen ligt.
Opnieuw wil Greenberg zijn dogmatisch 
standpunt objectief funderen. In onortho
doxe Kantiaanse bewoordingen stelt hij dat 
in de ervaring van een schilderij of een sculp
tuur de verwachting enkel logisch - en niet 
chronologisch - voorafgaat aan het gevoel 
van voldaanheid of onvoldaanheid. Anders 
gezegd: alleen retroactief kun je vaststellen 
datje een bepaalde verwachting had omtrent 
de ervaring van het werk in kwestie.
Greenberg koestert hier echter een illusie: 
hij loochent de chronologische voorrang 

van de verwachting omdat hij kost wat kost 
wil aantonen dat je goede kunst in één 
oneindig snel ogenblik kan ervaren. Ook 
hier biedt Kant geenszins de steun die Green
berg in diens tekst meent te kunnen vinden. 
De vraag die Kant zich stelt, is of het smaak
oordeel (Greenbergs verwachting) vooraf
gaat aan het genoegen (Greenbergs 
voldaanheid/onvoldaanheid) dat we aan het 
object beleven. [12] Kant beantwoordt de 
vraag bevestigend. In de esthetische erva
ring van het schone moet de gemoedstoe
stand aanspraak kunnen maken op univer
sele communiceerbaarheid. Bijgevolg gaat 
het smaakoordeel noodzakelijkerwijze 
vooraf aan het genoegen en niet omgekeerd. 
Of je die voorafgaandelijkheid nu in chro
nologische of enkel in logische zin moet 
opvatten, doet er voor Kant niet toe: er 
bestaat gewoonweg geen esthetisch genoe
gen zonder voorafgaand oordeel. Een ge
noegen dat onmiddellijk ervaren wordt, is 
weliswaar mogelijk. Maar zo’n genoegen 
betreft enkel het gevoel van voldaanheid in 
het aangename, stelt Kant. Het vooronder
stelt geen smaakoordeel en kan op grond 
van zijn zuiver particulier karakter nooit 
aanspraak maken op universaliteit. Als on
verbeterlijke empiricus grijpt Greenberg 
naar de these die stelt dat het smaakoordeel 
een louter persoonlijke aangelegenheid is. 
Zo ontneemt hij zichzelf elke objectieve 
basis om wat dan ook te bewijzen.

Verglij dingen

De pijlers waarop Greenbergs theoretische 
project steunt, zijn dus erg wankel. Per
soonlijke overtuigingen kunnen niet objec
tief worden gefundeerd, ook niet op basis 
van een ‘huisgemaakte esthetica’. Green
berg raakt verstrikt in een web van misvat
tingen die de hele reeks Seminars in gevaar 
brengen. Ze komen naar boven in de vele 
weifelingen die De Duve heeft blootgelegd: 
sommige.zijn symptomatisch en verraden 
Greenbergs onzekerheid en zijn verbeten
heid om een uitweg te vinden uit wat hij 
enkel als artistieke decadentie kan zien. 
Andere aarzelingen verwijzen naar echte 
theoretische impasses en naar contradicties 
die hij wel ziet maar niet kan oplossen. 
Tenslotte zijn er de stilistische uitschuivers 
in de tekst zelf, waar Greenberg hardop 
begint na te denken en de lezer ronduit zijn 
twijfels meedeelt. Zijn hele redenering draait 
in cirkels. Voelt hij dat zijn theoretische 
argumentatie faalt, dan verglij dt hij naar een 
autoritair standpunt: als het niet zo is, dan 
zou het toch zo móeten zijn, want zijn eigen 
ervaring heeft het hem zo geleerd. Maar dan 
beseft hij opnieuw dat hij daarmee niet ver 
komt en grijpt hij terug naar de theorie - die 
in een volledige impasse uitmondt. Zijn 
zelfgemaakte recepten worden alsmaar ei- 
gengereider. Krampachtig blijft Greenberg 
zijn uitzichtloze positie verdedigen.
Uiteindelijk komt Greenberg in de Seminars 
veel meer over als een vermomde Schopen- 
haueriaan dan als de Kantiaan waarvoor hij 
zichzelf uitgeeft. Met expliciete verwijzing 
naar Schopenhauer beschrijft hij in het nooit 
eerder gepubliceerde Observations on 
Esthetic Distance de esthetische ervaring 
als een toestand waarin men zich bevrijd 
weet van het gewicht van de realiteit. Het is 
de lichaamloze beleving van een eenheid 
die in het dagelijkse leven onmogelijk is. In 
die geëxalteerde toestand ziet men zijn ge
voelens - zowel van blijdschap als van 
verdriet - van op een afstand. Deze tijde
lijke bevrijding van wereldse zorgen be
schrijft Schopenhauer in Die Welt als Wille 
und Vorstellung (1818) als een verlossing 
van verlangens en begeerten, van de tiran
nie van de Wil. Greenbergs transcendente 
aspiraties brengen hem ertoe zo’n toestand 
van ogenblikkelijke absolute kennis, van 
Weten zonder iets specifiek te weten aan te 
moedigen. Maar op het einde van de ja
ren ’ 70 was dat verlangen een anachronisme 
geworden. In de meest expliciete termen 
verdedigde de novelty art een esthetica van 
de radicale immanentie. Die stelde een be
lichaamde ervaring centraal, die enkel naar 
zichzelf verwijst in een reëel tijdscontinuüm. 
Greenbergs huisrecepten zijn het lezen waard 
omdat je veel kunt leren van zijn vergissin
gen. Maar tegelijkertijd klap je het boek 
weer dicht, opgelucht dat hij ze nooit heeft 
uitgeprobeerd.

Hilde Van Gelder

Noten

[1] Thierry de Duve, Clement Greenberg 
between the lines, Editions Dis Voir, Parijs, 
1996(inhetbijzonderhethoofdstuk Wavering 
Reflections)-, en Kant after Duchamp, MIT 
Press, Cambridge Mass./London, 1996 
(vooral het titelhoofdstuk). Mijn verwijzin
gen naar De Duve zijn gebaseerd op die twee 
teksten. In 1986 publiceerde De Duve al een 
verhelderend essay over Greenberg, waarin 
hij aantoont hoe diens allervroegste teksten 
de kiemen bevatten van de dogmatische stand
punten die hij later zou innemen. Zie Thierry 
de Duve, Clement Lessing, in: Essais datés I 
1974-1986, La Différence, Parijs, 1986, 
pp. 65-119.
[2] De biografie puilt weliswaar uit van 
anekdotische details, maar biedt toch nut
tige perspectieven. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat Greenberg al vroeg belangstelling had 
voor Kants esthetica. In de zomer van 1950 
organiseerde hij daarover een seminarie aan 
het ondertussen legendarische Black 
Mountain College in North Carolina. Zie 
Florence Rubenfeld, Clement Greenberg. 
A Life, Scribner, New York, 1997, p. 145.
[3] Clement Greenberg, The Collected 
Essays and Criticism. Vol. 1-4, John O’Brian 
(ed.), The University of Chicago Press, 
Chicago/London, 1986-1993.
[4] Clement Greenberg, Homemade 
Esthetics. Observations on Art and Taste, 
met een inleiding van Charles Harrison, 
Oxford University Press, New Y ork/Oxford, 
1999.
[5] Clement Greenberg, Art and Culture. 
Critical Essays, Beacon Press, Boston, 1961. 
[6] Greenberg hanteert de term ‘sub-kit- 
scherig’ voor kunst die neigt naar het kit
scherige zonder kitsch te zijn.
[7] Clement Greenberg, The Counter- 
Avant-Garde, in: Art International, XV, 5 
(20 mei 1971), pp. 16-19.
[8] Greenberg doet weliswaar denigrerend 
over de readymades en wat hij als hun 
actuele uitlopers beschouwt, maar hij redu
ceert ze daarom nog niet tot het niveau van 
de objecthood, van het ‘in de wereld staan’ 
als zuiver object en niet als kunstwerk. 
Hiermee onderscheidt hij zich van Michael 
Fried, die met name de minimal art wel 
degelijk op die manier verwerpt. Zie Michael 
Fried, Art and Objecthood, in: Artforum, V, 
10 (juni 1967), pp. 12-23. De tekst is opge
nomen in Art & Objecthood. Essays and 
Reviews, University of Chicago Press, 
Chicago, 1998, pp. 148-172.
[9] In de inleiding bij zijn boek Art and 
Objecthood beschrijft Michael Fried - die 
indertijd sterk door Greenberg was geïnspi
reerd - hoe die hem waarschuwde tegen de 
gevaren van een kunsthistorische benade
ring. Greenberg beschouwde de kunst
historische methode als intrinsiek niet-oor- 
delend en vond ze daarom onbruikbaar als 
fundering. Zie Michael Fried, op. cit. 
(noot 7), p. 4.
[10] Deze problematiek komt vooral aan 
bod in Seminar One, Seminar Two en Can 
Taste be Objective?.
[11] De transcriptie van de tweede en vierde 
avond te Bennington (7 en 13 april 1971), 
Seminar One, Seminar Four, Seminar Seven 
en de appendix in Homemade Esthetics zijn 
in dit kader bijzonder relevant.
[12] Die terminologische verschuiving 
maakt opnieuw duidelij k dat Greenberg niet 
begrepen heeft wat er bij Kant op het spel 
staat. Het smaakoordeel laat zich geenszins 
herleiden tot verwachting. Kant maakt te
vens een belangrijk onderscheid tussen ge- 
noegen/ongenoegen en voldaanheid/ 
onvoldaanheid.
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Homemade Esthetics. Observations on Art 
and Taste van Clement Greenberg, met 
een inleiding van Charles Harrison, werd 
in 1999 uitgegeven door Oxford Uni
versity Press, Walton Street, OXZ 6DP 
Oxford.
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Blinde autoreferentialiteit
Dirk Braeckmans licht op de fotografie

-Kijk. Bedenk eens of er volgens u een ‘zien ‘ 
bestaat, dat niet tot voorwerp heeft wat de 
andere ziensacten tot voorwerp hebben, 
maar dat wèl is: een zien van zichzelf en van 
de andere ziensacten, en meteen van het 
niet-zien; hoewel het een zien is, ziet het 
toch geen enkele kleur, maar wel zichzelf en 
de andere ziensacten. Bestaat zoiets, vol
gens u?
-Hemel, nee!
Plato, Chamiides

Ce en quoi la conscience peut se retourner 
sur elle-même - se saisir, telle la Jeune 
Parque de Valéry, comme se voyant se voir 
— représente un escamotage.
Jacques Lacan, Séminaires, Livre XI

Sinds de al te expliciete dramatisering en 
psychologisering uit Dirk Braeckmans fo
tografie is geweken, wordt zijn werk almaar 
vaker formalistisch geïnterpreteerd. De zuig
kracht van het formalisme is inderdaad 
enorm. En de ervaring leert dat elk ongedul
dig verzet ertegen algauw vervalt in een 
naïef realisme of in een niet minder naïeve 
expressietheorie. Nochtans is de populaire 
versie van het formalisme, die Nietzsche 
reeds terloops formuleerde, onverdedigbaar. 
Voor de kunstenaar zou de vorm de werke
lijke inhoud van het kunstwerk zijn. Kunst 
zou een spel met de vorm zijn dat omwille 
van zichzelf wordt gespeeld. De inhoud zou 
slechts dienst doen als alibi.
Dit soort formalisme, dat overigens niet uit 
te roeien is, is eigenlijk niet meer dan een 
burgerlijk estheticisme. Het zou er in de 
kunst om gaan zoveel mogelijk de esthe
tische - letterlijk: zintuiglijke registers van 
een medium - te bespelen.
De kunsttheorie van Clement Greenberg is 
als een strenge, ascetische versie van dit 
formalisme te beschouwen. Volgens Green
berg heeft elk medium een heel eigen 
esthetiek, dat wil zeggen een specifieke 
vorm van visualiteit, en is het de taak, ja 
zelfs de historische noodwendigheid van 
een medium deze visualiteit Voor zichzelf te 
ontdekken. De schilderkunst bijvoorbeeld 
mag niet zomaar alle formele procédés ge
bruiken die ze in petto heeft maar moet zich 
beperken tot procédés die specifiek picturaal 
zijn.
Men kan Greenberg niet zomaar terzijde 
schuiven. Hij heeft ingezien dat de essentie 
van de moderne kunst haar ‘autoreferentia
liteit’ is: het medium is meer dan een door
geefluik voor een te representeren realiteit. 
Het heeft een eigen realiteit waarnaar het 
een transcendentaal onderzoek kan doen. 
Het medium stelt trouwens hoe dan ook 
naast datgene wat het medieert altijd ook 
zichzelf aan de orde. Met de moderne kunst 
wordt dit ‘aan de orde stellen’ expliciet. Het 
medium wil zijn eigen opake realiteit, die 
het altijd ‘overgeslagen’ heeft in dienst van 
de representatie, ophelderen.
Het probleem met Greenberg is evenwel dat 
hijzelf al te gauw dacht te weten wat een 
medium is. In het geval van de schilder
kunst: een plat vlak met verf erop dat niet 
méér wil laten zien dan wat men ziet: een 
plat vlak met verf erop. De essentie van de 
schilderkunst zou zoiets zijn als een uit
gezuiverd want illusieloos verschijnen, een 
verschijnen dat niets re-presenteert buiten 
zichzelf: een verschijnen zonder schijn. De 
ware schilderkunst is dan de cultus van een 
serene zichtbaarheid, een zichtbaarheid die 
naar niets buiten zichzelf doet verlangen, 
zeker niet naar aanraken, grijpen, ruiken of 
smaken, ook niet naar het zien van méér dan 
wat men ziet. [1] Greenberg heeft dus het 
problematische karakter van de autoreferen
tialiteit toegedekt door deze meteen als een 
identiteit te poneren. Hiermee was meteen 
ook het probleem van de representatie aan 
de kant gezet. Dit leek nog slechts een 
probleem voor ‘lagere’ kunstvormen zoals 
film en fotografie.
Er is echter een formalisme denkbaar dat het 
probleem van de representatie niet uit de 
weg gaat. Volgens dit formalisme zou het in 
de kunst gaan om een transcendentaal on
derzoek naar de specifieke manier waarop 
een medium dienst doet als medium, name
lijk als bemiddelaar of doorgeefluik van wat 
we de werkelijkheid noemen, als vlies waarin 
die werkelijkheid zich afdrukt. Iedereen weet 
dat een foto de werkelijkheid in het alge
meen op een heel andere manier aan ons

1 4 doorgeeft dan een schilderij of een video.
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Elk medium heeft zijn eigen vorm van inter
pretatie, zijn eigen reconstructie van de 
werkelijkheid en dus onvermijdelijk zijn 
eigen vorm van illusiewerking. De ‘transcen
dentale’ schilder of fotograaf zou dan de
gene zijn die zich afvraagt: op welke manier 
doet een schilderij of een foto de werkelijk
heid verschijnen? Wat richt een schilderij of 
een foto met de werkelijkheid aan?
De vraag blijft hier of het denkbaar is dat 
voor een kunstenaar het specifieke stukje 
realiteit dat onvermijdelijk altijd in beeld 
komt op zichzelf van geen belang is, dat het 
onderwerp, zoals men met betrekking tot 
het werk van Braeckman durft beweren, een 
louter voorwendsel kan zij n voor een onder
zoek naar de formele structuur van de foto
grafische representatie. [2] Het is bekend 
dat dit motief van de neutralisering van het 
onderwerp, als waarborg voor de ‘autono
mie van het beeld’, het modernistische mo
tief par excellence is.

Het verlangen van het medium

We bevinden ons in een mijnenveld van 
valse opposities. Tegen het steeds terugke
rende, tegenwoordig weer populaire vul
gaire anti-formalisme moet men blijven in
brengen dat de idee dat in de kunst in ‘t 
algemeen en in de fotografie in het bijzon
der het medium zelf de enige ‘boodschap’ 
is, niet zonder meer verkeerd is. Het pro
bleem is alleen of men weet wat daarmee 
bedoeld wordt. Het probleem is eerst en 
vooral of men eigenlijk wel weet wat een 
medium is. Het formalisme, zeker dat van 
Greenberg, heeft namelijk de neiging het 
medium te reduceren tot een technisch dis
positief, een dispositief dat het waarnemings

veld op een bepaalde manier herorganiseert. 
Maar een medium, zoals de fotografie, is 
ook een dispositief van het menselijke ver
langen. De vraag is dan niet alleen: wat zijn 
de technische mogelijkheden en beperkin
gen van de fotografische representatie (in 
verband met de weergave van kleur, licht, 
diepte, beweging, enzovoort), maar ook: 
wat verlangt het medium? Hoe heeft het 
medium fotografie de structuur van het 
menselijke verlangen getekend? Hoe heeft 
sinds de vorige eeuw het verlangen, dat wil 
zeggen het menselijke tekort, in de fotogra
fie verschillende geijkte bevredigings- of 
frustratievormen gevonden? Welke fantas
ma’s (van toeëigening en overweldiging, 
doordringing en distantiëring, vitalisering 
en bevriezing, enzovoort) zijn met het me
dium fotografie, als gemakkelijk hanteer
bare, ‘democratische’ representatietechniek, 
verbonden? [3]
Men zou hierover in klinische termen kun
nen spreken. We weten dat het fotografi
sche dispositief bijvoorbeeld dwang
neurotische effecten heeft. De schijnbare 
‘neutraliteit’ of ‘objectiviteit’ van het me
dium maakt het algauw tot een dispositief 
dat gedreven wordt door de angst dat iets 
aan het dispositief zal ontsnappen: obsessie 
met registratie en ordening, obsessie met 
informatie, documentering, catalogisering, 
systematisering, hiërarchisering van de ver
schijnende werkelijkheid. Anderzijds wordt 
de fotografie, door de mogelijkheid die ze 
biedt om er in elke situatie als de kippen bij 
te zijn, het domein van een hysterisch ver
langen: de schreeuw om ‘echtheid’, ‘au
thenticiteit’ , ‘intensiteit’, de eis dat het beeld 
mij tot in het hart van het geregistreerde 
gebeuren zou leiden. Het beeld moet mij

vervullen. We want the real thing and we 
want it now. De hele ‘human interest’-busi
ness, die sinds lang de sector van de infor
matie van binnenuit uitholt, cultiveert die 
hysterie.
Het obsessieve verlangen naar volstrekt 
neutrale informatie en de hysterische eis 
‘warmte’ in de informatie te blazen, de 
informatie te 'personaliseren', gaan hand in 
hand. Beide berusten op een weigering om 
over het aangewende dispositief te reflecte
ren, en dus onvermijdelijk ook over het 
tekort dat elk dispositief heimelijk aandrijft. 
De perversie, die zich uiteraard ook meester 
kan maken van het dispositief, mag worden 
beschouwd als een principiële ontkenning 
van dit tekort. ‘Pervers’ is alle fotografie 
die, overigens zonder daarom expliciet sek
sueel te zijn, alles cultiveert wat excentriek 
is. Een vreemde trek, een bizar, extreem 
smakeloos kledingstuk of attribuut of zelfs 
een uitzichtloze en marginale situatie be
spelen bij de toeschouwer het fantasma van 
een ongekend genot dat voorbij zijn al te 
burgerlijk plezier ligt.
De formalist die stelt dat het in de kunst gaat 
om een reflectie van het medium over zich
zelf, heeft dus overschot van gelijk, als hij 
maar weet dat het medium een verlangens- 
dispositief is dat historisch gelaagd is. Het 
medium dat de kunstenaar in handen krijgt, 
heeft zijn geschiedenis, of beter zijn ge
schiedenissen, die onvermijdelijk steeds 
‘ziektegeschiedenissen’ zijn. Iedereen die 
een foto maakt, draagt dit op zijn unieke 
manier met zich mee.
Daarbij komt dat een medium, in tegenstel
ling tot wat Greenberg stelde, nooit puur is. 
Zo zijn schilderkunst en fotografie niet zo
maar totaal verschillende media die elk hun 
eigen geschiedenis en interne logica heb
ben. Ze zijn wezenlijk door elkaar 
gecontamineerd. Alles wijst erop dat de 
door film en fotografie teweeggebrachte 
mutatie in de perceptie van de realiteit en in 
het verlangen de realiteit naderbij te bren
gen van in den beginne de evolutie in de 
schilderkunst wezenlijk heeft beïnvloed. En 
de evolutie van de fotografie is ondenkbaar 
zonder haar complexe verhouding (van af
stoting en imitatie) tot de schilderkunst. In , 
die zin is geen enkel medium ooit zomaar' 
zichzelf. Het is een verlangensdispósitief 
dat overgedetermineerd is.
De ‘transcendentale’ fotograaf zou dan de
gene zijn die dit ‘weet’, die ‘weet’ dat zijn 
eigenste verlangen verstrikt zit in het histo
risch gegroeide verlangen van een altijd 
onzuiver dispositief en die ‘weet’ dat men 
daar niet uitkomt - dat het eerder zaak is om 
er met een zekere luciditeit in te komen, om 
het verlangen van het dispositief op het 
spoor te komen. Pas binnen dit ‘objectief 
verlangen, dat willens nillens het zijne is, 
kan de fotograaf een eigen positie proberen 
in te nemen.
Dirk Braeckman formuleert de passie van 
de transcendentale fotograaf als volgt: “Het 
gaat me juist om het aftasten en bespelen 
van zekere fotografische condities, het ka
der, de vluchtigheid van een kleinbeeld- 
opname, de schriftuur van zwart-wit of kleur, 
de onscherpte, het licht”. [4] Het gaat dus 
om de elementaire condities van een be
paald fotografisch dispositief. Maar 
Braeckman heeft het voorzichtig over ‘af
tasten en bespelen’, waarmee hij suggereert 
dat deze condities, vanwege hun historische 
gelaagdheid en overgedetermineerdheid, 
uiteindelijk onvatbaar, onobjectiveerbaar 
blijven. De werking van het medium ont
snapt aan de meest onderlegde fotograaf. En 
Braeckman vindt dat maar goed ook. Hij 
vervolgt: “Ik wil dat ze [deze fotografische 
condities] me blijven verrassen, dat ze nooit 
vanzelfsprekend worden”. De kadrering, de 
kleinbeeldopname, de zwart-wit-tonen, als 
formele voorwaarden van de beeldvorming, 
kunnen nooit zuiver tot thema van het beeld 
gemaakt worden. Deze ‘condities’ moeten 
telkens opnieuw op een unieke manier ge
beuren. Het aftasten en bespelen van de 
condities, de reflectie over de structuur van 
het medium, vormen nu eenmaal geen ken- 
proces dat steeds meer zijn ‘thema’ in kaart 
brengt. Wat onderzocht wordt, moet blij ven 
verrassen.
Er is dus sprake van een paradox. Heel zeker 
is er bij Braeckman het transcendentale, 
‘formalistische’ verlangen om met elke foto 
de vinger te leggen op wat dat eigenaardige 
dispositief ‘fotografie’ eigenlijk is. Vanuit



een argwaan tegen het naïeve verlangen van 
het dispositief - tegen zijn representatie- 
woede, tegen zijn al te blind oscilleren tus
sen informatiehonger en zucht naar intensi
teit - wil hij de werking ervan bevatten en 
dus in zekere zin lamleggen. Maar er is bij 
hem ook een tegengesteld verlangen, name
lijk dat de fotografie een gebeuren zou blij
ven: iets dat hem overvalt, verrast, iets dat 
ondanks hemzelf, in een zekere ‘onschuld’, 
gebeurt.
Braeckman wil dus weten wat fotografie is 
én hij wil het ook niet weten. Hij wil de 
fotografie te vlug af zijn én hij wil dat de 
fotografie hem te vlug af is. Hij wil als het 
ware dat de ‘transcendentale foto’ die hij 
zoekt ook mislukt, omdat hij noodzakelijk 
moet mislukken, omdat er geen foto bestaat 
van de fotografie, een foto van de ‘grafie’ 
die eigen is aan de fotografie, een foto die de 
fotografie op haar eigen fundamentele con
dities, haar essentie zou dichtplooien en dus 
volledig ‘autonoom’ of ‘autoreferentieel’ 
zou zijn, een foto, kortom, die zich zou 
hebben ontdaan van de ballast van het on
derwerp.

Formalisme en evenement

De fundamentele condities van het dis
positief ontsnappen de kunstenaar omdat ze 
verzadigd zijn van verlangen. En er is nu 
eenmaal geen verlangen zonder een 
geraaktheid of aangedaanheid door een ob
ject, zonder een gegrepenheid die vooraf
gaat aan elk grijpen. Als het dispositief een 
min of meer stabiele structuur aanneemt, als 
het een ‘efficiënte’ representatiestrategie 
heeft gevonden, dan is dit steeds omdat het 
tot een ‘minnelijke schikking’ is gekomen 
met deze gegrepenheid die als zodanig 
onrepresenteerbaar blijft. Het object dat ons 
raakt, behoudt een zekere onbestemdheid. 
Was het omlijnbaar, definieerbaar, situeer- 
baar, dan zou het ons niet raken. Rond deze 
onobjectiveerbare objectititeit draait trou
wens alle moderne kunst.
Daarom: een zekere distantiëring tegenover 
het onderwerp of het thema die zo eigen is 
aan alle moderne kunst, en dus een 
‘formalistische’ neiging om het medium op 
zichzelf terug te doen plooien, wordt nooit 
primair gemotiveerd door een formalistische 
interesse in het medium zelf, maar juist door 
het verlangen iets te laten verschijnen dat 
werkelijker is dan werkelijk: een object dat 
te dicht op de huid zit om nog als ‘onder
werp’ thematiseerbaar te zijn.
Dit stelt Greenbergs purisme in een ander 
daglicht. Zijn exclusieve aandacht voor de 
structuur van het medium impliceert een 
verdringing van het object, een verdringing 
die gemotiveerd wordt door de angst voor de 
onbeheersbare andersheid van het object. 
Greenbergs verlichte, streng-modernistische 
eis het medium transparant te maken, zich 
‘over te geven’ aan de dwingende ‘conven
tie’ van het medium, valt samen met de meer 
obscure eis zich aan zijn radicale opaakheid 
over te geven. De overwinnning is slechts 
mogelijk door een onderwerping. [5] 
Het formalistische discours bevat een ver
drongen kern en slaat niet toevallig vaak om 
in een spiritualistisch discours. Het zou in 
de moderne kunst uiteindelijk om ‘iets 
onzichtbaars’ gaan: de ‘idee’, de ‘gedachte’ 
of, erger nog, het ‘concept’, allemaal idea
listische begrippen die verdonkeremanen 
dat het steeds gaat om een ‘materiële’ 
getroffenheid door een object dat zich in dit 
‘treffen’ meteen terugtrekt. Het spiritualis
tische jargon dat zich vaak rond de moderne 
kunst ontspint, niet in de laatste plaats gesti
muleerd door de kunstenaars zelf, verbergt 
dat de kunst gefascineerd is door de trauma
tische evenementialiteit van een treffen die 
op geen enkele manier kan worden 
geschematiseerd. De kunst wil vooral deze 
quasi-lege evenementialiteit serieus nemen, 
een evenementialiteit waarvoor niet langer 
een (voor)beeld, een icoon, een allegorie, 
een sjabloon of een verhaal voorradig is. 
Zo zou de kunst trouw zijn aan de essentie 
van de moderniteit. Deze essentie bestaat 
erin dat er geen geprivilegieerde voorstelling 
is die een ultieme betekenis verschaft aan het 
onbegrijpelijke overgeleverd zijn van de mens 
aan de evenementialiteit van zijn sterfelijk 
bestaan. [6] Elke voorstelling met die preten
tie is vals, vervalt bij voorbaat tot kitsch. Wat 
de mens werkelijk raakt, de kern van wat hij 
‘ervaring’ noemt, ontglipt hem. Daarom zijn
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Nietzsches maxime (“Iedereen is zichzelf 
het verst”) en Heideggers grondstelling (“Het 
meest nabije is het meest verre”) dé parolen 
van het moderne bewustzijn, een bewustzijn 
dat ook steeds zijn eigen limiet betreft.
Het gaat er niet slechts om dat er iets 
onvoorstelbaars aan de ervaring is. Het gaat 
om een primaire deficiëntie in de ervaring 
zelf. De evenementialiteit die van de erva
ring een ervaring maakt, opent een tekort in 
het hart van de ervaring, en het discours 
over de onmogelijkheid van de voorstelling 
- zoals een flink deel van het hedendaagse 
discours over het Kantiaanse ‘sublieme’ - 
functioneert nog al te zeer als een idealis
tische dekmantel die dit tekort verhult. Het 
gaat om een tekort dat maakt dat de ervaring 
nooit aan zichzelf toekomt en hierdoor van
uit zichzelf haar re-presentatie noodzake
lijk oproept. Vandaar dat de mens wel pro
thesen, ‘media’ genoemd, moet uitvinden. 
Zij vinden hun oorsprong in het verlangen 
om aan het tekort in de ervaring tegemoet te 
komen maar kunnen.anderzijds alleen maar 
dit tekort herhalen.
Er zullen altijd pragmatici en ‘communica
tiedeskundigen’ genoeg zijn om ons te ver
tellen dat een medium een instrument is om 
ervaringen over te brengen. Dat het medium 
altijd weer de neiging heeft zich in zijn 
eigen machinaties te verliezen, zélf de enige 
boodschap te zijn die het overbrengt, is voor 
hen niet meer dan een spijtige aberratie die 
in principe kan worden vermeden. Begrijpt 
men evenwel het medium als een supplemen
taire structuur die wordt uitgelokt door een 
deficiëntie in de ervaring zelf, begrijpt men 
- op de limiet van het begrip - dat de 
ervaring, gemotiveerd door haar eigen te
kort, zich altijd vanuit zichzelf in een uit

wendige drager inschrijft (in een blad, een 
doek, een scherm,... ), dan is het niet toeval
lig meer dat het medium ertoe neigt zijn 
boodschap te vergeten en ‘doelloos’ met 
zichzelf bezig te zijn. Het medium gaat 
immers terug op een vergeten, een leegte die 
zich reeds in de ervaring zelfheeft geopend. 
Uiteraard functioneert het medium slechts 
als medium in zoverre het de leegte van het 
vergeten vergeet. Zijn verlangen bestaat 
erin de ervaring alsnog in haar volheid te 
representeren, of beter: alsnog te realiseren. 
Het vergeten toont zich dan ook nergens, 
tenzij in de omstandigheid dat het medium, 
naast het feit dat het altijd wel iets te melden 
heeft, onvermijdelijk altijd ook ‘niets’, na
melijk zichzelf, meedeelt.
Hoezeer het medium ook die indruk kan 
wekken, bijvoorbeeld door zijn informatief 
gehalte of zijn expressiviteit op te voeren, het 
slaagt er nooit helemaal in zichzelf, zijn 
eigen supplementariteit, uit te wissen. Het 
kan maar iets overbrengen door meteen ook 
zichzelf, de strategie van zijn mediëring, 
over te brengen. Er bestaat dan ook geen 
‘onschuldige’, volledig spontane pragmatiek 
of instrumentaliteit van het medium. Er be
staat geen niveau waarop het medium ‘sim
pelweg’ spreekt waarover het spreekt. Sprin
gend over de leegte waarvan het een symp
toom is, plooit het medium zich altijd al op 
zichzelf terug. Pas in deze plooi, die niets 
voorstelt, ‘bekent’ het dat er iets is dat aan 
zijn voorstellingsstrategieën ontsnapt, dat er 
iets in het gemedieerde onderwerp sluimert 
dat niet tot onderweip te maken is. De plooi 
‘refereert’ aan een niet in beeld te brengen, 
want in zichzelf verdeelde evenementialiteit. 
Maar als elk medium sowieso ‘autoreferen
tieel’ is, wat is het dan dat een medium tot

‘kunst’ maakt? We hakken hier best samen 
met Derrida de knoop door: wanneer een 
medium zich affirmatief in deze plooi enga
geert, wanneer het weerstand biedt aan de 
radicale uitwissing van de plooi. [7] Anders 
gezegd: de kunst dringt de condities van het 
medium, die de transparantie van de repre
sentatie zowel mogelijk maken als versto
ren, niet naar de achtergrond, maar beaamt 
ze. Zij is als het ware niet bang van het 
formalisme waar elk medium hoe dan ook 
toe neigt. Maar wat zou zo’n beaming kun
nen betekenen?
Het werk van Dirk Braeckman blijkt tegelij
kertijd doordrongen van het transcendentale 
verlangen om de representatiestrategieën 
van het dispositief op hun werking te be
trappen, én van de wetenschap dat dit ‘be
trappen’ niet kan worden gethematiseerd. 
De plooi is een gebeuren dat zich wezenlijk 
onopvallend voltrekt. Het ‘beamen’ van de 
plooi kan strikt genomen dan ook geen zaak 
zijn van een bewuste intentie. De plooi is 
niet iets dat men zomaar kan willen, maar is 
eerst en vooral een fataliteit die aan elke 
bewuste autoreflectie, zij het van de kunste
naar of van de toeschouwer, voorafgaat. 
Elke poging deze plooi in kaart te brengen, 
bijvoorbeeld door een verdubbeling (een 
foto van een foto bijvoorbeeld) of een 
‘vervreemdingseffect’ (onderbreking door 
zelfcommentaar), verdoezelt de onachter
haalbare voorafgaandelijkheid van deze 
plooi. De plooi, de geste waarmee de repre
sentatie haar eigen beweging representeert, 
ontsnapt aan het veld van de representatie 
- zij het nooit zonder een spoor achter te 
laten.
Zoals gezegd is de vergissing van een be
paald formalisme van Greenbergiaanse sig
natuur gelegen in het geloof dat de 
autoreferentialiteit van het medium kan 
worden uitgepuurd tot een transparante iden
titeit van het medium met zichzelf. Het is 
het ideaal van een medium dat zichzelf 
helemaal niet meer wegsteekt ten gunste 
van de representatie, maar zijn formele struc
tuur open en bloot op tafel legt: een schilde
rij dat de voorwaarden van de picturale 
voorstelling volledig binnen de voorstelling 
zelf zou hebben getrokken. Zo’n transpa
rantie is voor Greenberg mogelijk omdat de 
structuur van het medium niet meer is dan 
een pure, ‘platte’ zichtbaarheid. Het ideale 
schilderij is dan het schilderij dat voor zijn 
platheid uitkomt, een schilderij waarin elke 
spanning tussen figuur en achtergrond, tus
sen centrum en marge, tussen het onder
werp en de geste van zijn representatie op
geheven zou zijn.
Maar misschien is er juist altijd autoreferen
tialiteit in het spel omdat men nooit ziet wat 
men ziet en daarom altijd nog verlangt te 
zien. Misschien is de zichtbaarheid zelf van 
het geziene iets dat al het zichtbare te buiten 
gaat. De kunst zou dan worden gedreven 
door het verlangen het evenement zelf van 
de zichtbaarwording ‘zichtbaar’ te maken. 
Dit evenement is dat van een zien dat een 
geraakt-worden is. Het kan slechts ‘ver
schijnen’ als een breuk in het veld van het 
zichtbare, een breuk die er de artistieke 
geste van de zichtbaarmaking toe dwingt 
zich reeds in zichzelf te hernemen.

Een dimensieloze diepte

Om terug te keren naar Braeckman. De 
formele procédés waarmee hij systematisch 
de fotografische condities ‘aftast en be
speelt’, neutraliseren niet boudweg het on
derwerp ten gunste van de creatie van een 
‘autonoom beeld’. Hij wil de foto iets doen 
openbaren dat voorbij het onderwerp ligt en 
toch ook niet iets anders is: het vervliedende 
evenement van zijn zichtbaarwording.
Braeckmans onderwerpen zijn ruimtes. Dit 
is op zich al dubieus. Wezenlijk aan een 
ruimte is immers dat zij ons raakt op een 
wijze die aan onze aandacht ontsnapt. Een 
ruimte tot onderwerp van expliciete aan
dacht maken, bijvoorbeeld door een totaal
beeld, impliceert steeds een aanslag op de 
ruimtelijkheid van die ruimte. Maar het is 
anderzijds te gemakkelijk om te zeggen dat 
een ruimte iets is waarin men opgenomen is. 
Zeker Braeckmans foto’s getuigen van een 
ervaring waarbij men dooreen ruimte wordt 
genomen zonder erdoor te worden opgeno
men. Zijn ruimtes hebben iets opslorpends, 
iets van een bijna obscene tastbaarheid, 
maar zij omgeven niet. Ze zijn niet uitnodi- 1 5
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gend. Ze weren de toeschouwer eerder af. 
Ze blijven tegenover hem staan.
Deze indruk van ondoordringbaarheid, van 
ongastvrijheid van de ruimte wordt soms 
gewekt door de onscherpte van de foto, 
maar vooral door de systematische korrelig
heid van het beeldvlak, het resultaat van de 
vergroting van de kleinbeeldopname. Deze 
korreligheid heeft het effect van een grauw
grijze waas die alles bedekt en details en 
contrasten neutraliseert. De distantie die dit 
tegenover het onderwerp schept, is evenwel 
complex en paradoxaal. Hoewel het gege
ven aan herkenbaarheid inboet, gaat het niet 
zonder meer om een neutralisering of 
abstrahering. De waas die over het beeld 
hangt, brengt het gegevene ook op een 
vreemde manier meer nabij. Deze nabijheid 
heeft iets verstikkends. De waas, die alles 
egaliseert, maakt het beeld niet lichter, 
atmosferischer, verleidelijker maar eerder 
massiever. We krijgen alles in één keer te 
zien. De hele foto is reeds samengesmolten 
tot één beeldblok vóór we ertoe komen het 
beeld rustig af te tasten, een visuele rondreis 
in het beeld te maken. Braeckmans foto’s 
nodigen op geen enkele manier uit zich te 
verlustigen in wat er zoal te zien is, en zijn 
in die zin ‘onfotografisch’.
Een ander procédé waarmee Braeckman de 
toegang tot de ruimte als het ware blokkeert, 
bestaat erin dat hij haar juist niet vanuit een 
speciale hoek fotografeert maar frontaal, 
zodat alle elementen zich naast elkaar, on
geveer op dezelfde afstand van de toeschou
wer lijken te bevinden. Deze frontaliteit 
wekt de indruk van objectiviteit, neutrali
teit, onbetrokkenheid, van desinteresse in 
de diepte en de meerdimensionaliteit van 
objecten en hun verhouding tot elkaar in de 
ruimte. Samen met de onscherpte en de 
korreligheid van het beeld leidt deze 
frontaliteit tot een zekere afplatting van het 
beeldvlak.
Het is vreemd, maar zeker niet onbegrijpe
lijk, wanneer men, uit angst om in een 
psychologiserende of sociologiserende in
terpretatie te vervallen, deze afplatting als 
een modernistische strategie interpreteert. 
De frontale opname zou, zoals de korrelig
heid van het beeldvlak, een procédé zijn 
waarmee Braeckman de ruimte van haar 
ruimtelijkheid ontdoet. De gefotografeerde 
ruimte zou slechts een voorwendsel zijn 
voor een concentratie op het fotografische 
vlak. [8] Maar hoe zich de toeschouwer 
voor te stellen die de frontale, ‘platte’ ver
schijning van objecten percipieert als de 
platheid van het fotografische oppervlak? 
Zo’n abstracte perceptie zou een boven
menselijke ascese vergen. Men kan hier 
slechts denken aan de blik van een soort 
onverschillige god, die van elke aangedaan- 
heid door het geziene zou zijn verlost en 
slechts de ‘huid’ van de foto zou zien. De 
soevereine blik van deze god is het fantasma 
dat voor een groot deel het modernistische 
discours over kunst heeft bepaald.
De onscherpte, de korrel en de frontale 
opname maken inderdaad dat de objecten 
moeilijker in een ruimte situeerbaar zijn. 
Hun nabijheid en afstand tot elkaar en tot de 
toeschouwer worden onbestemder. Dit 
schept afstand. Maar deze afstand neutrali
seert de diepte van de ruimte niet. Misschien 
is een zekere verplatting van het beeld eer
der een voorwendsel voor de suggestie van 
een diepte die niet meer perspectivisch is. 
De afstand die wordt geschapen, is een 
dimensieloze afstand die net zo goed een 
nabijheid is. Omdat ze niet perspectivisch 
situeerbaar, niet meetbaar is, is deze nabij
heid ontwapenend, absoluut. Ze legt autori
tair beslag op de blik, zet hem vast, frus
treert bij voorbaat elke poging om zich 
binnen een ruimte van vergelijkbare afstan
den en nabijheden te oriënteren.
De verplatting van het beeld doet de dingen 
niet oplossen in hun formele, fotografische 
behandeling, maar blijft een verschijnings
vorm van de ruimte zelf. Ze verleent de 
ruimte een weerbarstige, ondoordringbare 
zelfstandigheid. Ze weeft alles samen tot 
een compact geheel dat, hoe desolaat en 
schaars bemeubeld ook, van een verplette
rende ‘volheid’ is: de volheid, niet van dit of 
dat ding, maar de volheid van een aanwezig
heid die overal rondspookt maar zich ner
gens incarneert. Deze aanwezigheid laat 
zich overzien noch onderverdelen. Van deze 
aanwezigheid kan men slechts zeggen dat 
ze daar is: onzichtbaar en tegelijk van een al 
te grote, haast obscene nabijheid.
Ook Braeckmans verdubbelingen (foto’s 
van foto’s of van schilderijen of zelfs van 
een foto van een schilderij) werken niet als 
een vervreemdingseffect dat onze afstand 
tot het onderwerp nog vergroot door ons

bewust te maken van het manipulerende 
karakter van de representatie. Zo’n 
verdubbeling doet de toeschouwer inder
daad beseffen dat zijn poging naar diepte te 
zoeken ijdel is, maar vergroot tegelijk het 
gevoel voor een andere diepte die aanzuigt 
door haar onbepaaldheid.

Oefeningen in onbetekenendheid

Opvallend bij Braeckman is het fragmen
terende van de kadrering. Braeckman zet de 
onverbiddelijkheid van het fotografische 
dispositief in de verf: dit wel, en vooral, dit 
niet. De kadrering lijkt vooral een negatieve 
geste. Ze snij dt eerder weg dan dat ze focust. 
Ook al is het gezichtsveld soms behoorlijk 
breed, men voelt altijd de randen van de 
foto. Het beeld geeft altijd de indruk te smal 
te zijn, pijnlijk afgemeten. Die snijdende 
kadrering komt extra-arbitrair over omdat 
er niets aan het geselecteerde is dat aan
spraak kan maken op enige speciale aan
dacht of fascinatie, zelfs niet de banaliteit of 
de smakeloosheid ervan, die nooit naar het 
bizarre neigen. Wat op de foto mocht ko
men, dankt dat voorrecht duidelijk niet aan 
zichzelf. De gordijnen, tapijten, zetels, ven
sters zijn vaak respectloos afgesneden, waar
door het beeld niet aaneensluit tot een in
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zichzelf besloten stilleven. Maar ondanks 
deze onsamenhangendheid en onbeteke
nendheid van wat te zien is, verkrijgt het 
beeld door zijn smalheid een obsederende 
zuigkracht die in combinatie met de on
doordringbare frontaliteit van het getoonde 
tot een impasse in het kijken leidt.
Maar als er ons op zo’n dwingende manier 
bijna-niets wordt getoond - als er ondanks 
zoveel onbetekenendheid toch zo gedeci
deerd, zo hard, voor déze bank, dit deel van 
een gordijn of zetel werd gekozen, wijst alles 
erop dat ze functioneren als een soort dek- 
herinneringen (Freud) : herinneringen die een 
andere moeten afdekken, herinneringen die 
draaien rond een uitgeveegde herinnering. 
Het lijkt wel alsof er in Braeckmans wereld 
alleen maar van die troosteloze, met elkaar 
in onbetekenendheid wedijverende dek- 
herinneringen zijn, alsof alles voor altijd 
bedekt zal blijven omdat het dat sinds altijd 
was. Van een kamer die men helemaal ziet, 
zijn de troosteloze saaiheid en onbeteke
nendheid begrensd want overzichtelijk. Ziet 
men enkel een uitsnijding, bijvoorbeeld van 
een hotel- of huurkamer, een lifthal of 
douchecel, dan krijgt men gauw het gevoel 
dat de onbetekenendheid van wat men ziet 
zich misschien wel over de hele wereld 
uitstrekt, dat er nergens in het universum

een open venster is, dat het hele universum 
bestaat uit kamers, hallen, liften, douche
cellen die allemaal zo goed en zo kwaad als 
het kan, zijn bepleisterd, bekalkt, behangen, 
afgeplakt, dichtgetimmerd, zodat de ‘pri
vacy’ is verzekerd, zodat alles wat er ge
beurt zodanig gebeurt dat het tegelijk is 
alsof het ook niet gebeurt, omdat wat ge
beurt geen enkele straling, geen enkele ac
tieradius heeft, omdat elk gebeuren meteen 
zonder weergalm verzinkt in deze gordij
nen, tapijten, matrassen, met stof beklede of 
betegelde wanden, deuren van geperst kar
ton, vensters van mat glas, waarin het 
(on)gebeurde slechts als een onzichtbaar 
virus voortleeft. [9]
De heel vage, onderhuidse paranoia die ons 
bij het zien van Braeckmans foto’s bekruipt, 
is volledig tegengesteld aan de Hitch- 
cockiaanse paranoia. Bij Hitchcock sugge
reert de smalte van het beeld een onzichtbare 
dreiging van buiten. Bij Braeckman is er de 
vage verontrusting dat buiten de nauwe gren
zen van het beeld... alles hetzelfde is, dat er 
buiten deze geplaveide, betegelde, behangen 
wereld niets is, dat niets van wat gebeurt niet 
kan worden gesmoord en geruisloos opgeno
men in de zinloze ornamen-tiek van een tapijt 
of een gordijn waarnaar men half bewuste
loos van verveling zit te staren. [10]
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Dirk Lauwaert had het reeds over een stra
tegie van demping. [11] Braeckman dempt 
het beeld door een grauwgrijze waas, door 
een frontaliteit die het beeld ‘oppervlakkig’ 
maakt en door een fragmentering die iets 
gecalculeerd achteloos heeft. Deze dem
ping is niet zomaar een fotografische stunt 
waarbij het onderwerp slechts als neutraal 
voorwendsel dient voor de creatie van een 
in zichzelf gesloten beeld. Neutrale onder
werpen bestaan niet. De keuze voor douche
cellen, hotelkamers, huurkamers, inkom
hallen, liften, gangen, en meer bepaald voor 
gordijnen, zetels, beklede muren, valse pla
fonds, matrassen, dekens, betegelingen, 
matglazen vensters en deuren is allesbe
halve neutraal. Ze laten voelen - maar het 
gaat meer om een haast gevoelloze fascina
tie - dat de demping, de bedekking, de 
afsluiting, de verheimelijking, de smoring 
ons levenselement is. Braeckmans formele 
dempingsprocédés versterken deze sugges
tie. De haarfijne waas die de korrelige zwart- 
wit-fotografie over het beeld als zodanig 
legt, heeft niet alleen een metaforisch ver
band met de ‘bedekte’ atmosfeer van de 
ruimtes, maar ook een heel direct-visuele: 
de fotografische waas ligt als een aslaag 
over de getoonde interieurs. [12]
Als ‘levenselement’ is de demping net zo 
goed ons ‘doodselement’. Het is een ele
ment waarin we slechts leven omdat we tol 
betaald hebben aan de dood. Dit dode leven, 
dit leven waarvan Adomo ooit zei dat het 
niet leeft, is wellicht het eigenlijke onder
werp, voorbij elk onderwerp, van Braeck
mans foto’s. Het kan nooit eenvoudig een 
onderwerp van de fotografie worden omdat 
het een element is dat de fotografie zelf 
meer dan welk ander medium ook beheerst. 
De fotografie is hét dispositief waarin het 
dode, het verstarde zich aankondigt in het 
verlangen het leven in zijn levendigheid 
zelf te betrappen. Het gaat Braeckman om 
deze dood die in het fotografische verlan
gen aan het werk is, een dood die overigens 
overal in het spel is waar het leven zichzelf 
wil vatten, bij zichzelf wil stilstaan. Overal 
waar het leven aan zijn eigen beweging wil 
raken, heeft het zichzelf reeds achtergela
ten, wordt het zijn eigen restant, maar met
een ook zijn eigen belofte. Dit levend-dood 
misvatten en hernemen van zichzelf, dat in 
de media zo’n monsterachtige gestalte heeft 
aangenomen, behoort tot het leven zelf. 
Met de waas die hij over het beeld trekt, zijn 
verplatting, zijn nogal wrede fragmentering 
- met al deze procédés rouwt Braeckman 
om de ruimte als om een nabijheid die 
eeuwig op afstand blijft, een nabijheid die 
juist daarom zo drukkend is omdat ze 
onaanwijsbaar, leeg is. Slechts schijnbaar 
drukt Braeckman de ruimte plat. Hij wil 
slechts trouw zij n aan een extreem gedempte, 
matte ervaring, grenzend aan ervaring- 
loosheid, van ruimtes waar men onoplettend 
doorheen stapt, ruimtes die iets onbetredens 
blijven behouden ook al stapt men er nog 
zoveel doorheen.
Moderne hotelkamers zijn in die zin de 
ruimtes bij uitstek. Ze vragen niet om aan
dacht. Ze bevatten het nodige. Het zijn ruim
tes waar men, zodra men er is binnengeko
men, naar de televisie stapt om eruit te 
verdwijnen. Ze worden met de grootste ach
teloosheid, verstrooidheid, onverschillig
heid gebruikt en verbruikt. Men is ze reeds 
vergeten als men er nog verblijft. Dit is 
misschien de reden waarom Braeckman, 
naar eigen zeggen, fotografeert “van waar 
hij staat of zit”. Het is alsof hij met deze 
berekende nonchalance een onmogelijke 
beweging wil maken, namelijk bewust te
rugkomen op de achteloosheid, de wezen
loze terloopsheid waarmee hij een ruimte 
aandoet en vooral: erdoor wordt aangedaan. 
Terugkomen op het onbetekenende zonder 
er kost wat kost betekenis aan te willen 
geven, zonder sentimenteel de waarde te 
willen tonen van datgene waar niemand ooit 
acht op slaat, zonder nostalgisch of zelfs 
maar mysterieus te willen doen over iets wat 
er nooit is geweest: het onbetekenende in 
zijn onbetekenendheid vasthouden, in zijn 
fatale gedemptheid, matheid, levenloosheid 
- getuigen van datgene wat men zelfs zelf 
niet heeft ervaren... Het is een vreemde, 
maar - wellicht sinds Manet - voor de kunst 
essentiële passie.

Reflexiviteit van een vlek

Er is bij Braeckman een zekere simulatie 
van een argeloos amateurisme. De frontale 
opname geeft het beeld iets ongeïnspireerds, 
de onscherpte is die van de klungelende 
amateur, de fragmentering is die van de 
eenvoudige ziel die op een deel inzoomt 

zonder een levendige suggestie van het ge
heel te kunnen geven. Maar de koketterie 
van het snapshot, van de bad photography, 
is Braeckman volledig vreemd. Hij 
fetisjiseert de vlugheid en argeloosheid niet 
die altijd aan de fotografische act kleeft. 
Zijn houding is complex. Zo getuigt de 
lichtvlek van de flash op sommige van zijn 
foto’ s van een soort quasi-argeloosheid, van 
een argeloosheid die als het ware zichzelf 
reflecteert. In deze lichtvlek zet de fotogra
fische act zichzelf te kijk. De flits toont zich 
als een krachteloze operatie, als een mo
ment waarop de belichting zichzelf teniet
doet. Op de plaats van de lichtvlek maakt 
het dispositief immers onzichtbaar wat het 
belicht. Als het ware vastlopend in zijn 
eigen geste, wordt het tot een obscene paro
die van zichzelf. De uiteindelijke vergeefs
heid van elke belichting wordt voelbaar, en 
dus de weerbarstigheid, de onzichtbaarheid 
van het gegeven.
De glinstering, kleverig want beweging
loos, van de flits op een bank, een tafelpoot, 
het schilderij van een berg, een matglazen 
venster, is als een zieke plek in het beeld. 
Waar het zich in zijn grootste intensiteit wil 
realiseren, vertoont het beeld een soort 
brandgat. Op deze plek doet het licht nu net 
niet wat het moet doen: zichzelf onzichtbaar 
maken, zich ongezien over het oppervlak 
van de objecten spreiden en het zachtjes 
doordringen. Het licht implodeert. Het valt 
dood tegen het onderwerp als tegen een 
muur en blijft erop liggen, als een verplet
terd oog, een dode, in de starheid van de foto 
opgesloten schittering.
Zoals het hele dispositief uiteraard slechts 
kan werken naarmate het zijn werking uit
wist, zo brengt de flits het gegeven pas tot 
schijnen - schenkt hij het een ‘aura’ - als 
hijzelf onzichtbaar blijft. Wordt het flits
licht zichtbaar, dan toont het schijnen, het 
verschijnen zich - waardoor het mislukt, in 
zichzelf dichtvalt. Het spoor van de flash is 
in die zin allesbehalve een ‘wilde’ toets die 
‘expressie’ verleent aan de koele anonimi
teit van de foto. Het is eerder het toppunt van 
uitdrukkingsloosheid, volgens Benjamin de 
essentie van de kunst, van haar ‘waarheids
gehalte’.
De starre weerschijn van het flitslicht ont
neemt de fotografische representatie haar 
schijn van levensechtheid door die repre
sentatie op haar eigen beweging terug te 
plooien. Het dispositief laat zien hoe het zijn 
onderwerp zijn lichtemanatie afdwingt, en 
dus het gebeuren forceert waarbij het object 
zich ‘vanuit zichzelf geeft. Vandaar dat het 
Barthiaanse punctum, als onomstotelijke 
getuigenis van een ooit-daar-geweest-zijn, 
bij Braeckman gedesincarneerd is. Het toont 
zich niet in een of ander fascinerend detail 
of voorwerp, maar in niets: in een blinde 
vlek die het dispositief achterlaat. De glin
stering waarin een voorbij hier-en-nu zich 
zou moeten geven, glinstert slechts in zich
zelf. Er blijkt niet zoiets te zijn als een pure 
ontvankelijkheid voor de onvervangbare 
uniciteit van het verschijnende, er is altijd 
het dispositief dat deze ontvankelijkheid 
operationaliseert en dus uitveegt. [13] De 
lichtvlek is het lege spektakel van die 
operationalisering, de plek waar het dis
positief zijn eigen beweging markeert en 
dus in zichzelf verstrikt geraakt.
Overal waar het dispositief zijn eigen repre
senterende beweging reflecteert, schort het 
die beweging meteen ook op. Het dispositief 
wordt dan een allegorie van zichzelf, een 
allegorie van dat mengsel van naïef onge
duld en koele berekening, van hitsige 
veroveringszucht en handige controle waar
mee het telkens weer een stuk realiteit, en 
dan nog wel levend, gevangen wil nemen. 
Het is alsof het dispositief in deze dode 
glinstering, waarin het zijn licht terug
gespiegeld krijgt, de dwaasheid van zijn 
verlangen tot representatie wil bekennen en 
uitboeten.
‘Bekennen’, ‘uitboeten’... Gaat het om een 
soort zelfkritiek van het dispositief, gemoti
veerd door een slecht geweten, een poging 
om zijn eigen blinde geweld aan te klagen 
of, als in een catharsis, uit te zuiveren? Of 
gaat het juist om een ultieme bevestiging 
van zichzelf, een realisatie van zijn essentie 
die erin zou bestaan voor zichzelf transpa
rant te worden? Snijdt de voorstelling hier 
in haar eigen vlees, of realiseert zich in die 
- letterlijk - stomme lichtvlek niet juist de 
voorstelling ‘zelf, bevrijd van elke plicht 
nog iets concreets voor te stellen? Eenvou
dig gesteld: zijn Braeckmans lichtvlekken 
vormverstoorders of zijn ze juist de apothe
ose van een pure vormelijkheid? De waar
heid neemt uiteraard een begin als men hier 
niet kiest.

De lichtvlek realiseert, zo men wil, de ‘voor
stelling zelf. Zij is het punt waar de voor
stelling haar eigen beweging aanduidt. Maar 
in tegenstelling met wat Greenberg wilde, 
heeft dit punt van autoreferentialiteit niets 
van een zuivere, in zichzelf besloten ver
schijning. Waarde voorstelling aan zichzelf 
refereert, ondermijnt ze juist de vanzelf
sprekendheid en de continuïteit van elk ver
schijnen. Daar valt het verschijnen nu net 
niet met zichzelf samen, maar verschilt het 
eindeloos van zichzelf. Dit is de paradox: 
waar de kunst autoreferentieel is, erkent ze 
in zichzelf juist een moment van onophefbare 
niet-transparantie. Alle kunst die deze para
dox niet uithoudt, houdt op kunst te zijn. 
Anders gezegd: de nietszeggende vlek, 
waarin de visuele strategie van het medium 
zich op zichzelf terugplooit, is het tegendeel 
van een pure zichtbaarheid. In die vlek 
onthult het representerend vermogen van 
het medium zich integendeel als de keer
zijde van een onvermogen: het onvermogen 
om ooit te zien wat men ziet, om samen te 
vallen met het eigen zien. Die vlek duidt op 
een blind moment in elk zien dat de voor
stelling niet anders kan dan uitwissen zon
der daarin ooit volledig te slagen.
Men kan deze reflectie van het medium op 
zijn eigen blindheid steeds begrijpen als een 
kritische zelfontmaskering. Maar in elk ge
val is zo’n ‘ontmaskering’ geen bewuste 
distantiëring. Alsof het medium een instru
ment is waarvan de kunstenaar zich kan 
ontdoen om vervolgens de werking ervan 
bloot te leggen. Neen, de kunstenaar is zijn 
medium en deelt het verlangen ervan. Hij 
neemt er geen afstand van maar hyper- 
affirmeert het tot in zijn verblinding.
Om met Nietzsche te spreken: de autorefe
rentialiteit waartoe de kunst het medium 
dwingt, is niet ‘reactief. Het gaat er niet om 
dat de ‘transcendentale’ fotograaf, vanuit 
zijn scepsis tegenover het medium, opzette
lijk zijn greep op het onderwerp loslaat of 
verstoort omdat die toch altijd een misgreep 
is. In een soort over-identificatie met die 
greep, markeert hij juist het excessieve er
van. Zo markeert de lichtvlek van de flash 
bij Braeckman hoe de fotografie, in de greep 
die ze naar het onderwerp doet, excessief 
aan dit onderwerp voorbijgrijpt. In het spek
takel van zo’n excessieve, ontledigde greep 
‘bekent’ het verlangen tot grijpen zijn im
passe, maar juist met zo’n bekentenis 
affirmeert het medium dat zijn verlangen tot 
grijpen steeds geworteld is in een gegrepen- 
heid door een terugwijkend object. In die 
vlek, waarin het medium ostentatief zijn 
onderwerp kwijtspeelt, affirmeert het me
dium dat het altijd al zijn greep op het 
onderwerp aan het prijsgeven was, dat zijn 
‘ware’ verlangen nooit het voorstellen is 
geweest, maar de onmogelijke ontmoeting 
met een fascinerend object.

Elk dispositief wordt gemotiveerd door een 
waarheid die het moet verloochenen om te 
kunnen functioneren. Die waarheid is dat 
zien een evenement is dat altijd te vroeg 
komt en dus iets waarop men, te laat geko
men, altijd al aan het terugkomen is. Zien 
gaat aan elk kijken vooraf en is in die zin iets 
waarop het subject niet is voorbereid. Me
dia zijn er om aan dit tekort tegemoet te 
komen, of beter: om het fantasma te cultive
ren dat zij dat kunnen.
‘Kunst’ zou dan die eigenaardige praktijk 
zijn die quasi-niets dóet, namelijk het tekort 
van eender welk medium uitdiepen. De kunst 
zou ‘openbaren’ dat daar waar het medium 
dit tekort lijkt op te heffen, dat daar waar het 
zien zich werkelijk lijkt te voltrekken, er 
zich steeds een blinde vlek vormt die een 
grens stelt aan het zien. Deze vlek is niet 
zomaar een obstakel. In deze vlek gebeurt 
het zien. Het zien gebeurt op een grens die 
de evenementialiteit van het zien altijd al in 
zichzelf verdeelt. Deze verdeeldheid maakt 
van het zien een excessief gebeuren, een 
gebeuren dat altijd nog zichzelf wil, altijd 
nog tot zichzelf moet doordringen - een 
gebeuren dat, omdat het nu net blind is voor 
zichzelf, altijd nog van zichzelf getuige wil 
zijn en daarom steeds zijn eigen belofte 
blijft.
De kunst affirmeert hoe het medium zich, 
wil het iets kunnen voorstellen, altijd al op 
die voorstellende beweging terugplooit. Een 
overgave van de kunstenaar aan (het verlan
gen van) het medium is dus inderdaad, zoals 
bij Greenberg, in het spel. Maar in tegen
stelling tot wat Greenberg wenste, wordt het 
medium in die autoreferentiële beweging 
niet volledig transparant voor zichzelf. Op 
zijn suprême moment van zelfbewustzijn, 
op het toppunt van zijn ‘transcendentaal’ 
onderzoek gekomen, stuit het op zijn grens, 

op een blinde vlek in zichzelf. Op ‘zichzelf 
teruggeplooid, wordt de voorstellende be
weging nu juist ondoorzichtig voor zich
zelf. De voorstelling verschijnt als iets wat 
opdoemt uit de leegte die de noodzakelijk 
mislukte ontmoeting met het object heeft 
achtergelaten. Het transcendentaal onder
zoek naar de eigen condities drijft het me
dium naar de affirmatie van een niet minder 
transcendentale blindheid.

Frank Vande Veire

Noten

[1] Zoals men weet is Greenberg een 
Kantiaan. Voor Kant is de esthetische erva
ring ‘belangeloos’. Het is een ervaring die 
op niets méér uit is dan op zichzelf. “Het is 
de ervaring van de ervaring,” zegt Green
berg. Volgens Kant verlangt degene die 
schoonheid ervaart niet meer dan te blijven 
verwijlen bij de voorstelling die hem dit 
gevoel van schoonheid verschaft. Hij heeft 
om zo te zeggen geen hidden agenda.
[2] Dit is de teneur van het korte, intelli
gente stukje van Peter Rotsaert in: De Witte 
Raaf, nr. 78, maart/april 1999, pp. 39-40.
[3] Dat media, zoals bijvoorbeeld film en 
fotografie, puur omwille van hun technische 
aard, democratischer of emancipatorischer 
zijn dan andere, is een idee van Benjamin, 
waarvan de naïviteit hem door Adomo te
recht aangewreven is.
[4] In een gesprek met Erik Eelbode in de 
monografie Dirk Braeckman, z.Z(t)., Ludion, 
Gent/Amsterdam, 1998.
[5] Het ‘verlangen van het medium’ blijkt 
uiteindelijk ook voor Greenberg onpeilbaar. 
De verleiding is groot dit alles met 
Greenbergs joodse achtergrond te verbin
den. (Terwijl ik de laatste alinea’s van deze 
tekst schreef, kreeg ik een tekst in handen 
van Herman Parret, La reddition et l’adresse. 
Les esthétiques de Clement Greenberg et de 
Thierry de Duveface à Kant, te verschijnen 
in Revue d’Esthétique, november 1999. Het 
thema van de ‘overgave aan het medium’ 
haalde ik hieruit.)
[6] Of, misschien subtieler gezegd, dat de 
kunst hem voor dit ontbreken troost. Dit is 
uiteraard ook de functie van de religie.
[7] Zie Jacques Derrida, La dissémination, 
Editions Le Seuil, Parijs, 1972, p. 302.
[8] Zie Peter Rotsaert, op. cit. (noot 2).
[9] Ik moet hier onwillekeurig denken aan 
het openingsbeeld van L’année dernière à 
Marienbad van Alain Resnais en Alain 
Robbe-Grillet.
[10] Het is moeilijk hierbij niet te denken 
aan Henri de Braeckeleer.
[11] Zie Dirk Lauwaert, in: Film en Televi
sie, 23 januari 1999.
[12] Dit is het grote verschil met Gerhard 
Richter. Bij Richter is er absoluut geen 
continuïteit tussen de aard en de betekenis 
van het gefotografeerde onderwerp en zijn 
picturale reproductie. Het picturale procédé 
is tegenover de betekenis van het getoonde 
volstrekt onverschillig. Maar deze onver
schilligheid is die van het fotografische dis
positief zelf dat door het supplementaire 
vlies van de verf op zichzelf wordt terug
geplooid.
[13] Derrida heeft dit de “metonymische 
kracht van het punctum” genoemd. Het 
punctum is altijd al gesubstitueerd. Het is 
geen aanwijsbaar iets dat aan het ‘studium’ 
ontsnapt. Zie Les morts de Roland Barthes, 
in: Psyché. Inventions de l’autre, Éditions 
Galilée, Parijs, 1987.
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Schilderkunst en fetisjisme
Visuele intelligentie bij David Salle en Luc Tuymans

De geïntegreerde belevingswereld die door 
de informatie- en communicatietechnolo
gieën wordt geschapen, ter vergroting van 
het welbehagen en de ontplooiingskansen 
van iedereen, benadert langzamerhand het 
ideaal van een ‘intuïtieve omgeving’. De 
intuïtieve omgeving is een omgeving die 
zich automatisch voegt naar onze wil: het 
invoeren van commando’ s is overbodig, het 
aanraken van icoontjes volstaat. De ken
merken van wat nu nog virtual reality heet, 
worden steeds directer van toepassing op 
onze verhouding tot een informatiehorizon. 
Binnenkort zal de interface rechtstreeks onze 
hersengolven lezen. Er bestaat dan geen te 
overbruggen afstand meer tussen handeling 
en instructie, tussen plan en uitvoering, tus
sen waarneming en beweging, tussen daad 
en impuls. Computergestuurde media creë
ren gezamenlijk een transparante wereld die 
geheel bekleed is met intelligent (zelf
denkend) sensorisch weefsel. De ratio wordt 
een ondergeschikt instrument wanneer mens 
en machine eikaars intuïtieve verlengstuk 
zijn geworden. Nu al ontwikkelt de pro
grammering van bijvoorbeeld de televisie 
zich in de richting van een puur gevoelsma
tige - beeldende - informatie-overdracht. [ 1 ] 
Tegenover de technologische complexiteit 
van de hard- en software die dit alles moge
lijk maakt, staat het gegeven dat een belang
rijk deel van de capaciteit van deze geïnte
greerde multimediale belevingswereld ge
bruikt wordt voor erotische dienstverlening 
en pornografie. Wat betekent dat voor de 
‘visuele intelligentie’ van die belevingswe
reld? Is de intuïtieve omgeving waarop we 
afstevenen slechts een ideale machine voor 
het bevredigen van de meest primitieve 
impulsen?
Een dergelijke suggestie is te simpel. Zij 
gaat voorbij aan het optische complex dat de 
kern uitmaakt van alle pornografische feno
menen en dat zeker ook als een vorm van 
visuele intelligentie mag worden aange
merkt. Het lichamelijke aspect van porno
grafie is een afgeleide van het visuele aspect, 
niet andersom; dat geldt zowel voor het 
consumeren als voor het produceren. Het 
tonen, het afbeelden en het bekijken vormen 
verschillende kanten van dezelfde optische 
drijfveer, die maakt dat visualiteit zich naast 
lichamelijkheid uitdiept als een parallelle 
vaargeul van genot. (Een bij de kijker uitge
lokt orgasme valt om die reden altijd op een 
verkeerd moment - hetzij te vroeg, hetzij te 
laat.)
Bij de productie van pornografie komt dit 
optische complex tot uiting in een excessief 
streven naar optimalisering van de zicht
baarheid. Zo is er de ijzeren regel dat de 
mannelijke acteur nooit in het lichaam van 
de vrouw klaarkomt; het is zijn opdracht om 
zich op het laatste moment terug te trekken 
en zijn zaad duidelijk zichtbaar over haar 
lichaam uit te storten. De vrouw - vaak ook 
de man - heeft tevoren het schaamhaar 
geschoren, opdat zelfs de fijnste anato
mische details geregistreerd worden door 
de camera. Hoezeer deze optische fixatie 
een eigen leven gaat leiden en daarbij schijn
baar iedere logische verbinding met de ge
slachtsdrift doorbreekt, blijkt uit een re
cente film van producent/regisseur Max 
Hardcore: bij de opnamen werd een 
speculum gebruikt om diep in de schede van 
een actrice te filmen, terwijl zij door een 
tegenspeler anaal werd geneukt.
Het zou te gemakkelijk zijn om deze fixatie 
op visualiteit af te doen als een obsceen 
verschijnsel in de marge van de maatschap
pij, als de perverse subcultuur van enkele 
gestoorde geesten. Vermoedelijk is de fixa
tie op visualiteit onder pornografen geen 
andere dan die welke het hart vormt van de 
hedendaagse populaire cultuur in haar ge
heel. Popmuziek, film, sport, mode, design, 
architectuur - weinig cultuuruitingen heb
ben zich niet laten herleiden tot een 
mediamiek fenomeen waarin de pure 
zichtbaarheid vooropstaat. Ook hier geldt 
dat de bevrediging door middel van beelden 
de ervaring van de zaak zelf heeft overscha- 
duwd. Optische technologieën hebben een 
idealisering opgeroepen die aan het feti
sjisme grenst.

Het antwoord van de schilderkunst

Hoe staat het intussen met de schilderkunst? 
Het medium dat met zijn abstracte 

1 8 iconografie wellicht een oermodel is ge
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weest voor de intuïtieve omgeving van de 
computergestuurde media, heeft duidelijk 
de aansluiting verloren. Als techniek is zij 
voorbijgestreefd door geavanceerdere me
thoden van beeldbewerking. Tegen die con
statering valt echter wel het een en ander in 
te brengen: bijvoorbeeld dat schilderkunst 
meer is dan een techniek; of dat het begrip 
‘geavanceerd’ in dit verband voor meerdere 
uitleg vatbaar is en allerlei tegenstrijdige 
noties van vooruitgang en complexiteit 
omvat.
De apologeten van de schilderkunst menen 
echter niet te kunnen volstaan met zo’n 
nuchter verweer. Zij wringen zich in allerlei 
bochten om hun grote liefde te redden van 
de vuilnisbelt der geschiedenis. De samen
stellers van de groepstentoonstelling 
TroubleSpot. Painting in Antwerpen, de 
schilders Luc Tuymans en Narcisse Tordoir, 
brachten zo via interviews het gezichtspunt 
naar voren dat “complexe” beelden zich 
onvermijdelijk “schilderkundig gedragen”; 
dat schilderkunst een “manier van denken” 
is, een “archetypisch patroon waarop voort
durend wordt teruggevallen”, een “manier 
waarop beelden worden opgebouwd en ver
schijnen”. [2] Om deze sprookjesachtige 
argumentatie te staven brachten zij in hun 
tentoonstelling videowerken, fotowerken, 
sculpturen en installaties samen met ver
schillende vormen van hedendaagse schil
derkunst. Hun voorstelling van visuele com
plexiteit ging echter ten onder in een pijn
lijke dubbelgreep van incoherentie en 
ongevoeligheid. TroubleSpot. Painting'H3& 
vooral nietszeggend doordat er twee ver
schillende afbakeningen door elkaar wer
den gebruikt, zonder kritische of systema
tische verbinding: 1. schilderkunst is verf 
op doek; 2. schilderkunst is kleur, licht en 
contemplatie.
Hoe staat het intussen met de schilderkunst? 
Laten we voor een antwoord op die vraag 
liever twee afzonderlijke oeuvres bekijken 
waaraan recentelijk retrospectieven zijn 
gewijd. Luc Tuymans, één van de samen
stellers van TroubleSpot. Painting, toont op 
dit moment in het Maastrichtse Bonnefan- 
tenmuseum een ruime selectie uit zijn werk 
onder de titel The Purge. Van zijn Ameri
kaanse collega David Salle was in het voor
jaar op grote schaal werk te zien in het

David Salie

E.A.J.A., 1990

Stedelijk Museum in Amsterdam. Wat beide 
schilders gemeen hebben, is dat hun werk 
wordt gepresenteerd als een valide antwoord 
van de schilderkunst op een op hol geslagen 
multimediale beeldcultuur; als een toon
beeld van visuele intelligentie in het tijd
perk van CNN en MTV. Vreemd genoeg 
schijnt het daarvoor noodzakelijk te zijn dat 
deze schilders zich zo min mogelijk als 
schilders voordoen. Over Salie wordt ons 
verteld hoe ongelooflijk veel boeken hij 
leest. [3] OverTuymans krijgen we te horen 
dat hij de betekenis van zijn schilderijen 
belangrijker vindt dan het beeld. [4] De 
suggestie wordt gewekt dat de intelligentie 
van deze oeuvres niet in het beeld zit maar 
daarbuiten ligt. Terwijl de receptie van Salles 
werk vooral wordt beheerst door de vraag 
naar de betekenis van zijn raadselachtige 
beeldmontages, krijgt Tuymans juist het 
etiket van een schilder die enkele duidelijke 
grote thema’s hanteert - “agressie, intole
rantie, nationalisme en seksueel mis
bruik”. [5]
Laten we hier een andere benadering uitpro
beren: zowel het werk van Tuymans als dat 
van Salie draait om een virulente kern van 
fetisjisme. Hun werk impliceert dat een schil
derkunst die puur en uitsluitend over kijken 
gaat, zoals een modernistisch maxime voor
schreef, inadequaat is om aan hedendaagse 
behoeften te voldoen. De crux van hun werk 
is dan ook dat het de scheiding tussen kijken 
en betasten wegneemt; dat het zichtbaarheid 
en tastbaarheid integreert. Het onvermijde
lijke gevolg is dat allerlei fatsoensnormen die 
in het maatschappelijk verkeer de lichame
lijke integriteit van het individu moeten 
garanderen, in deze ‘intuïtieve omgeving’ 
him geldigheid verliezen. Daarmee vervalt 
het werk nog niet tot pornografie, voor alle 
duidelijkheid; het neigt slechts naar een 
vorm van fetisjisme die de klassieke picturale 
spanning tussen het beschilderde oppervlak 
(de huid) en de suggestie van diepte (de 
penetratie) blootlegt als een uitgesproken 
seksuele spanning.
Wanneer we ons beperken tot het niveau 
van de voorstelling, blijken deze schilders 
toch wel te hebben aangeknoopt bij enkele 
narratieve routines uit de pornografie. Bij 
Tuymans is dat de routine van de dokter en 
de patiënt, onder het mom van een ‘diagnos

tische blik’ ; bij Salie gaat het - explicieter - 
om de schilder en het model. Beide routines 
komen voort uit welbekende erotische fan
tasieën over de objectivering van het 
lichaam.

Handtastelijkheid (I)

Veel van Salles schilderijen uit de jaren ’80 
zijn onder andere gebaseerd op foto’s die 
hijzelf maakte van een naakte of halfnaakte 
vrouw in een gemeubileerd interieur. Het 
model ligt op een tafel met de benen ge
spreid of omhooggestoken, het naakte on
derlijf in de richting van de camera (Fooling 
With Your Hair, 1985); ze buigt zich voor
over of achterover of knielt op de grond, 
voor een zeer intieme ‘anatomische studie’ 
(His Brain, 1984; The Miller’s Tale, 1984; 
The Cold Child, 1986); of ze poseert met 
een muziekinstrument, een fles of een ander 
attribuut (Symphonie Concertante, 1987; 
Pressed-in Sturges, 1988; Melody Bubbles 
and the Critique of Pure Reason, 1988). Het 
lichaam van het model is steeds van één kant 
rechtstreeks aangelicht; de schaduweffecten 
en het sterke contrast ondersteunen de in
druk dat het om anatomische vormstudies 
gaat. Dat geldt ook voor de manier waarop 
Salie de fotografische afbeeldingen vervol
gens nageschilderd heeft: in een mono
chrome, schematisch-realistische trant. Bin
nen het schilderij zijn deze obscene ‘stu
dies’ op formele wijze ingezet als gedempt 
grondvlak voor een zwevend contrapunt in 
fellere kleuren: plaatjes die lijken ontleend 
aan een grenzeloos reservoir van cartoons, 
geïllustreerde tijdschriften, fotoalbums, 
kunstboeken, reclamefolders, filmstills, 
etnografische studies, enzovoort. Door ie
der doek te verdelen in twee, drie of meer 
kleinere beeldvlakken, die elkaar in schilder
technisch, compositorisch en typologisch 
opzicht volkomen lijken te negeren, creëert 
Salie één grote gelijkschakeling van beel
den over, onder en naast elkaar.
Wellicht was het in de jaren ’ 80 relevant om 
bij de interpretatie van deze schilderijen 
vooral de totale afwezigheid van interne 
hiërarchie, samenhang en overkoepelende 
zingeving te benadrukken, als ging het om 
een visueel compendium van ‘la condition 
postmoderne’. Het naast elkaar plaatsen van



nageschilderde kunsthistorische iconen, 
nageschilderde tabaksreclames en nageschil
derde kitschprentjes tegen een achtergrond 
van nageschilderde theaterdecors, wees in 
die richting. Inmiddels zijn we ruim tien jaar 
verder en valt op dat er wel degelijk een 
structurerend principe in de grabbelton van 
beelden heeft gezeten. Eén belangrijk te
rugkerend element is de combinatie van 
een naakt vrouwenlichaam met Afrikaanse 
fetisjbeeldjes. Een ander opvallend gege
ven is Salles voorkeur voor afbeeldingen 
waarin een rol is weggelegd voor kostuums, 
pruiken, hoeden of maskers - afbeeldingen 
waarin kleren worden aangetrokken of juist 
uitgedaan.
Op basis van deze observaties kan de speci
fieke aard van Salles onderneming nader 
worden geformuleerd. Het gaat erom dat hij 
de kunstgeschiedenis afschildert als een 
farce, een travestie, een maskerade; als een 
perverse parade van aangeklede apen, oude 
mannen in paarse jurken en stillevens met 
dode vissen en vrouwenondergoed. Hij kop
pelt die kunsthistorische maskerade aan een 
fetisjistisch principe van wellust en genot. 
Het visuele genot van het kijken en het 
lichamelijke genot van het betasten smelten 
samen en monden uit in de ultieme erotische 
fantasie van een fetisjist: de fantasie van een 
onbeperkte en onmiddellijke beschikbaar
heid van instant-bevredigingsmateriaal. Het 
verbod om aan te raken, dat kenmerkend is 
voor de kunstgeschiedenis als museale dis
cipline, verdwijnt onder het geweld van de 
parasitaire beeldopbouw en de suggesties 
van handtastelijkheid. Zelf steekt de schil
der houten paaltjes door zijn doeken (My 
Head, 1984; Muscular Paper, 1985).
De fetisjistische fantasie van een onbeperkte 
en onmiddellijke beschikbaarheid van in
stant-bevredigingsmateriaal heeft voor Salie 
niet alleen betrekking op de beschikbaar
heid van beelden (gereproduceerd visueel 
materiaal) en lichamen (lustobjecten) maar 
ook op de beschikbaarheid van schilder
technische procedures. De transparanties 
van Picabia, de zeefdrukken van Warhol, de 
combine paintings van Rauschenberg en de 
reclametechniek van Rosenquist worden 
naar believen ingezet. Al dit bevredigings- 
materiaal samen - het complete stelsel van 
beelden, lichamen en technieken - is voor 
Salie een stuk klei dat hij knedend naar zijn 
hand zet. Door de combinatie met de 
nageschilderde reproducties van Afrikaanse 
fetisjbeeldjes en andere figuratieve sculptu
ren, die een vast element in zijn schilderijen 
zijn, lijken ook de ontklede vrouwen
lichamen fysiek onderworpen aan dat spel 
van kneden en vervormen. En daar blijft het 
niet bij. De fel contrasterende verfklodders, 
die tijdens het aanbrengen van een volgende 
laag van de kwast vallen en quasi-toevallig 
op hun naakte dijen of billen belanden, 
hebben dezelfde indexicale bewijskracht als 
de spermafonteinen in pornofilms. Ze ge
tuigen van een dubbelzinnige optische 
triomf: een hybride van doelgerichte kracht 
en ongeremde eruptie.

Handtastelijkheid (II)

Zijn hedonisme maakt David Salle typisch 
tot een kunstenaar van de jaren ’80. Het 
werk van de zes jaar jongere Luc Tuymans 
bezit die eigenschap schijnbaar niet. De 
fotografische conditie die beide schilders 
hebben geïnternaliseerd en die bij Salie leidt 
tot een spectrum van onbeperkte en onmid- 
dellijke beschikbaarheid, mondt bij 
Tuymans juist uit in een algemene sensatie 
van verlies - verlies van identiteit, verlies 
van authenticiteit, verlies van herinnering, 
verlies van detail. Het object is verdwenen 
achter een eindeloze reeks van fotografische 
reproducties.
Tegenover de schaamteloosheid van Salie 
staat de grauwsluier van schaamte en verne
dering waarmee Tuymans’ oeuvre van on
der tot boven is bedekt. Hij hanteert een 
bleek koloriet waarin je iets terugziet van de 
doorschijnende huid van minderjarige meis
jes. Vanwege de opgelegde referenties aan 
politieke en historische doem - holocaust, 
DDR, Vlaams Blok, enzovoort - ligt het 
voor de hand om dat aspect van schaamte en 
vernedering te duiden in termen van ab
stracte en collectieve processen. Het pro
bleem is echter dat daarmee het zicht wordt 
ontnomen op het fetisjisme dat een centrale 
factor is in zijn werk.

Luc Tuymans

Illegitimate III, 1997, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

De fetisj van Tuymans is de uitsnede, het 
fragment. Zoals een fotograaf het kader van 
zijn beelden nog kan veranderen bij het 
afdrukken in de doka, zo kiest Luc Tuymans 
er stelselmatig voor om zijn doeken pas op 
te spannen nadat hij ze beschilderd heeft. De 
uitsnede wordt dus niet vooraf maar gaan
deweg bepaald, als de bekroning van een 
proces in plaats van een compositorisch 
uitgangspunt. Het toewerken naar de finale 
uitsnede vormt als het ware de verborgen 
libidineuze motor achter het schilderproces. 
De uitsnede biedt hem een mogelijkheid om 
het genoemde verlies van het object bevre
digend te compenseren. Hij eigent zich een 
beeld toe - een plaatje van een bloem, een 
vlag, een groepje parachutisten, een inte
rieur, bloeddruppels of een stuk cadeau- 
papier - door er een fragment uit te ‘ snij den’ 
dat het van zijn context vervreemdt. Daar
mee keert het verloren object niet terug 
maar vormt zich wel een fetisj - een plaats
vervangend lustobject. Door dit fragmenta
rische karakter wordt indirect benadrukt dat 
de zingeving alleen op het niveau van de 
schilderkundige behandeling kan en mag 
ontstaan, met uitsluiting van iconografische 
niveaus. Daarmee plaatst het werk van 
Tuymans, net als dat van Salie, de schilder 
met zijn schildershand in een dominante 
meesterrol.
Dat er sprake is van een zeker pervers ge
noegen, wellicht zelfs van een onderliggend 
picturaal sadisme in deze lustontlening aan 
het fragment, wordt gesuggereerd op die 
plaatsen in het oeuvre waar het verband 
tussen kijken, snijden en betasten letterlijk 
naar voren komt. Het meest expliciete voor
beeld is de tiendelige serie Der diagnos
tische Bliek uit 1992, gebaseerd op kli
nische fotografische opnamen uit de me
dische vakliteratuur. De gebruikte foto’s 
zijn close-ups van gezichten van patiënten 
(nrs. I-V), het naakte bovenlijf van een man 
(nr. VI), de borst van een vrouw, waarschijn
lijk onder een röntgenapparaat (nr. VII), 
een paar bovenbenen (nr. VIII) en geïso
leerde wonden en gezwellen (nrs. IX-X). 
Tussen deze ‘diagnostische’ blik enerzijds 
en de meer voyeuristische inslag van Body 
(1990), The Leg (1994) en Illegitimate III 
(1997) anderzijds bestaat geen categorisch 
verschil, hooguit een graduele verschui

ving. Het ‘afsnijden’ van hoofd en ledema
ten van wat blijkbaar meisjeslichamen zijn 
- zie ook Torso uit 1993 - veroorzaakt hier 
een onbehaaglijke resonantie met de me
dische reeks.
Niettemin is de kwaliteit van bijvoorbeeld 
Illegitimate III — een doek waarop een ti
mide gestalte in een soort tumpakje is af ge
heeld, zonder hoofd, met de armen op de rug 
- dat het beeld ongrijpbaar blijft voor een 
oordeel op morele gronden. Met het wegsnij - 
den van de context is de ethiek van het beeld 
eveneens weggevallen, in weerwil van de 
titel; het enige dat overblijft om tot een oor
deel te komen is de schilderkundige fetisj die 
de kunstenaar ervan heeft gemaakt. Het pa
rallelle genot van de visualiteit leidt de 
beschouwer een tunnel in zonder uitzicht op 
iets wat zich mogelijk daarbuiten bevindt. 
De absorptie van het licht in de vier hoeken 
van Illegitimate III suggereert dat ook dit 
werk naar een foto is gemaakt. Tuymans 
neemt in zijn hergebruik van de fotografie 
de verraderlijke ‘onschuld’ van dat medium 
als uitgangspunt - het gegeven dat zelfs een 
hooggeplaatste nazi door de camera wordt 
gezien als een menselijk wezen {Himmler, 
1997-1998). Hij weet met zijn werk de 
sensatie op te roepen dat de uiteindelijke 
beelden, bovenop hun ‘onschuldige’ karak
ter, bevingerd of bezoedeld zijn. Bevingerd 
of bezoedeld door de geschiedenis, allicht 
- maar niemand kan het daarbij ontgaan dat 
het in laatste instantie de schilderkunst is, in 
de persoon van de schilder Tuymans, die de 
bevingering of bezoedeling visualiseert en 
feitelijk ook effectueert, met zichtbaar ge
noegen bovendien.
Dit is zijn antwoord op het verlies van het 
object achter de fotografische reproductie. 
Tuymans creëert in zij n werk het vacuüm van 
een ‘intuïtieve omgeving’ waarin visueel 
genot en vleselijke lust niet meer goed te 
onderscheiden zijn. Ieder schilderij komt neer 
op een uitsnede waarin er voor het aanraken, 
bezoedelen, bevingeren, vernederen en uit
wissen een nieuw object gevonden is.

Ruïne

Wie eerder al tot het inzicht was geraakt dat 
de schilderkunst geen werkelijke betekenis 
meer heeft voor de ontwikkeling van de 

beeldende kunst als geheel, vond ook in de 
tentoonstellingen van Luc Tuymans en 
David Salle, ondanks de opwindende mo
menten, geen bewijzen van het tegendeel. 
Beiden zijn slimme en behendige schilders 
die uit de lange geschiedenis van het ezel- 
schilderij als cultuurdrager precies die ele
menten hebben weten te kiezen en te com
bineren waarmee ze voor zichzelf een op
vallend parcours konden afbakenen. Bei
den hebben op een zeker moment hun ver
houding bepaald tot de ruïne van de mo
derne schilderkunst. Salie koos ervoor om 
met de losliggende delen van die ruïne een 
nieuw provisorisch huisje te bouwen, zon
der overigens te pretenderen dat het voor 
langere tijd bewoonbaar is. Tuymans heeft 
begrepen dat het effectiever is om uit het 
onkruid dat op de ruïne groeit de mooiste 
wilde bloemetjes te plukken. De successen 
die hij daarmee viert, geven aan dat hij de 
juiste mix van historische bravoure en 
picturaal rudiment heeft weten te vinden. 
Het proces waar de schilderkunst zich van
ouds mee bezighoudt, de handmatige en 
ambachtelijke vervaardiging van unieke 
beelden, mag na de industriële revoluties en 
het aanbreken van het informatietijdperk als 
een anachronisme worden opgevat. David 
Salle en Luc Tuymans zijn aan te voeren ter 
onderbouwing van de stelling dat de maat
schappelijke waarde of de maatschappe
lijke wenselijkheid van de schilderkunst 
- in tegenstelling tot haar waarde voor de 
ontwikkeling van de beeldende kunst als 
geheel - nog steeds bestaat en wel juist in 
dat anachronistische karakter ligt. De schil
derkunst spiegelt ons voor dat we, tegen 
beter weten in, kunnen blijven geloven in de 
integriteit van het ego en de soevereiniteit 
van het subject. [6] Voor Salie en Tuymans 
geldt dat zij een vorm van fetisjisme inzet
ten als cohesiekracht, waardoor de splinters 
van het gefragmenteerde beeld weer herleid 
kunnen worden tot de centrale positie van 
een subject dat - ondanks of dankzij zijn 
afhankelijkheid van een lustobject - de re
gie nog steeds in handen heeft.

Camiel van Winkel

Noten

[1] Zie de televisierubriek van Maarten 
Huygen in NRC Handelsblad van 1 juni 
1999, waaraan hier het begrip ‘intuïtieve 
omgeving’ is ontleend.
[2] Vincent Geyskens, Interview met 
Narcisse Tordoir en Luc Tuymans, in: 
TroubleSpot. Painting (tent, cat.), MuHKA/ 
NICC, Antwerpen, 1999, pp. 122-127.
[3] Frederic Tuten, Aan de rand van de 
dingen. Een interview, in: David Salie (tent, 
cat.), Stedelijk Museum, Amsterdam, 1999, 
p. 22.
[4] Ulrich Loock, On layers of sign
relations, in the light of mechanically 
reproduced pictures, from ten years of 
exhibitions, in: Ulrich Loock et. al., Luc 
Tuymans, Phaidon, Londen, 1996, p. 51.
[5] Uit een begeleidende tekst van het 
Bonnefantenmuseum.
[6] Meer hierover in mijn artikel Dit ben ik. 
Zie hoe ik werk, opgenomen in de catalogus 
van de Koninklijke Subsidie voor de Vrije 
Schilderkunst 1999, Amsterdam, oktober 
1999.
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De retrospectieve van David Salle was 
van 24 april tot 13 juni te zien in het 
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 
13,1071 CX Amsterdam, 020/573.29.11. 
De tentoonstelling The Purge (schilde
rijen 1991-1998) van Luc Tuymans loopt 
nog tot 5 september in het Bonnefanten
museum, Avenue Céramique 250, Maas
tricht, 043/329.01.90. TroubleSpot. 
Painting loopt nog tot 22 augustus in het 
MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Ant
werpen en in het NICC, Pourbusstraat 5, 
2000Antwerpen. Meer info: 03/238.59.60. 1 9
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Andy Warhol, een fabriek en een kantoor
Toen Andy W arhol na zij n dood werd opge
nomen in de canon van het Museum of 
Modem Art, dat hem tijdens zijn leven 
steeds had genegeerd, werd zijn oeuvre voor 
de door Kynaston McShine samengestelde 
overzichtstentoonstelling van 1989drastisch 
gezuiverd. Weliswaar bevatte deze retro
spectieve ook late werken en tekeningen uit 
de pre-pop-periode, wat een completer beeld 
van Warhols ontwikkeling opleverde, maar 
de MoMA-Warhol sloot toch ook veel as
pecten buiten. De films, de televisiepro
gramma’s, de boeken en het tijdschrift In
terview kwamen nauwelijks aan bod. [1] 
McShine en het MoMA wilden per se de 
museumwaardigheid van Warhol als ‘auto
noom kunstenaar’ aantonen, en diens be
langstelling voor het spektakel, voor enter
tainment en de massamedia kon daarbij 
alleen maar storen.
Aan het eind van de jaren ’90 is de situatie 
drastisch veranderd: nu lijkt juist de Warhol 
relevant die zich met de massacultuur inliet. 
Zo besteedde de expositie The Warhol Look: 
Glamour, Style, Fashion-die het afgelopen 
anderhalf jaar de wereld is rondgereisd en 
onder meer in Londen te zien was - uitge
breid aandacht aan Warhols bemoeienis met 
mode, glamour en sterrendom. De schilde
rijen functioneerden daarbij eigenlijk vooral 
als een soort veredelde decorstukken. [2] In 
deze evolutie past ook de hernieuwde be
langstelling voor de Factory. De tentoon
stelling Andy Warhol: A Factory, die door 
het Guggenheim Museum is georganiseerd 
en nu in het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten wordt getoond, presenteert de 
Factory en alles wat zij voortbracht als een 
soort warholiaans Gesamtkunstwerk. 
Germano Celant, samensteller van Andy 
Warhol: A Factory, beschouwt de Factory 
als symbool van de integratie van de kunst 
in massaproductie en massacultuur; vol
gens hem heeft Warhol “het concept van de 
autonomie van de kunst [... ] vernietigd”. [3] 
Deze stelling is echter onhoudbaar. Warhols 
pogingen om de kunst te integreren in de 
spektakelcultuur zijn onmiskenbaar, maar 
tegelijk deed Warhol méér dan alleen met 
de stroom mee zwemmen: hij maakte kunst 
die in feite niet minder consequent en zeker 
reflexiever is dan het abstract-expressio- 
nisme van de jaren ’ 50. In plaats van Warhol 
als autonoom (McShine) of heteronoom 
(Celant) kunstenaar te vieren, zou onder
zocht moeten worden hoe hij met zijn werk 
en werkwijze deze tegenstelling oversteeg. 
Dat een kunstenaar zijn werkplaats The 
Factory noemt, is uiteraard veelzeggend. 
De naam alleen al suggereert een breuk met 
de oude opvatting van de kunstenaar, die in 
zijn atelier eenzaam en creatief aan de slag 
gaat. De mythe van de kunstenaar als geni
ale en eenzame schepper, die moet vechten 
tegen miskenning en gebrek aan succes, 
was in de jaren ’ 50 door het abstract-expres- 
sionisme nog aangezwengeld. Met die my
the maakte de pop art korte metten. De 
nieuwe kunst leverde een socialer en 
'medialer' kunstenaarstype op: het beeld 
van de kunstenaar die onmiddellijk succes 
heeft en meteen door de brede spektakel
cultuur wordt opgenomen. [4] Het is veel
betekenend dat Warhol en zijn aanhang 
minstens evenveel aandacht kregen als de 
kunstwerken die van de band gelopen wa
ren in de Factory: zo was de catalogus van 
Warhols overzichtstentoonstelling in Stock
holm in 1968 voor tweederde gevuld met 
Factory-foto’s van Billy Name en Stephen 
Shore.
Ook de catalogus van Andy Warhol: A 
Factory ruimt veel plaats in voor Factory- 
foto’s, vooral uit de jaren ’60. Die jaren 
waren dan ook de meest fotogenieke. De 
‘klassieke’ Factory van de jaren 1962 tot 
1968, de zogenaamde Silver Factory, was 
een speeltuin voor labiele jongeren en ex
travagante would-be sterren. Vanaf 1968 
traden er drastische veranderingen op, maar 
de transformaties die Warhols werkplaats in 
de loop der jaren heeft doorgemaakt, wor
den in de onzorgvuldige en rommelige 
Brusselse tentoonstelling zoveel mogelijk 
verdoezeld ten gunste van de mythe. Veel 
informatiever is wat dit betreft Caroline A. 
Jones’ Machine in the Studio, een in 1996 
verschenen studie over het imago en de 
praktijk van de kunstproductie bij Frank 
Stella, Andy Warhol en Robert Smithson, 
waarin de verschillende fases van de Factory 
en hun uiteenlopende connotaties nauwge
zet onderzocht worden. [5]

Auteur versus producent

In zijn streven aan te tonen dat Warhol de 
autonomie van de kunst heeft vernietigd, 
schakelt Celant de verschillende werk-

Andy Warhol

Gold Marilyn, 1962

categorieën principieel gelijk. De titel Andy 
Warhol: A Factory suggereert dat Warhol 
als kunstenaar samenvalt met de Factory, en 
datje dus geen onderscheid hoeft te maken 
tussen de schilderijen, de films, het tijd
schrift Interview en de televisieprogram
ma’s uit de jaren ’80 - ook al blijft de 
schilderkunst alleen al door de formaten en 
de visuele aantrekkelijkheid 'de hoofdrol 
spelen. Zo is het mogelijk dat een film als 
Outer and Inner Space, die meer past in de 
programmatic van een filmhuis, nu in een 
zaal van het Paleis voor Schone Kunsten 
gepresenteerd wordt als ging het om een 
hedendaagse film- of video-installatie. 
V ooral de vroege films, die Warhol nog zelf 
gedraaid heeft en vaak nauwelijks een 
verhaallijn bevatten, blijken vatbaar voor 
musealisering. Kennelijk zijn de meer 
narratieve films die Paul Morrissey vanaf 
1968 voor Warhol draaide niet zo gemakke
lijk in een museale esthetiek te integreren. 
Vermoedelijk speelt ook een rol dat men in 
de vroege films Warhol als ‘auteur’ meent 
te herkennen. [6]
In de beeldende lamst bleef de positie van de 
kunstenaar als creatief individu lange tijd 
onaangevochten. In de film - het medium 
waarmee Warhol zich in de jaren ’60 steeds 
meer ging bemoeien - is de regisseur echter 
maar één van de vele betrokkenen, naast de 
producent, de cameraman, de scenaristen en 
de acteurs. De jonge critici van Les Cahiers 
du Cinéma, die in de jaren ’50 het Ameri
kaanse studiosysteem onderzochten, ver
kenden de mogelijkheden van filmmakers 
om ondanks alles een eigen stempel op hun 
films te drukken. Toen de Amerikaanse 
filmcriticus Andrew Sarris deze ‘politique 
des auteurs’ in de Verenigde Staten introdu
ceerde, simplificeerde hij die meteen ook: 
in zijn auteur theory ging alle aandacht naar 
de ‘grote regisseurs’, zoals Alfred Hitchcock 
of John Ford, die kennelijk zonder al te veel 
bemoeienis van de studiobazen hun eigen
zinnige meesterwerken konden maken. Ei
genlijk modelleerde Sarris zo de filmregis
seur naar het beeld van de autonome mo
derne kunstenaar.
In de Factory bewandelde men in de jaren 
’60 echter de omgekeerde weg. Warhol 
creëerde zijn eigen underground-super- 
sterren, met namen als Edie Sedgwick, Ul
tra Violet, Brigid Polk. Ze speelden zich
zelf, of de rol waaraan ze ook als poseurs in 
het dagelijkse leven gestalte gaven. Zo be
staat de beroemdste door Warhol geregis
seerde film, The Chelsea Girls uit 1966, uit 
twee parallelle projecties van opnames die 
deels in het Chelsea Hotel zijn gemaakt en 
waarin tal van superstars hun acts opvoeren 
- wat in de meeste gevallen betekent dat ze 
eindeloos aan het woord zijn.
Paul Morrissey, die na de moordaanslag op 
Warhol in 1968 de regie van de films over

nam, ging enthousiast door met het uitbou
wen van het door Warhol opgezette star 
system. Met Warhol deelde hij een afkeer 
van artistieke ‘auteur’ -pretenties. Bob Cola- 
cello, die als student in 1970 stukjes voor 
het als filmtijdschrift opgerichte Interview 
schreef, herinnert zich een typische 
Morrissey-uitval: “‘So,’ he would say, ‘is 
that liberal, left-wing slime Andrew Sarris 
still preaching his pretentious auteur theory 
to all of you spaced-out rich kids up at 
Columbia? [... ] I mean, what could be more 
ridiculous than the pompous, pseudo
intellectual notion that the director is the 
most important person on a movie. Everyone 
knows the most important person on a movie 
is the starl Everyone except those phony 
French foreign slime like Godard.’” [7] 
Toen Warhol zelf geen regie meer voerde, 
werd hij een bizarre variant van de klassieke 
Hollywood-studiobaas, die op de achter
grond aan de touwtjes trekt maar het maken 
van de films aan anderen overlaat. Morrissey 
en anderen kregen zonder problemen credits 
voor hun werk. Als het om schilderijen 
ging, werd de status van Warhol als uniek 
auteur daarentegen nooit echt aangetast 
- hoezeer Warhol ook hier het beeld van de 
kunstenaar als autonome schepper relati
veerde, onder meer door voortdurend ande
ren om ideeën te vragen. Zo kwam het idee 
voor de Disaster-schilderijen, met hun de
coratief gemaakte iconografie van catastro
fes in de Amerikaanse maatschappij, van 
Henry Geldzahler. Een ander idee kocht 
Warhol in 1962 van een kennis, die hem 
adviseerde datgene te schilderen waar hij 
het meest van hield: geld. [8] Dat leidde tot 
de Dollar Bills-schilderijen, die Warhol nog 
vóór zijn ontdekking van het zeefdruk- 
procédé met rubberstempels maakte. Soms 
nemen ze pesterig de vorm aan van Agnes- 
Martiri-achtige rastercomposities, waarin het 
abstracte patroon wordt ‘ingevuld’ met dol
lars. Deze vorm heeft Warhol niet gekocht; 
waarschijnlijk had niemand anders het per
verse lef voor een dergelijke compositie. 
Zonder een duidelijk herkenbare eigen sig
natuur was Warhols werk nooit zo berucht 
en maatgevend geworden, en zijn bekende 
stijl gaf hem macht: toen zijn zeefdruk- 
assistent Gerard Malanga zonder geld in 
Rome was gestrand en daar in 1968 een door 
hem vervalste ‘Warhol’ te koop aanbood, 
liet Warhol de galerie per telegram weten 
dat het werk zijn eigendom was en dat het 
hem onverwijld moest worden opgestuurd. 
Op die manier wees hij Malanga fijntjes op 
zijn machteloosheid tegenover hem, War
hol, met zijn signature style. [9]
De ‘crazy people’ die in de oorspronkelijke 
Factory rondhingen, gebruikte Warhol volop 
als ideeënleveranciers. [10] Hun onvermo
gen om echt iets van hun leven en hun 
ideeën te maken, verhinderde niet dat ze op 

hun manier ongelooflijk productief en crea
tief konden zijn - in ieder geval in de paral
lelle wereld van de Factory, waar Warhol er 
was om hen te observeren, te filmen en ze 
met de taperecorder in de aanslag de kleren 
van het lijf te vragen. Vooral in de begin
periode kwamen dergelijke registraties 
onbewerkt in films terecht. Warhols roman 
A — a novel uit 1968 is de transcriptie van 
bandopnames waarin de speedverslaafde en 
praatgrage Warhol-ster Ondine aan het 
woord is.
Op het terrein van de schilderkunst was 
echter enige voorzichtigheid geboden. Het 
maken van schilderijen naar andermans 
ideeën was kennelijk nog wel acceptabel, 
maar onduidelijkheid over wie Warhols 
schilderijen feitelijk maakte, was een ge
vaarlijk spel in de authenticiteitseconomie 
van de beeldende kunst: “I made another big 
put-on faux pas when I told a West Coast 
magazine something outrageous like T don’t 
even do my own paintings - Brigid Polk 
does them for me,’ which wasn’t true, I just 
thought I was being funny. Joyce Haber 
picked it up for her syndicated newspaper 
column and from there it got into the national 
magazines, and then, worst of all, the German 
press started calling about my ‘statement’ 
because collectors over there who had so 
much of my art were panicking that they 
might have Polks instead of Warhols, etc., 
etc. Solhad to makeapublic retraction.” [11] 
In feite vertelde Warhol in interviews wel 
vaker dat ‘Brigid’ of ‘Gerard’ al zijn schil
derijen maakten. [ 12] Foto’ s uit de jaren ’ 60 
laten bovendien zien hoe hij samen met 
Malanga zeefdrukken maakt. Later werd 
Warhol echter voorzichtiger: een assistent 
die in dronken toestand beweerde dat hij de 
echte maker van Warhols schilderijen was, 
werd meer dan eens door Warhol be
rispt. [13]
Als schilder kon of wilde Warhol geen pro
ducent worden, in ieder geval niet openlijk: 
hij bleef zich als auteur presenteren, hoe
zeer hij ook flirtte met de mogelijkheid om 
met het auteursmodel te breken. Bij nader 
inzien was de keuze om in de MoMA- 
retrospectieve om Warhols schilderkunstige 
oeuvre van zijn overige activiteiten te isole
ren dus niet helemaal ongegrond. Volgens 
zijn langdurige medewerker en dagboek- 
notuliste Pat Hackett had Warhol het altijd 
over ‘our movies’ en ‘our magazine’, maar 
sprak hij over ‘my art’. [14] Warhols art 
(een term die hij streng reserveerde voor 
schilder- en prentkunst) was uiteindelijk 
een zaak van de eerste persoon enkelvoud. 
Dat hij van anderen ideeën leende en in de 
jaren ’ 80 met Basquiat en Clemente samen
werkte, doet daarvan niets af. Zijn stijl bleef 
(ook in zijn bijdragen aan de ‘collectieve’ 
schilderijen) altijd duidelijk de zijne. Alleen 
al als geldbron nam de schilderkunst een 
aparte positie in: andere activiteiten moes
ten vaak door inkomsten uit de schilder
kunst worden gesubsidieerd. Bob Colacello, 
die jarenlang als hoofdredacteur van Inter
view een van Warhols naaste medewerkers 
was, heeft zich weleens afgevraagd of de 
films en het tijdschrift niet veeleer bedoeld 
waren om Warhol te omringen met crea
tieve mensen, die hem ideeën leverden en 
hem gezelschap hielden. [15] Het is een 
paranoïde gedachte, die echter aangeeft hoe 
fundamenteel het onderscheid was dat War
hol tussen de ‘kunst’ en de ‘rest’ maakte. 
In de vroege jaren ’70 beklemtoonde War
hol dat zijn schilderijen wel degelijk indivi
dueel handwerk waren. Hij combineerde de 
gezeefdrukte afbeeldingen met een veel 
vrijere, ‘expressieve’ penseelvoering. Te
gelijkertijd deed hij steeds geheimzinniger 
over de manier waarop zijn werken tot stand 
kwamen en schermde hij zijn schilder- en 
zeefdrukassistenten steeds meer van de bui
tenwereld af. Ondanks zijn voorkeur voor 
het producentenmodel bleef hij een kunste
naar en bleef hij profiteren van de (commer
ciële) status die een ‘authentiek’ schilderij 
van een grote meester heeft. Warhol had 
zowel het aura van de ‘traditionele’ mo
derne kunstenaar, de ondoorgrondelijke 
schepper, als van de studiobaas die jong 
talent ‘ontdekt’ en aan roem en glamour 
helpen kan - vermoedelijk werden de jon
gelui die naar de Factory kwamen door 
beide aspecten aangetrokken.
Men kan Warhols houding tweeslachtig 
noemen en stellen dat hij ondanks alles 
vasthield aan de scheiding tussen high art 
en massacultuur. Anderzijds zou men net zo 
goed kunnen beweren dat Warhol van de 
traditionele kunstenaarsrol een act heeft 
gemaakt die het goed doet in de media, 
vooral als hij iets risqué krijgt door te flirten 
met de afschaffing ervan. Warhol per
verteerde de kunstenaarsrol: enerzijds hield 2 i
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hij er strikt aan vast in het domein van de 
kunst, anderzijds plaatste hij die rol in dienst 
van de media en het entertainment. Maar 
ook die visie blijft steken in een simpel 
schema van ‘zuivere’ kunst versus een 
cultuurindustrie die per definitie corrumpeert 
en kritische elementen uitsluit. Warhol kan 
niet worden gereduceerd tot de geniale schil
der van McShine en evenmin tot de 
heteronome beeld-entrepreneur van Celant. 
Toen de Cahiers du Cinéma-mtici in het 
studiosysteem auteurs ontdekten, kwamen 
ze ook tot de vaststelling dat films tegelijk 
commercieel succesvol en complex kunnen 
zijn, heteronoom en autonoom, onderhou
dend en zelfreflexief. Van dat inzicht ge
tuigt ook Warhols beste werk. Warhols dub
belspel blijkt onder meer uit zijn fascinatie 
voor het sterrendom, een aspect van de film 
dat de Franse critici - met hun fixatie op 
auteurs-regisseurs - nauwelijks interes
seerde. Juist Warhols omgang met het 
sterrendom kan demonstreren hoe hij de 
traditionele kunstenaarsstudio achter zich 
liet, zonder simpelweg een radertje in de 
mechaniek van de cultuurindustrie te wor
den.

Sterren-inflatie

Warhols werk ontstond op een moment dat 
de economie en de beeldcultuur getekend 
werden door een inflatie van tekens. Dat had 
vooral te maken met de opmars van de 
televisie, die in het begin van de jaren ’60 
leidde tot de neergang van het Holly- 
woodiaanse studiosysteem. “The Hollywood 
we were driving to in that fall of ’63 was in 
limbo. The Old Hollywood was finished 
and the New Hollywood hadn’ t started yet,” 
aldus Warhol en co-auteur Hackett in hun 
boek POPism, over een reis naar Cali
fornie. [16] Het verval van het oude 
Hollywood opende in de late jaren ’60 en de 
vroege jaren ’70 de deur voor een zelfbe
wuste nieuwe generatie ‘auteur’-regisseurs 
zoals Scorsese en Coppola. In dezelfde pe
riode creëerde de Factory juist een 
Hollywood regained, een groteske sub
culturele terugkeer naar het klassieke studio
systeem. Daarin namen labiele rijkeluis
dochters, exhibitionistische drugverslaafden 
en travestieten de plaats in van Marilyn 
Monroe en Liz Taylor.
In zijn glorietijd had Hollywood nauwgezet 
een sterrencultus geregisseerd die de stars 
een bovenmenselijke aura verleende. De 
televisie en de gedrukte media daarentegen 
fabriceerden talloze kleine sterren, wat 
Warhol verleidde tot zijn beroemde uit
spraak over de vijftien minuten roem die in 
de toekomst voor iedereen weggelegd zou
den zijn. Stenendom was voor Warhol iets 
nostalgisch. Het was verbonden met het 
verlangen naar een verloren paradijs. In 
diverse boeken hebben Warhol en zijn me
dewerkers verhalen opgedist over ontmoe
tingen met oude Hollywood-sterren zoals 
Judy Garland, Paulette Goddard (de ex- 
vrouw van Chaplin) en Liz Taylor, die stee
vast uitliepen op farcicale toestanden: deze 
actrices voldeden aan de meest stereotiepe 
ideeën over onhandelbare diva’ s. Zijn eigen 
underground-superstars kon Warhol beter 
hanteren, maar zij konden zijn verlangen 
naar sterren maar in beperkte mate bevredi
gen. Zij waren immers te nadrukkelijk door 
hemzelf gecreëerd en niet in staat om buiten 
hem om een carrière op te bouwen. Ze 
waren niet goddelijk maar menselijk, al te 
menselijk.
Wél kon Warhol ze naar hartelust observe
ren en manipuleren en ze via filmcamera en 
bandrecorder in zijn werk incorporeren. 
Vroege films zoals Sleep (1963) - die de 
slapende dichter John Giomo toont - ver
heerlijken bovenal de kracht van de camera 
als middel om mensen van heel dichtbij te 
observeren en tegelijkertijd een fundamen
tele afstand te bewaren: de gefilmde slaper 
is dichtbij en ver weg, zodat alle troebele 
emoties onder controle blijven. Met sim
pele middelen onderzocht Warhol hoe met 
de filmcamera mensen kunnen worden ge
abstraheerd, hoe van lichamen beelden kun
nen worden gemaakt. Dat proces verliep in 
zijn films echter niet zo gladjes als in de 
Hollywood-cinema: terwijl Hollywood 
zorgvuldig alle oneffenheden en breuklijnen 
weg werkte, genoot Warhol in zijn films 
juist van dergelijke sporen van de realiteit. 
Toen de Factory-films in de jaren ’70 
noodgewongen technisch beter en meteen 
ook ‘gladder’ werden, verklaarde Warhol 
dan ook dat hij de leftovers, de afgekeurde 
opnames, prefereerde boven het eindresul
taat. [17]
Vooral in de jaren ’60 was Warhol gefasci
neerd door de ‘onvolkomenheden’ van zijn 
sterren. Dat blijkt ook uit de onlangs geres
taureerde en nu dus in het Paleis voor Schone 
Kunsten vertoonde film Outer and Inner 
Space (1965). Net als The Chelsea Girls 
werkt Warhol in deze film met twee belen

dende projecties, maar hier is Edie Sedgwick 
de enige hoofdpersoon. Het beeldmateriaal 
bestaat uit twee na elkaar gemaakte opna
mes die naast elkaar worden geprojecteerd. 
In de twee projecties zien we Sedgwicks 
beeld nog eens verdubbeld in een televisie- 
monitor die achter haar staat opgesteld en 
waarop zij en profil te zien is; we krijgen dus 
vier Edies te zien. Edie kijkt haar eigen 
beeld niet aan: zij kijkt schuin naar voren, 
langs de kijker heen. Ze lijkt volledig in 
zichzelf op te gaan en praat voor zich uit. 
Het is boeiend om deze film te vergelijken 
met een publiciteitsfoto waarop Marilyn 
Monroe voor een viertal spiegels staat, zo
dat haar in een glinsterende jurk gehulde 
lichaam vanuit verschillende hoeken wordt 
weerspiegeld. [18] De lachende, uitdagend 
kijkende Monroe geniet kennelijk van haar 
vermenigvuldiging, die door de spiegel 
wordt genaturaliseerd. In Outer and Inner 
Space gaat het daarentegen om opgenomen, 
niet-synchrone videobeelden van Sedgwick; 
hierdoor komt zij over als een meervoudige 
persoonlijkheid, een gedesintegreerd sub
ject, een verbrijzeld ego. Bij wijze van hom
mage aan de droomfabriek Hollywood 
noemde de Factory zichzelf in een aankon
diging van de muzikale happening Exploding 
Plastic Inevitable (1966) de ‘Silver Dream 
Factory’, maar uit Outer and Inner Space 
komt ze veeleer naar voren als nachtmerrie- 
fabriek, als duistere tegenhanger van 
Hollywood die haar exhibitionistische en 
zelfdestructieve sterren naar hartelust uit
buitte. [19]
De vermenigvuldiging van colaflessen, blik
jes Campbell’s soep of filmsterren in de 
schilderijen van Warhol heeft een volledig 
ander effect dan die van Sedgwick in voor
noemde film: in de schilderijen benadrukt 
de herhaling het tekenkarakter van de ge
toonde objecten of mensen. Terwijl de meer
voudige Sedgwick duidelijk een (zij het 
onder spanning staand en desintegrerend) 
subject is, toont de herhaling van Marilyn 
Monroe in vele schilderijen de ster als on
menselijk, onwerkelijk teken. Als Holly- 
wood-ster was Monroe geen individu maar 
een mythe, zeker na haar mysterieuze dood, 
die de directe aanleiding voor Warhols reeks 
portretten vormde - een dood die haar be
hoedde voor het lot van Elizabeth Taylor: 
overleven als een parodie van jezelf. Toen 
Warhol in 1962 met zijn Marilyns begon, 
had hij na experimenten met stempels en 
sj ablonen eindelijk het perfecte, gemechani
seerde procédé ontdekt: het zeefdrukken 
van foto’s op een gekleurde ondergrond. 
Met dat procédé kon hij ‘gevonden’ beelden 
vrijwel eindeloos herhalen, wat hij met de 
publiciteitsfoto van Monroe dan ook deed. 
Soms blijft de herhaling impliciet: dat is het 
geval voor de schilderijen die slechts één 
exemplaar van Marilyns hoofd tonen. On
danks hun enkelvoudige beeld zijn deze 
werken echter niettemin onderdeel van de 
reeks schilderijen van Marilyn en op andere 
schilderijen wordt het seriematige karakter 
expliciet gemaakt doordat het hoofd van 
Marilyn tot honderd keer toe in een raster 
wordt herhaald.
Warhol besefte dat extreme herhaling in 
leegte omslaat. Over televisieseries zei hij 
ooit: “Apparently, most people like watching 
the same basic tiling, as long as the details 
are different. But I’m just the opposite: If 
I’m going to sit and watch the same thing I 
saw the night before, I don’t want it to be 
essentially the same -1 want it to be exactly 
the same. Because the more you look at the 
same exact thing, the more the meaning 
goes away, and the better and emptier you 
feel.” [20]
Vooral in de schilderijen uit de jaren ’60 
was er echter ruimte voor onzorgvuldig
heden, waardoor de herhaling van beelden 
meestal geen exacte herhaling is. In Marilyn 
Diptych uit 1962 gebruikt Warhol de 
diptiekvorm met meesterlijk resultaat: links 
is de tienmaal herhaalde Marilyn met felle 
acrylkleuren een bonte cartoon geworden, 
terwij 1 haar gezicht op het kleurloze rechter- 
doek tien keer in zwart is gezeefdrukt - zo 
slordig dat het naar rechts toe, waar de inkt 
kennelijk op was, steeds meer lijkt te verva
gen. Hier laat Warhol expliciet zien hoe 
herhaling de betekenis uitwist: helemaal 
rechts zijn de Marilyns alleen nog maar 
zwakke schimmen.
Volheid en leegte strijden bij Warhol voort
durend met elkaar, maar uiteindelijk zijn ze 
nauwelijks nog van elkaar te onderschei
den. Op de schilderijen van blikjes 
Campbell’s en flesjes cola worden indivi
duele producten vermenigvuldigd en daar
mee waardeloos gemaakt, maar anderzijds 
versterkt de herhaling ook de herkenbare 
ontwerpen van Campbell’s en Coca Cola. 
Warhol koos geen willekeurige producten, 
maar Amerikaanse klassiekers. Voor zijn 
omgang met sterren - koopwaar in mense
lijke vorm - geldt iets soortgelijks. Door 
serieel te herhalen, refereert Warhol zowel 

aan de inflatie van sterren als aan het feit dat 
Marilyn zich als een van de laatste échte 
sterren tegen die inflatie verzet. Dat verzet 
wordt door Warhols cartooneske simplifi
catie nog aangedikt. Zijn werk staat dus in 
het teken van de beeldinflatie, maar ook van 
de tegengestelde beweging, die deze beel
den een dwingende kracht verleent.
Een ander diptiek uit 1962, dat in tegenstel
ling tot het voomoemde in Brussel te zien is, 
bestaat uit twee gouden tondo’s waarvan er 
één een zwarte zeefdruk van Marilyns ge
zicht bevat - de andere is monochroom 
verguld. De verwijzing naar iconen over
stijgt de evidente ironie: het gaat wel dege
lijk om de apotheose van Marilyn, die wordt 
opgenomen in het pantheon der tijdloze 
sterren. Warhols gebruik van monochrome 
pendanten bij veel van zijn doeken uit de 
jaren ’60 heeft net als de seriematige herha
ling een dubbel effect. Enerzijds tonen de 
abstracte vlakken de relativiteit van Warhols 
iconografie aan: op de pendanten van de 
figuratieve schilderijen lijken de afbeeldin
gen immers te zijn weggevaagd, alsof van 
alle mediaruis uiteindelijk niets overblijft. 
Anderzijds verrijken ze de ‘banale’ beelden 
echter met de ‘sublieme’ connotaties van 
het abstract-expressionisme à la Barnett 
Newman. [21] Bij portretten van sterren als 
Marilyn Monroe en Liz Taylor wijzen de 
‘lege’ vlakken ook op de abstraherende ten
dens die toch al in hun geënsceneerde uiter
lijk zit en die Warhol benadrukt door con
trasten aan te dikken en gesimplificeerde 
kleurvlakken te gebruiken. De Marilyns 
moeten het vaak hebben van erg felle en 
onnatuurlijke kleuren: de huid ziet er zelden 
gezond uit, mond en ogen zijn fluorescerende 
vlekken geworden.
In de vroege jaren ’70 maakte Warhol een 
reeks (soms enorme) portretten van Mao. 
Met zijn absolute macht en zijn enorme aura 
was Mao in die periode de ideale Warhol- 
ster, de reïncarnatie van Marilyn. Warhol 
schilderde hem voor de westerse markt in 
kitscherige, laat-impressionistische kleuren, 
wat Mao’s absolutistische sterrendom on
dermijnde. Bovendien sprong Warhol nogal 
oneerbiedig met de Chinese leider om: net 
als veel van zijn beste mannenportretten 
(Marlon Brando, Elvis) zijn Warhols Maos 
seksueel ambigu. Door onder de zeefdruk- 
laag met de voor deze periode karakteris
tieke losse toets oogschaduw en rode lippen 
te schilderen, transformeerde Warhol de 
grote voorzitter in een oude vrouw met 
teveel make-up: Mao als travestiet.

Drag queen als fetisj

Het is een soort media-ironie dat Warhol 
een filmster als Monroe haar apotheose als 
onwerkelijk teken juist in de schilderkunst 
(al is het een gemechaniseerde schilder
kunst) liet beleven. Warhol, die voor zijn 
schilderijen als een ware connaisseur het 
optimale beeld van Monroe en Taylor uit 
talloze publiciteitsfoto’ s selecteerde, verza
melde al sinds zijn kinderjaren foto’s van 
Hollywood-sterren. [22] Hij had zo een in
stinctieve kennis van wat de feministische 
filmtheorie in de jaren ’70 poneerde: vrou
wen worden in de Holly wood-film zodanig 
geënsceneerd dat ze irreëel worden, niet als 
subject maar als teken verschijnen. In freu
diaanse termen stelden feministische theo
retici als Laura Mulvey dat de voor de 
mannelijke psyche bedreigende afwezig
heid van de fallus wordt verdoezeld door het 
vrouwelijke lichaam als perfecte, smetteloze 
fetisj te ensceneren. [23] Als basis voor de 
analyse van de klassieke Holly wood-film is 
deze visie erg eenzijdig, maar Warhols por
tretten van vrouwelijke filmsterren partici
peren overduidelijk in een dergelijke 
fetisjistische houding.
Warhols sterrenfetisjisme was minder een 
zaak van de heteroseksuele blik dan van de 
smachtende identificatie met vrouwelijke 
iconen. Daarvoor vond Warhol trouwens 
bondgenoten in de drag queens, waarmee 
hij vooral in de vroege jaren ’70 veel om
ging. Travestieten zoals Candy Darling 
waren volgens Warhol “ambulatory archives 
of ideal moviestar womanhood”. [24] Tra
vestie was voor Warhol nostalgie: “When 
they took the movie stars and stuck them in 
the kitchen, they weren’t stars any more 
- they were just like you and me. Drag 
Queens are reminders that some stars still 
aren’t like you and me.” [25] De drag queens 
negeerden de inflatie van het sterrendom: ze 
wilden samenvallen met het door Hollywood 
gecreëerde ideaal van vrouwelijk schoon. 
Het is veelbetekenend dat Warhol drag 
queens de hoofdrollen liet spelen in de campy 
komedie Women in Revolt (1972), de film 
waarin hij afrekende met Valerie Solanas, 
de verwarde ultra-feministe die in 1968 een 
aanslag op hem pleegde. De organisatie 
waarvan Solanas oprichter en enig lid was 
heette SCUM, de afkorting van Society for 
Cutting up Men. Een werktitel van Women 

in Revolt luidde PIGS, wat stond voor 
‘Politically Involved Girls’. [26] Met de 
drag queens aan zijn zijde en Hollywood als 
bondgenoot ging Warhol de strijd aan met 
het feminisme.
In Warhols werk gaat het dus om veel meer 
dan om de fascinatie voor roem. Portretten 
van sterren als Monroe en Taylor overdre
ven en versterkten het sterrenfetisjisme van 
Hollywood en maakten het daardoor ook 
inzichtelijker, en met ontspoorde katholieke 
meisjes zoals Edie Sedgwick en travestieten 
zoals Candy Darling als sterren vormde de 
Factory een tegen-Hollywood dat zowel 
conservatief als links-radicaal Amerika te
gen de haren instreek. Begin jaren ’70 be
gon de filmtak van de Warhol-ondememing 
echter dood te bloeden. Het ‘nieuwe’ 
Hollywood nam thema’ s zoals seks en drugs 
van de undergroundfilm over, zodat Warhols 
films plotseling een armoedige versie van 
het Hollywood-product leken en de inte
resse van het publiek dreigden te verliezen. 
Om Hollywood te kunnen evenaren moest 
je films maken met een professionele crew 
en betaalde acteurs, en daarvoor had je 
natuurlijk investeerders nodig. Die evolutie 
is de Warhol-filmfabriek uiteindelijk nood
lottig geworden.

Integratie

Op het einde van de jaren ’70 ging Warhol 
oude motieven recyclen. Dit wordt vaak 
beschouwd als een teken van creatief ver
val, maar Warhols reprises functioneren 
ook als intelligente commentaar op (de in
vloed van) zijn eigen oeuvre. De twee in 
Brussel getoonde ‘negatieve’ Marilyns uit 
de Reversal Series zijn misschien nog ge
slaagder dan de ‘oorspronkelijke’ werken, 
die in vergelijking met deze spookachtige 
verschijningen nog vrij realistisch overko
men. Een werk als Big Retrospective 
Painting uit 1979 vat eerdere werken als 
Flowers, Marilyns (wederom in negatieve 
vorm), Mao-schilderijen, Cows, soepblikken 
en een auto-ongeluk uit de Disaster-sene in 
een friesachtige compositie samen. Zo wordt 
de hechte band van deze motieven met 
Warhols oeuvre expliciet gemaakt. Natuur
lijk mocht Warhols zelfportret in dit fries 
niet ontbreken - met zijn eigen publieke 
persona, bepruikt en sfinksachtig, maakte 
hij van zichzelf immers een ster zoals de 
beeldende kunst er nog nooit een had ge
kend: een levende stripfiguur, zo herken
baar als Mickey Mouse, tegelijkertijd een 
celebrity en de groteske parodie daarop. 
Warhol was als mediamythe zowel auto
noom en mysterieus als heteronoom en op
pervlakkig: men wist nooit of het om brutaal 
tentoongespreide oppervlakkigheid ging of 
om mysterieus gecamoufleerde gevoelig
heid. Warhol probeerde juist de beide we
relden elkaar te laten doordringen, tegelij
kertijd auteur en producent te zijn of te 
spelen en beide identiteiten van elkaar te 
laten profiteren.
Dat deze onderneming niet gemakkelijk vol 
te houden viel, bleek in de jaren ’70 en ’80. 
Warhol gebruikte het blad Interview toen 
als middel om contact te leggen met de 
nieuwe sterren in de mode, de sport, de 
muziek en de film. Krampachtig bleef hij 
het gezelschap van deze lichtgewichtster- 
ren opzoeken, hoewel ze meestal niet kon
den tippen aan de bioscoopidolen die hij in 
zijn kinderjaren had geadoreerd. Interview 
stond in het teken van een conspicuous 
consumption van sterretjes die meestal vrij 
snel weer in de anonimiteit verdwenen. In 
de jaren ’70 bleek Warhols werk bovendien 
aantrekkelijk als basis voor erg lucratieve 
society-portretten: tal van welgestelden wil
den zich laten portretteren als de nieuwe 
Marilyn Monroe of Marlon Brando. W arhol 
was graag bereid ze allemaal te vereeuwi
gen - zijn medewerkers Fred Hughes en 
Bob Colacello konden nooit genoeg klanten 
aanslepen, want Warhol was er terecht of 
ten onrechte van overtuigd dat zijn 
expanderende onderneming niet kon over
leven zonder de lucratieve portretten. Zijn 
ultieme verlangen was het om een opdracht 
in de wacht te slepen van een autocraat, die 
vervolgens in alle overheidsgebouwen van 
zijn land Warhol-portretten zou hangen. 
Met de Sjah van Perzië leek het even die 
kant op te gaan, tot de Iraanse revolutie een 
einde aan deze droom maakte. Ook Imelda 
Marcos kreeg avances. [27] Warhols infan
tiele verlangen naar de autocraat als op
drachtgever kan worden beschouwd als de 
pervertering van zijn heimwee naar de film- 
góden. Van de ironische afstand dié de 
Mao-portretten nog had gekenmerkt, was 
nu geen spoor meer te bekennen.
Intussen was ook de Factory ingrijpend ver
anderd. De Silver Factory van de jaren ’60 
vormde met haar bevolking van marginale 
figuren een product van het contemporaine 
Amerika. Tegelijk was ze een monsterlijk 
Fremdkörper. Ze leek een bizarre enclave,
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maar via talloze kanalen was ze met het 
‘echte’ Amerika verbonden. Warhol had 
een soort schaduwsamenleving gecreëerd, 
een groteske allegorie die verlangens en 
angsten zichtbaar maakte en ze tegelijker
tijd in vormen goot die aantrekkelijk en 
verkoopbaar waren. De beelden van deze 
fabriek behoorden tot de uitdijende Ameri
kaanse beeldcultuur en vormden tegelijk 
allegorische reflecties óp deze beeldcultuur. 
Tendensen uit zowel de high art als de 
massacultuur dreven ze zo consequent door 
dat ze in hun tegendeel omsloegen. Deze 
productie voltrok zich echter in een wan
kele constellatie. Reeds vóór Valerie 
Solanas’ moordaanslag was duidelijk ge
worden dat de Factory als zoete inval voor 
allerlei randfiguren niet overeind kon blij
ven. De verhuizing naar een nieuw onder
dak aan Union Square, enkele maanden 
voor de aanslag, moest de overgang naar 
een meer bedrijfsmatige en minder door 
amfetamine-excessen getekende Factory 
inluiden. Na de aanslag werden de veilig
heidsmaatregelen uiteraard nog strenger. 
In 1974 verbood Warhol telefonistes om de 
telefoon nog langer met ‘Factory’ op te 
nemen. Insiders noemden Warhols werk
plaats voortaan ‘the office’, zonder hóófd
letter. [28] In dit kantoor, dat vergeleken 
met de oude Factory ook een vesting was, 
mij merde Warhol over de teruglopende con
tacten met ‘crazy people’, een contactverlies 
dat zijn productie nadelig had beïn
vloed. [29] De ‘open’ Silver Factory van de 
jaren ’60, waar iedereen binnen en buiten 
kon wandelen, had de Amerikaanse samen
leving een allegorie van zichzelf voorge

houden. Het meer gesloten kantoor van de 
jaren ’70 en ’80 paste steeds beter in een 
media- en kunstwereld die door de om
wentelingen van de jaren ’60 op haar beurt 
meer op de Factory was gaan lijken.
Met Interview, de vele portretopdrachten en 
later met de televisieprogramma’s verloor 
Warhols werk zijn allegorische dimensie. 
Het werd geabsorbeerd door de beeldcultuur, 
die het alleen nog maar passief reflecteerde. 
In zijn ‘vrije’ schilderkunst wist Warhol die 
tendens echter herhaaldelijk te keren: er 
ontstonden nog diverse belangrijke reek
sen. De popcultuur wordt daarin nadrukke
lijker dan voorheen gelardeerd met kunst
historische motieven, zoals in de stillevens 
van schedels {Skulls, 1976) en in de reeks 
naakten uit de late jaren ’70, waarin de 
wereld van de homoporno op perfide wijze 
aan het klassieke naakt wordt gekoppeld. 
Ook greep Warhol voortdurend terug naar 
zijn eigen werk, zowel naar de iconen van 
de jaren ’60 als naar motieven uit zijn com
merciële werk van de jaren ’50, in de Dia
mond Dust Shoes uit 1980. Die oude bron
nen geven dergelijke reeksen voor een be
langrijk deel hun kracht: Warhol wordt meer 
nog dan ten tijde van de Marilyns een 
unzeitgemasse schilder, die actualiteit vindt 
in versleten vormen, die in ieder geval nog 
enig houvast bieden.
Toch is een flink deel van Warhols schilder
en prentkunst uit de jaren ’70 en ’80 niet 
meer dan mechanisch lopende-bandwerk. 
Om zijn uitdijende onderneming een stevig 
financieel draagvlak te geven, produceerde 
Warhol steeds meer schilderijen en prenten; 
hij zette ook regelrechte commerciële pro

jecten op waarmee hij op professionele wijze 
doelgroepen bespeelde. Ironisch genoeg 
waren dat soms enorme flops: de Cats and 
Dogs-reeks voor dierenliefhebbers (1976) 
en de Athletes Series (1977) voor bewonde
raars van grote sportlieden waren al te dui- 
delijkplichtmatige exercities. [30] Sommige 
cynische calculaties deden het dan weer 
wel: de reeks schilderijen en prenten van 
‘beroemde joden’ uit de vroege jaren ’80 
was bijvoorbeeld een groot commercieel 
succes. Deze serie kwam niet voort uit eni
gerlei belangstelling voor de joodse ge
schiedenis of cultuur, maar was pure specu
latie op de koopkracht van een groep aan 
wiens invloed en macht in de Amerikaanse 
samenleving Warhol bovenmenselijke pro
porties toeschreef. [31] Deze Warhol stond 
inderdaad op het punt ‘het concept van de 
autonomie van de kunst te vernietigen’. Het 
is te hopen dat dit niet de Warhol met de 
grootste actualiteitswaarde is.

Sven Lütticken
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

OPENING KERKHOF HOOG KORTRIJK. Elke zichzelf 
respecterende stad in de Vlaamse Gemeenschap beschikt over 
een vzw - een stichting - om culturele activiteiten te ont
plooien, en zo ook de regio Zuid-West-Vlaanderen, met Kor
trijk als epicentrum. Patrick Allegaert staat aan het hoofd van 
Anno ’02 om samen met Brugge Europese Culturele Hoofd
stad en geheel Vlaanderen in 2002 te herdenken dat ‘Vlaande
ren’ er in 1302 voor één keer in slaagde de ‘Fransen’ tot moes 
te hakken. Anno ’02 overkoepelt de culturele activiteiten in 
zeventien gemeenten uit de regio en laat nu reeds van zich 
spreken door opwarmertjes, zoals de inwijding van een nieuw 
kerkhof ( !), aangelegd naar een plan van de Italiaanse architec
ten Bernardo Secchi en Paola Vigano. Zoals het kerkhof er nu 
‘onopgevuld’ ligt, is het een opmerkelijk mooi landschaps
element. Vanop een hogergelegen rijweg ziet men niet veel; 
eens het kerkhof betreden, stapt men voorbij een in de helling 
ingewerkt ceremoniegebouw met zicht over een zacht glooiend 
landschap. Trapsgewijs ontrolt zich vanaf dit paviljoen een 
reeks van elf terrassen naar het dal van de vallei, steeds 
onderbroken door een sobere betonnen scheidingsmuur.
Opmerkelijk is dat men voor de inwijding van deze stedelijke 
infrastructuur van de gelegenheid gebruik maakt om de bevol
king - de toekomstige gebruikers - er feestelijk bij te betrekken. 
De projectlijn Inname van de stad van Anno ’02 heeft voor 
deze gelegenheid Jimmie Durham de opdracht gegeven een 
eenmalige openingshappening te bedenken. Durham wil met 
The seven directions, a symphony of the senses vooral veel 
kinderen in een avondvullend gebeuren betrekken. Het moet 
een avondwandeling worden, met 'zintuigprikkelend' spektakel 
over het gehele terrein, om te voelen dat we nog wel degelijk 
leven. ComponistPeterVermeersch(vanMaximalist!,X-Legged 
Sally, A Group...) zorgt voor wat muziek.
Ter voorbereiding van The seven directions, a symphony of the 
senses zal Jimmie Durham in de Sint-Anna-zaal van het 
Kortrijkse Sint-Elizabeth Begijnhof met kinderen onder meer 
zoveel mogelijk keukenrecepten verzamelen. Een dagboek 
van de openingsmanifestatie wordt er getoond vanaf 25 augus
tus tot 9 september. Op donderdag 9 september vanaf 19.30 
uur is iedereen welkom op de nieuwe begraafplaats Hoog 
Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan in Kortrijk. Voor meer info 
kan men terecht bij Jan Maertens van Anno ’02, 
Heulsekesteelstraat 1, 8500 Kortrijk (056/35.29.79). (E.W.)

Plastische kunsten

TOMOKO TAKAHASHI. Antwerpen Open, de stedelijke 
cultuurcel in Antwerpen, nodigde Barbara Vanderlinden van het 
Brusselse Roomade uit om er het luik actuele beeldende kunst te 
verzorgen in het kader van het Van Dyckjaar. Naast de tentoon
stelling Laboratorium startte ze het Century Center Project op, 
een reeks tentoonstellingen in een leegstaande kantoorverdieping, 
zoals ze eerder deed in het Brusselse Manhattan-kantoorge- 
bouw. Na een presentatie van Koo Jeong-a is er de tentoonstel
ling Office Project van Tomoko Takahashi te zien.
De ter beschikking staande vierde verdieping vulde Takahashi 
met stapels afgedankt kantoormeubilair, computerschermen 
en -hardware, speelgoed, werktuigen, typemachines, huis- 
houdgerief, kortom allerlei rommel. Dit materiaal assembleerde 
ze secuur tot eilanden van activiteit, werkplekken zeg maar. In 
het ‘archief ligt op de grond een hoop computerpapier, elders 
in een ‘process room’ bevindt zich een massa elektronica naast 
een onoverzichtelijke reeks foto’s van genummerde contai
ners, in de afdeling ‘boekhouding’ ratelen rekenmachines, 
enzomeer. Elders liggen kleinere composities op de vloer, 
alweer opgebouwd rond een bepaald motief of functie (een 
koffiehoek, een sectie techniek (voor het grove en het fijne 

werk), een ontspanningsruimte...). Hier en daar licht een 
beeldmonitor aarzelend op, draait een ventilator of zwiert een 
platendraaier iets onbenulligs eindeloos in het rond.
Als geheel komt dit kantoorlandschap wat surreëel over, de 
detaillering op het niveau van elke werkplek suggereert niette
min een geloofwaardige logica. Takahashi laat voldoende 
chaos en accidenten toe en stopt daarmee een al te eenzijdige 
interpretatie door de bezoeker af. Via de centraal gesitueerde 
vide kan de bezoeker vanop de verdieping van deze tijdelijke 
tentoonstellingsplek een blik werpen op de lager gelegen 
verdiepingen, die dienst doen als kantoren. Er heerst een 
functionele, doodse saaiheid: geordende werkmappen, opge
ruimde werktafels en zieltogende kamerplanten. Waar in een 
echt kantoor de speelse, krampachtige, verwoede, agressieve 
of lyrische bedenkingen van de bedienden hoogstens op wat 
kladpapier in de papiermanden terechtkomen, roept T akahashi 
deze ontboezemingen uit tot kernactiviteit.
Ojfice Project van Tomoko Takahashi loopt nog tot 3 oktober 
in het Century Center, London Tower, De Keyserlei 58-60 in 
2018 Antwerpen (02/223.26.73). Dit is in de onmiddellijke 
omgeving van het Centraal Station waar men, via een onopval
lende glazen pui tussen een hamburgertent en een kranten
winkel, de lift neemt tot de vierde verdieping. (E.W.)

ANN VERONICA JANSSENS, SUPER SPACE. Zomer- 
tentoonstellingen vinden zelden plaats op eerder traditionele 
plekken als het museum of de galerie, wel in de open lucht. 
Deze trend is op zijn minst merkwaardig, en roept in meerdere 
opzichten vragen op. Wie heeft er belang bij dergelijke initia
tieven? Waartoe dienen ze? Wat betekent het voor de kunst om 
gevraagd te worden ‘iets’ te doen op deze of gene plek? Heeft 
zij er enig belang bij?
Wanneer de kunst eind jaren ’60 het museum en de galerie 
verlaat, is dit uit onvrede met de beperkingen van het institutio
nele kader. Kunst wil er weg en trekt letterlijk naar buiten. 
Vandaag lijkt de situatie net omgekeerd. Waar de kunst vroeger 
zelf het initiatief nam om uit het museum te ontsnappen, wordt 
het haar nu expliciet gevraagd. Deze gang van zaken is in 
velerlei opzichten problematisch, en niet het minst voor de 
kunst die zich laat mobiliseren. Zo ging de oorspronkelijke 
verstorende kracht van site specific lamst net verloren met de 
expliciete vraag om site specific te zijn, om andere plekken dan 
het musem te bezetten. De term site specific bezit dan ook lang 
niet meer het kritische potentieel van weleer, maar fungeert als 
een modieuze stoplap om het verblijf buiten te verantwoorden. 
Het geliefkoosde terrein voor het geflirt met de wijde wereld, 
is de stad. Terwijl in het museum de kunst tot rust, tot stilstand, 
zelfs tot sterven komt, profileert men de stad als de plek bij 
uitstek waar zij zich met de realiteit kan meten, waar zelden rust 
of stilstand heersen, waar het leven de overhand heeft. Noch
tans meet de stad zich een zeer museale logica aan wanneer het 
aan de kunst vraagt om zich in haar ruimtes op te houden. Door 
in eigen naam de kunst te vragen site specific, en dus in principe 
kritisch te zijn, weet de stad deze kritiek bij voorbaat te 
neutraliseren. Met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee het 
museum binnenskamers anti-museale kunst presenteert, huis
vest de stad projecten waarin ze zelf te kijk wordt gezet. Want 
de stad weet dat haar ruimtes in crisis verkeren en beschouwt 
de kunst als een van de ideale handlangers om het prangende 
identiteits- en betekenisverlies van de stedelijke ruimte te 
detecteren, en er waar mogelijk iets aan te doen. Goede 
‘stadskunst’ toont dit verlies, maar liefst op zo’n manier dat de 
stad haar terstond onschadelijk kan maken en recupereren.
In de tentoonstelling Super Space van Ann Veronica Janssens, 
die van 20 tot en met 29 mei in Utrecht liep, werd deze logica 
flink op de helling gezet. De tentoonstelling beantwoordde 
nochtans aan alle randvoorwaarden. Ze vormde het obligate 
beeldende-kunstluik van het jaarlijkse Festival a/d Werf van 
het Theaterhuis, en de tentoonstelling speelde zich af in het 
stadscentrum. Curator Moritz Küng maakte echter een belang

rijke keuze. Hij koos niet voor de gebruikelijke groepstentoon
stelling maar voor één persoon die de ruimte van de stad in haar 
totaliteit ‘ter beschikking’ kreeg. Dit leverde een tentoonstel
ling op waarin een merkwaardige spanning ontstond tussen het 
gegeven van de stadstentoonstelling en het specifieke karakter 
van Ann Veronica Janssens’ werk. Haar ingrepen bezetten 
immers nooit werkelijk plekken, maar vermengen zich met de 
situatie die er heerst, spelen erop in. Zoals Moritz Küng in de 
uitvouwbare catalogus (annex stadsplan) vermeldt, concen
treert het werk van Janssens zich op aspecten van beleving. 
Plekken als zodanig zijn niet belangrijk, wel hoe men ze 
gewaarwordt. Janssens tracht niet iets aan te tonen of erop te 
reageren. Ze vertrekt van een precieze analyse van de speci
fieke ruimtelijke context, waarna ze de waarneming van die 
plek of ruimte weet te beïnvloeden. Ze gebruikt daarvoor 
objecten, bedenkt handelingen, of introduceert systemen. In 
Utrecht realiseerde Janssens twaalf werken, die stuk voor stuk 
aan het traditionele verwachtingspatroon van ‘kunst in de stad’ 
verzaakten. Zo trok op geregelde tijdstippen een lichte rook
pluim doorheen een voetgangerstunnel. Je kon je laten rondrij
den in een SMART, met dreunende ambientbeats in de cassette- 
speler. Op twee grote bizboards — een nieuwsoortig reclame
bord met projectie - kreeg je instructies over hoe je fosfenen op 
je netvlies kan laten verschijnen. 6.000 rijksdaalders werden 
getooid met zes verschillende teksten waarop de muntwaarde 
werd gerelateerd aan begrippen als afstand, volume of tijd. Bart 
Verschaffel spreekt in de begeleidende catalogustekst over drie 
mogelijke gebieden waar de kunst zich ten opzichte van de stad 
kan verhouden: achterkant, binnenkant, oppervlakte. Het werk 
van Ann Veronica Janssens lijkt zich alvast in geen van de drie 
te bevinden, maar ergens in een tussengebied. Het flirt op zo’n 
manier met het ‘immateriële’ dat het zich nergens achter, in of 
op bevindt, maar steeds ertussen. Zo ging het in de bidboard 
Fosfenen niet enkel om de 'micro-organische exploratie’ van 
je netvlies, maar vooral over de plek waar het geprojecteerd 
werd, een shoppingcenter dat dagelijks duizenden mensen 
rechtstreeks van het station naar het stadscentrum sluist. Door 
één van de wapens van deze commerciële doorstroomplek, het 
bizboard, om de vijf minuten in te palmen met een statisch 
beeld van enkele personen die op hun oogballen drukken, werd 
duidelijk welke dirigistische logica er op die plek heerst. Met 
Agoraphobia kreeg je in de Sint-Willibrorduskeik een spiegel, 
waarmee je op een andere wijze de ruimte van het gebouw kon 
verkennen. De kerk heeft geen indrukwekkende fresco’s te 
bieden, waardoor de spiegel geen rechtstreeks doel had, tenzij 
te bemiddelen in de waarneming ervan. Door een rijksdaalder 
te voorzien van een boodschap over hoeveel het muntstuk 
waard is aan zuurstof, extase, vliegtijd in een Concorde, stilte 
of geheugen, kwam de mercantiele logica van de binnenstad 
even tussen aanhalingstekens te staan. Janssens’ ingrepen 
spreken niet enkel over de plek, maar met een plek. Haar werk 
kan dan ook bezwaarlijk als site specific bestempeld worden. 
Het merendeel van de werken in Super Space was trouwens niet 
speciaal voor Utrecht gemaakt, het waren in zekere zin be
staande werken. De kracht van Super Space lag in de manier 
waarop de werken bemiddelden in de verschillende stedelijke 
ruimtes, om er een ogenblik iets te laten gebeuren. Waar dit met 
één werk van Janssens vaak zeer moeilijk te vatten is, werkte 
de mentale superpositie van twaalf werken in Utrecht werkelijk 
overrompelend. Door Janssens twaalf keer de stad in haar 
tussengebieden te laten bezetten, leek er écht iets te gebeuren. 
Hoewel er eigenlijk weinig te zien was, het vaak zeer moeilijk 
was om de werken te localiseren en je de dingen steeds in een 
paar seconden gezien had, kreeg je het gevoel dat er eindelijk 
een stad werkelijk geactiveerd werd. En niet door vuurwerk, 
lightshows, brullende bands of andere toeters en bellen. Janssens 
beperkte zich tot de minder spectaculaire en efemere versies 
van al dat geweld. Door zich niet te laten verleiden tot een 
kritiek op de stad, noch tot een verfraaiing ervan, maar een 
project te creëren waar de logica van de festivaltentoonstelling

Barry Flanagan
3 juni tot 4 september 1999 
(gesloten 1 tot 17 augustus 1999)

Josef Albers
9 september tot 30 oktober 1999

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 646 63 30 — fax. 02 646 93 42
e-mail xavier.hufkens@skynet.be — http://www.artnet.com/xhufkens.html
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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TA LES
Fundament en Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting i

Art On Garbage

voormalige vuilstort Bavel > Breda

■

7 bestemmingsvisies op billboard 4 tijdelijke ingrepen op de voormalige vuilstort

01.05 > 03.10.1999 Vito Acconci USA
______________________________ _______

#1 I 01.05 > 30.05.1999 Chen Zhen PRCIF

Maurizio Cattelan 1 & FDT USA #2 12.06 > 11.07.1999 Berend Strik & One Architecture NL

Carsten Holler ° #3 24.07 > 22.08.1999 Job Koelewijn NLUSA

Suchan Kinoshita D/NL

Aernout Mik NL

Hervé Paraponaris F

Berend Strik & One Architecture NL

#4 04.09 > 03.10.1999 Biefer/Zgraggen CH
U bent van harte uitgenodigd voor de opening # 3 TALES OF THE TIP > Job Koelewijn,.op. zaterdag 24 juli om 15 uur. 
Tegelijkertijd zijn de 7 bestemmingsontwerpen op billboard te zien langs een route 
rondom de afvalberg, per fiets af te leggen in ongeveer 45 minuten.

TALES OF THE TIP voormalige vuilstort Bavel > Minervum 1800 > Breda. Open > do-zo 11 > 17 uur.
Auto > A27-A57 of Tilburgseweg> afslag Hoogeind
Bus > 131 vanaf CS Breda > halte Minervum 1200-1800 > zondags halte Dorst Rijksweg -
Fietsverhuur > CS Breda (paspoort + 50 borg) en bij de afvalberg (paspoort of rijbewijs)

Info > Fundamént > postbus 1068 > NL 4801 BB Breda, t > + 31 (0)76 522 71 Q& f >+31 (0)76 520 76 35 e> fundam@globalxs.nl

TALES OF THE TIP Art On Garbage > Catalogus met essays van Thomas McEvilley William Rathje > Noël van Dooren > Govert Grosfeld en Sergio Derks > prijs ter plekke ƒ 49,50 > winkelprijs ƒ 67,50

TALES OF THE TIP wordt financieel ondersteund door > Mondriaan Stichting >Stimuleringsfonds voor deArchitectuur > Provincie Noord-Brabant > Kunst & Ruimte > Nieuwe-Brabantse Kunst Stichting < 
Gemeente Breda > Stichting VSB-Fonds > Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting > Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten > Grontmij Zuid-Nederland > ABN Amro Breda
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19 . o6 - 29 . o8 . 1999 rmha
MUSEUM HET DOMEIN SITTARD •6
Ka p it te 1st ra at 6 • PB 18 NL • 6130 AA Sittard I
Tel + 31 46 4513460 • Fax + 31 46 4529111
E-maii.het.domein@wxs.nl • www.hetdomein.nl • tusun"l •

—m 
«

H ■ 1. '' U

/<‘x

Oude en 2' , ■»

nieuwe liefdes
I N DE COLLECTIE

HED E N DAAGSE K U N ST-
Old and new

loves
IN THE CONTEMPORARY - -

ART COLLECTION

670

7670
BEELDENBIENNALE
PARK BERG EN BOS APELDOORN

27.06 t/m 29.081999
openingstijden van 09

Arif Algan

Ernie Bossmann

Refer van Evert

Gerard Koek

Jaap Kroneman

«I» tot 18.s uur

Peter Otto

Marry Overtoom

Ania Rachmat

Maria Roosen

Roland Schimmel

Anand Mahabier & Inge Pollet Wilma Sommers

Eelco van der Meer & Rogier Sterk Jerome Symons

Soheila Najand Jan van der Veer

Hester Oerlemans

Martin van den Oever

Hans Wijninga

Sabine Zwikker

voor informatie: GBK, tel: 026-3511300
2 6
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of zomertentoonstelling links bleef liggen, betekende Super 
Space een welkome voorsmaak van al het geweld waarop we 
deze zomer zullen worden vergast.
De tentoonstelling Super Space van Ann Veronica Janssens 
liep van 20 tot 29 mei in het stadscentrum van Utrecht. De 
tentoonstelling vormde het beeldende-kunstenprogramma van 
Festival a/d Werf 1999, Postbus 10137,3505 AB Utrecht (030/ 
231.53.55). (W.D.)

PANORAMA 2000. Een feest moest Panorama 2000 wor
den, de ‘enige Nederlandse millenniumtentoonstelling’ van 
het Centraal Museum in Utrecht. Met de domtoren als uitzicht
punt zou de stad Utrecht het decor worden voor een carnavaleske 
tentoonstelling die tegengewicht zou bieden aan alle jammer
klachten over de openbare ruimte. Een prikkelend uitgangs
punt, al is carnaval tegenwoordig natuurlijk opgenomen in de 
dominante pretcultuur en heeft het niet meer de traditionele rol 
van omgekeerde wereld, van omkering van waarden. De 
retoriek van de ‘carnavaleske machtsgreep’ die Dirk 
van Weelden in de catalogus bezigt, is dan ook nogal ongeloof
waardig. Panorama 2000draait immers mee in de mallemolen 
van de city-marketing, het is een kunstcamaval waar de stad en 
sponsors graag geld voor overhebben en dat heeft weinig te 
maken met traditionele carnavaleske subversiviteit. Er is na
tuurlijk niets tegen een tentoonstelling die de inflatie aan 
toeristenlokkende evenementen in steden op de spits drijft; het 
kan immers productiever zijn om van deze tendens gebruik te 
maken in plaats van zich er krampachtig aan te onttrekken. 
Panorama 2000verzandt helaas al te vaak in leuke ideetjes die 
de zaken niet op scherp stellen.
De tentoonstelling heeft een aantal fundamentele manco’s. Zo 
is er het feit dat een vluchtige blik op het programma een 
vertekend beeld geeft: bijna de helft van de vermelde kunste
naars is enkel met plannen en niet met gerealiseerde werken 
vertegenwoordigd. Het onderscheid Wordt in de kleine letter
tjes wel aangegeven, maar het nadrukkelijk noemen van kun
stenaars als Douglas Gordon, Ilya Kabakov en andere afgeval
len deelnemers is toch dubieus. Het lijkt erop dat de expositie 
in ieder geval virtueel moest worden opgespekt. Weliswaar is 
het een gewoonte om bij dit soort tentoonstellingen ook 
onuitgevoerde projecten te documenteren, maar hier liggen de 
verhoudingen wel erg scheef, en bovendien is het in sommige 
gevallen onduidelijk waarom bepaalde plannen niet uitgevoerd 
zijn. Sommige voorstellen waren duidelijk volkomen 
onrealistisch, maar in andere gevallen had enige verantwoor
ding niet misstaan. Waarom is het voorstel van Atelier 
Van Lieshout (een soort survival-kamp op een dak) niet gerea
liseerd, en de overbodige frutselconstructie van Karin van Dam 
wel? Waarom is het voorstel van Pierre Huyghe niet gereali
seerd om acteurs ‘stand-in’-rolletjes temidden van nietsver
moedende voorbijgangers te laten spelen en dit op video vast te 
leggen? Directeur Sjarel Ex zegt in de catalogus dat de uitein
delijke selectie ‘door het museum en door het toeval’ is 
gemaakt, maar enige uitleg over de verhouding tussen die twee 
ware welkom geweest. Het vermoeden blijft dat sommige 
kunstenaars alleen voor de vorm werd gevraagd een voorstel te 
doen.
Op het praktische vlak is de keuze voor de domtoren als 
uitkijkpunt problematisch. Een kaartje voor Panorama 2000is 
een toegangsbewijs voor die toren, van waaruit de werken 
kunnen worden gezien. Nu is de domtoren een flessenhals: 
beneden kunnen er vrij veel mensen instromen, maar naar 
boven toe worden de trappen steeds smaller, en op de transen 
(met name de bovenste) kan maar een zeer beperkt aantal 
mensen staan. Tijdens de weekends zorgt dit voor opstoppingen 
waarbij stoplichten (!) en personeel in gele pakken hordes 
bezoekers in krappe ruimtes gegijzeld houden tot men eindelijk 
verder naar boven of naar beneden mag. De sfeer wordt al snel 
geprikkeld - allesbehalve carnavalesk. Naast de domtoren is er 
een lift geplaatst waarvan voor de dubbele prijs gebruik kan 
worden gemaakt, maar bij een stevig Hollands briesje wordt die 
snel stilgelegd. Als men uiteindelijk toch boven staat, is het 
uitzicht over Utrecht zeer de moeite waard, terwij 1 de kunstwer
ken er slechts in een enkel geval werkelijk iets aan weten toe te 
voegen.

Bij sommige bijdragen is de realisatie vertraagd door tech
nische problemen. Zo wil Carsten Holler op vier monitoren 
beelden laten zien die gemaakt zijn met camera’s, bevestigd 
aan duiven die van de vier torenkanten zijn losgelaten. Zijn 
bijdrage was de week na de opening evenmin verwezenlijkt als 
Aemout Miks grote ballon in de vorm van twee tegen elkaar 
gevlijde mannen. Wat er wel is, hoort vaak in de categorie 
niemendalletje, zoals de Ufo die Mare Ruygrok in de verte op 
een dakplaatste. Julian Opie’s grote plastic-kasteel voegt zich 
aardig in het stadsbeeld, maar méér dan aardig is het niet. 
Interessanter zijn de felrode, vandalismebestendige stadion- 
zitjes die Dennis Adams her en der op straat en op daken 
plaatste, daarmee (vanaf de domtoren gezien) het onderscheid 
tussen publieke en private ruimte ondermijnend. Het glazen 
plafond dat Otto Berchem op een huis onderaan de dom 
plaatste, morrelt op drastischer wijze aan dit onderscheid: de 
woning wordt een menselijk aquarium. Enerzijds is dit werk 
geïnspireerd op de merkwaardige Nederlandse neiging om 
ramen niet te bedekken en vrij zicht in de woning te bieden. In 
een tijd van webcams wordt de huiselijkheid echter ook op een 
andere manier openbaar, en deze ontwikkeling roept Berchems 
werk eveneens in gedachten.
Het meest geslaagd zijn enkele bijdragen die een extreme 
keuze voor het heel kleine of het heel grote gebaar behelzen. Zo 
onttrekt Ann Veronica Janssens zich aan het tentoonstellings- 
circus door zinsneden die op het licht en de lucht boven de stad 
wijzen in de reling van de domtransen te kerven en op biervilt
jes te laten drukken voor cafés aan de voet van de toren. Haar 
bijna onzichtbare bijdragen hebben qua subtiliteit eigenlijk 
alleen concurrentie van een werk dat wat formaat en 
zichtbaarheid betreft het tegendeel is : de dertig meter hoge foto 
van Roy Villevoye op de gevel van de dom, pal tegenover de 
toren. Deze op Nieuw Guinea gemaakte foto toont een inwoner 
(Asmatter) die een schild voor zich houdt dat door zijn vorm 
een echo lijkt te zijn van de monumentale boog waarin de foto 
is geplaatst. De Asmatter, die bijna schuilgaat achter het schild, 
is enerzijds gevangen in de gotische vorm van de domgevel, 
letterlijk in een westers kader geplaatst. Anderzijds heeft hij 
visueel de dom geclaimd, met het sterk religieus geladen schild 
revanche genomen op het geloof van missionarissen en zende
lingen die dergelijke schilden als trofeeën van overwonnen 
bijgeloof gebruikten. Het is een van de speelse en gewiekste 
ingrepen waar Villevoye het patent op heeft: geen drammerig 
statement, maar een uitnodiging anders te kijken. Een andere 
blik biedt ook John Körmelings briljante Drive in Wheel, een 
reuzenrad voor auto’s. Voor zijn onversaagde strijd tegen de 
autovijandige Nederlandse politiek heeft hij met dit werk een 
prachtig symbool gecreëerd. Plezier hebben met de auto - in de 
wereld van Körmeling mag het. Voor het bij de Stadsschouw
burg gesitueerde Drive in Wheel kan men de domtoren links 
laten liggen: het moet van dichtbij worden gezien, en idealiter 
moet men er natuurlijk per auto een ritje mee maken. Gebruik 
makend van de mogelijkheid die hem in Utrecht werd geboden, 
heeft Körmeling zijn eigen Panorama 2000georganiseerd, dat 
heel wat overtuigender kermisachtig en carnavalesk, heel wat 
geestiger, poëtischer en ontregelender is dan de expositie als 
geheel.
Panorama 2000, nog tot 3 oktober te zien vanaf en rond de 
Utrechtse domtoren (website: www.panorama2000.com, 
030/2362362; ). (S.L.)

REAL TIME @ ZOERSEL ’99. Stijn Huijts, de directeur van 
museum Het Domein te Sittard in Nederland, en Ulrike 
Lindmayr zijn de gastcuratoren van dienst voor dé vierde editie 
van Kunst in Zoersel, een driejaarlijkse openluchttentoon
stelling in het park rond het gemeentehuis. Bij de uitwerking 
van het concept van de tentoonstelling gaan ze uit van de 
verschillende betekenissen, mogelijkheden en beperkingen 
van het ‘park’, waarbij “de dialoog met real time Zoersel niet 
uit de weg gegaan wordt”. Zo’n intentieverklaring in de folder 
en de persmededeling doet reeds de intellectuele armoede 
vermoeden waar de catalogus het schrijnende bewijs van 
levert. Niet alleen het woord vooraf van Wivina Demeester in 
de vorm van een zelfgemaakt gedichtje, maar ook de tekst van 
Hans Theys die met literaire pretentie enkele Zoerselnaren 

portretteert en de flauwe, slordige faxen tussen de curatoren die 
het gebrek aan een inhoudelijke inleiding moeten verhullen, 
kunnen niet anders dan als beloonde domheid of als verholen 
minachting voor de misschien wel niet zo domme bezoeker 
beschouwd worden. De catalogus bevat verder per kunstenaar 
een meestal nietszeggende portfolio en twee reeksen foto
portretten - één van gewone Zoerselnaren en één van Zoerselse 
meisjes, jawel - door respectievelijk Romy Finke en Arno 
Nollen. Beiden leveren het bewijs dat de impact van het werk 
van Rineke Dijkstra op Nederlandse fotografen onwaarschijn
lijk groot is. De tentoonstelling zelf maakt verder duidelijk dat 
het park als tentoonstellingsruimte een anachronisme is. Het 
werk van de verschillende kunstenaars kan onmogelijk in 
onderlinge dialoog treden want elke kunstenaar krijgt er zijn 
hoekje, zijn eigen territoriumpje. Dit zou niet zo erg zijn, mocht 
dit ondervangen kunnen worden door een intrigerende wissel
werking of een interessante confrontatie met de omgeving 
waarin het werk gepresenteerd wordt. Het lieflijke park, her
metisch afgesloten van de real time, kan dit echter onmogelijk 
bieden. De meest ergerlijke bijdrage, omwille van het tranerige 
pathos, komt wellicht van Michel Huisman (volgens de pers
tekst geboren in 1957 en autodidact sinds 1960). Hij heeft het 
hoofd van twee meisjespoppen die op de bosgrond liggen, 
bedolven onder de kunstbloemen en kransen. Wat verder is een 
tekst van het ergste parochieniveau (opgenomen in de catalo
gus!) met een duimspijker aan een boom geprikt. We onthou
den verder nog het werk van Keiko Sato - brandplekken en puin 
in één van de uithoeken van het park - omdat het ondanks zijn 
gebrek aan originaliteit een deugddoende verstoring van het te 
mooie park realiseert. En alhoewel Lois Weinbergers thema
tiek wat beperkt blijft, is zijn Garteninsel het vermelden waard: 
een plas beton in het grasveld met een groene lamp erboven. 
Misschien moeten we wel doen wat er op het bord bij het 
betoneiland staat: “To report a problem, to learn what we do, or 
to volunteer, call 00-43-1-263 34 56.”
RealTime @ Zoersel ’99, met verder werk van EmeseBenczür, 
Maura Biava, Wim Catrysse, Romy Finke, Hans van 
Houwelingen, Suchan Kinoshita, Bjarne Melgaard, Claudia 
Radulescu, Peter Rogiers, Johan Tahon, Koen Theys en Roy 
Villevoye, loopt nog tot 12 september in het park rond het 
gemeentehuis van Zoersel, Kasteeldreef 55,2980 Zoersel-Halle 
(03/380.13.90). (P.V.R.)

TROUBLE SPOT. PAINTING. Hoewel het er eerst naar 
uitzag dat het MuHKA tijdens het Van Dyckjaar niet echt een 
belangrijke bijdrage aan de programmatie zou kunnen leveren, 
heeft Flor Bex zijn museum toch nog een plaats bezorgd in het 
gebeuren met TroubleSpot. Painting. Hij slaat daarmee meer
dere vliegen in één klap. Door de samenwerking met hetNICC, 
dat in de tentoonstelling als het kleinere filiaal van het grote 
museum functioneert, wordt het kunstenaarscollectief min
stens tijdelijk zo goed als monddood gemaakt. Waar het NICC 
in het begin uitdrukkelijk anders dan het MuHKA wou pro
grammeren, maakt het er nu feitelijk deel van uit. Maar het is 
alsof Bex daarmee nog niet genoeg de kunstenaar als criticus 
van zijn instelling uitgeschakeld heeft. De kunstenaars staan 
immers pas helemaal schaakmat als ze ook nog eens zelf de 
tentoonstelling mogen maken. Door twee kunstenaars, Narcisse 
Tordoir en Luc Tuymans, in te lijven als curator kan Bex elke 
kritiek op het MuHKA en op zijn ‘beleid’ al te gemakkelijk 
afschuiven op de kunstenaars zelf. De curatoren bevinden zich 
zo a priori in een bedenkelijke positie.
TroubleSpot. Painting is nochtans een opmerkelijke tentoon
stelling. Luc Tuymans en Narcisse Tordoir brengen een bonte 
groep kunstenaars samen, wat een gevarieerde en op het eerste 
gezicht wat onsamenhangende tentoonstelling oplevert. 
TroubleSpot. Painting valt echter niet alleen op door haar 
omvang en veelzijdigheid, maar ook door haar intellectuele en 
artistieke ambitie. Het is van de laatste dat een mogelijke 
coherentie moet komen. In de catalogus formuleren de curato
ren duidelijk hun project: tonen dat schilderkunst meer is dan 
een drager of een medium, dat ze een manier van denken is of 
een ‘archetypisch patroon’ vormt waarop ook in de actuele 
kunst voortdurend wordt teruggevallen. Daartoe kiezen zij drie 
verschillende invalshoeken. In de eerste benadering beperkt
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YOUR AD HERE
Gemeentemuseum

YO Philip
Akkerman
Het geheim

schilderijen en tekeningen 1981-1999

Rotterdam’s Willem de 
Kooning Academy offers an 
international postgraduate 
programme in fine arts. 
With theoretical insights used 
to aid strong studio visions, 
public as well as private 
in scope.

Encouraged by professionals 
from a wide range of practices. 
Depending on a positive group 
dynamic from committed, 
aspiring artists.
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in samenwerking met Stroom hcbk 
I augustus tm 17 oktober 1999

Apply before August 30.
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......... .......... postgraduate programme in fine arts
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~ • email A.Bangma@hro.nl site www.WdKA.hro.nl
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schilderkunst zich tot het vlak en maakt ze volop gebruik van 
haar traditionele media en haar illusionistische mogelijkheden. 
De tweede invalshoek verlaat het platte vlak als constitutieve 
eis ten voordele van een vrijer experimenteren in de ruimte. 
Tevens worden de klassieke materialen ingeruild voor een 
verkenning en toe-eigening van de meest diverse technieken, 
zonder dat de band met de schilderkunst helemaal doorgesne
den wordt. De eerste - die van Luc Tuymans - is 
‘conceptualiserend’, de tweede - die van Narcisse Tordoir - 
‘problematiserend’. Elk hebben ze een persoonlijk icoon geko
zen, respectievelijk Gerhard Richter en Hélio Oiticica. De 
confrontatie tussen de twee visies van de curatoren vormt een 
belangrijke leidraad doorheen de tentoonstelling. Veel werk 
kan in de ene of de andere categorie geplaatst worden en vaak 
levert de wisselwerking tussenbeide interessante visuele erva
ringen en inzichten op. Vermeldenswaard zijn Marlene Dumas’ 
indringende schilderijen zoals Pregnant Image, naast het koele 
beeld van een man die ons de rug toekeert door Michelangelo 
Pistoletto. Chris Ofili’s The Adoration of Captain Shit & the 
Legend of the Black Stars dat onder meer met olifantenstront 
gemaakt is en vol verwijzingen zit naar subculturen, religie en 
kitsch, doet het bijzonder goed tussen Raoul De Keysers sobere 
en verstilde doeken. Ook de confrontatie tussen Tuymans en 
Tordoir zelf, die in de tentoonstelling bemiddeld wordt door 
werk van Gérard Gasiorowski, is intrigerend. Soms speelt het 
gevecht tussen beide visies zich in een bepaald kunstwerk zelf 
af, zoals bij Roger Raveel. Én verder is er ook sterk werk van 
Dierk Schmidt en Kerry James Marshall, dat door een uitge
sproken politieke dimensie op een eigen manier de actualiteit 
van de schilderkunst aantoont.
Het is pas in de derde benadering dat de schilderkunst als 
duidelijk afgebakende discipline volledig verlaten wordt. Via 
die laatste weg willen de curatoren aantonen hoe kunstenaars 
die werken met installaties, fotografie, film en video, sculptuur, 
enzovoort op de een of andere manier aansluiting vinden bij de 
schilderkunstige traditie. Schilderkunst in die zin wordt een 
manier van denken of een “uitgangspunt tot een specifieke 
benadering van het beeld”. Volgens de curatoren bestaat er in 
de variatie aan media waarmee kunstenaars werken een be
paalde wijze van omgaan met beelden die niet anders dan 
schilderkunstig genoemd kan worden. Die derde invalshoek 
vormt de zwakke plek in een anders uitstekende tentoonstel
ling. In tegenstelling tot de eerste twee sporen wordt hier geen 
‘icoon’ naar voor geschoven, wat impliceert dat historische 
referentiepunten ontbreken. Een verwijzing naar het werk van 
Andy Warhol ligt nochtans voor de hand. Het lijkt er overigens 
op dat de curatoren maar al te graag zijn film Empire - waarbij 
de Empire State Building in New York gedurende meerdere 
uren vanuit hetzelfde camerastandpunt en met dezelfde dia- 
fragma-opening gefilmd wordt - in de tentoonstelling hadden 
opgenomen. Ofschoon het werk in de catalogus vermeld staat, 
is het niet in de tentoonstelling terug te vinden. Ook de relatieve 
afwezigheid van foto’s die picturaal opereren, zoals bijvoor
beeld tal van werken van Gilbert & George, Boltanski’s 
Compositions décoratives, Shermans History Portraits en het 
werk van de Bechers, Jeff Wall of Thomas Struth is opmerke
lijk. Het is misschien juist door de afwezigheid van dergelijke 
referentiepunten dat de kunstenaars die in Trouble Spot. Painting 
de derde weg vertegenwoordigen als groep niet coherent naar 
voren treden. Het interessantere werk wordt daarenboven vaak 
in zijn subtiliteit tenietgedaan door de wat brutale plaatsing in 
een discours over schilderkunst dat zich ondanks haar ambities 
niet van haar mediumbepaaldheid en -beperktheid kan bevrij
den. Men is daarom wat al te gemakkelijk geneigd om te blijven 
hangen bij banale picturale verwijzingen zoals van Elske Neus 
naar Vermeer, van Diana Thater naar Monet. Soms is de 
interventie of de combinatie wel geslaagd, bijvoorbeeld in de 
ruimte waar een schilderij van Raveel geplaatst wordt naast 
Joëlle Tuerlinckx’ overheadprojectie van grove witte borstel
streken. Of Laviers Rue Louise Weiss Nr. 12-een inkjet-afdruk 
op doek van een foto van een met grote borstelstreken wit 
geschilderd vlak - tussen Résonance (Monogold) van Yves 
Klein en twee werken van Kerry James Marshall. David 
Claerbouts projectie van een foto (Kindergarten Antonio 
Sant’Elia 1932) waarin bepaalde details zoals de blaadjes van

EXHIBITING PAINTINGS

. ALMOST EVERY PAINTER ARRIVES AT THE STAGE WHEN HE
• WOULD LIKE TO EXHIBIT HIS WORK.

IT IS A GOOD IDEA TO HAVE TOUR PAINTINGS SHOWN

. . WITH THOSE OF OTHERS. IT GIVES YOU A FRESH PERSPECT- 
IVIONYOUR WORK,BICAUSE IT IS SURPRISING HOW 

DIFIERINT YOUR PICTURES LOOK ON THE WAIL SURROUND- 
ED BY PAINTINGS OF OTHER ARTISTS.
SOMETIMES YOU ARE AGREEABLY SURPRISED WHEN YOUR 
PAINTING HOLDS ITS OWN IN COMPARISON.

AT OTHER TIMES THE PAINTING THAT SEEMED SO COLOR- 
. FUL AND STRONG IN YOUR STUDIO LOOKS DRAB 

AND WEAK ALONGSIDE OTHER PICTURES.

John Baldessari

Exhibiting paintings, 1967-68

een boom subtiel bewegen, is een uitschieter. Het veelbelo
vende werk van Hans OpdeBeeck lijkt daarentegen wat 
verdwaald door gebrek aan omkadering. Meschac Gaba’s 
Museum of African Contemporary Art, Parti, Drawing Room 
and Market vormt een geslaagde interventie in een voorname
lijk Europees-Amerikaans georiënteerde tentoonstelling.
Maakt TroubleSpot. Painting haar ambitie waar? Maakt ze echt 
duidelij k dat schilderen meer is dan een door traditionele media 
afgebakende discipline? Het is een verdienste van de tentoon
stelling dat veel schilders van verschillende generaties, van 
verschillende afkomst maar jammer genoeg ook van verschil
lend niveau, bijeengebracht worden. De confrontatie tussen 
twee visies binnen de schilderkunst, die van Tuymans en die 
van Tordoir, werkt bevruchtend. Maar het debat tussen de twee 
curatoren blijft zich hoofdzakelijk binnen de grenzen van de 
discipline afspelen. De traditie waar Tordoir voor staat, verlegt 
weliswaar die grenzen door het tweedimensionale vlak achter 
zich te laten en te experimenteren met allerlei technieken, maar 
telkens eigent de schilderkunst zich toch die technieken toe. 
Tordoirs heimelijke model is veel meerde Robert Rauschenberg 
van de Combine paintings dan Hélio Oiticica. Zowel voor 
Rauschenberg als Tordoir worden de nieuwe technieken of 
media geabsorbeerd binnen een discipline die nadrukkelijk 
schilderkunst blijft. Het is pas als die technieken niet meer 
ondergeschikt worden aan de discipline, dat dé vraag naar de 
schilderkunst als manier van denken onafhankelijk van de 
gebruikte media in alle scherpte gesteld kan worden. 
TroubleSpot. Painting bewijst uiteindelijk het omgekeerde van 
wat ze wou bewijzen: het Rauschenberg/Tordoir-amendement 
in acht genomen, is schilderkunst nog steeds een discipline die 
door haar medium bepaald wordt. Tenzij men bereid is van 
schilderkunst een nietszeggend label te maken dat vrij arbitrair 
op de meest diverse kunstuitingen geplakt kan worden. Maar 
dergelijke overmatige gehechtheid aan een term zou weleens 
het ultieme verraad aan die term kunnen betekenen.
Trouble Spot. Painting loopt nog tot 22 augustus gelijktijdig in 
hetMuHKA,Leuvenstraat 32,2000 Antwerpen (03/238.59.60) 
en in het NICC, Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen (03/ 
216.07.71). (H.V.G./P.V.R.)

L’OBJET DESORIENTE AU MAROC. De laatste nog te 
restaureren vleugel van het Louvre is het noordelijke deel aan 
de rue de Rivoli. Hier bevindt zich de verzameling toegepaste 
kunst van de Union centrale des arts décoratifs. Deze instelling 
die op het eind van de 19de eeuw ontstond onder impuls van een 
groep industriëlen en verzamelaars, omvat vandaag vier mu
sea: het Musée des arts décoratifs, het Musée de la mode et du 
textile, het Musée de la publicité, een verbouwing van Jean 
Nouvel die in november van dit jaar geopend wordt, en het 
Musée Camondo, een hôtel particulieren het 17de arrondisse
ment. Met de aanstelling van Marie-Claude Beaud (voorma- 
lige directeur van de Fondation Cartier) werd niet alleen de 
wens geuit om de hedendaagse toegepaste kunsten een ruime 
plaats te geven, maar ook om hedendaagse kunst met heden
daags design te confronteren. Een van de eerste pogingen om 
beide disciplines te verenigen werd toevertrouwd aan de voor
malige directeur van het cape in B ordeaux, Jean-Louis Froment, 
en staat in het teken van een reeks activiteiten en tentoonstel
lingen rond Marokko, die dit vooijaar in Frankrijk georgani
seerd werden.
De tentoonstettingL’objetdésorientéstelteen hedendaagse visie 
voor op gebruiksvoorwerpen zoals die vandaag in Marokko 
geproduceerd en gebruikt worden. Het uitgangspunt is eenvou
dig. Negen Marokkaanse en Franse kunstenaars werden erop 
uitgestuurd om ter plaatse een reeks gebruiksvoorwerpen te 
verzamelen: kruiken, tagines, broodmanden, borden, theepot
ten, koeskoespotten, waterketels en karnvaten. Tegelijk werd 
elke reeks objecten onderverdeeld volgens zijn decoratieve 
motieven: horizontale of verticale banden, ster-, bloem-, 
dambord-, pauwenstaart- of ruitmotief. Het geheel werd opge
steld op een enorm tapijt, want “voor oosterlingen is elk tapijt 
een afgebakende site, een bijzondere ruimte, die op eigen wijze 
verwijst naar de wereld, verwijst naar het dorp, de stam of het 
huis. De versiering verbergt steeds een geheim of een raadsel 
dat moet ontsluierd of geraden worden: een tuin, een offer, een 
gebed, een sprookje, een legende; soms ook een belediging of 
een betovering.”
Terwijl de overige deelnemers zich beperken tot het introduce
ren van hun eigen werk, van keramische beeldjes tot kleine 
schilderijtjes, neemt de Franse kunstenaar Jean-Paul Thibeau 
de volledige ruimte tot zijn actieterrein. In zijn confrontatie met 
andere culturen, zowat het uitgangspunt van zijn totale oeuvre 
dat reeds in talrijke performances in Bolivië, Ivoorkust en 
Nepal geconcretiseerd werd, wil hij het veld van de heden
daagse kunst verruimen. Een hedendaagse kunst die zich 
volgens hem “gedraagt als een achterlijk kind, omdat ze nog te 
veel verbonden blijft met de verwaandheid van de cultuur”. 
Daarom zoekt hij “une culture autre, pour changer d’espace et 
d’espèce”. Jean-Paul Thibeau is er niet op uit om etnologische 
of esthetische problemen op te lossen. Ook al wordt zijn 
activiteit hierdoor gestimuleerd. Een activiteit die gaat van de 
manipulatie van plastische en symbolische elementen tot meer 
vluchtige manipulaties met woorden en bewegingen. Terwijl 
de overige kunstenaars de registers van display- en 
commoditykunst bespelen - de tentoonstelling had evengoed 
een enorme installatie van Haim Steinbach kunnen zijn - tilt 
Jean-Paul Thibeau deze banale voorwerpen op een ander 
niveau. Hij legt niet de nadruk op het consumptiegedrag, maar 
op de gebruikswaarde. Dat een voorwerp enkel bestaat in 
functie van de handelingen die het oproept, is een van de 
constanten van dit oeuvre waarin de hamer als symbool van dit 
handelen steeds terugkeert. In zijn onderzoek naar noties zoals 
‘werk’ of ‘menselijke activiteit’ maakt hij geen wezenlijk 
onderscheid tussen de productiewijze en het product. Het 
centrale gedeelte van zijn installatie en tevens van de tentoon
stelling, Le conservatoire du souffle (Promenade à Marrakech, 
1999), bestaat uit een stervormige stapeling van paletten die 
door conservenblikken en keukengerei gestut worden. De 
verticale structuur verwij st naar de lokale architectuur met haar 
natuurlijk ritme van platte daken en terrassen. Ook hier wordt 
het object benaderd vanuit zijn gebruikswaarde, waarbij licht 
en schaduw een belangrijke rol spelen. De vier installaties die 
de volledige tentoonstelling omsluiten, bestaan uit Conversations 
en Rencontres van de verschillende gebruiksvoorwerpen. In 
tegenstelling tot de ingrepen van de overige kunstenaars, bestaan
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SIGMUND DE JONG - 'Wallpieces' 
18 juni t/m 11 juli
□p vaste, lokatie Brusselsestraat 114, Maastricht 
openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 - 17:00u
Rondgang met Sigmund de Jong dinsdag 22 juni om 22:00u

Rosemarie
Trockel

Kinderspielplatz

ALEX ZEGUERS - DON LONDI - JAAP DE GRAAF 
NORBERT GRUNSCHEL - OSCAR CREEMERS 
RAY MOON - TONN PRINS MURAWA
Op nieuwe lokatie Kommel 1 6A, Maastricht 
openingstijden: donderdag t/m zondag .13:OÓ - 17:00u 
Opening met DJ Don Londi op vrijdag 18 juni vanaf 20:3Ou

tm zomer 2000 Internationale

beeldententoonstelling

zomeropstelling
NATHALIE BRANS - 'Globe' 78 juni t/m 18 juli
Op vaste lokatie Hedah achter Glas, Cortenstraat 3, Maastricht 
te bezichtigen 24u per dag, 7d per week Abdijplein / Zeeuws Museum 

Middelburg

met recente aanwinsten

19 juni t/m 3 oktober 1999

vanaf 11 september h

Mare Mulders
schilderijen

Stephan Balkenhol(D) 

Berlinde de Bruyckere (B) 

Jan Fabre (B)

Michel Huisman (NL) 

Edward Lipski (GB) 

Mark Manders (NL) 

Juan Munoz(E)

Jan van Munster (NL) 

Jean-Luc Vilmouth (F) 

Henk Visch (NL)

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

Maastricht - +31.43.3500433
Info (0118) 62 66 55
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Casco Projects is a production ofFice For contemporary art located tn Utrecht;
- udüdegracht 366, NL-3511 PP Utrecht Inaxi HOLLAND is a sand sculpture organization located in The Hague.
(0)30 231 99 95 info@cascoprojects.org Contact us For more inFormation and hoiu to get there: uusw.cascoprojectsorg/moon

O VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

ZOMERACCROCHAGE 
kunstenaars van de galerie 

juli-augustus 1999

_______________________ 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
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Zomertentoonstelling vaste collectie
25 juli — 5 september

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

Panamarenko
12 september— 12 december

Open: dinsdag tot zaterdag van 13 tot 17 uur 
zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur

Structurele sponsors: Bank Degroof, C&A, Europabank, Ipsen, Hulp der Patroons, 
Nationale Loterij, UA Scania, Van de Walle-Lissnijder

3 0

mailto:info@cascoprojects.org


ze niet alleen uit cleane readymades, maar ook uit voorwerpen 
die reeds een zekere geschiedenis hebben. Door de horizontale 
opstelling behoudt elk voorwerp zijn eigen autonomie en een 
zekere mobiliteit. In overeenstemming met zijn eigen artistieke 
visie benadert Jean-Paul Thibeau de mens ook in deze tentoon
stelling viahet ondervragen van de vooropgestelde regels van de 
uitwisseling onder individuen van verschillende culturen. Het 
banale gebruiksvoorwerp is hiervoor niet enkel metafoor maar 
ook (en vooral) een praktisch uitgangspunt.
L’objet désorienté au Maroc loopt nog tot 29 augustus in het 
Musée des arts décoratifs, Palais du Louvre 111,75001 Parijs 
(01.44.55.57.50). (L.V.D.A.)

LA PEINTURE APRES L’ABSTRACTION, 1955-1975. 
Na de indrukwekkende Rothko-retrospectieve pakt het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris uit met een tentoonstelling 
over de Franse abstracte kunst van de daaropvolgende genera
tie. Een groter contrast is haast niet mogelijk. Aan de hand van 
werk van vijf Franse schilders, Martin Barré (1924-1993), Jean 
Degottex (1918-1988), Raymond Hains (1926), Simon Hantaï 
(1922) en Jacques Villeglé (1926) wordt een beeld geschetst 
van een periode waarin de abstracte kunst geabsorbeerd werd 
zonder daarom nog een dringende noodzaak te zijn.
Hoe verschillend de samengebrachte kunstenaars ook zijn, elk 
voor zichzelf hebben ze een kritisch standpunt ingenomen 
tegenover de schilderkunstige conventies van de naoorlogse 
kunst, zowel tegenover het surrealisme als tegenover de Ecole 
de Paris. Hun kritisch onderzoek draait rond fundamentele 
vragen omtrent de schilderkunstige geste en de ruimte, het 
teken en de schriftuur en de relatie tussen de kunstenaar en zijn 
werk. Omdat hun werkwijze eerder gebaseerd was op een 
methode dan op een theorie, ging dit fundamentele onderzoek 
gepaard met het uittesten van nieuwe technieken zoals de 
décollage van Hains en Villeglé, de plooitechniek van Hantaï, 
de schrifturen van Degottex en het gebruik van de spuitbus 
(reeds vanaf 1965) door Martin Barré. Hierdoor trachtten deze 
kunstenaars zich los te maken van een subjectief psychologisch 
lyrisme. In plaats van een directe expressie van het ego zoeken 
ze een afstand tussen zichzelf en hun schilderijen. Of de 
schilders uit het gezelschap, Barré, Degottex en Hantaï, daarin 
geslaagd zijn, is nog steeds de vraag. De confrontatie met de 
werken in de tentoonstelling laat eerder het tegendeel vermoe
den. Na een gemeenschappelijke zaal met de vroegste werken 
werd de tentoonstelling monografisch ingericht. Hier kan men 
kennismaken met de verschillende evolutie van elke kunste
naar afzonderlijk tot 1975, het moment waarop hun werk 
uitgekristalliseerd geraakte. Een recent werk getuigt van hun 
huidige activiteit waarin ze, met uitzondering van Hains en 
Villeglé, nog steeds dezelfde registers bespelen.
De titel van de tentoonstelling, Après l’abstraction, laat ver
moeden dat deze kunstenaars nog sterk met de erfenis van de 
abstracte kunst verbonden zijn. Wanneer men bedenkt wat er 
in dezelfde periode op artistiek vlak allemaal gebeurd is, van 
pop tot conceptuele kunst, dan begrijpt men snel dat het hier 
getoonde eerder het gevolg is van een achterhoedegevecht. De 
enige kunstenaar die deze vormelijkheid overstijgt, is Raymond 
Hains. Hij zal zich dan ook vrij snel aansluiten bij het nouveau 
réalisme en tot op vandaag (hij is bijna drieënzeventig) zijn 
kritische houding tegenover zowel de kunst als de maatschap
pij met de regelmaat van de klok op zijn eigen erudiet-ludieke 
manier confirmeren. Het is dan ook vreemd zijn vroege werken 
hier te zien hangen in een context die zijn collages en décollages 
herleidt tot een formeel spel van vormen en kleuren, waardoor 
de maatschappelijke relevantie volledig wordt afgeschermd. 
La peinture après l’abstraction, 1955-1975, nog tot 19 septem
ber in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris (01.47.23.61.27). (L.V.D.A.)

BIËNNALE VAN VENETIË. Dat de Biënnale van Venetië een 
grondige herformulering van haar concept moet doorvoeren, is een 
oud klaaglied dat evenwel opnieuw zijn schaduw werpt over de 
actueel lopende 48ste editie onder de artistieke leiding van Harald 
Szeemann. Een kort overzicht, eerst van de nationale paviljoens en 
vervolgens van de door Szeemann samengestelde tentoonstelling.

Le conservatoire du souffle (Promenade à Marrakech), 1999

Jimmie Durham

St Frigo, 1999, foto: Wilfried Petzi

Het Belgische paviljoen werd ingevuld door de Franse Gemeen
schap meteen opmerkelijke dubbelpresentatie van Ann Veronica 
Janssens en Michel François. Janssens tast er de mogelijkheden 
af van haar (eerder in het MuHKA getoonde) ruimtevullende 
'mistsculptuur'. Verzadigd met een witte nevel wint het ijle 
Belgische paviljoen aan densiteit; bezoekers houden noodge
dwongen de pas in in de lege middenruimte om even te bekomen 
van het niets-zien. De silhouetten van andere zoekenden leidt 
naar de zijruimten waar François enkele fotoposters, video’s en 
sculpturen plaatste. Deze variëren op de middelpuntgerichte 
motieven ‘kern' en ‘bol’. Pas als je pal voor een beeld staat, zie 
je het goed: een hangende bolvormige sculptuur die samenge
steld is uit tientallen waterzakjes, een videocamera die mee
wentelt met een om zijn as tollende persoon, een foto van een 
eenzaam rond bouwsel of een plastic vlag in een rijstveld. Aldus 
vindt het richtingloze uitdeinen in Janssens’ environment een 
mooi contrapunt in François’ vele naamloze centra.

r

Jean-Paul Thibeau

De sobere presentatie van een vijftiental schilderijen uit de 
periode 1964tot 1993 van Daan van Golden in het Nederlandse 
paviljoen was bedoeld als betekenisvol statement. Met betrek
king tot Van Goldens keuze om het kunstenaarschap ernstig op 
te nemen? Zo ernstig dat hij als ‘aankomend’ kunstenaar 
bijvoorbeeld ooit besliste een poos niet meer publiek actief te 
zijn? Of met betrekking tot zijn interesse om vanaf de prille 
jaren ’60 de catalogusvormgeving en tentoonstellingsopbouw 
zelf als medium te benaderen? Het besef dat de door hem 
bedreven schilderkunst een uiterst problematische activiteit 
was? We blijven in het duister tasten welk statement met de 
Nederlandse inzending bedoeld wordt. Van Goldens schilde
rijen hebben zeker betekenis, maar wellicht was er meer te 
ontwikkelen dan deze sobere retrospectieve.
Een zeldzame opsteker is het Duitse paviljoen met de bijdrage 
van Rosemarie Trockel. Ze toont drie filmprojecties: Eye in de 
centrale ruimte, en Sleeping pill en Kinderspiélgarten in de 
zijruimten. In de zwart-witfilm Eye blikt een oog van links naar 
rechts, naar beide zijruimten. Rechts toont Sleeping pill het 
interieur van een futuristische cocon dat kennelijk als rust
ruimte dienst doet. Mensen slapen er op matten, hangen zelfs 
te rusten in een met lucht gevuld plastic harnas of oefenen hun 
spieren na het ontwaken. In de linkerruimte wordt het dag- 
verloop in een kinderspeeltuin getoond. Grappig beklede 
speelgoedwagens staan er vanaf ‘ s ochtends in het gelid, joggers 
huppelen voorbij, de schoonmaakploeg kuiert wat rond en 
maakt een praatje met een wandelaar met hond, kinderen 
oefenen met een bal en naar de avond toe passeert er zelfs een 
betoging. Zowel Sleeping pill als Kinderspielgarten zijn licht 
vertraagd. Dat resulteert in een wat bedwelmende sfeer en 
verleent beide taferelen een imaginair karakter. De kinder
speelplaats herinnert in zijn naïeve gelukzaligheid aan een 
Jacques Tati-film, terwijl de slaapruimte eerder futuristisch 
aandoet. Hoewel, beide scènes kunnen in eikaars verlengde 
liggen, als dag en nacht van een volstrekt utopische gemeen
schap. Voor het thuisfront is het goed om te weten dat Stichting 
de Pont in Tilburg de speelgoedwagens heeft verworven, sa
men met een documentaire over het maken ervan. Kinderen 
kunnen deze zomer bij mooi weer in de tuin een ritje maken op 
het eerder door John Körmeling ingerichte parcours, inclusief 
tankstation.
Van de overige nationale inzendingen vermelden we een ruim 
overzicht schilderijen van Gary Hume in het Britse paviljoen. 
Een samenwerking van Jason Rhoades en Peter B onde voor het 
Deense paviljoen resulteerde in een ruimtelijke evocatie van 
een wedstrijd met racewagens onder kunstenaars. De 
Scandinavische inzending omvat onder meer de projectie van 
Consolation service, een nieuwe film - een dubbelprojectie - 
van Eija-Liisa Ahtila dat het scheidingsproces van een koppel 
becommentarieert tot het dramatische einde toe: samen met 
hun vrienden zakt het koppel door de ijskap van een meer. 
Zwitserland vaardigt Roman Signer af met onder meer de 
komische Piaggio bestelwagen, verbouwd tot een mobiele 
fontein ter opfleuring van stadspleinen, eerder gepresenteerd in 
Münster. In het Amerikaanse paviljoen mocht Ann Hamilton 
een wollig sfeertje creëren; vanuit de kroonlijsten van alle 
binnenruimten dwarrelt roodpurper pigment langs de muren, 
waar het aan licht opbollende brailletekens blijft hangen: een 
gedicht van iemand wiens naam me ontglipt. Ondertussen 
klepperen boeddhistische (?) monniken op houten sandalen 
door het paviljoen. Tja.
Harald Szeemann belooft in zijn sloganeske inleiding tot de 
catalogus dat de kwestie van de nationale paviljoens nog 
weleens ter sprake komt. Vraag blijft hoe hij dat ziet, en of dat 
wel zo’n goed idee is. Enkel via biënnales kunnen naties zich 
expliciet als actieve en bepalende instanties in het internatio
nale kunstveld manifesteren, daar waar ze zich in andere 
internationale tentoonstellingen als louter subsidiënt discreet 
verhullen. Szeemanns bijdrage, de hoofdtentoonstelling 
dAPERTutto/APERTOoverALL..., in het Italiaanse paviljoen 
en in de voor tentoonstellingen onhandig grote Corderia - een 
16de-eeuwse voormalige touwfabriek, is een mix met werk 
van kunstenaars van alle landen en leeftijden, en een aantal 
hommages aan overleden kunstenaars: James Lee Byars, Die-
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ter Roth en Martin Kippenberger. Szeemann laat zich kennen 
in wat hij niet toont. Hij blijft een man van "zintuiglijke 
ervaringen, emoties en intuïtie”, en dus is in de verste uithoek 
niets te bekennen van werk met een conceptuele of post- 
conceptuele inslag. Een algemeen thema durft men haast niet 
te destilleren, hooguit de fascinatie voor en de afkeer van de 
globalisering en haar uiteenlopende conflicten. Voorts zal 
Szeemann de geschiedenis ingaan als de man die Aziatische 
kunst massaal de biënnale binnenloodste, en daarbij naliet op 
kwaliteit te selecteren.
Boven elke discussie staat dat Szeemann, in tegenstelling tot 
zijn voorgangers Jean Clair en Germano Celant, de vakkennis 
heeft om door de strategische plaatsing van een paar kunstwer
ken de tentoonstelling betekenisvol te structureren. Zo poot hij 
in het Italiaanse paviljoen eerst Byars’ The Oracle of Delfi?? 
neer, een imposante, vergulde urne, onmiddellijk gevolgd door 
Katharina Fritsch' reuzengrote Rattenkoning. In zijn catalogus
bijdrage interpreteert hij Fritsch’ cirkel van acht met hun 
staarten aan elkaar verknoopte ratten als de ‘materialisatie van 
de ander’. Elders combineert hij het schilderij Marienerschei- 
nung van Sigmar Polke met, een trapje lager, een koldereske 
groep gipssculpturen op een tafelblad van Wang Du. Zijn 
Marché aux puces, mise en vente d’informations d’occasion 
recycleert krantenfoto’s van bekende en minder bekende 
personaliteiten. Fragmentair, zonder context, met overdreven 
expressie in het gelaat staan daar onder meer Arafat, Monica 
Lewinsky, een geil hoertje tegen een papzak op hetzelfde 
goedkope schavot. Vermelden we in dit paviljoen voorts een 
intelligente gezamenlijke filmvertoning van de Fransen Philippe 
Parreno, Pierre Huyghe en Dominique Gonzalez-Foerster, een 
zaal popjes van Louise Bourgeois en een micro-infrastructuur 
van Sarah Sze.
De Corderia omvat gelijkaardige accrochages: links versnip
pert of bewaart een robot familiefoto’s van het publiek (een 
barslecht werk van Max Dean), terwijl rechts Jimmy Durhams 
gestenigde Saint-Frigo staat opgesteld. De bijbehorende video 
toont de onverschillige executie van de koelkast - een white 
cube natuurlijk - door Durham én hoe deze act door cameralui 
werd vastgelegd. Links en rechts zijn er nog een paar hoogte
punten, maar vooral veel werk dat deze 300 meter lange 
nevenschikking moeilijk doorstaat. De presentatie van de 
werken volgens thematische invalshoek (‘menselijke erva
ring’, ‘stedelijke omgeving’, ‘techniek’) verhelpt de congestie 
niet. Men kan er onder meer de video Poke in the eye/nose/ear 
van Bruce Nauman zien, foto’s van stedelijke weefsels van 
Balthasar Burkhard en architectuurschetsen voor musea van 
Christos Papoulias. Naast deze overdekte boulevard is ook de 
militaire marinebasis voor de tentoonstelling vrijgemaakt. Nog 
meer kunst! Zoals een vijftigtrommelsmeubel van Chen Zhen, 
aanplakborden met duizenden krantenartikels van Thomas 
Hirschhom, een samenwerkingsverband van Jason Rhoades 
met Paul McCarthy,...
De Biennale van Venetië loopt nog tot 7 november in de 
Giardini en de Corderia van het Arsenaal in Venetië. Informatie 
bekomt men via La Biennale di Venezia, Ca’ Giustinian, San 
Marco, 30124 Venezia (041/521.88.61). Andere nationale ten
toonstellingen in de stad zijn er ditmaal nauwelijks, tenzij het 
Vlaamse Trattenendosi, een selectie door Jan Hoet uit de 
aankopen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze loopt tot 7 ok
tober in de oude graanschuren (antichi granai) van het eiland 
Zitelle. Tenslotte ook de symptomatische verkoopstentoon- 
stellingen Basquiat in Venice en Claes Oldenburg & Coosje 
van Bruggen op het San Marcoplein. (E.W.)

Architectuur

AIR-ZUIDWAARTS,WAARHETLANDSCHAPBEGINT. 
AIR-Zuidwaarts is inmiddels de zesde manifestatie van de 
stichting AIR (Architecture International Rotterdam). Ook nu 
weer is ontwerpers gevraagd na te denken over een actueel 
stedenbouwkundig en architectonisch vraagstuk in of rond 
Rotterdam om zodoende het publieke debat op gang te bren
gen. Dit keer staat de Hoeksche Waard centraal, een landelijk 
gebied ten zuiden van Rotterdam, dat in de ogen van bedrijven 

en bestuurders een verleidelijke overvloed aan bouwterrein 
heeft te bieden. De verstedelijking van het landschap lijkt 
slechts een kwestie van tijd en de vraag van AIR is of dit nu 
voorkomen moet worden of niet. Een uiterst actuele vraag, 
want in de vakbladen woedt het debat over het verstedelijkte 
landschap — een contradictio in terminis — volop. Dezelfde 
tegenstrijdigheid is te bespeuren in het publieke debat. De 
Nederlander koestert de natuur, zolang het maar niet ten koste 
gaat van zijn auto, huis en malse varkenskarbonade. Elke 
slimme politicus vermijdt het debat over de ruimte en de 
publieke gelden die deze liefhebberijen opslokken. Tegelijker- 
tijd telt Natuurmonumenten, een vereniging die natuurgebie
den beschermt dan wel inricht op aangekochte stukken land, 
meer leden dan ooit. Deze dubbelheid is bij de helft van de acht 
in het Nederlands Architectuurinstituut tentoongestelde ont
werpen het belangrijkste thema. Gezocht is naar een samen
gaan van verstedelijking met behoud van het landschappelijke 
karakter van de Hoeksche Waard. Bindels/Gietema/Klok/ 
Hartzema beschouwen hiertoe de oprichting van een 
ontwikkelingsmaatschappij voor de hele Delta, die alle ver
schillende belangen tegen elkaar kan af wegen, als een noodza
kelijke voorwaarde. Frits Palmboom en Jaap van der Bout 
hebben met een gedetailleerd ontwerp een voorschot genomen 
op de meest waarschijnlijke toekomst, waar ‘van alles wat’ 
(wegen, bedrijfsterreinen, wonen, natuur) zijn beslag legt op de 
Hoeksche Waard. Tekenend voor hun realisme is dat zij als 
enige bureau plaats hebben ingeruimd voor de grootschalige 
landbouw. Erg spannend is hun 'landschapslasagna' niet, maar 
in ieder geval is de complexiteit van de opgave serieus geno
men. François Roche steekt zijn kop er letterlijk voor in het 
zand door domweg te stellen dat de gespannen verhouding 
tussen stad en land niet meer bestaat in het tijdperk van internet. 
Afstanden en mobiliteit zouden betekenisloos zijn geworden. 
We moeten daarom niet meer denken in concentraties en 
leegtes, maar woningen gelijkmatig durven te spreiden. Roche 
heeft het vlakke land geplooid en onder de sinusgolven van klei 
appartementen gestopt. Voor wie zijn uitgangspunten conse
quent doordenkt een claustrofobische ervaring, want we mo
gen immers alleen werken, ontspannen en onze boodschappen 
doen via de elektronische snelweg. Bij Stefano Boeri wordt er 
nog gewoon over de dijken gereden. Zijn lijnenstad is even 
ingenieus als esthetisch. Aan elf stukken dijk van enkele 
kilometers wordt de verstedelijking geconcentreerd, waarbij 
elk dijkvak zijn eigen functie krijgt, variërend van wonen-met- 
glastuinbouw tot kantoren-aan-huis. De andere vier bureaus 
hebben een expliciete keuze gemaakt. Jörg Dettmar/Harald 
Fritz/Ulrike Beuter benoemen de Hoeksche Waard tot de tuin 
van Rotterdam, een tuin die natuur, voedsel en recreatie voor de 
stadsbewoner moet bieden. Peter Calthrope, Dirk Sijmons/ 
Yttje Feddes en Marieke Timmermans willen de Hoeksche 
Waard juist verdedigen tegen de stad en hebben een gevarieerd 
natuurlandschap ontworpen, met ecologische landbouw, 
wetlands en een overtuigend enthousiast door Sijmons aange- 
prezen agro-raffinaderij.
Geen van de bezoekers zal het waarschijnlijk volhouden de 
acht plannen te bestuderen. De toelichtingen van de ontwer
pers door de plafondmicrofoons zijn alleen te verstaan als de 
zaal leeg is, het beeldmateriaal is slecht zichtbaar doordat de 
presentatiewand een knik maakt en voor niet-ingewijden 
vaak onbegrijpelijk. Onnavolgbaar is ook een item als 
‘observatorium’, een verzameling derderangs introspectieve 
teksten over plek en identiteit, opgetekend in een observa
tiepost in de Hoeksche Waard. Het komt misschien door dit 
soort artistiekerige vrijblijvendheid, dat de goede bedoelin
gen van AIR je langzaam gaan tegenstaan. De talloze foto’s 
van en interviews met de ‘gewone man en vrouw’ van de 
Hoeksche Waard lijken steeds meer een studie te zijn van 
een exotische (want: gelovige, boerse, dorpse, eenvoudige) 
soort, in plaats van deel uit te maken van een discussie 
tussen gelijkwaardigen. De titel spreekt ineens boekdelen 
over het perspectief van de organisatoren: daar waar het 
landschap begint.
AIR-Zuidwaarts/Waar het landschap begint, tot 8 augustus in 
de grote zaal van het Nederlands Architectuurinstituut, Museum
park 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

IBA EMSCHERPARK. Tachtig kilometer lang en twintig 
kilometer breed is het gebied rond de rivier de Emscher. Meer 
dan honderd projecten moeten dit gigantische in onbruik 
geraakte Duitse industrielandschap in Nordrhein Westfalen 
nieuw leven inblazen. De herbestemming van het zogenaamde 
Ruhrgebied is een illustratie bij uitstek van de omslag die de 
westerse economie op dit moment maakt. De cokesfabrieken, 
hoogovens, gasreservoirs en mijnen worden opgeknapt en 
ingezet voor de toerisme- en cultuurindustrie: ze zijn 
tentoonstellingsruimte, theater, bioscoop of restaurant gewor
den. Aan de buitenkant van het Nederlands Architectuur
instituut zijn op billboards van tien bij tien meter enkele 
topstukken daarvan tentoongesteld. Erg veel informatie bieden 
deze mooie platen nog niet. Is de herstructurering bijvoorbeeld 
rendabel? Komt er voldoende publiek op af? Is de enorme 
werkloosheid in het gebied door de investeringen afgenomen? 
V oor antwoord op deze vragen moetje naar een symposium dat 
deze zomer georganiseerd wordt door het NAi, waarbij de 
problematiek van Emscherpark samen met die van de Hoeksche 
Waard, onderwerp van de manifestatie AIR-Zuidwaarts, aan 
de orde wordt gesteld. Deze combinatie bevreemdt, want het 
NAi mag wel spreken van een gemeenschappelijke thematiek 
(nadenken over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de 
herinrichting van een gebied), maar de overeenkomst tussen 
een landschap van bieten- en aardappelteelt en Duitslands 
grootste zware industriegebied is ook alleen een overeenkomst 
als je de opgave zo vaag en ruim definieert. Rest de mogelijk
heid gebruik te maken van de excursies die georganiseerd 
worden door het NAi naar Emscherpark, en Duitslands meest 
recente Wirtschaftswunder met eigen ogen te aanschouwen. 
De buitententoonstelling IBA Emscherpark 1999 is te zien tot 
8 augustus. Voor informatie over het symposium en de excur
sies: Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

Beeld/Scherm 

3-D. Het filmmuseum te Antwerpen toont tussen 25 en 28 au
gustus een elftal films in 3-D. Daaronder: Hitchcocks Dial M 
for Murder, André de Toths House of Wax, Andy Warhols 
Frankenstein van Paul Morrissey, en een aantal science
fictionfilms. De interesse voor diepte-effect vergrotende pro
cédés zoals 3-D en breedschermformaten is een constante in de 
filmgeschiedenis. Als een van de strategieën die Hollywood 
tijdens de vroege jaren ’ 50 tegen de erg reële bedreiging van het 
kleine, monochrome televisiescherm ontplooide, is 
driedimensionaliteit slechts een rage van korstondige duur 
gebleken. Toch probeerde men regelmatig het procédé te 
reanimeren. Het valt daarbij op dat in het betoog dat 3D aan de 
man moet brengen bijna altijd op twee paarden wordt gewed. 
Het procédé wordt beschreven als terzelfder tijd realistischer 
dan het vlakke scherm én spectaculairder. In werkelijkheid is 
het effect eerder dat van een papieren theater met vlakke 
figuren in verschillende plans (zoals in de stereofotografie) dan 
dat van een echte onderdompeling in een omgevingsdiepte. Het 
is waarschijnlijk in de eerste plaats die artificialiteit die de 
aantrekkingskracht van het systeem uitmaakt. Dat ziet men ook 
aan de filmgenres waarvoor 3D het meest werd gebruikt. Maar 
is het niet treffend dat wat enerzijds geprezen wordt als 
toegevoegde werkelijkheidswaarde anderzijds bij uitstek een 
gimmick is?
Filmmuseum Antwerpen, Meir50, 2000 Antwerpen (03/ 
233.85.71). (P.R.)

Publicaties

PHOTOWORK(S) IN PROGRESS II/CONSTRUC- 
TING IDENTITY. Na Rineke Dijkstra, Paul Seawright en 
Wendy Ewald (Photowork(s) in Progress, 1997), is in de 
tweede publicatie van Photowork(s) in Progress het werk te 
zien van de fotografen Korrie Besems, Joachim Schmid en het 
duo Wout Berger/Noor Damen. Net als hun voorgangers
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werden zij gevraagd om hun visie te geven op het onderwerp 
‘identiteit’. Het heeft een prachtig geschakeerd beeld opgele
verd. Dit beeld wordt nog diverser, zoal niet verhevigd door de 
begeleidende essays, die het boek aan diepte en betekenis doen 
winnen ten opzichte van de gelijknamige tentoonstelling, 
afgelopen voorjaar in het Nederlands Foto Instituut in Rotter
dam.
Als er één gedeelde opvatting is in de ondernomen zoektochten 
naar het wezen van identiteit, dan is het wel dat identiteit niet 
gezocht moet worden in het bijzondere, in opvallende extremen. 
Het lijkt wel of alle fotografen deze keuze te makkelijk en voor 
de hand liggend vinden. Identiteit wordt pas spannend als ze zo 
normaal is, datje het karakteristieke ervan bijna niet als zodanig 
herkent. En als ze dan eenmaal voor de lens komt, dan nog 
betracht de fotograaf de grootst mogelijke terughoudendheid. 
Op de tentoonstelling kon deze bescheidenheid irriteren. We 
willen als bezoeker verleid worden door verrassende beelden, 
die we zelf met onze compacte Nikons niet zouden kunnen 
maken. Wat moeten we met Joachim Schmidt, die niet eens zelf 
fotografeert, maar een selectie maakte uit bestaande beelden uit 
de media, die hij, vanuit zijn positie als buitenlander, als 
specifieke Nederlandse cultuurverschijnselen ervaart? Wat 
moeten we met de vrienden-, ouders- en vakantiekiekjes van 
Berger en Damen? We kennen die personen niet eens. En wat 
moeten we met Besems foto’s van de nieuwe buitenwijken die 
we wel kunnen dromen omdat heel Nederland ermee vol staat? 
Het antwoord komt van Hans Aarsman, in zijn puntgave essay 
bij het werk van Berger en Damen: “We zijn zeker te gewoon.” 
De fotograaf noch zijn onderwerp verheffen zich boven de 
alledaagse wereld om ons heen. “In de musea staat iedereen 
zich te vergapen aan de werelden die Goldin, Billingham en 
Araki hebben vastgelegd. Daar wordt geleefd. Zelf zouden we 
het geen seconde uithouden temidden van de vetvlekken, de 
blauwe plekken en de katers. Maar foto’s zijn het wel. Kan het 
echt niet zonder drama?” vraagt Aarsman zich af. Neemt 
Aarsman het impliciet op voor de leegte van verwezenlijkte 
idealen, Janny Rodermond zoekt in haar essay over Besems 
foto’s van de buitenwijken het drama toch weer op. De post
moderne architectuur wordt van alles beschuldigd: valse ro
mantiek, traditionalisme, banaliteit. Waar het haar natuurlijk 
werkelijk om te doen is, is het gebrek aan engagement van onze 
moderne welvaartsmaatschappij en de zelfgenoegzaamheid 
van de heersende middenklasse. De vraag die mijns inziens 
door Rodermond niet beantwoord wordt, is of we daarom ook 
de beeldmiddelen waar de middenklasse zich van bedient, 
moeten veroordelen.
In het gelijkschakelen van politiek, esthetiek en ethiek vindt 
Rodermond in ieder geval een medestander in Paul Gilroy, die 
het slotessay van het boek verzorgde. Ik heb overigens mijn 
toevlucht gezocht tot de samenvatting ervan, na enkele ver
geefse pogingen me door zijn jargongeile tekst heen te bijten 
- ‘complex’ en ‘geconcentreerd’, noemt de samenvatter het 
vriendelijker. Ook Gilroy waarschuwt tegen de overmatige 
belangstelling voor identiteit, die volgens hem voortkomt uit 
angst voor de multiculturele samenleving. Immigranten en 
autochtonen gunnen elkaar schijnbaar de ruimte ieder zijn 
eigen historische en etnische ‘roots’ trouw te blijven, maar 
reduceren elkaar daardoor tot eendimensionale karikaturen. 
Gilroy bepleit een meer kosmopolitische, toekomstgerichte 
identiteit Heel nobel, maar, lijkt mij, wel een zeer intellectueel- 
correct standpunt, omdat het in hoge mate een beroep doet op 
het kunnen bevatten van meerduidigheid. Zo roert Photowork(s) 
in Progress II talloze vraagstukken aan: over de identiteit van 
onze samenleving, van de fotograaf, van onszelf en de beelden 
om ons heen. En dat was nu juist de bedoeling.
Photowork(s) in progress II/Constructing Identity, samenge
steld door Linda Roodenburg en uitgegeven in 1999bij Snoeck- 
Ducaju (Gent) en NFI, Witte de Withstraat 63,3012 BN Rot
terdam (010/213.20.11). (P.B.)

POINT D’IRONIE. Wordt in een totale oplage van 
100.000 exemplaren gratis verspreid in 45 landen via een 
select netwerk van galeries, tentoonstellingsruimten en alle 
agnès b.-boetieken. Point d’Ironie omschrijft zichzelf als een 
hybride periodiek van steeds acht pagina’ s op A3-formaat; iets

Korrie Besems

Nieuwe Publicaties

Het Fort, Kattenbroek, Amersfoort, 1998

tussen een krant en een poster. Dankzij de wettelijk verplichte 
vermelding van de verantwoordelijke uitgever tref je ergens in 
de marge de initiatiefnemers van dit ondertussen twee jaar oude 
blad aan: de Franse modeketen agnès b. zorgtvoor de financie
ring terwijl tentoonstellingsmaker Hans-Ulrich Obrist per edi
tie een kunstenaar of architect uitnodigt een nummer vol te 
gieten. Ondertussen verschenen reeds een twaalftal nummers 
waarvan de inhoud meestal solo verzorgd werden door onder 
meer Jonas Mekas, Gabriel Orozco, Christian Boltanski, 
Douglas Gordon en Hans-Peter Feldmann. Een fris idee, 
temeer daar geen enkele achtergrondinformatie opgenomen 
wordt; de gelukkige vinder bekijkt zelf maar of hij/zij er een 
boodschap aan heeft. Onlangs publiceerde fotograaf Martin 
Parr een uitschieter op A2-formaat, eenmaal opengevouwen. 
Gelijktijdig met zijn wereldwijd getoonde fotoreeks Common 
Sense plaatste hij op de ene kant een foto van zoetemijen in de 
vorm van varkenskopjes en op de andere kant welgeteld 
64 foto’s uit de reeks. Wie wil kan het nummer volgens de 
snijlijnen in even zoveel vakjes scheuren en de krant wordt een 
puzzle!
De titel Point d’Ironie wordt aangeduid als het gelijknamige 
leesteken - een omgekeerd vraagteken - dat eind 19de eeuw 
door de Franse schrijver Alcanter de Brahm uitgevonden werd. 
Hoewel je je niet kan abonneren op dit blad, je er geen 
publiciteit in kwijt kan en waarschijnlijk in het artistieke 
walhalla van Obrist geaccepteerd moet zijn om erin te verschij
nen, vermelden we hierbij het adres: Rue Dieu 17,75010 Paris 
(01.40.03.45.86). ironie@agnesb.fr (E.W.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Sven 
Lütticken, Peter Rotsaert, Lieven Van Den Abeele, Hilde Van 
Gelder, Pieter Van Reybrouck

■ Anarchitecture, tent, cat., De Appel, Amsterdam, 1999. 
ISBN 90-73501-43-1
■ Gabriele Basilico, Interrupted city, Actar, Barcelona, 1999.
ISBN 84-89698-53-8
• Marinus Boezem, catalogue raisonné, Edna van Duyn en 
Fransjozef Witteveen, Uitgeverij Thoth, Bussum, 1999.
ISBN 90-6868-222-9
■ Merijn Bolink, met teksten van Jeroen Boomgaard en Sven 
Lütticken, in de reeks blew Dutch Sculptors, New Sculpture 
Museum Foundation, Rijssen, 1999.
ISBN 90-803658-4-x
■ Nicolas Bourriaud, Formes de vie, l’art moderne et 
l’invention de soi, Editions Denoël, Paris, 1999.
ISBN 2-207-24823-2
• Jan Ceuleers, René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette- 
Brussel, ingeleid door David Sylvester, Pandora, 1999.
ISBN 90-5325-110-3
B Reading the contemporary’, African art from theory to the 
marketplace, red. Olu Oguibe en Okwui Enwezor, inIVA 
Publications, London, 1999.
ISBN 1-899846-21-2
■ Wim Delvoye, Atlas, Jean-François Taddei en Lieven Van 
denAbeele,FracPaysdelaLoire-MichelBaverey,Nantes, 1999. 
ISBN 2-912688-07-8
■ Jeroen de Rijke & Willem de Rooij, After the hunt, Lukas & 
Sternberg, New York, 1999.
ISBN0-9671802-01
• Hilde Heynen, Architecture and modernity, a critique, 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 1999.
ISBN 0-262-08264-0
■ Inside out, new Chinese art, tent, cat, San Francisco Museum 
of Modem Art, San Francisco, 1999.
ISBN 0-520-21748-9
■ Job Koelewijn, met teksten van Carel Blotkamp en Sjoukje 
van der Meulen, in de reeks New Dutch Sculptors, New 
Sculpture Museum Foundation, Rijssen, 1999.
ISBN 90-803658-5-8
■ Chris Marker, Immemory, CD-Rom, Editions du Centre 
Pompidou, Parijs. 1998.
ISBN 2-85850-947-6
■ Boris Mikhailov, Case history,Scalo Verlag, Zürich, 1999. 
ISBN 3-908247-09-8
■ Tracey Moffatt, tent, cat.. Centre national de laphotographie. 
Parijs, 1999.
ISBN 2-86754-120-4
■ Premises, invested spaces in visual arts, architecture and 
design from France, 1958-1998, Guggenheim Museum, New 
York, 1998.
ISBN 0-89207-214-8
■ RichardSerra, Sculpture1985-1998, tent cat. met bijdragen 
van Hal Foster en David Sylvester, Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles, 1998.
ISBN 10-914357-63-8
■ JimShaw, Everything must go 1974-1999, tent cat., Casino 
Luxembourg - MAMCO, Luxembourg - Genève, 1999.
ISBN 2-919893-23-8
Il Territorial investigations (including the Smooth Space 
Project), red. Annette W. Balkema en Henk Slager, Lier en 
Boog series of philosophy of art and art theory, vol. 14, 
Editions Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1999.
ISBN 90-420-0606-4
■ Rick van der Ploeg, Cultuur als confrontatie, Ministerie 
van OCW, SDU, Utrecht, 1999.
ISBN 90-34636879
■ Uri Tzaig, User guide, text, quotes, references & images, 
tent, cat., Migros Museum fürGegenwartskunst, Zürich, 1999. 
ISBN 3-907064-08-9
• The wandering Jew, the wondering Christian, red. Felix 
Villanuevaen Joseph Semah, University Leiden - LAK Gallery, 
Leiden, 1998.
ISBN 90-9012574-4
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat 32 -1060 Brussel £02/537.22.02 - wo-za 13-19u
“The most wanted man” - Jacques Charlier [tot 4/9]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel £02/534.66.11 - do-za 10-18u30
Orlan, Oleg Kulik [tot 17/7]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel £02/226.12.11 - di-zo ll-18u vr ll-21u
‘Gérard Malanga, objectif pop” [tot 12/9]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne £071/43.58.10 - 
di-zo 10-18u
“Apropos dechâsses, demarches, de processions et autres grands tours”- Sophie 
Deneumostier, Charles Henneghien, Hélène Martiat, Véronique Vercheval [tot 
1/8]
“Réçif’-FrançoisHers/Traces”-Wilmès&Mascaux/’RaphaëldeSelysLongchamps 
(1841-1911), un photographe amateur au XIXième siècle” [tot 5/9]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze <£09/381.96.70- ma wo-vr 14-17u30 zo-zo 
10-12u 14-17u
Jan Saverys - schilderijen [tot 29/8]

Deurle

Genk

■ Flanders A rts & Crafts Centre
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk £089/84.52.23 - ma-vr 9-17u za-zo 14-19u 
“Ondergrondsen bovenarms, mijn-verleden”-FransMasereel,Johnny Harsch,Kees 
Barten, André Bertels, Guy Bleus, Wout Vercammen... [tot 31/7]

Gent

■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent £09/221.17.03 ■ di-zo 10-18u
“De opening” [tot 5/12]
■ Ruimte voor Aanvallen van het Uiterste '
Haringsteeg 5 -9000 Gent £09/233.43.09
“Operatie Eenoog” - experimentele cinema, installaties, video [tot 4/12]
■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent £-di-zo 10-17u 
“Locaties” - Wim Riemens - fotografie [tot 22/8]

Hasselt

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt £011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 14-17u 
“In debanvande ring, een stadsproject”-JanFabre,Thomas Schütte, ChenZen, Kenji 
Janobe, Peter Hutchinson, Koen Van Mechelen... [tot 12/9]
■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500Hasselt £011/22.53.21 - di-vr 12-18u za I4-17u
Jenny Watson, Ivan Popovic [tot 24/7]

■ Oud Politiecommissariaat
Kan. Colimtstraat7-Aalst®053/73.28.11 -di-vr 10~12u 13-18uza-zo 14-18u 
“Fabrieksstad Aalst Ontspoord, een project met plaatsgebonden installaties” - 
Frederick Bell, Thomas Huyghe, Freya Maes, Valérie Mannaerts, Peter Morrens... 
[tot 12/9]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 - 9300Aalst ®053/73.28.11 - di-vr 10-12u 14-17u za-z014-17u 
“Fabrieksstad Aalst Louis Paul Boon 1912-1979” [tot 31/10]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst ®053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u 
“Fabrieksstad Aalst Louis Paul Boon 1912-1979” [tot 31/10]

Antwerpen

■ Museum Dhond t-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <£09/282.51.23 - di-za 13-17u zo ll-17u
Tony Cragg [tot 18/7] / “Vaste collectie” [25/7 tot 5/9]

Deume

■ Provinciaal Museum Sterckshof
Hoofivunderlei 160-2100Deume <£03/360.52.52 - di-zo 10-17u30 
“Zilver voor Sir Anthony” [tot 15/8]

Eeklo

Kortrijk

■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk £056/25.88.57 - ma do-vr 14u30- 
18u30
"Zomeraccrochage" [26/8 tot 5/9]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000Leuven <£016/23.84.27- ma-vr 10-16u30 za-zo 13-18u 
“Land in zicht” - Dimitri Magnin - schilderijen [tot 22/8]

■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen ®03/206.03.50 - di-w 10-17u
‘Na en naar Antoon Van Dyck, de romantische recuperatie in de 19de eeuw” [tot 31/ 
10]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen ©03/231.87.51 - zo-di 14-18u do 14-20u
‘Nostalgie de la lumière” - Raija Malka - schilderijen [tot 29/8]
■ Koningin Fabiolazaal Provinciaal Veiligheidsinstituut
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen ©03/202.46.27 - dagelijks ll-18u
“Een vorstelijk imago, het beeld van de heerser sedert Antoon Van Dyck’ [tot 17/10]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen ©03/238.78.09 - di-zx> 10-17u
“Antoon Van Dyck (1599-1941)” [tot 15/8]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32-2000Antwerpen ®03/23859.60 - di-zo 10-17u
“Henry Moore (1898-1986)” - tekeningen [tot 12/9]
‘Nursing care, in melancholy stupor" - Annemie Van Kerkhoven [tot 12/9]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen • 096/20.68.23 - do-zo 14-18u
“Zomerfestival van de keramiek” [tot 25/7]
“Zomerfestival van de keramiek” [7 tot 29/8]
■ N.I.C.C.
Pourbusstruat 5 - 2000Antwerpen (D03/216.08.71 - wo-z/t 14-18u
“Trouble spot Painting” [tot 22/8]
■ Jacob Jordaens Art Center
Reyndersstraat 6 - 2000Antwerpen (£)03/201.00. II - di-zo ll-18u
‘Internationale zomertentoonstelling” - Sanches Flores, Zoli Carlo, Rabarama, 
Guitart Francesco, Niels Maasen, Priya Nirit Chen/”Beeldhouwkunst uit Zim
babwe” [tot 22/8]
■ Elzenveld
St-Jorispoortstraat27bis - 2000Antwerpen ^03/223.56.10 - do-za 12u30-17u30
Folon [tot 18/7]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen <£03/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Enku 1632-1695, tijdloze beelden uit 17de eeuws Japan” [tot 29/8]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen <£03/233.02.94 - di-zo 10-16u45
“Antoon Van Dyck, een begenadigd prentkunstenaar" [tot 22/8]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen <£03/242.93.00 - di-zo 10-17u
“Laboratorium” [tot 3/10]
■ Rubenshuis
Wapper 9-11 - 2000Antwerpen <£03/232.47.47 - di-zo 10-16u45
“Antoon Van Dyck, inspirerende landschapstekeningen” [tot 22/8]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen <£03/216.30.28 - do-za 14-18u
Philip Aguirre Y Otegui [tot 17/7]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen <£03/827.15.34 - di-zo 10-20u 
“Henry Moore (1898-1986)” [tot 15/8]

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900 Eeklo <£09/378.35.89 - vr-zo 14-19u
“Vorm en kleur” [tot 12/9 (gesl. 12/7 tot 12/8)]

Ettelgem-Oudenburg

■ Romaanse kerk Ettelgem
Ettelgem-Oudenburg <£ info 050/35.55.46 - dagelijks 15-19u 
“Tussen nu en late/’ - Robert Vollekindt [tot 1/8]

■ Cultureel Centrum de Werft
Werft32 - 2440Geel <£014/57.08.66-ma 13u30-16u30di 9-12u3013u30-18u wo- 
vr 9-12u3013u30-16u30 za 10u30-12u
Kris Vanhemelrijck [2/8 tôt 25/10]

Kunst
In Huis
kennen

is kunst
in huis
hebben

Lokeren

HI Park ter Beuken
Gmendreef 8-9160 Lokeren <£09/340.50.59 - dagelijks 9-21u
‘Nieuwe entiteiten 1" - Bart Decq [tot 3/10]
■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 ■ 9160 Lokeren <£09/348.28.05 - ma-vr 10-12u 14-17u
“De derde wereld” - Jan Huet - fotografie [tot 9/9]

Mechelen

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbrvedersgang 5 - 2800 Mechelen £015/29.40.00 - di-zo 10-18u 
“Retrospectieve Pol Mara (1920-1998)” [tot 29/8]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <£014/31.74.35 - di-zo 14-18u
“Léon Spilliaert (1881-1946)” - grafiek [tot 15/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz £064/21.21.93 - di-zo 10-18u
‘Explorer l’Egypte et la Nubie au début du XIXe siècle” [tôt 12/9]
“AIR neuf à Mariemont, livres d’artistes et reliures de création” [tôt 19/9]

Namur

■ Musée Félicien Rops
Rue Fumai 12 - 5000 Namur £081/22.01.10 - di-za 10-18u
“Autour des Epaves de Charles Baudelaire, les éditions de Poulet-Malassis illustrées
par Rops” [tot 30/8]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke £058/51.47.57- vr-zo 14-18u 
Claudi Gielczynski, Maurice Brams - schilderijen, sculpturen [tot 8/8] 
Taf Wallet - schilderijen/'Sculpturen collectief’ [15/8 tot 26/9]

Oostende

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2E-2820Bonheiden <£015/52.00.12 - vr-za I4-19u zo 14-17u
Karen Birnholz, Geert Nijs, Ron Van De Wyver [tot 1/8]

Brussel
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■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat 46 -1000Brussel <£02/514.10.10 - do-za 12-18u30
“Purple Boutique & Ctrfé” [tot 31/7]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000 Brussel <£02/279.64.34 - di-zo ll-I8u
Bram Bogart [16/7 tot 23/8]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10-1000Brussel <£02/507.84.66 - di-zo 10-18u
“Panoramique, fotografische werken en film, 1962-1999” - Michael Snow [tot 5/9]
“Andy Warhol: a factory" [tot 19/9]
■ Petra Bungert Projects
O.L.V. Van Vaakstraat2 -1000Brussel <£02/502.69.12 - do-za 14-18u
Andreas Karl Schulze, John Beech, Tilman - installatie, sculpturen [tot 24/7]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel <£02/50832.11 -di-zo 10-12u 13-17u
“Legaat mevrouw Germaine Kieckens" - Max Ernst, Serge Poliakoff, Gustave De
Smet, Enrico Baj... [tot 11/7]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielsiaan 35 -1040 Brussel <£02/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Amici miei” - R. Boero, S. Chia, E Cucchi, Karpüseeler, F. Plessi, T. Wesselman,
W. Sweetlove... [tot -/9]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel <£02/538.08.18 - di-za 14-19u
‘New English photograph/’ - curator Tim Dawson - Sarah Dobal, Sophy, Rickett, 
Hannah Starskey, Christopher Stewart [tot 17/7]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel <£02/646.63.30-di-za 12-18u

3 4 Barry Flanagan [tot 4/9 (gesloten 1 tot 17/8)]

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.

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende £059/50.81.18- di-zo 10-18u
“Retrospectieve Serge Vandercam"/‛Tussen stompzinnigheid en waanzin” - Charif
Benhelima - fotografie [tot 18/7]
“Retrospectieve Evelyne Axell" [7/8 tot 26/9]
“Associaties” - Camiel Van Breedam [7/8 tot 14/11]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende £059/80.53.35- ma wo-zo 10-12u 14-17u
“Jams Ensor" [tot 31/8]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaeienstraat 71 - 2890 Sint-Amands <£052/33.08.05 - za-zo 12-19u 
“Emile Verhaeren en Europa” [tot 31/10]

Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot £080/86.42.94 • vr-zo 14-19u 
“Mémoire des lieux” - Jean-Pierre Ransonnet - schilderijen [tot 5/9]

Tervuren

KUNSTIIHUS
Wij WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info: 02/247 97 10. U vraagt naar Inge.

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren £02/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo 10-18u 
“Magisch Marokko, landelijke culturen in Marokko, de Berbers” [tot 5/12]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <£014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u 
“Because it is there” - Kate Blacker, Glen Baxter, Thibaud Begin, Jonathan Davis/ 
’’Belgen in de Himalaya” - fotografie [tot 5/9]



Zoersel Köln Münsterland

■ Kasteel-Gemeentehuis van Zoersel
Kasteeldreef55 - 2980Zoersel
“Kunst in Zoersel ’99" [tot 12/9]
■ Tweede Natuur
Paardenmarkt 26 - 2980 Zoersel 503/384.21.92 ■ do-w 13-17u
“Natuur, kunst, architectuur, landschap, fotografie 1999” /’Zintuiglijke wandeling”
[tot 12/9]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980Zonnebeke 5051/77.04.41 - wo+za 14-18u w 10-12u 14-18u
“Hong Kong delirious” - Luc Berghe [tôt 29/8]

Duitsland

Aachen 

■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudolfstrasse 56-58 - 52070Aachen <50241/5032.55 - di-w 14-18u wo 14-20u
Tanja Bogo, Simone Eberli [25/7 tot 5/9]

Berlin

■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhöferstrafle 13 -10785 Berlin 5030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Was nützt es, Design vom Bauhaus bis heute” [tot 1/8]
‘Max Peiffer Watenphul, ein Maler fotografiert Italien 1931-’34" [tot 29/8] 
“lm Brennpunkt der Moderne, Mies van der Rohes Haus Tugendhat” [10/8 tot 10/10] 
li Akademie der Kinste
Hanseatenweg 10-10557Berlin-1iergarten5030/39.07.64)-mal3-19udi-wl0-19u 
“Durch den Eisemen Vorhang, Theater im geteilten Deutschland, 1945-1990" [tot 1/8] 
Bernhard Leitner [tot 26/9]
“Ungarische Kunst der neunziger Jahre”/”Baustelle: Ungar, neuere ungarische 
Architektur" [29/8 tot 17/10]

■ Museum Ludwig
BisChqfsgartenstrqPe 1 - 50667Köln 50221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
w-w ll-18u
“Serien und Konzepte, aus der Sammlung Ludwig” [tot 25/7]
“Handarbeiten” - C.O. Paeffgen/'Die abwesenden Bilder" - Endre Tot [tot 1/8] 
“UnterSchienenschweben,Photographien vom Bau der Schwebebahn in Wuppertal 
vor einhundert Jahren” [tot 5/9]
■ Schnütgen-Museum
Cacilienstrasse 29 - 50667 Köln 50221/221.36.20 - di-vr 10u-16u w-w llu-16u
‘L’Oro di Siena” [tot 15/8]
■ Kttlnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln 50221/21.70.21 - di-w U-17u
“Bilfou Biga& Dan Affen toten” - Britta Wandaogo - film/’Der Traum vom grossen 
roten Fleck” - Dorothee Golz [tot 8/8]
■ Erzbischofliches Diözesanmuseum
Roncalliplatz2 - 50667Köln 50221/257.76.72 - vr-wo 10u-17u
“Triptych” - Joseph Manoni [tot 19/9]
■ Galerie Ulrich Fiedler
Lindenstrasse 19-50674Köln50221/923.0800-di-vrllu-13ul4ul8uwllu-14u
“Snowball 2” - Manon de Boer, Dirk Braeckman, Montserrat Soto, Bernard Volta 
[27/8 tot 28/10]
■ Museum für Ostasiatische Kunst
Universitütsstrasse 100 - 50674 Köln 594.05.18-0
"Pinselspuren, Meisterwerke chinesische und japanischer Schriftkunst aus der
Sammlung Heinz Götze" [tot 1/8]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hof1 - 50676 Köln 50221/221.23.35
“At the end of the century, 100 Jahr gebaute Vision” [tot 3/10]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35 - 47798 Krefeld 502151/77.00.44 - di-w ll-17u
“Onder den Oranje boom, Niederlandische Kunst und Kultur im 17. und 18.
Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen" [tot 18/7]

München

■ Skulptur-Biennale ini Münsterland 1999

Ascheberg-Herbem ■ Lüdinghausen ■ Nordkirchen - 50251/590.71.68 
“Skulptur-Biennale im Münsterland 1999” [tot 27/9]

Nürnberg 

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strape 32 - 90402 Nürnberg 50911/231.24.03 - di-w 10-17u wo 10-20u 
“Ein Schnitt entlang der Zeif * - Gustav Metzger [tot 12/9]

Stuttgart 

■ Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schhaplalz - 70173Stuttgart <50711/2233.70-di-to ll-18uwo ll-20u
Harald Fuchs/Derfremde Garten, Jahresausstellung der Kiinstlennitgliedef ’ [tot 22/8]

Ulm

■ Ulmer Museum
Marktplatz 9 - 89073 Ulm 50731/161.43.00 - di-w ll-17udo ll-20u
“Laudanum” - Tracey Moffatt [tot 18/7]
"Schwarzweiss im Goldenen Zeitalter, Niederiândischer Druckgtaphik des 16. und
17. Jahrhunderts, Sammlung Christoph Müller” [tot 29/8]
"Paarweise" - Johannes Hüppi [25/7 tot 12/9]
■ Stadthaus Ulm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm 50731/161.77.40 - ma-vr9-18u w-w ll-18u
Hubertus Reichert - schilderijen [18/7 tot 12/9]

Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am Rhein 507621/70.22.00- di-vr 14-18u za- 
wll-17u
“Automobiliteit, wat ons beweegt’ [tot 9/1]

Düsseldorf

■ Stiidtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz4 - 40213 Düsseldorf50211/899.62.40 - di-w ll-18u
“Heaven, an exhibition that will break your heart” - Sylvie Blocher, Jake & Dinos
Chapman, Mariko Mori, Jeff Koons, Jeffrey Shaw, Inez van
Lamsweerde... [30/7 tot 17/10]
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf50211/83.810- di-w 10-
18u vr 10-20u
“Jackson Pollock, Werke aus dem MoMA, New York, und
europaischen Sammlungen" [tot 3/10]
“Puppen Körper Automaten, Phantasmen der Moderne” [24/
7 tot 17/10]

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrafie 1 - 80538 München 5089/29.27.10- di-w 10-17u do 10-20u
Erwin Pfrang - schilderijen [tot 29/8] I “Retrospectieve Max Ernst’ [tot 14/9]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799München 5089/23.80.50 - di 10-20u wo-w 10-17u
“Fritz von Uhde, vom Realismus zum Impressionismus" [tot 19/9]

Frankrijk

Aries

■ Rencontres Internationales de la Photographie
Rond-point des Arènes 10 -13200Arles 504.90.96.76.06
“30es Rencontres Internationales de la Photographies; Les

-- modernités!” [tôt 15/8]

Dunkerque

Emden

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque 
503.28.63.63.13 - di-za 10-18u
“Entre excès et retrait” [tot 25/9]

______ _—
■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13-26721 Emden 5021/209.95-di 10-
20u wo-vr 10-17u w-W ll-17u
“Sammlung Henri Nannen mit Sonderprâsentation Max
Beckmann” [tot 12/9]

Grenoble

Essen

■ Zeche Zollverein Ausstellungen
Gelsenkirchener Strasse 181 -45309Essen 50201/30.30.11 
■ wo 15-18u do-vr 15-20u w-w ll-18u
"Vanitas, Norm - Struktur - Ornament” - Markus Lüpertz 
[tot 22/8]

-

■ CN.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 504.76.21.95.84 - di- 
w 12-19u
John Miller, Jim Isermann [tot 5/9]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre 
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 504.7828.07.66 - wo- 
ma 10u30-18u
"L'album de portraits d’Hippolyte Flandrin” [tot 29/8]

Esslingen 
_________________________________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und
Bahnwarterhaus
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 50711/35.12.24.61 - di
ll-20u wo-w ll-18u
Kirsten Mosher [tot 1/8]
Leni Hoffmann [15/8 tot 10/10]
“Thespacehereiseverywhere,artwitharchitecture” [15/8tot
10/10]

1 t-
Mouans-Sartoux

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 5069/29.98.82.20 - di-w 
10-19u wo-do 10-22u
“Gaste und Fremde: Goethes Italienische Reise" - Joseph
Kosuth - installatie [31/7 tot 12/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44- 60311 Frankfurt 5069/28.53.30- di do-vr 12-19u 
wo 12-20u za ll-19u w ll-I8u
Christian Hamm, Bemd Krauss, Jonathan Meese [ 16/7 tot 5/9] 
■ Portikus
Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main 5 069/ 
605.008.30- di-w ll-18u wo ll-20u 
“Prometheus” - Mark Wallinger [tot 1/8]
“Limited liability company” - Andreas Siekmann [7/8 tot 
19/9]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse10-60311 Franlfurt-am-Main 5069/212.304.47 
- di-w 10-17u wo 10-20u
“Change of Scene XVI” [tot 9/1]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main 5 069/ 
21.23.84.71 - di-w 10-17u wo 10-20u
“Die Architektur von HeinzBienefeld(1926-1995)” [tot 18/7] 
“Architektur im 2O.Jahrhundert: Griechenland" [31/7 tot 
17/10]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover <50511/32.45.94 - di-zp 
11-17UW011-21U
Marc Quinn [tot 22/8]

Heidelberg

■ Heidel berger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg <506221/18.40.86 
"Festung Europa” - Klaus Staeck [tot 8/8] 
Martin Disler - aquarellen [25/8 tot 12/9]

Hürth

■ Kunstverein Hürth im werk P2
Kalscheutener Strasse 19- 50354 Hürth 502233/942.09-224- 
wo-vr 17-19 zo ll-13u
“Plexus Solaris” - Costantino Ciervo - installaties [tot 30/7] 
"Autoskulpturen" - Wolf Vostell [29/8 tot 14/11]

ailes in Schriek en omgeving
infoplaats oude filmzaal naast de kerk op het kerkplein

27 augustus opening kunst-wandeling 19 u 30 tot 24 u 
Parochiezaal Schriek: debat

kunst en armoede/ veiling t.v.v.d. vierde wereld
28 augustus concert in de kerk 20 u 30

28/29 augustus 4/5 september 13 u - 19 u

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 Mouans-Sartoux 
504.93.75.71.50 -wo-mall-18u
Aurelie Nemours, Jean Tinguely [tot 31/10]

Nantes

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 - 44000 Nantes 
502.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
“Retrospectieve Paul Delaroche (1797-1856)” [tôt -/9]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
PlacedelaConcorde-75001 Paris 501.47.03.12.50-di 12- 
21u30 wo-vr 12-19u w-w 10-l9u
Richard Meier, Marie-Jo Lafontaine [ 13/7 tot 19/9] 
■ Musée des Arts Décoratifs, Palais du ILouivre
Rue de RivoU 107 - 75001 Paris 501.44.55.57.50- di-vr 11- 
18uw-wl0-18u
‘L’objet désorienté au Maroc” [tot -/9]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Foutvy 5-7 - 75004 Paris 501.44.78.75.00 - wo-w 
ll-20u
“Les plus beaux plans du monde"P'Us and them” - Helmut 
Newton&AliceSprings/’Rembrandf’-Charles Matton/Topor 
rit encore”/’Les écorchés" - Roberto Pellegrinuzzi [tôt 5/9] 
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006 Paris 501.43.26.91.90 - di-w 
10u-17u40
“Demeures” [tôt 17/10]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryerll-75008Paris501.53.76.12.32-wo-mal2-19u 
“The promise of photography, collection de la DG Bank” [tôt 
23/8]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue duPrésident Wilson 11 - 75116 Paris 501.53.67.40.00 
- di-vr 10u-l 7u30 w-w 10u-18u45
“La peinture après l’abstraction, 1955-1975" [tôt 19/9]
"Lacollection du Centre Georges Pompidou, un choix"[tot 19/9] 
“Remake of the Weekend (french)” - Pipilotti Rist/”Hôtel 
passager” - Martine Aballéa [tôt 19/9]

Poitiers

■ Entrepôt, Galerie du Confort Moderne
Rue du Faubourg du Pont Neuf 185 - 86012 Poitiers 
505.49.46.08.08- wo-w 14-19u
“Le grand mix,affiches lacérées 1997-’99"-JacquesVilleglé/ 
’’Apparitions concertées, création musicale 1999" - Pierre 
Henry [tôt 28/8]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 ■ 51100 Reims 503.26.05.7832 ■ di-w 14-18u
Philippe Mayaux [tôt 22/8]
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Rennes 

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E Zola 20- 35000Rennes ®02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u 
“Opium” - Tom Drahos [tôt 16/8]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse ■ 42000Saint-Etienne ©04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
"Antiform, arte povere, Supports/Surfaces, Mono-Ha" [tot 19/9]

Thiers 

■ Le Creux de l'Enfer
Vallée des Usines - 63300 Thiers <D04.73.80.26.56- ma wo-vr 10-12u 14-18u za-w 
14-19u
“La chambre à côté” - Jordi Colomer [tôt 5/9]

Valenciennes 

■ L’Aquarium
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes <503.27.2257.59- di-za 15-19u 
“Modi-operator” - Hermann Pitz [tôt 31/7]
Peter Downsbrough [tôt 3/10]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Doland 11 - 69100 Villeurbanne <504.7803.47.00 - wo-ma 13-19u 
"L’envers du décor, dimensions décoratives dans l’art du XXème siècle” [tôt 31/10]

Groot-Hertogdom-Luxemburg

Dudelange

■ Galerie Nei Liicht
Rue Dominique Lang - Dudelange 50352/51.61.21-292 - di-zo 14-18u 
“Focus on fire” [tot 30/8]

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240Luxembourg 50352/22.50.45 - wo-ma 10-18u
Elaine Sturtevant [17/7 tot 22/8]
“Faiseurs d’histoires” [17/7 tot 10/10]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh 50131/624.62.00 -ma-za 10-17uzo 14-17u
“Murray Johnston’s landscapes"/"Political contemporaries” [tot 5/9]
“O Caledonia!, Sir Walter Scott and the creation of Scotland” [tot 17/10]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 50131/332.22.66 - ma-za 10-17uzo 14-17u
“Mastery and elegance, French drawings from the collection of Jeffrey E Horvitz” 
[tot 5/9]
“The tiger and the thistle, Tipu Sultan and the Scots in India, 1760-1800” [29/7 tot 3/ 
10]
■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH43DR Edinburgh 50131/624.62.00- ma-za 10-17uzo 14-17u
“John Coplans, a self portrait 1984-1999” [tot 25/7]
“Joseph Beuys, multiples” [tot 19/9]
Gary Hume - schilderijen [11/8 tot 17/10]
“Designs of desire, architectural and ornament prints and drawings, 1500-1850” [25/
8 tot 7/11]

Halifax

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax 50845/309.89.89
“A village and its surroundings” - Vittorio Messina - installatie [tot 30/8]

London

■ Whitechapel Art Gallery
Whitechapel High Street 80-El 7QX London 50171/522.78.88-di-zo ll-17uwo 
ll-20u
“The missing voice (case study B)” - Janet Cardiff [tot 27/11]
■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London 50171/624.82.99 - do-zo 12-18u
“Neurotic realism” [tot 15/8]
■ Design Museum
Shad Thames - SE12YD London 50171/378.60.55 - ma-vr llu30-18u za-zo 12- 
18u 
"Verner Panton, licht & colour" [tot 10/10]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P4RG London 50171/887.80.00- ma-za 10-18u zo 14- 
18u
“Abracadabra” - Patrick Van Caeckenbergh [15/7 tot 26/9]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London 50171/938.83.61 - ma 12-17u50 
di-zo 10-17u50
“The arts of the Sikh Kingdoms” [tot 25/7]
“Silver and syrup, selections from the history of photography” [tot 30/8] 
‘Clementina, Lady Hawarden; studies from life 1857-1864” - fotografie 
[tot 30/8]
“Designing in the digital age” [tot 3/1/2000] •
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DSLondon 50171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
“Summer exhibition 1999” [tot 15/8]
“Joseph Beuys drawings, the secret block” [22/7 tot 16/9]
■ National Gallery
Trafalgar Square -WC2N 5DN London 50171/300.80.00-dagelijks 10- 
18u wo 10-21u
“The Gere Collection of landscape oil sketches” [tot 30/8]
“Rembrandt self portraits” [tot 5/9]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere ©036/537.82.82 - di-zo 12-17u 
“Ambitie! boven het maaiveld van de stad” [tot 22/8]

Amersfoort 

•
Kortegracht 11-3811 KG Amersfoort <5033/462.01.80-di-vr!0-17u za-zio 14-17u
“Moments (een schoonheid van het alledaagse)” - Daan Roosegaarde [tot 15/8] 
■ Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort <5033/461.99.87- di-vr!0-17u za-zo 14-17u 
“Focus op Amersfoort, stadsbeelden van 1900 opnieuw gefotografeerd” [tot 10/10] 
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort <5033/463.30.34 - di-za 10-17u zol3-17u 
"Documentvan een stad. 4jaarstedelijkefotografieopdrachtengemeente Amersfoort” 
[tot 26/9]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 5020/547.50.50-di-zo ll-17u
“The fifties, Britse Cobra kunstenaars en tijdgenoten” [tot 15/8]
“Retrospectieve Reiniér Lucassen" [tot 22J8]
“Cobra ceramics” [tot 26/9]
“Willi Baumeister ( 1889-1955) en het universele in de kuns" 128/8 tot 31/10]
“Frieda Hunziker, een overzicht" [21/8 tot 5/11]

Amsterdam 

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 5020/620.48.78- di-za 13-17u
“Spotting architecture” [tot 29/8]
■ De Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam 5020/638.69.09 ■ ma-zo 10-18u
“Kunstschatten uit Mongolië” [tot 17/10]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 5020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“De donkere kamer van Aart Klein, een overzicht in prints en projecties” - fotografie 
[tot 29/8]
“Bloemen” - Efrat Mansharey [tot 7/11]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam 5020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u
"In/out-side" - Frank Steyaert, Wouter Dam - keramiek [tot 15/8]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 5020/622.94.34 - wo-zo 13-18u
“Game, set en match” [tot 25/7]
B Galerie Maria Chailloux

Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam 5020/63882.11 - do-za 13-18u
“Ceramic millennium” [tot 24/7]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJAmsterdam 5020/423.30.46 - di-za 13-18u
“Kunstenaars van de galerie” [tot 24/7]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 5020/623.71.01 -di-za 13-18u
“Re:mark:Marker” - Chris Marker - video-installatie, cd-rom [tot 30/7]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 5020/422.17.27- wo-za 13-18u
Gijs Assmann - keramiek [tot 21/7]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam 5020/620.93.03 -1ste zo. v.d. maand 14-17u
Kent Hanssen, Leni Hoffmann, Stephen Little [tot 31/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 5020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“Down the chimney” - Jennifer Tee [tot 22/8]
■ Gate Foundation
Keizersgracht 613 -1017 DS Amsterdam 5020/620.80.57- ma-vr 10-17u
“Art, work, nature, visions of nature in contemporary art” [tot 1/8]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 5020/625.72.14 - di-za 13-18u
Paul Drissen - schilderijen [28/8 tot 3/10]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam 5020/624.17.77- wo-zo 14-20u
“4 Pla/’ - Miloushka Bokma, Antoinette van Meurs, Matjan van Nus, Josie Sykes 
[tot 29/8]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 5020/625.56.51 - di-zo 12-17u
Job Koelewijn, Olafur Eliasson [tot 22/8]
B Galerie Jos Art

KNSMLaan 291 -1019 LE Amsterdam 5020/41870.03-di-vr9u30-17u30 za-zo 
13-17u30
“6 beeldhouwers” - Simon Oud, Theo Niermeijer, Ernst Schaap, John Howlin, Faan 
Olgers, Margot Luf [tot 15/8]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam 5020/573.29.11 - di-zo ll-17u
“Amerikaanse kunst uit de collectie” [tot 18/7]
“Shifting views, keuze uit de collectie fotografie” [tot 15/8]
“De vertelling, verzameling keramiek en beelden” [tot 12/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 5020/570.52.00- dagelijks 10-18u 
“Theo van Gogh (1857-1891), kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent’ 
[tot 5/9]
“Retrospectieve Kisho Kurokawa” - architectuur [tot 14/11]

i

■ Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam 5020/674.70.00 - ma-zo 10-17u
“Traditie en vernieuwing, kostuum en textiel rond 1900” [tot 30/8]
“Het Nederlandse stilleven, 1550-1720” [tot 19/9]
“Kunst, kennis en commercie. Kunsthandel Van Wisselingh" [tot 3/10]
“Nederlanders, Japanners, Indonesiërs; herinneringen aan de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië" [7/8 tot 24/10]
■ Artotheek - Oost
Derde Oosterparkstraat 201 -1092 CZ Amsterdam 5 020/668.17.53 - di-wo 14-
21u vr-za 12-17u
“Exposed!” - video [tot 7/8]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churvhillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 5055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u
“Rewind-fast forward, moderne kunst uit het nieuwe Zuid-Afrika" [tot 6/9]

Arnhem

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem 5026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
"Sonsbeek 100jaar" [tot 29/8]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 5026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u
"Keranova n, een nieuwe generatie” [tot 8/8]
"Goedgoed, keramisch eindexamenwerk van HKA, Dick Lion” [tot 15/8]
“Retrospectieve Hannes Postma, 1977-1999” - schilderijen [tot 23/8]
Karei de Nerée - werken op papier [tot 12/9]

Beerta

■ Expositie
Hoofdstraat 121 - 9686 VH Beerta 50597/33.23.40- vr 14-18u za-zo 13-18u 
Tineke Bouma, Olphaert den Otter, Rudy D’ Amaud-Gerkens, Lisa Couwenbergh,
Mai van Oers, Cristof Steinmann - schilderijen, video [tot 15/8]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6- 6571 CS Berg en Dal 5024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Hommage aan Idolo" - Josiah Onemu [tot 1/11]

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26-1861 CR Bergen 5072/589.89.27-di-zo 13-17u 
“De Ploeg in Bergen, de keuze van Henk van Os” [tot 19/9]

Breda 

■ Stichting Fundament
Voormaüge vuilstort Bavel-Breda - Breda 5076/522.71.68
‘Tales of the tip, art on the garbage” [tot 3/10]
■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22-4811 GHBreda 5076/522.50.25-di-vrl0-17uza-zo!3-17u 
“Het late uur, een overzicht’ - Teun Hoeks - fotowerken, tekeningen, video/The 
inward gaze” - Christopher Cook - schilderijen [tot 18/7] 
“Lightning 6; The playground” - Marenka Gabeler [tot 15/8]
“Otto Treumann, overzicht van een grafisch vormgever, 1939-heden’7”Lightning 7" 
- Arkadiusz Tomalka/’Henri Plaat, beeld, geluid, collage” [25/7 tot 12/9]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkt67- 2611 EC Delft 5015/212.42.06- di-zo 13-17u
“Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882), broeder in de kunst var PaulTétar van
Elven” [tot 23/10]

Den Haag 

■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 5070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“Field, 10.000 terra cotta beeldjes aan het Spui” - Antony Gromley [tot -/9]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7-2513 AB Den Haag 5070/364.69.40- di-vr 11-17u za-zo 12-17u
“Den Haag, vier fotografen, vier visies” /’Archeologie in Den Haag” [tot 22/8]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 5070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“Pioneers en Terriers, Colenbrander, Ohr & USA clay today” - keramiek [tot 12/9]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 5070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u
‘ Wols, de schilder als fotograaf’ [tot 15/8]
“Der Krieg” - Otto Dix - tekeningen [tot 15/8] / M.C. Escher [tot 29/8]
“Ouborg Prijs 1999; Philip Akkerman, het geheim van de spiegel, schilderijen en
tekeningen 1981-1999” [21/8 tot 17/10]
Yoshiki Hishinuma - mode/‘Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische
Compagnie” [tot 26/9]
Jan Boon - tekeningen [31/8 tot 17/10]
“Den Haag 1999” [21/8 tot 17/10]
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Venezia

■ La Biennale Ufficio Stampa
Giardini di Castello en Arsenate di Venezia - Venezia 5041/521.88.57
“XLVIII Biënnale van Venetië, APERTO overALL” [tot 7/11 ]

TRIPLE H FESTIURL 
Internationaal Kunstenfestival 

11 GEORKESTREERDE AVONDEN MET PERFORMANCES, DANS, 
INSTALLATIES, THEATER, BEELDENDE KUNST, FILM EN MUZIEK

18108199
29108199

Nederland

Acquoy

■ Fort Asperen
Langendijk 60-4151BR Acquoy
“De goddelijke comedie, een reis door Fort Asperen” [tot 5/9]

Blast Theory, Martin Arnold, Dennis Bellone, Rnne 
Daems, Anya Gallaccio, Harrison & Wood, Lieselot 
IJsendoorn, Barbara Woutermaertens, Marina 
Rbramouic, Marcel Li Antunez, BMB.Con, Konic Thtr, Claude 
Wampler, London Electricity, DJ Si Cut en Bit Tonic e.u.a

Iestergasfabriek - Amsterdam 
informatie: 020.4205316 
tripleK@Ks4all.nl I tututu.tripleK.nl
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Dordrecht Nijmegen Wien

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40- 3311 XP Dordrecht © 078/648.21.48 - di-zo ll-17u 
"Varen, een blikopener-project van Wapke Feenstra met kinderen” [tot 1/8]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - Eindhoven ®040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“De Verzameling: deel II, aanwinsten uit de beleidsperiode Rudi Fuchs, 1975-1987”
[tot 22/8]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven ©040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“De idioot”-Jeroen Eisinga/”Een keuze uit de veizamelingTony Herbert”/"Werken
op papier uit de collectie” [tot 22/8]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP Enschede @053/435.86.75
“Aardse paradijzen II, de tuin in de Nederlandse kunst, 1 770-2000" [tot 29/8]

■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen <1)024/360.07.60 - wo-zo 12-17u
“TT-3” - Ben Luderer - tekeningen [tot 25/7]
“Frischer Matjes, GBK-nieuwe leden” [28/7 tot 29/8]
“Beeldende kunst in de etalage” [19/8 tot 12/9]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511BP Nijmegen <D024/360.61.00 - wo-zo 13-17u
“Zomers wit, 550 tentoonstellingen op locatie” [-/7 tot -/9]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GCOss @0412/62.93.28 - di-zo I2u30-16u30
“Johanna” - Carina Diepens/’Beeldend Genootschap” [tot 29/8]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4- 6041 JE Roermond @0475/33.34.96- di-vr ll-17u za-zo 14-17u
Elisabeth Luchesi - schilderijen [tot 12/9]

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien @01/587.53.07-di-za 10-18u
Greg Lynn, Fabian Marcaccio, Gitte Villesen, Lucy Orta [tot 1/8]
Steven Brower, Kendell Geers, Anika Strom, Urs Frei [13/8 tot 26/9]
■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien @01/779.69.00
‘Tel Aviv - Wien” [tot 15/8]
“La casa, il corpo, il cuore” [tot 10/10]
■ Kunsthalle Wien
Kadsplatz -1040 Wien @01/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Cinema Music Video” - Rodney Graham [tot 12/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien @01/504.98.80-di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“Retrospectieve Martha Rosler, Positionen in der Lebenswelt' [tot 8/8]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien @01/521.89.33- dagelijks 10-18u do 10-20u
“Life as a photographer, retrospectieve Inge Morath” [tot 10/10]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Fiirstengasse 1 -1090 Wien @01/317.69.00 - di-zo 10-18u
“Retrospectieve David Salle” - schilderijen [tot 29/8]

Franeker Roosendaal
Zwitserland

■ ‘t Coopmanshûs

Voorstmat49 - 8801 LA Fnmeker @00315170/2192 ■ di-zo 10-17u zo 13-17u 
“Bonten blauw, Oosters porselein uit particuliere collecties en verzameling Oosterse 
kunst” [17/7 tot 19/9]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801 GP Gouda @0182/52.07.46 - za 14-17u zo 15-17u
Katarina Rudebeck [tot 8/8]
Marieke van Ameron, Henri Boete [15/8 tot 19/9]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen @050/366.65.55 - di-zo 10-17u 
"Silver utensils from 1775-1800” [tot 22/8]
“Jan van der Zee (1898-1988), geschilderd, gesneden en ontworpen” [tot 5/9]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem @023/511.57.75 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“Ceramics by visitors, keramische tuinsculpturen” [tot 1/8]
■ Spaamestad Fotoarchief
GrootHeiligland47-2011 Haarlem @023/518.51.52 - di-za 12-17u zo 13-17u
“Fotografen voor Duchenne” [tot 25/7]
■ Tey Iers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem @023/531.90.10 - di-za 10-17uzo 12-17u
“Max Beckmann (1884-1950), tekeningen uit het nalatenschap van Mathilde
Q. Beckmann” [tot 22/8]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat 4648 - 8051GC Hattem @038/444.28.97 - di-za 10-17u
“50jaar Voerman Museum” [tot 31/8]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen @045/560.44.49- di-vr ll-17u za-ZO 14-17u 
“Löss, recent werk van enkele generaties Limburgse schilderkunst” [tot 22/8] 
“De collectie Aad de Haas (1920-1972)" - schilderijen, grafiek [29/8 tot 21/11]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 00572/39.14.34-di-zo ll-17u
José Vermeersch - sculpturen [tot 22/8]

‘s-Hertogenbosch

■ Tongeriohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal @0165/56.64.85- di-zo 14-17u
Caria Rump, Benzi Mazliah, Fleix van Breugel, Wouter van Boesschoten [tot 2/8]

Rotterdam

■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rottendam @010/411.01.44 - di-zo ll-18u
“House and garden” - Fortuyn/O'Brien [tot 29/8]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam @010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Een familie-album uit de Bronx (leven met aids)” - Steve Hart [tot 1/9]
Hannah Starkey [tot 5/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20-3015 CX Rotterdam @010/441.94.00- di-za 10-17u zo ll-17u 
“150 jaar Boijmans Van Beuningen”/’TJennoWissing, overzicht grafisch werk voor 
Boijmans"/‛150 jaar Rotterdamse verzamelaars” [tot 5/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam @010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Structuren van het onvoorspelbare” - Yona Friedman [tot 18/7]
"Tussen droom en daad, het werk van J.C. van Epen (1880-1960)” [tot 31/7]
“Piet Blom (1935-1999), een getekende autobiografie, een postuum eerbetoon” [tot 1/8]
“IB A Emscherpark in Rotterdam, de transformatie van een landschap” [tot 8/8] 
"AIR-Zuidwaarts; Waar het landschap begint” [tot 8/8]
“Nine+One jonge Nederlandse landschapsarchitecten; Eker & Schaap Landschaps
architectuur en KAAP3 ontwerpbureaun” [tot 15/8]
“Aquanaut, architectuur voor vissen” - Stephan Gross [tot 20/8]
“4th International NAI Summer Masterclass; The weight of the image, the stadium” 
[28/8 tot 3/10]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AA Rottendam @010/440.03.01 -di-za 10-17uzo ll-17u
“Willem de Kooning Academie, Eindexamen 99” [tot 18/7]
“De Salon, overzicht van hedendaagse Rotterdamse en Groninger kunst" [24/7 tot 15/8]
“Magie en modernisme, kunstenaars van Bali 1928-1942” [tot 22/8]
“Alfred van Sprang, fotograaf van de Koude Oorlog” [tot 5/9]
“Willem de Kooning Academie, terugblik 89-99” [28/8 tot 10/10]
“Zwaarmoedig speelgoed” - Freek Drent, Stella van Voorst van Beest [tot 31/10]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam @010/246.36.66- di-za ll-17uzo 12u30-17u
“Aloysius Donia, bad paint, curator Daan van Golden” [tot 18/7]
“Unisono 9” - Twan Janssen [18/9 tot 31/10]
“Snikken en glimlachjes in het 19de eeuwse Schiedam” [tot 9/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard @046/451.34.60 -di-zo ll-17u
"Ex-tension, oude en nieuwe liefdes in de collectie hedendaagse kunst” [tot 29/8]
“Graven in het Hoogveld, de prehistorie van een nieuwe wijk” [tot 14/11]

Tilburg

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5007 Aarau @062/835.23.30- di-zo 10-17u
René Zach, Hugo Weber [tot 22/8]

Basel 

■ Architecturmuseum
Pfluggasslein 3 - 4001 Basel @061/261.14.13 - di-vr 13-18u za 10-16u zo 10-13u 
“Rudolf Schwarz (1897-1961), Architekt einer anderen Moderne) [tot 25/7] 
■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel @061/206.62.62 - di-zo 10-17u
“Jonathan Borofsky” - tekeningen [tot 26/9]
■ Museum Fiir Gegenwartkunst
St Alban-Rheinweg 60- 4010Basel @061/272.81.83 - di-zo 10-17u
“White fire, flying man, Amerikanische Kunst 1958-1999 in Basel” [tot 26/9]

Bern

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem @031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo 10-17u 
“I never promised you a rosegarden” [tot 22/8]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg @0761/349.44 - di-zo U-17u
Peter Wiithrich [30/7 tot 12/9]
■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Peütes-Rames 22 -1700 Fribourg @037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zo 14-17u
Philippe Meste, Smith & Stewart [29/8 tot 17/10]

Glarus

■ Kunsthaus Glams
Im Volksgarten - 8750 Glarus @055/640.25.35
UamGillick/Viereckund Kosmos,Künstler,Lebensreformer.Okkultisten, Spiritisten 
in Amden, 1901-1928" [tot 29/8]

St Gallen

■ Sammluing Hauser und Wirth, ILokremise St Gallen
Griinbergstrasse 7- 9000St Gallen @071/228.55.55 - wo-zo ll-18u
“Dimensions ofthe mind(the denial and the desire in the spectacle)”-Paul McCarthy 
[tot 10/10]

Winterthur 

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrq/le 52 - 8402 Winterthur @052/267.51.62 - di 10-20u wo-zo 10-17u
Britta Huttenlocher [tot 22/8]

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadellaan7-5211XA ‘s-Hertogenbosch@073/612.21.88-di-zall-17uzol3-17u 
“Tony Cragg, ceramic sculptures” [tot 26/9]
“Good luck to you, artists crockery from the KruithuisMuseumcoUection”/’Dloating 
time, keramische installaties” [tot 26/9]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41-5211 HT 's-Hertogenbosch © 073/687.78.00 - di-vr 10-17u za- 

zo 12-17u
‘“s-Hertogenbosch binnenskamers, stedelijke wooncultuur 1580-1830" [tot 3/10]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn @0229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
Hachiro Suzuki - schilderijen [tot 22/8]
“Hollanders naar Japan, van De Liefde tot de Kaiyo-Mani” [tot 22/8]

Leeuwarden 

■ Nederlands Keramiek Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 -8911 DZLeeuwarden @058/212.74.38- ma-za 10-17uzo 14-17u
“Delta ceramics, diversity in Dutch contemporary ceramics” [tot 15/8]
■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden @058/212.30.01 - ma-za H-17u zo 13-17u
“Face to face, focus op oude en nieuwe portretkunst” [tot 5/9]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 -5041EA Tilburg @013/543.83.00 - di-zo ll-17u
"Zomeropstelling eigen collectie” [tot -/9]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96- 5046 GNTilburg @013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Bauhaus textiel, invloedrijke experimenten 1919-1933” [tot 5/9]
“Rien Bekkers, theaterkostuums’’/"Uit de cocon. zuideuitIndia”-MargrietSmulders 
- fotografie [tot 12/9]
“Mannas exceptional textiles, van idee naar industrie” [tot 23/1]

Uden 

■ Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 - 5401AZ Uden @0413/26.34.31 - di-vr 10- 17u za-zo 13-17u 
“Beelden in de abdij, kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant” [tot 22/8]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht 366 - 3511 PP Utrecht @030/231.99.95 - wo-zo 13-17u30
“First woman on the moon” - Aleksandra Mir [28/8]
■ Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom 14 - 3512 Utrecht @030/232.16.86 - di-zo 13-17u
"Rietveldprijs 1999” [tot 15/8]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht @030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Panorama 2000, de stad als museumzaal met de Dom als middelpunt” [tot 3/10]

Zürich

■ Migros Museum fiir Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005Zurich @01/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“B/W” - Uri Tzaig [tot 15/8]
Olivier Mosset, Cady Noland [28/8 tot 24/10]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafle 270 - 8005Zurich @01/272.15.15 ■ di-vr 12-18u za-zo ll-17u
Steve McQueen [tot 15/8]
Beat Streuli [28/8 tot 24/10]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich @01/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“Ich habe die Apokalypse verpasst, ein Lippenbekentnis und hundert Erkliirungen”
- Susanne Weirich [tot 1/8]
“Rudolf Steiner, Joseph Beuys, Emma Kunz” [tot 1/8]
“Fiissli und Shakespeare” [tot 19/9]
"Künstler-Videos" [30/7 tot 24/10]
"Weltuntergang & Prinzip Hoffriung” [27/8 tot 7/11]
■ Museum fiir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich © 01/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u
“Yourprivate sky, R. Buckminster Fuller, Designals Kunst einder Wissenschaft" [tot 
12/9]

Maastricht
Venlo

•
Avenue Céramique 250 ■ Maastricht @043/329.01.90 - di-zo ll-17u
Co Westerik - tekeningen [tot 22/8]
“The purge, schilderijen 1991-1998” - Luc Tuymans [tot 5/9]
"Wasserinstallation 1999” - Roman Signer [tot 12/9]
Armando - sculpturen [tot 12/9]
“Departement oude kunst, het ‘gelijk’ van de achteikant”/”Rijksmuseum aan de
Maas” [tot 28/11]
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht @043/327.02.07- do-zo 13-18u
“Capoeira” - Claudius Staudte/”Binnengekomen stukken” - Jimmy Durham [tot 1/8]
■ Hedah achter glas
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht @043/350.04.33 - I2-18u
“Globe” - Nathalie Brans [tot 18/7]

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo @077/351.34.57- di-vr 10-16u30 za-zo 
14-17u
“Hedendaagse Japanse keramiek” [tot 15/8]

Oostenrijk

Krems

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems @02732/82.669 - di-zo 10-18u
‘Timeless, an art history of time” [tot -/9]

Middelburg
Salzburg

E Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg @0118/62.66.55 - ma-za ll-17u zo 12-17u 
“Lucie van Dam van Isselt (1871-1949), Meizoentjes” [tot 15/8]
“Het betoverde plein” [tot 3/10]

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg @0662/842.29.40 - di-zo 10-17u
Luc Tuymans [29/7 tot 3/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 september 1999. Gegevens voorde agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 augustus 1999 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raafwillbe leleaiedon I September 1999. Please sendyour 
infoimation before 15 August 1999 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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Brieven
Ten geleide...

Met deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan 
de verbolgen, verbaasde of tevreden lezer om te reage
ren op artikels in de vorige editie(s) van De Witte Raaf. 
Voor deze bijdragen zijn enkel de auteurs verantwoor- 
delijk. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon
den reacties te weigeren of in te korten. Gelieve uw brie
ven te sturen naar het volgende adres: De Witte Raaf, 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.

KOEN BRAMS & DIRK PÏJLTAV,BEELDENDE KUNST 
EN BELEID IN VLAANDEREN(1995-1999),‘m.DEWITTE 
RAAF, nr. 79 (mei/juni 1999). De blockbuster van de 
blockbusters Van Ensor tot Delvaux de meest spraakmakende 
tentoonstelling ooit geweest, 380.000 bezoekers over de vloer 
in Oostends PMMK.
Volgens De Witte Raaf zou deze expositie naar de prullenmand 
moeten verwezen worden wegens de slechte keuze van de 
werken en het gebrek aan kennis over de kunstenaars. Willy Van 
Den Bussche, conservator van het Museum voor Moderne Kunst 
te Oostende en van het Constant Permeke Museum te Jabbeke, 
de meest gezaghebbende autoriteit op gebied van Permeke en de 
Belgische kunst wordt door De Witte Raaf ervan beschuldigd 
werken van Ensor, Permeke, Magritte, Spilliaert en Delvaux in 
zijn PMMK vernederd te hebben. Ik wist dat Willy Van Den 
Bussche de Heren van De Witte Raaf uit het PMMK weggejaagd 
had, omdat er geen zinnig gesprek mee te voeren was.

Ik ben geen slippendrager van Willy Van Den Bussche, maar 
toch wil ik erop wijzen dat het complot dat De Witte Raaf tegen 
hem voert niet redelijk is.
Dankzij Willy Van Den Bussche hebben we nu een collectie 
Belgische kunst om fier op te zijn. In de tijd dat iedereen dacht 
dat kunst van ver moest komen, hield Willy Van Den Bussche 
vol bij de gedachte Belgische Kunst, hij werd als conservatief 
versleten, maar bleef rotsvast aan zijn doelstellingen.
Een man met visie!
Zijn manifest is het duidelijkste bewijs wat hij altijd voor ogen 
gehad heeft, verdediging van de kunst en zijn kunstenaars. 
Hij gaf de Belgische kunst een eigen identiteit die de concurren
tie aankan met andere landen.
Hij is hier wonderwel in geslaagd!

Jan Staelens

A M A R A N

1 s".*i0

1
) I

c
4

Kunst is wat het leven 
interessanter maakt 
dan de kunst

Robert Filliou

cursussen over beeldende kunst & filosofie — kunsthistorische uitstappen & reizen
eigen u de gratis programmabrochure van AMARANT toe: — bel, schrijf, fax, e-mail naar AMARANT vzw, Hoogpoort 50, B-9000 Gent 
cursussen & lezingen 09/269.17.45 — daguitstappen & reizen 09/269.17.40 — fax 09/233.42.36 — e-mail info@amarant.be
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9 GALERIE JOS ART AMSTERDAM

Simon Oud 
Margot Luf 
Faan Olgers

Theo Niermeijer

Ernst Schaap
John Howlin

4/7 t/m 15/8
Open: dot/mvr 9.30-17.30

za en zo 12.00-16.00

Jos Art ( 
Galerie ‘N
KNSM laan 291

de EXPOSITIE, hoofdstraat 121 9686 vH .BEERTA
zomertentoonstelling in een voormalig schoolgebouw

12 juni - 15 augustus 1999
Tineke Bouma 

Olphaert den otter 
Rudy D'Arnaud-Gerkens 

Lisa Couwenbergh 
Mai van Oers schilders

1019 LE Amsterdam 
tel: 020- 4187003

w wv.x$ {qn.ni (. ‘osqr E

Cristof Steinmann video
OPEN: ZA EN ZO 13-19 UUR EN OP AFSPRAAK TEL. 0597-332340 
met dank aan: Provincie Groningen en Trip Advocaten & Notarissen

3 8
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 74 - JULI-AVGUSTUS1998 VOORAF UITGEVERIJ

■ Riccardo Petrella De klippen van de mondialisering De drin
gende noodzaak van een nieuw sociaal contract • Sven Lütticken 
Markteconomie en libido-economie Volgens Atelier Van Lies
hout,freudo-marxisten en schizo-analytici ■ Oskar Bâtschmann 
Kunstmacht Installaties en ervaringen ■ Steven Jacobs Et in 
Arizona ego Sublimiteit en landschap in de westerns van Anthony 
Mann en John Ford ■ Dirk Lauwaert Over het droomwezen der 
fotografie Theorie van een verlangen • Rudi Laermans Mo
derne kunst en moderne maatschappij Luhmanns kunsttheoretische 
observaties geobserveerd ■ Buck Spender & B. Kartoen De 
Lage Landen Het Rijk der Vrouw

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

MET DE STEUN VAN

Uitgever
DWR/TWRvzw

Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel, 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en
Bart Verschaffel

NUMMER 75 - SEPTEMBER-OKTOBER1998

■ Frank Vande Veire Het onmenselijke doorslikken Over de 
hyperbolische verantwoordelijkheid van de intellectueel ■ Dirk 
Lauwaert Portret van een rol: de intellectueel ■ Rudi Laermans 
Kritiek als afscheid van de intellectueel ■ Ernst van Alphen Het 
intellectuele museum ■ Bart Meuleman Bericht aan de drama
turg: opkrassen ! ■ Koenraad Geldof Het geheugen en de marge: 
Didier Daeninckx Een zijdelingse blik op de intellectuelen- 
problematiek ■ Hilde Van Gelder & Pieter Van Reybrouck 
Lygia Clark of de onweerstaanbaarheid van het precaire ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen Willy de Woeste West- 
Vlaming

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Mondriaan Stichting

M
REDACTIE

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Eddy Bettens, Koen Brams
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

NUMMER 76 - NOVEMBER-DECEMBER 1998
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ Pierre Michon De Koning van het woud ■ De encyclopedie van 
fictieve kunstenaars (deel 1) van Osvald Alving tot Wang-Fó ■ 
Eddy Bettens Vita Nuova Over het verlangen naar het 
schrijverschap ■ Steven Jacobs De filmlevens van de grootste 
schilders, beeldhouwers en architecten Vasari in Hollywood ■ 
Ernst van Alphen Marcel Duchamp in travestie ■ Paul De Vylder 
De mythografische machine ■ Sjoukje van der Meulen Over 
mythe, banaliteit en techniek in het werk van Bill Viola ■ Sven 
Lütticken Abstractie en disciplinering Over de series van Rineke 
Dijkstra ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen De 
Moord op Mondriaan

NUMMER 77 - JANUARI-FEBRUARI1999 

■ Mieke Bal Geelzucht en Schone Letteren ■ Bart Meuleman 
Mismaakte kinderen ■ De encyclopedie van fictieve kunste
naars (deel 2) van A tot DolfZeebroeck ■ Ilse Ku ij ken Opmerkin
gen bij het (voormalige) plastische oeuvre van Anne Decock ■ 
Sven Lütticken De tentoonstellingskunstenaar ■ Jeroen Boom
gaard De utopie van de argeloosheid Een korte cursus engage
ment ■ Merijn Rengers De loopbanen van beeldende kunste- 
naars ■ Koen Brams De mislukte thuiskomst Over Fascinerende 
Facetten van Vlaanderen ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage 
Landen De persoonlijkheden van het jaar 1998

NUMMER 78 - MAART-APRIL1999

■ Dirk Lauwaert De koppige openbaarheid dér opinie ■ Stanley 
Cavell Televisie als feit ■ Jeroen Boomgaard Portret van een vage 
vriend ■ Frank Reijnders Het licht van binnenuit Over schilderkunst 
en nieuwe media ■ Bart Meuleman Het jaar tien Televisie en politiek 
in Vlaanderen ■ Dirk Pültau Ambient City (transient radio) ■ Dirk 
Pültau Thuis in cultuur ■ Sven Lütticken Prijs en waarde De 
moderne kunst onder vuur ■ Rudi Laermans Morgen is alles anders 
Over de massamedia als nieuwsbrengers ■ Buck Spender & 
B. Kartoen De Lage Landen Fabre’s Fabriek

NUMMER 79 - MEI-JUNI 1999 

■ Rudi Visker De vergeten crisis van de democratie ■ Bart 
Meuleman Verschijnselen uit het jaar tien: de smeerbare 
verontwaardiging ■ Rudi Laermans Vier jaar Martens Tien 
bedenkingen over politiek, beleid en cultuur ■ Pascal Gielen 
Cultuuronderzoek en POSTpolitiek ■ Koen Brams en Dirk Pültau 
Beeldende kunst en beleid in Vlaanderen (1995-1999) ■ Geert 
Bekaert Architectuur + Beleid (achter het masker van het 
architectuurbeleid) ■ Erik Eelbode Van pakhuis Vlaanderen tot 
Beeldnatie Overfotografie in Vlaanderen ■ Daniël Biltereyst Terug 
naar het publiek! Over jïlmbeleid en de onajhankelijke audiovisuele 
creatie in Vlaanderen ■ Camiel van Winkel Atopia revisited De 
aankopen van Jan Debbaut voor het Van Abbemuseum ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen De Maffe Mepper

AUTEURS 

■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden aan 
de opleiding kunstgeschiedenis en archeologie van de Vrije Uni versiteit 
te Amsterdam.
■ Clément Rosset Doceerde van 1967 tot 1988 filosofie aan de 
universiteit van Nice. Talrijke publicaties, onder andere Essai sur la 
bêtise (PUF, 1975), Le principe de cruauté (Minuit, 1988), Le choix 
des mots (Minuit, 1995), Le démon de la tautologie (Minuit, 1998) 
en Ronde de nuit. Episodes cliniques (Minuit, 1999).
■ Matthi js van Boxsel Hoofdredacteur van De Encyclopedie van de 
Domheid. Onlangs verscheen van hem bij Querido het gelijknamige 
boek. Op stapel staan nog verscheidene afleveringen, onder andere 
een Topografie van de Domheid.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende Kunsten 
van Rotterdam. Van hem verscheen in 1997 de essaybundel De 
geplooide voorstelling. Essays over kunst in de boekenreeks De 
Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Hij werkte mee aan de 
essaybundel Hetwakende woord (over Maurice Blanchot), verschenen 
bij SUN in 1997.
■ Hüde Van Gelder Als Aspirant F.W.O.-Vlaanderen verbonden 
aan de Afdeling Kunstwetenschap van de K.U.Leuven.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Dit najaar verschijnt bij 
Uitgeverij SUN zijn boek Moderne leegte. Over kunst en 
openbaarheid.

IN HET VOLGENDE NUMMER

veertiende jaargang - nr. 81 - september 1999
(deadline: 15 augustus 1999)

Teksten over onder andere het portret, Andreas Gursky, en het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst van Gent (architectuur, recente 
aankopen, accrochage).
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Gratis beschikbaar in
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ABONNEMENT

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte 
Raaf kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op 
andere rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld o vermaakt! Voor de speciale aanbieding, zie onderaan.
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer (KBC Brussel) 422-2181611-46
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee u uw 
abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 750 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 200 BEF
Rekeningnummer en tarieven Nederland
Rekeningnummer (KBC Breda) 63 31 38 452
Gelieve in de mededeling uw adres en het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 40 NFL
Steunabonnement 110 NFL
Losse nummers 12 NFL
Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland
Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 250 BEF

LEZERSSERVICE DE WITTE RAAF
De abonneehouder van De Witte Raaf kan genieten van kortingen op publicaties.
De volgende uitgaven zijn reeds aan een enkel voor de abonneehouder verminderd tarief beschikbaar:

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

Carl Einstein, Bebuquin (vertaling: Jacq Vogelaar) in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1998. |

HOE TE BETALEN
Vanuit België. Gelieve op het overschrijvingsformulier uw naam en 
adres te vermelden, en de door u gewenste uitgaven.
Belgisch rekeningnummer: 422-2181611-46

Vanuit Nederland. Gelieve op het overschrijvingsformulier uw 
naam en adres te vermelden, en de door u gewenste uitgaven.
Nederlands rekeningnummer: 63 31 38 452 (Kredietbank NL, Breda)

NIEUW
Boek/Dirk Lauwaert 
Boek/Frank Vande Veire 
Boek/Linda Warmoes 
Boek/Carl Einstein

voor niet-abonneehouders

895BEF/51NFL
895 BEF/51 NFL

499 BEF/27,5 NFL
650BEF/36NFL

voor abonneehouders

745 BEF/41 NFL
745BEF/41NFL

399 BEFni,5 NFL
545BEF/30NFL
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In de bovengenoemde prijzen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde uitgaven toegestuurd.
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Provinciaal Centrum voor

Beeldende Kunsten Begijnhof
useum

homas Schutte • Richard Deacon 
ChenZheneBill UiolaeJan Fabre

Kenji Janobe*Peter Hutchinson
Choi Jeong HwaKoen Dan Mechelen

Mariko Mori*Tracey Moffatt
Lois RennereTajirioPaul Cox i

Sy luie Zijlmans»Berlinde de Bruyckere 
Daniele BuettieKyoko Murase

Tony OurslereDanie Buetti
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Kyoko Murase»Rdo Hamelrijck
Takakazu TakeuchiSyivie Zijimans

1 juut DevenseTracey Moffatt
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Kunst in en rond de stad 
+ Flanders Nippon Center

Provinciale Bibliotheek Limburg
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In de ban van de ring:

Provincie Limbun 
en de Stad Hassel 

Annemie Uan Laethei
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Toegangsprijzen: 
1 ticket geeft u toegang 

tot alle kunstlocaties.

Individueel ticket: 
250 BEF (6,20 euro) 
Gezinsticket:
500 BEF (12,39 euro)

Info:
tel.+32(0)11 29 59 92

DeMorgen $
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