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Het gebruik van de kunst

Hebt u al kennisgemaakt met Bobby? 
Of is het Bobette, want het geslacht 
van het beestje ken ik niet, maar dat 
het een allerschattigste hond is, daar
aan durf ik niet te twijfelen. Bobby is 
niet alleen zeer lief, hij heeft ook een 
brede culturele interesse. Bovendien is 
hij hyper-sociaal: het liefst van al snuf
felt hij op plaatsen als de Brusselse 
marollen. Cameraschuw is Bobby 
evenmin, meer nog: de camera’s zijn 
dol op hem. Op zoek naar een geschikt 
campagnebeeld smolten de harten van 
de publiciteitslui van Brussel 2000 
meteen toen ze een foto van Bobby 
- op een gammele stoel op het Vossen
plein - onder ogen kregen. Dit was het, 
hier waren ze nu al de hele tijd naar op 
zoek!
De Culturele Hoofdstad van Europa 
in 2000 voert dus campagne met een 
hond. Nauwelijks zesjaar geleden koos 
Antwerpen 93 voor een foto van een 
werk van Édouard Manet, met een 
slogan die toen bijzonder ironisch in 
de oren klonk: Kan kunst de wereld 
redden ? Neen, natuurlijk niet, was onze 
spontane reactie, en de organisatoren 
waren het daar volmondig mee eens: 
het was een leuk ideetje van een recla
mebureau, een zinnetje dat tot naden
ken stemde, meer niet. De hond van 
Brussel 2000 geeft aan dat de publici
teitsstunt van weleer bittere ernst is 
geworden. En een sociaal imago alleen 
is niet genoeg. Het is een goed begin, 
uiteraard, maar ook de programmatie 
moet een beetje sociaal zijn. Hoe doe je 
dat? De voorstellen klinken nog enigs
zins preuts: artists in residence in scho
len, kunst op de straat, inspraak van 
bewoners bij de plaatsing van kunst in 
de openbare ruime, incentives om 
allochtonen de musea in te lokken, 
enzovoort.
Waar komt die esthetisering van het 
sociale, of de socialisering van de kunst 
eigenlijk vandaan? In tegenstelling tot 
onze buurlanden, Nederland en Frank
rijk, lijkt het initiatief niet uit te gaan 
van de politieke wereld sensu stricto, 
maar van de culturele wereld zelf. 
Kunst en cultuur hebben nooit hoger 
spel gespeeld: ten eerste, omdat ze met 
die zelf gewilde instrumentalisering 
bepaalde actoren op zeer slechte ideeën 
brengen, en ten tweede, omdat met de 
zo goed als onvermijdelijke misluk
king van dit socio-culturele project 
ook de rest van de kunst verzopen 
dreigt te worden. Over het gebruik 
van de kunst en engagement in de 
jaren ’90 handelt deze aflevering, met 
bijdragen van Henri-Pierre Jeudy, 
Sven Lütticken, Jorinde Seijdel en 
Alain Géronnez.
Verder in dit nummer: twee teksten 
over het onlangs geopende Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst van Gent, 
de eerste over de architectuur van het 
nieuwe museum (door Geert Bekaert), 
de tweede over de collectie en de pre
sentatie van de collectie (door Koen 
Brams & Dirk Pültau); en de elfde 
aflevering van de strip De Lage Lan
den: Bertje & Bartje.
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De esthetisering van de armoede

Een dakloze heeft de klassering aangevraagd 
van zijn kartonnen woning. Met een plaatsje 
op de lijst van historische monumenten hoopt 
hij wellicht zijn sociale integratie eens en 
voor goed te bezegelen. Het statuut van dak
loze inruilen voor dat van bewoner van een 
‘kunstschat’ - een toonbeeld van culturele 
promotie - is een manier om in één stap de 
hele sociale ladder te beklimmen.
Heeft het dagelijks leven in een gammele 
architectuur dan een patrimoniale waarde ge
kregen? Het suburbane niemandsland, 
krakkemikkige woningen, straten met 
zwartgeblakerde autokarkassen zijn reeds lang 
het voorwerp van een esthetische benadering, 
zowel voor de fotograaf als voor de socioloog 
die de territoria der anomie bestudeert. Maar 
wat voor de enen een spektakel is, blijft voor de 
anderen een noodtoestand. Zelfs al nemen we 
aan dat iedereen, in welke levensomstandighe
den ook, neigt tot een zekere esthetisering van 
de eigen levenswijze, zoiets hoeft nog niet in te 
houden dat elkeen zich te kijk wil stellen.

De veralgemeende esthetiek

De hedendaagse culturele ‘uitstalling’, van 
zomerfestivals tot retrospectieven in musea, 
van straatkunst tot de talrijke tentoonstellin
gen met lokale kunstenaars, lijkt de voorbode 
te zijn van een ‘veralgemeende esthetiek’. 
Alles wordt ‘toonbaar’ en 'exposeerbaar', 
iedereen wordt uitgenodigd zich te verlusti
gen in een dagelijks estheticisme. Deze mani
festaties met hun aangehouden ritme en de 
veelheid van culturele identiteiten verlenen 
de cultuur een zweem van levendigheid, zo
dat ze kan doorgaan voor de idealiserende 
spiegel van de sociale evolutie.
De kunstenaar moet vandaag de dag gevolg 
geven aan zijn sociale roeping door de 
beoefening van een ‘civiele’ kunst. Hij is 
voorbestemd om op te gaan in het culturele 
veld en zich niet langer te bekommeren om de 
angsten en de voldoening die de verovering 
van zijn originaliteit hem zou kunnen bezor
gen. Hij vervult zijn rol als cultureel bemidde
laar, wat hij overigens vroeger in zijn atelier 
onbewustookal deed, toenhij werken creëerde 
die onvermijdelijk de samenleving in vraag 
stelden.
Een optimist zou kunnen denken: de kunst 
mag dan al dood zijn, het leven zelf wordt

Bólide cama 1, Suprasensorial, 1968

kunst. Deze idee is al flink verouderd, ook al 
is men het er, na Nietzsche en Bataille, over 
eens dat het getto, dat is voortgekomen uit de 
cultus van het kunstwerk, eerst moet worden 
afgebroken, wil een totale kunst mogelijk 
zijn. Vandaag de dag is het algemeen aan
vaard om de kunst en de kunstenaar een 
sociale functie in de stedelijke ruimte toe te 
wijzen. Aan de overgang van culturele 
animatie naar openbare esthetische ervaring 
ligt de overtuiging ten grondslag dat de kunst 
de socio-culturele manifestaties, die ernstige 
tekenen van uitputting vertonen, nieuw leven 
zal inblazen. De esthetische ervaring biedt 
culturele bijstandsambtenaren een kans om te 
ontsnappen aan de kwelling van het socio- 
culturele werk, dat zich te snel vastrijdt in 
ideologische refreintjes. De zogenaamde 
‘kleefpleistercultuur’, die zich tot doel stelt in 
de in crisis verkerende voorsteden culturele 
operaties te ondersteunen teneinde de ‘so
ciale breuk’ te helen, sorteert immers niet de 
gewenste therapeutische effecten. Onderwor
pen aan politieke imperatieven bij de verde
ling van subsidies en vastgelopen in de ideo
logie van het multiculturalisme, lijkt ze nood 
te hebben aan dat beetje vrije ademruimte dat 
de kunst haar schijnbaar biedt.
Als de openbare ruimte een toneel wordt, dan 
worden het sociale leven en de armoede zelf 
geësthetiseerd. Zo lijken bepaalde morele 
waarden plots aanvaardbaarder: de dakloze 
die leeft in een huis van auto-onderdelen en 
karton wekt niet langer het medelijden van de 
toeschouwer, maar diens nieuwsgierigheid 
omwille van de vernuftigheid van het bouw
sel. En mocht achter de esthetische perceptie 
van zijn eigenheid toch deernis schuilgaan, 
dan zal deze tenminste niet langer neerbui
gend overkomen. Gemeten vele soortgelijke 
woningen immers geen erkenning als model
len van vergankelijke architectuur? De 
esthetisering van objecten en plaatsen (of 
niet-plaatsen) houdt gelijke tred met die van 
het sociale leven. Wordt de sociale band zelf 
misschien een esthetisch object? Maar voor 
wie dan wel? Het beleid, dat inzake de aanleg 
van de stedelijke ruimte te kennen geeft aan 
een hypothetische sociale vraag te willen 
beantwoorden, wordt duidelijk geconfron
teerd met de relativiteit van de eigen evaluatie
criteria. Meestal valt het terug op modieuze 
modellen en worden neutraliteit en extrava

gantie af gewisseld, uit angst voor een al te 
anomische esthetisering van de openbare 
ruimte. De overheid gebruikt de kunstenaars 
als bemiddelaars die in staat zijn op de sociale 
verzuchtingen te anticiperen, in een poging ze 
te bemeesteren en te oriënteren, en vooral om 
te voorkomen dat stedelijke gebieden ontaar
den in oncontroleerbare speelterreinen.
Terwijl de esthetisering van het sociale leven 
zich voordoet als een impliciet alternatief 
voor slachtoffering en misérabilisme, biedt 
het slechts de opperste illusie van een ge
meenschappelijke blik op de ongelooflijke 
rijkdommen van de sociale samenhang. De 
‘esthetiserende’ kijk op levens- en woon
wijzen, en zelfs op de manieren om het inter
net te verkennen, maakt het mogelijk het 
gemeenschapsleven te zien als het esthetische 
voorwerp van onze gedeelde verlangens. De 
estheet die een elitaire positie inneemt en van 
het wereldspektakel geniet zonder zich ooit 
betrokken te voelen bij feiten of personages, 
wekt niets dan afkeuring. De collectieve 
esthetisering lijkt immers niet vrijblijvend, ze 
beantwoordt zelfs aan het democratische idea
lisme aangezien ze het ‘sociale lichaam’ 
omtovert tot een te bekijken en te realiseren 
kunstwerk. Ze vooronderstelt een standpunt 
dat de ernst van de conflicten maskeert. De 
wijdverbreide auto-esthetisering kan als een 
middel worden beschouwd ter bevordering 
van de openbare veiligheid. De esthetisering 
van het sociale leven is het sluitstuk van de 
hulpverleningslogica. Door scheppende ini
tiatieven als voorbeeld aan te voeren wordt de 
hulpverlening geconsacreerd als een feite
lijke toestand, die een eigen schoonheid tot 
uitdrukking brengt. En door de armoede al
maar tentoon te spreiden als het theater van 
het gemeenschappelijke slechte geweten, drei
gen de conflicten zelf te verworden tot een 
dagelijks ritueel spektakel.

Culturele domesticatie

Volgens Nietzsche valt de ‘dood van de kunst’ 
samen met een fundamentele breuk in de 
geschiedenis van onze moderne maatschap
pijen: het leven zelf wordt het object van de 
esthetica. Een reflectie over kunst en filosofie 
wordt ingeruild voor een reflectie over kunst 
en leven. De actuele dynamiek van het feno
meen van de esthetisering is een antwoord op

http://www.dewitteraaf.be
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de verveelvoudiging van culturen, en met 
name op hun publieke erkenning. De aan
dacht voor levenswijzen, voor manieren om 
de openbare en privé-ruimte te bewonen is 
niet langer uitsluitend een zaak van experts of 
stadsmanagers. Raakt om die reden de be
langstelling ervoor als een mentale gewoonte 
ingeschreven in het sociale en culturele le
ven?
Het fenomeen van de esthetisering - be
schouwd als actueel sociaal feit - is niet te 
herleiden tot het (vaak negatieve) waardeoor
deel dat wordt uitgesproken over de ruimte of 
de stad waarin men leeft: het is veeleer een 
uiting van de idealisering van de omgeving, 
een impliciete, moeilijk objectiveerbare wil 
om levenswijzen en -omgevingen een esthe
tische kwaliteit toe te dichten. Het estheti- 
seringsfenomeen wordt hoofdzakelijk aan- 
gewakkerd door de talrijke ensceneringen in 
de openbare ruimte, door de nieuwe 
scheppingsmodaliteiten die verschijnen als 
alternatieve manieren om zich het stedelijke 
toe te eigenen.
De studie van het fenomeen van de 
esthetisering zit van meet af aan met een 
epistemologisch en ideologisch probleem 
opgezadeld: wie schrijft aan een ruimte of 
levenswijze een esthetische kwaliteit toe? Is 
het de socioloog (of antropoloog) die, on
danks zijn streven naar objectiviteit, een der
gelijke benadering volgt en, hoe discreet ook, 
een smaakoordeel velt over hetgeen hij obser
veert? Alleen al de keuze om de esthetiek 
a priori als een benadering te beschouwen, 
veronderstelt ideologische uitgangspunten die, 
dankzij de inmiddels verworven zekerheid 
dat alle ideologieën onherroepelijk voorbij
gestreefd zijn, zorgvuldig verborgen kunnen 
blijven.
Artistieke interventies in de openbare ruimte 
hebben de sociale en culturele functie van de 
kunst enorm versterkt en aldus een veralge
meende esthetisering van het sociale leven 
mogelijk gemaakt. Wanneerheteromgaatde 
sociale banden in de agglomeraties aan te 
halen, zijn artistieke interventies door de over
heid zeer gegeerd, teneinde aan een - reële of 
imaginaire - sociale vraag te beantwoorden. 
Met deze interventies beoogt men hoofdza
kelijk de inschrijving van culturele effecten in 
het stedelijke sociale weefsel - en zulks op 
lange termijn. In de context van de actuele 
sociale crisis dreigt dit verlangen naar esthetiek 
in het hedendaagse sociale leven steeds meer 
uit te monden in de openbare representatie 
van een esthetisering van de armoede zelf. 
Wanneer de kunst wordt ingeschakeld als 
therapie van het sociale, treedt haar functie als 
producent van sociale banden in een veelheid 
van culturele acties naar voren. Een derge
lijke benadering vooronderstelt dat het dage
lijkse leven zelf reeds wordt begrepen vanuit 
een veralgemeende esthetiek. Wat van de 
orde is van de spontane ‘levenskunst’ wordt 
herleid tot esthetische categorieën, die door 
de politieke managers van het sociale leven 
worden omschreven.
Kinderen die in de voorsteden hun avonturen- 
terreinen uitkiezen, die verlaten percelen tot 
speelpleinen, autokarkassen en bouwvallige 
constructies tot sprookjestuinen omtoveren, 
gaan door voor jonge nietsnutten. Hun cultu
rele domesticatie bestaat erin hen naar 
animatiecentra te lokken, om hun creatieve 
inspiratie te bemeesteren en hun geweld
dadigheid in toom te houden. De stad is geen 
avontuurlijk speelgebied waarvan het morfo
logische wordingsproces wordt overgelaten 
aan de initiatieven van een stelletje leeg
lopers. Dat is de wet: de esthetiek van het 
dagelijkse leven wordt bepaald en georgani
seerd door stadsmanagers. Twee radicaal te
gengestelde soorten esthetiek lijken hier te
genover elkaar te staan: de ene wordt als een 
vernietigende oorlogsmachine beschouwd, 
de andere dient zich aan als een alternatief 
voor de stedelijke verloedering. De tags op 
auto’s, in trappenhuizen en op winkelruiten 
zijn de herkenbare tekenen van een besmette
lijk vandalisme, ze kunnen slechts worden 
opgenomen in de categorie van een dage
lijkse esthetiek wanneer ze zijn aangebracht 
op hiertoe voorziene en afgebakende plek
ken. De uitingen van collectieve vernielzucht 
worden bestreden omdat ze niet als verlangen 
naar esthetisering kunnen worden begrepen. 
De destructie zelf, een toch zo wezenlijk 
aspect van de artistieke creatie, is taboe: deze 
praktijk blijft exclusief voorbehouden aan 
een handvol beroemde kunstenaars. De enig 
mogelijke esthetiek is constructief en moet 
kunnen aantonen hoezeer een maatschappij 
voorbestemd is zich te weerspiegelen in de 
reproductie van een levenskunst die haar niet 
bedreigt. Indien er in het sociale lichaam al 
‘creatieve krachten’ bestaan, dan moeten deze 
in de ‘goede’ richting worden georiënteerd, 
en gezuiverd van hun destructieve impulsen. 
De tegenstelling tussen beide soorten esthetiek 
is echter van dien aard, dat hoe meer de ene 
met haar positivisme te koop loopt, hoe hef
tiger het destructieve negativisme van de an
der wordt. De nood aan ‘culturele omkadering’ 

mag dan wel vanzelfsprekend lijken om de 
openbare orde te vrijwaren en het vandalisme 
in toom te houden, zij doet niets anders dan de 
vernielzucht aanzwengelen. Wanneer die
zelfde kinderen bepaalde stadsdelen in 
avonturenterreinen herscheppen, beschouwen 
zij hun dagelijks doen en laten nochtans niet 
als pure vernielzucht. Waarom zouden zij 
hun eigen territorium willen verwoesten? 
De stad mag dan al een heterogeen geheel 
zijn, de strijd tegen de dreigende destructu- 
vering van het ‘stedelijk weefsel’ lijkt alle 
vormen van vernieling blindelings te 
stigmatiseren, zonder aandacht voor de com
plexiteit van de intenties die ermee worden 
geuit. De bemiddelende culturele voorzienin
gen hebben impliciet tot doel het geweld te 
kanaliseren, in uitdrukkingsvormen die stro
ken met de gemeenschappelijke representa
ties omtrent maatschappelijke orde. Het thea
ter bijvoorbeeld is op zich een voortdurend 
proces van bemiddeling, het heeft in de ge
schiedenis steeds een cathartische functie 
vervuld. Wat echter kenmerkender lijkt te 
zijn geworden, is de overobjectivering van 
zijn therapeutische functie. De catharsis doet 
zich toevallig voor in de loop van de 
scenografie, ze heeft niets vandoen met de 
voorspelbare of nagestreefde effecten van 
een therapeutisch beheer van sociale relaties. 
De vertogen die de culturele operaties zin en 
finaliteit moeten verlenen, bedienen zich van 
de conceptuele en formalistische voorstelling 
van een openbare psychotherapie die in staat 
zou zijn de sociale samenhang te versterken. 
De systematische objectivering van een der
gelijke benadering wordt gelegitimeerd door 
de als onbetwistbaar beschouwde noodzaak 
de openbare ruimte zelf om te turnen tot het 
geïdealiseerde theater van de reflexiviteit. De 
singulariteit van de activiteiten moet baan 
ruimen voor eenideologischeuniversalisering. 
Het conceptuele apparaat verandert niet meer 
en machtigt de politiek om te bepalen waar
aan steun gegeven wordt. In plaats van zelf 
aan kritiek onderworpen te zijn, dient de 
politiek zich aan als het teleologische prin
cipe van de culturele operaties. De artistieke 
dimensie van dergelijke acties redt haar ‘in 
fine’ uit de nood door haar opnieuw een 
openbaar nut te verlenen. Dankzij de 
theatralisering van de sociale verhoudingen is 
het voor eenieder duidelijk geworden dat 
“wie in staat is die beelden te vinden of te 
dragen die iets zeggen over de eigen realiteit, 
meteen ook het vermogen verwerft de eigen 
realiteit te decoderen, afstand te nemen van de 
eigen beleving en meer zelfs: er de politieke 
verhoudingen in te ontwaren”. [1]
De politieke wil om het openbare sociale 
leven richting te geven impliceert de 
esthetisering van het sociale leven zelf. Een 
van de hoogst gewaardeerde therapeutische 
functies is het inruilen van de slachtofferrol 
voor die van acteur. Als men weet hoe zwaar 
de Staat in het algemeen en de hulpverlening 
in het bijzonder te lijden hebben onder de 
veralgemeende desintegratie van het ganse 
sociale weefsel, begrijpt men ook waarom de 
omscholing van slachtoffer tot acteur wordt 
voorgesteld als alternatief dat redding kan 
brengen voor de gemeenschap. Het slachtof
fer is geen populair personage en past niet in 
het hedendaagse idealisme van de verant
woordelijkheidsethiek. Het therapeutische 
perspectief dat het individu uit zijn slachtoffer
rol wil doen stappen, beantwoordt aan de 
goede wil van een politieke macht die vecht 
tegen de neiging tot misérabilisme. Deze doel
bewuste bevordering van het ‘zelfbewust
zijn’ leidt tot een voorliefde voor culturele 
acties die individuen moeten toelaten hun lot 
beter te aanvaarden en het vooral zelf in 
handen te nemen. Niemand kan het soort van 
universele verklaringen tegenspreken als: 
“onze ambitie is dat eenieder in gelijke mate 
zou kunnen deelnemen aan de interpretatie 
van de betekenis van onze sociale organisatie 
en aan de verandering van onze wereld”. [2] 
De esthetisering van het sociale leven bestaat 
erin het model van de collectieve rechtvaar
digheid voor te stellen als een herverdeling 
van de zingeving, zodat eenieder toegang zou 
krijgen tot de esthetische beleving van zijn 
eigen leven.

Culturele mimesis

Indien een kunstenaar beslist om in een gale
rie een reeks door daklozen beschreven kar
tons tentoon te stellen waarop zij hun ellende 
uitschreeuwen of om geld vragen, dan is het 
duidelijk dat hij de tekens van de armoede 
aanwendt als een readymade. Deze op di
verse dragers verzamelde verhaalfragmenten 
kunnen indrukwekkend zijn, maar dat neemt 
niet weg dat de kunstenaar de armoede 
esthetiseert. Zelfs indien de kunstenaar deze 
wanhoopskreten tentoonstelt met kritische 
bedoelingen, blijft de operatie meer dan twij
felachtig en heeft ze niets vandoen met de 
mimetisch geïnspireerde verhoudingen die 
kunstenaars aangaan met het leven in armoe
dige gebieden. Het is van belang het onder

scheid te maken tussen de louter objectieve 
wil te bemiddelen en een houding die integen
deel teruggaat op een relatie van culturele 
mimesis.
In Brazilië zoeken architecten en kunstenaars 
reeds decennialang hun inspiratie in de wo
ningen van de favela’s en in plaatselijke leef
wijzen. Het gaat om een lange traditie in de 
Braziliaanse cultuur, die met deze in het plaat
selijke leven gewortelde culturele tekens haar 
eigenheid wil benadrukken. Sinds de 
publicatie in 1928 van Oswald de Andrades 
Manifesto antropofagico steunt het streven 
naar een Braziliaanse cultuur die niet onder
worpen is aan de morele en ideologische 
imperatieven van de westerse beschaving op 
de “erkenning van een primair ‘kannibalistisch 
instinct’ dat via diverse onbewuste psychische 
mechanismen aan de basis zou liggen van alle 
waarden en instituties van onze bescha
ving”. [3] Deze in de eerste plaats natuurlijk 
ironisch bedoelde verwijzing naar de 
antropofagie beoogt de erkenning van de 
Braziliaanse cultuur in haar oorspronkelijke 
eigenheid, die zelf dan weer wortelt in de 
mythe van de Gouden Eeuw - een ‘primi
tieve’ en toch rechtvaardige wereld. In 
metaforische zin is de antropofagie “het stre
ven naar incorporatie in het sociale organisme 
van al wat het voorwerp uitmaakt van uitslui
ting, van afwijzing: het vreemde, het gekke, 
het delinquente en het instinctieve. Zij is dus 
positief van aard. Ze impliceert niet de vernie
tiging van wat men eet of verslindt. Ze beoogt 
de benutting ervan, de assimilatie van zijn 
kwaliteiten en vermogens”. [4] Het betreft 
hier overigens een traditie die in heel wat 
primitieve gemeenschappen terug te vinden 
is: de assimilatie van de macht van de vijand 
geldt als de beste manier om de krachten van 
iedere gemeenschap en van ieder individu te 
vestigen en te vernieuwen.
De interpretatie van deze kannibalistische 
beweging blijft evenwel ambigu. Volgens 
P. F. de Queiroz-Siqueira is het kanniba
listische fantasma dat in het Manifesto 
antropofagico besloten ligt, eerder verwant 
aan het verlangen tot volmaakte versmelting 
van het subject met de moeder. Getuige het in 
de tekst herhaaldelijk voorkomende pleidooi 
voor het matriarchaat. Men kan het subver
sieve geweld van de metaforische antropofagie 
echter ook lezen zonder ze te reduceren tot 
een uitdrukking van infantiele regressie. “Wij 
zijn tegen de antagonistische sublimeringen. 
Zij zijn ons door de karvelen gebracht,” schrijft 
Andrade zelf in zijn manifest. De weder
opvoering van de kannibalistische metafoor 
als teken van de fusie tussen moeder en kind 
is alleen maar een manier om het oerbeeld van 
de primitieve gemeenschap te versterken. In
dien het manifest uit 1928 van beslissende 
betekenis is voor de Braziliaanse cultuur, dan 
is de ontmaskering ervan als infantiel 
primitivisme niets anders dan een consecratie 
van het 'rousseau-isme', dat de primitieve 
gemeenschap steeds als een naturalistisch en 
irrationeel gegeven heeft beschouwd. Met 
zijn aandacht voor het freudiaanse onbewuste 
wil Andrade echter aantonen hoe de spannin
gen tussen verdringingsmechanismen ener
zijds en de hypostase van een symbolische 
orde anderzijds de figuren van het irrationele 
en het primitieve voortbrengen. De aanval die 
een dergelijk manifest lanceert tegen een door 
de westerse cultuur hertekende symbolische 
orde, is niet bepaald infantiel te noemen: ze is 
veeleer de uitdrukking van de keerzijde van 
het kannibalisme, namelijk de ‘vampirische’ 
besmetting tussen culturen onderling.
Het werk van Hélio Oiticica kan begrepen 
worden in het licht van deze mimesis of 
besmetting van tekens, die op haar beurt 
nieuwe tekens voortbrengt. Oiticica’s werk 
heeft niets te maken met een objectiveerbaar 
gebruik van een esthetiek van de armoede. 
Oiticica zet zijn “algemeen schema van de 
nieuwe objectiviteit” als volgt uiteen: “het 
probleem van de participatie van de toe
schouwer is complexer, omdat deze partici
patie, in haar onmiddellijke verwerping van 
de louter transcendentale contemplatie, ver
schillende gedaanten kan aannemen. Men 
onderscheidtevenweltweeduidelijk omschre
ven vormen van participatie: een 'sensorieel- 
lichamelijke participatie’ en ‘manipulatie’, 
versus een ‘semantische participatie’. Het 
individu dat met het werk in aanraking komt, 
wordt uitgenodigd de betekenissen die het 
- als open werk bij uitstek - aanreikt, verder 
in te vullen...” [5]
De architecten die in het spoor van Oiticica de 
autoritaire cultus van het architecturale werk 
verwerpen en participatie nastreven, stellen 
alternatieven voor om aan te tonen dat de 
interventie van de architect (of van de kunste
naar) van meet af aan sociaal is en haar sociale 
effecten dus niet hoeft te bewijzen. Indien de 
sociale functie van het ontwerp op het voor
plan wordt gesteld, als een objectiveerbare 
finaliteit, dan is ze nog slechts de eerste oor
zaak van de creatieve daad, die verder door 
andere beheersmatige imperatieven wordt 
bepaald. Voor Oiticica en de participatie- 

architecten zijn de sociale effecten van een 
architecturale of artistieke interventie niet het 
apriori van een rationaliseringsdrift: ze blij
ven potentieel en onbepaald. In haar proef
schrift, getiteld Een inheems architecturaal 
apparaat: de favelas in Rio de Janeiro, om
schrijft Paola Berenstein-Jacques de wijze 
waarop Hélio Oiticica bij de conceptie van 
zijn projecten en werken teruggrijpt op ge
wone observaties van spontane uitingen van 
vindingrijkheid. Ze neemt als voorbeeld het 
ontstaan van het concept Parangolé en citeert 
Oiticica’s commentaar: “Toen ik op een dag 
per autobus naar de praça da Bandeira (Rio de 
Janeiro) reed, zag ik een clochard die iets 
maakte, het mooiste wat ik ooit heb gezien; 
een soort constructie. De volgende dag was 
het al weer weg. Het ging om vier palen, 
houten peilers van ongeveer twee meter hoog, 
die hij in de grond had geplant als de hoeken 
van een rechthoek. Het was een braakliggend 
terrein meteen beetje gras en op een open plek 
had hij de palen neergezet en de muren ge
maakt van draden en touwtjes, van boven 
naar beneden. Heel knap gedaan. En aan een 
van de touwen hing een lap grove stof waarop 
hij had geschreven ‘hier is ’t... ’ en het enige 
wat ik van de tekst heb kunnen lezen was het 
woord ‘Parangolé’. En toen heb ik gezegd: 
dat is het woord.” [6]

Lange tijd bleef de esthetische dimensie van 
menselijke activiteiten en producten innig 
verbonden met deze handelingen en voor
werpen. Ze werd dan ook niet als dusdanig 
begrepen. [7] De ommekeer die zich vanaf 
het einde van de 19de eeuw voltrok, heeft te 
maken met het feit dat aan de artistieke creatie 
een sociale functie werd toegeschreven. Die 
sociale functie ging vervolgens de dagelijkse 
esthetiek in het sociale leven zelf bepalen, 
zoals vandaag de dag het geval is.
Alleen nog vanuit een zuiver institutioneel 
oogpunt is het pertinent om in de veranderin
gen van de openbare ruimte een onderscheid 
te maken tussen een ‘officiële’ artistieke in
terventie en de kunst om op straat te wonen. 
Het enige criterium is dat van de eigenheid. 
Maar wie definieert die eigenheid? Het gaat 
om een culturele evaluatieprocedure die van 
iedere spontaneïteit verstoken is. Slagen be
paalde daklozen erin om, in de gedwongen 
beoefening van een parallelle economie ge
baseerd op het gebruik van restafval, hun 
eigen esthetiek te scheppen, of draait alles om 
het ‘esthetische oordeel’ van de professionals 
uit de culturele sector?
In Brazilië gingen de bouwsels in de favela’s 
uiteindelijk een patrimonium vormen in de 
stedelijke ruimte. De systematische erken
ning van plaatsen en niet-plaatsen als patri
monium heeft het proces van esthetisering 
van alle culturele uitingen van het sociale 
leven op gang gebracht. De dakloze die voor 
zijn gammele constructie de klassering heeft 
aangevraagd als Historisch Monument heeft 
alleszins goed begrepen dat de zichtbare ei
genheid van zijn ontwerp slechts bevestigd 
kon worden in de patrimoniale consecratie. 
De institutionele en universele blik van de 
patrimonialisering heerst over alle esthetische 
oordelen.

Henri-Pierre Jeudy

Vertaling uit het Frans:
Koen Brams & Catherine Robberechts

Noten

[1] La création en avalanche, in: Théâtre/ 
public, revue du théâtre de Gennevilliers, 
juli-oktober 1995, tevens opgenomen in: 
Passage(s) public(s), Points de vue de la 
médiation artistique et culturelle, Ministère 
de la Culture et de la Communication DDF/ 
ARSEC, Parijs, 1995, p. 11.
[2] Jean-Paul Ramat en Fabienne Brugel, 
Le théâtre de l’opprimé et la compagnie 
NAJE (“Nous n’abandonnerons jamais 
l’espoir” - Hannah Arendt), in: op. cit. 
(noot 1), pp. 18-19.
[3] P.-F. de Queiroz-Siqueira, Destins du 
cannibalisme, in: Nouvelle Revue de 
Psychanalyse, nr. 6, p. 274.
[4] P.-F. de Queiroz-Siqueira, op. cit. 
(noot 3), p. 275.
[5] Hélio Oiticica au Jeu de Paume, tent, 
cat., Parijs, 1992.
[6] Gesprek met Jorge Guinle Filho, Rio de 
Janeiro, april 1980.
[7] Giorgio Agamben, L’homme sans 
contenu, Circé, Straatsburg, 1996.

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
hoofdstuk L’esthétisation de la misère, op
genomen in het boek Les usages sociaux de 
l’art, Circé, Saulxures, 1999, pp. 115-127.
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Het nut van verspilling
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Het elitarisme en de maatschappelijke 
afzijdigheid van de kunst zijn in de jaren ’90 
bij herhaling onder vuur komen te liggen. 
De laatste tijd wordt in toenemende mate 
een sociaal verantwoordelijke, geënga
geerde en activistische kunst geëist. Deze 
ontwikkeling kan worden gezien als 
radicalisering van wat enkele jaren eerder 
met name in de Duitstalige wereld als ‘con- 
text-kunst’ werd bepleit. Hoewel de con- 
text-kunst ook onder de noemer ‘kunst als 
dienstverlening’ werd gebracht, willen kun
stenaars als Andrea Fraser en Renée Green 
voornamelijk reflecteren op de institutio
nele context waarvoor of waarin werken 
ontstaan en worden getoond. Niet zozeer 
dienstverlening, als wel kritiek op het insti
tuut en de ideologie en de structuren, waar
mee het verweven is, staan centraal. Stefan 
Germer maakte middenjaren ’90 in Texte 
zur Kunst een kritische balans op van deze' 
beweging, waarbij hij als criticus-theoreti- 
cus betrokken was: het opvatten van kunst 
als contextgevoelige praktijk bleek een dus
danige aantrekkingskracht uit te oefenen op 
de kunstmarkt, dat de contextgevoeligheid 
al snel verdampte. Een verzamelaar, als 
Wilhelm Schürmann bleek de door hem 
bijeengebrachte 'context-kunstwerken' als 
trofeeën te presenteren, zonder een andere 
context dan die van zijn mecenaat. [1] 
Dit is op zichzelf natuurlijk geen argument 
tegen de ambitie om kunst van haar karakter 
als handelswaar te ontdoen en haar in con
crete sociale situaties te verankeren. Bij een 
verzamelaar als Schürmann wordt de con- 
text-kunst weliswaar opnieuw een commo
dity, maar er zijn ook kunstenaars die er 
zorg voor dragen dat hun werk met op een 
dergelijke context-ongevoelige manier 
wordt gepresenteerd, kunstenaars die geen 
objecten of verplaatsbare installaties ma
ken, maar alleen tijdelijke of permanent aan 
een bepaalde plek gebonden ingrepen ple
gen. Dit vergt echter een vorm van 
fundamentalisme die veel op zelfverkozen 
marginaliteit kan lijken. De wens om 
contextgevoelig te werken in plaats van 
voor een anonieme markt van verzamelaars 
en instituties heeft dan ook vaak iets van een 
puriteins streven naar zuiverheid;
Blijkens de oproepen tot commitment of 
revolt die de laatste tijd in kunsttijdschriften 
gedaan worden, wordt een oplossing ge
zocht in een radicalisering van de kritische 
dienstverlening tot een soort guerrilla: kun
stenaars organiseren zich in “structuren [... ] 
die reiken tot ver buiten de kunst”, ze trek
ken de wereld in “om daadwerkelijk iets aan 
de problemen te doen, door te alarmeren of 
daadkrachtig in te grijpen”, [2] De context- 
kunst wordt getransformeerd in een enigs
zins romantische daadkracht die de verdor
ven kapitalistische structuren niet meer tot 
uitgangspunt neemt van een (uiteindelijk 
toch weer door de markt geabsorbeerde) 
kritische analyse; de kunstwereld fungeert 
voortaan als uitvalsbasis voor concrete ac
ties, zoals de bouw van een biogastank in 
Tanzania door het Deense collectief 
Superflex. Maar waarom zou kunst 
überhaupt verantwoordelijk, nuttig, produc
tief moeten zijn? Waarom zou kunst niet als 
vanouds een schaamteloze luxe kunnen zijn?

De azteekse postmoderne consumptie
maatschappij

Als oriëntatiepunt in deze kwestie kan de 
theorie over verspilling fungeren die Georges 
Bataille vanaf zijn artikel La notion de 
dépense (1933) ontwikkelde. B ataille merkt 
in deze tekst op dat zowel de burgerlijke als 
de marxistische economische theorie ervan 
uitgaan dat het in de economie draait om 
nuttige productie, dat wil zeggen productie 
gericht op fundamentele behoeften. Bataille 
stelt daarentegen met klem: “Il n’existe en 
effet aucun moyen correct [... ] qui permette 
de définir ce qui est utile aux hommes.” [3] 
Hij erkent wel dat er zoiets is als ‘nuttige 
consumptie’, de consumptie die nodig is om 
het leven in stand te houden en voort te 
planten, maar daarnaast plaatst Bataille een 
niet minder belangrijke categorie, die van 
“les dépenses dites improductives: le luxe, 
les deuils, les guerres, les cultes, les 
constructions de monuments somptuaires, 
les jeux, les spectacles, les arts, l’activité 
sexuelle perverse [...].” [4] De kunst wordt 
door Bataille dus aan de kant van de verspil
ling, van de verkwistende consumptie ge
plaatst, samen met onder meer oorlogen en 
‘perverse seksualiteit’.
In zijn pogingen om zijn visie op de econo
mie en het sacrale - en die twee zijn bij 
Bataille nauw met elkaar verbonden-te 

expliciteren, grijpt hij terug op premoderne 
beschavingen. Kroongetuigen zijn de 
azteken met hun bloederige rituelen, waarin 
mensen als voeding aan de zon worden 
geofferd. In deze offers en in andere ken
merken van wat hij de azteekse ‘consump
tiemaatschappij’ noemt, ziet Bataille een 
fixatie op de verkwisting als manier om het 
ding-worden van de natuur en de mens 
symbolisch ongedaan te maken: de geof
ferde slaven worden als het ware teruggege
ven aan de natuur, die haar oorspronkelijke 
‘intimiteit’ heeft verloren doordat de mens 
haar heeft onderworpen en haar net als zijn 
medemensen tot object heeft gemaakt.
In La Part Maudite, waarin Bataille veel 
geschiedkundige, economische en antropo
logische literatuur aanhaalt (en daardoor 
lijkt op een wolf in slecht zittende schaaps
kleren), bespreekt hij onder meer de bouw 
van kathedralen als vorm die de verspilling 
in de Middeleeuwen aannam: kathedralen 
zijn objecten die niet ‘nuttig’ zijn, en in die 
zin geen objecten zijn: "L'intimité n’est 
exprimée qu’à une condition par une chose: 
que cette chose soit au fond le contraire 
d’une chose, le contraire d’un produit, d’une 
marchandise: une consommation et un 
sacrifice.” [5] In het moderne kapitalisme 
wordt echter alle overtollige energie gestopt 
in productiviteit, in verdere groei: “La bour
geoisie capitaliste relégua au second plan la 
construction des églises et lui préféra celle 
des usines.” [6] De aanwas van productie
middelen en goederen luidt de volledige 
overwinning in van het object: het sacrale, 
de oorspronkelijke ‘intimité’, wordt door de 
mensheid uit het zicht verloren, en de mens 
wordt steeds meer verdinglicht, aangepast 
aan de goederen. Verspilling, die het contact 
met het sacrale zou kunnen herstellen, is de 
moderne bourgeoisie immers een gruwel. 
Bataille gaat zover te stellen dat deze haat 
tegen de verkwisting haar bestaansreden is. 
Hoewel het kapitalisme, volgens Bataille, 
de consumptie instrumentaliseert om de 
groei te bevorderen, voorspelt hij niettemin 
dat de industriële groei uiteindelijk tot ge
volg zal hebben dat het doel van de productie 
niets anders zal blijken te zijn dan de con
sumptie van rijkdommen — een ontwikke- 
ling die reeds in de late jaren, ’40, wanneer 
Bataille zijn theorie van de verspilling in de 
Théorie de la Religion en in La part Maudite 
uitwerkt, op het punt staat zich te voltrek
ken. In de westerse wereld brengt het naoor
logse "Wirtschaftswunder immers een onge
kende welvaartsstijging en een tomeloze con
sumptie met zich mee - een ‘onproductieve’ - 
consumptie, niet een verbruik dat voor het 
voortbestaan van de mens noodzakelijk is. In 
de jaren ’60 viert de ‘consumptiemaatschap
pij’ dan haar absolute triomf. [7]

De nieuwe hedonistische cultuur van de 
consumptie zette onder meer de conserva
tieve socioloog Daniel Bell aan tot mijme
ringen over de ondergang van de westerse 
beschaving. De ongeremde drang tot consu
meren en plezier maken zou de fundamen
ten van het protestantse arbeidsethos aan 
diggelen slaan. Bell gelooft niet dat een 
mens in het nachtleven een hedonist kan 
zijn en overdag een toegewijde werknemer, 
maar het gros van de mensen lijkt hier in de 
praktijk niet zoveel problemen mee te heb
ben. Bovendien is de konsumfreudige mens 
nodig om de economie op gang te houden: 
om de kapitalistische economieën na de 
oorlog verder te laten groeien, is een gretige 
afzetmarkt voor steeds meer goederen met 
liefst een steeds kortere omlooptijd een ab
solute vereiste. Zoals Bell zelf stelt: “The 
one thing that would utterly destroy the new 
capitalism is the serious practice of deferred 
gratification.” [8] Zonder steeds hogere en 
snellere consumptie geen economische 
groei. De consumptie lijkt zo toch weer 
ondergeschikt te worden gemaakt aan de 
productie. Maar wie kan bepalen welk prin
cipe uiteindelijk het dominante is? Bij 
Bataille is er sprake van een zekere 
gespletenheid, aangezien hij enerzijds stelt 
dat het niet mogelijk is om te zeggen wat 
nuttig en wat niet nuttig is, maar anderzijds 
toch in naam van de dépense improductive 
ten strijde trekt tegen de ideologie van de 
productiviteit. In de huidige situatie blijkt 
echter dat niet meer kan worden uitgemaakt 
of de productie ‘eigenlijk’ in dienst staat 
van een verhevigde consumptie of dat deze 
consumptie juist de functie heeft om de 
productie en de groei op gang te houden. 
Het onderscheid tussen ‘nuttig’ en ‘verspil
lend’ is geïmplodeerd. Wat er gaande is, kan 
alleen met een oxymoron als verspillings- 
productie worden aangeduid.

De enorme accumulatie van kapitaal in de 
naoorlogse samenleving vertaalt zich ook in 
een explosieve groei van de markt van mo
derne en eigentijdse kunst, die door een 
nieuw publiek van koopkrachtigen wordt 
ontdekt: er loopt een rechte lijn van de door 
een taxibedrijf rijk geworden pop art-verza
melaars John en Ethel Scull naar reclame
tycoon Charles Saatchi en andere heden
daagse verzamelaars. Bataille klaagde reeds 
in 1930 in Documents dat de avant-garde 
getransformeerd is in handels waar voor sno
bistische liefhebbers. Geen kunstverzame
laar, zo stelt Bataille, kan een schilderij zo 
intens liefhebben als een fetisjist een schoen 
bemint. De ruilwaarde die het genot van de 
verzamelaar bepaalt, haalt het niet bij de 
perverse (let wel: perverse, dus naar con
ventionele maatstaven verspillende) ‘ge
bruikswaarde’ die een schoen voor een 
fetisjist heeft. [9] De ruilwaarde van kunst
werken op de kunstmarkt kan Bataille al
leen maar negatief beoordelen, omdat kunst 
die hem interesseert een moderne erfge
naam is van de oude rituelen waarin men
sen, dieren of goederen worden geofferd. In 
het werk van Manet, Picasso of Masson ziet 
Bataille een verminking, een pervertering 
van traditionele vormen en betekenissen tot 
zij hun contouren verliezen. Zodoende is 
kunst voor Bataille net als het bouwen van 
monumenten of perverse seksuele activitei
ten een luxe, een verkwisting van energie. 
Toen Bataille in de vroege jaren ’30 zijn 
notie van de dépense improductive ontwik
kelde, was de kunst in een op productie 
gefixeerde maatschappij een anomalie. Als 
(avant-gardistische) kunst echter steeds meer 
wordt geïntegreerd in een bloeiende kunst
markt, vervaagt het door Bataille geschetste 
onderscheid tussen kunstwerken en andere 
goederen. Alles wordt opgenomen in een 
baudrillardiaanse teken-economie waarin 
goederen als quasi-autonome design-objec- 
ten nauwelijks te onderscheiden zijn van 
kunstwerken die op hun beurt als presti
gieuze handelswaar zonder functionaliteit 
steeds meer onderdeel van lifestyle worden. 
De moderne afkeer voor verspilling is ge
weken voor een postmoderne roes waarin 
productie en verspilling met elkaar zijn ver
smolten. Het kunstwerk beleeft weliswaar 
zijn triomf als ‘waar’ die geen enkele prak
tische functie heeft, die pure tekenwaarde 
is, maar de kunst verliest ook aan bijzonder
heid als de maatschappij in haar geheel 
meer en meer in het teken van de verspillings- 
productie komt te staan. De apotheose van 
de kunst is tevens het moment waarop zij 
volledig in de alles esthetiserende teken- en 
consumptie-economie is geïntegreerd zo
dat zij haar identiteit dreigt te verliezen. 
Deze ontwikkeling - het marktsucces van 
de moderne en hedendaagse kunst in de 
economie van de verspillingsproductie - kan 
men relateren aan wat Bataille over de 
potlatch zegt. De potlatch van de Noord- 
Amerikaanse indianen is een soort wed
strijd in verspilling tussen twee rivaliserende 
stamhoofden, die elkaar proberen te over
troeven door elkaar publiekelijk luxe
goederen cadeau te doen. In het geval van de 
moderne en hedendaagse kunst gaat het 
natuurlijk niet om archaïsche giften, maar 
om particuliere aankopen. De verspilling is 
trouwens in sociaal opzicht nuttig; Bataille 
merkt op dat in de potlatch de verspilling 
van het overschot dienstbaar wordt gemaakt 
aan het prestige dat de ‘verspiller’ eraan 
ontleent - waarmee hij dus in feite aangeeft 
dat zijn ‘pure verspilling’ zo puur nu ook 
weer niet is. [10]

Transformaties van de readymade

De veranderingen die de readymade in deze 
eeuw heeft ondergaan, kunnen de hierbo
ven geschetste ontwikkeling van de integra
tie van kunst in de verspillingsproductie' 
verduidelijken. Terwijl kunstenaars als 
Schwitters en Rauschenberg zich in hun 
collages en assemblages over het afval van 
de industriële productie ontfermden en zo 
de verdrongen schaduwzijde van het kapita
lisme lieten zien, koos Marcel Duchamp in 
de jaren ’ 10 en ’20 nieuwe, intacte voorwer
pen als readymades. [ 11 ] De expliciete keuze 
impliceert dat deze objecten hun functiona
liteit erbij inschieten: de sneeuwschop bun
gelt aan het plafond, het flessenrek wordt 
een fallische constructie. De status van deze 
werken als handelswaar is te verwaarlozen, 
want hoewel Duchamp een zeer kleine kring 
van toegewijde verzamelaars had, zag nie
mand de readymades als waardevolle ob
jecten. De ‘originele’ readymades zijn trou
wens op enkele uitzonderingen na verloren 

gegaan. Zo was het eerste exemplaar van 
Duchamps flessenrek zo ‘waardeloos’ dat 
het door zijn zuster Suzanne bij het huisvuil 
werd gezet toen zij tijdens de Eerste We
reldoorlog diens Parijse atelier opdoekte: de 
readymade als afval. [12]
Er is dus een fundamentele overeenkomst 
tussen het gebruik van afval door iemand als 
Schwitters en Duchamps readymades: in 
beide gevallen gaat het om een kunst van de 
verspilling, waarbij Schwitters reeds ver
spilde materialen hergebruikt (ze nogmaals, 
in de vorm van kunst, verspilt) en Duchamp 
nieuwe, nadrukkelijk functionele goederen 
verspilt door ze niét te gebruiken. In functie 
van Duchamps rijzende ster en de boomende 
kunstmarkt wordt het voor Arturo Schwarz 
in de jaren ’60 aantrekkelijk om van zorg
vuldig gemaakte replica’s van de ready
mades edities op de markt te brengen. Doen 
de readymades zich oorspronkelijk als ma
nifeste verspilling gelden tegenover de 
moderne cultus van de productiviteit, dan 
worden zij in de jaren ’60 als replica’s (als 
simulacra van readymades) opgenomen in 
de potlatch van de naoorlogse economie, - 
waarin het constrast tussen productie en 
consumptie en tussen noodzakelijke dingen 
en luxe-objecten steeds minder duidelijk is. 
In het kader van deze batailleaanse lezing 
van de readymade is het van belang om aan 
te stippen dat Bataille in de jaren ’40 zocht 
naar een innerlijk equivalent voor de con
crete vernietiging van objecten die zich in 
rituelen voltrekt: dit leidde hem tot mys
tieke beschouwingen over de ‘expérience 
intérieure’. In de Théorie de la Religion stelt 
hij dat met een helder zelfbewustzijn (een 
‘consience claire de soi’) de in de samenle
ving geproduceerde goederen kunnen wor
den ‘opgelost’. Door deze mentale operatie 
zouden de dingen weer kunnen worden op
genomen in de oorspronkelijke intimiteit, 
waarin de mens en de objecten nog niet als 
geïsoleerde entiteiten zijn uitgekristalliseerd. 
Op de drempel van de nieuwe consumptie
maatschappij ziet Bataille de in overvloed 
geproduceerde waren als objecten die hoe 
dan ook verspild zullen worden - hieruit 
blijkt overigens dat hij beseft dat productie 
en consumptie nauw verstrengeld zullen i 
raken. Bataille pleit echter voor de'bèwuste" 
verspilling van deze goederen opdat de 
mensheid er niet aan ten onder zou gaan. “II 
s’agit, s’il faut préserver le mouvement de 
l’économie, de déterminer le point où la 
production excédente s’écoulera comme un 
fleuve au-dehors. Il s’agit de consumer - ou 
de détruire — infiniment les objets produits. 
Cela pourrait aussi se faire sans la moindre 
conscience. Mais c’est dans la mesure où la 
conscience claire l’emportera que les objets 
effectivement détruits ne détruiront pas les 
hommes eux-mêmes.” [13] Deze geïnterna
liseerde, mentale potlatch komt nogal ma
ger over als moderne opvolger van de 
(pre)historische vormen van dépense die 
Bataille zo meeslepend portretteerde. Men 
zou evenwel kunnen betogen dat Batailles 
nogal schimmige conscience claire de soi 
een concrete uitwerking heeft gekregen in 
de beeldende kunst. Wat bij Bataille een 
mentale operatie is, is met de readymade 
een zichtbaar 20ste-eeuws ritueel gewor
den: het nuttige object wordt bewust ver
spild.
Duchamps uitvinding van de readymade is 
één van de terugkerende voorbeelden die 
Boris Groys in Über das Neue geeft van wat 
volgens hem het fundamentele principe is 
van de westerse ‘culturele economie’: het 
steeds weer opnieuw verschijnen van ‘het 
nieuwe’ in de cultuur. De kunstenaar be
werkstelligt ‘het nieuwe’ door de introduc
tie van een ‘innovatieve ruil’ tussen het 
domein van de kunst en de wereld buiten de 
kunst, de ‘profane’ wereld. Innovatief werk 
ontstaat als een tot dan toe profaan element 
wordt opgenomen in de kunst: in het geval 
van de readymade bijvoorbeeld bepaalde 
alledaagse voorwerpen. In zijn ambitie om 
een verklaringsmodel te bieden voor de 
culturele ontwikkeling van de westerse cul
tuur vanaf de Renaissance veronachtzaamt 
Groys echter dat de moderne kunst van de 
19de en vroeg 20ste eeuw de innovatieve 
ruil gewoonlijk pas met een zekere vertra
ging met publiek of commercieel succes 
bekroond ziet. Het ontgaat Groys tevens dat 
de temporele kloof tussen de innovatieve 
ruil en het publieke succes heden ten dage 
steeds kleiner wordt, ja wellicht zelfs opge
heven is. Na het abstract-expressionisme 
breekt met de pop art immers de tijd aan van 
het instantsucces, van kunstenaars met ellen
lange wachtlijsten van kooplustige verza
melaars en van carrières die even professio-



neel worden gelanceerd als die van pop
sterren. Groys gaat er kennelijk van uit dat 
het oude mechanisme waarbij een kunst
werk eerst cultureel wordt ‘gevaloriseerd’ 
en daarna een financiële waarde krijgt nog 
steeds in werking is, terwijl het in feite vaak 
zo is dat als een kunstvorm door bepaalde 
galeriehouders en verzamelaars opgepikt 
wordt en op die manier in financiële waarde 
stijgt, de kunstkritiek ervoor moet zorgen 
dat die ook van een passende culturele 
waarde wordt voorzien.
De uitlevering van de kunst aan de commer
cie is in de kunstwereld zelf nadrukkelijk op 
de korrel genomen: met de werken Broken 
R.M... (1986) en Baudrillard’s Ecstasy 
(1988) bekritiseert Hans Haacke bijvoor
beeld op geestige maar ook op ietwat kort
zichtige wijze de receptie van het werk van 
Duchamp. In het eerstgenoemde werk voor
ziet een bordje met de tekst ‘ART & 
ARGENT À TOUS LES ETAGES’ (een 
allusie op Duchamps Eau & gaz à tous les 
étages (1958)) een gebroken sneeuwschop 
van commentaar, terwijl in het tweede werk 
een verguld urinoir zichzelf besproeit op 
een strijkplank. De artistieke en intellec
tuele erfenis van Duchamp, zo is Haackes 
suggestie, wordt verkwanseld aan een dol- 
gedraaide kunstmarkt. De cerebrale 
readymades worden tot trendy handelswaar 
gedegradeerd.

De verhandeling van kunst is wellicht het 
meest radicaal afgezworen in de happe
nings en performances van de jaren '60 en 
’70: het kunstwerk wordt een nauwkeurig 
geplande rituele handeling. Terwijl de 
actionisten beesten slachtten, vrouwen met 
bloed besprenkelden en hun geslachtsdelen 
gebruikten, hield Beuys in Wie man dem 
toten Hasen die Bilder erklart (1965) een 
intieme conversatie met een dode haas. De 
religieuze inslag van de bloedige rituelen 
van de Weense actionisten of van de Aktionen 
van Joseph Beuys is overduidelijk. Hermann 
Nitsch met zijn nietzscheaanse Orgiën 
Mysteriën Theater en Joseph Beuys met 
zijn sjamanistische optredens baseren zich 
op de filosofische en antropologische litera
tuur over het sacrale en het rituele in 
premoderne samenlevingen. Zij willen de 
heerschappij van de goederen doorbreken, 
die de mens van zichzelf vervreemdt, en een 
toegang bieden tot het intieme, sacrale do
mein waarin de natuur niet uit dingen be
staat en ook de mens geen object is. In hun 
werken wordt letterlijk teruggegrepen op 
‘ouderwetse’ vormen van verspilling die 
Bataille fascineerden - een in Batailles boek 
L’érotisme afgedrukte foto van een voodoo- 
ritueel waarin een met veren bedekte zwarte 
man een schapenkop likt, zou bijna een foto 
van een Aktion van Hermann Nitsch kunnen 
zijn. [14]
Voor Beuys hield het kunstwerk echter niet 
op te bestaan als de performance afgelopen 
was. Hij recycleert elementen van zijn 
Aktionen voor de productie van objecten of 
installaties, die op die manier de aanschijn 
van relieken krijgen. Boris Groys legt ove
rigens een verband tussen christelijke 
relieken en de readymade, omdat beide ge
wone voorwerpen zijn die hun waarde ont
lenen aan het feit dat zij in contact hebben 
gestaan met een charismatische figuur (een 
heilige, een kunstenaar). [15] In veel van 
zijn werken maakt Beuys de sacrale conno
taties van de readymade apert: objecten die 
hij zich toeëigent en (samen met door hem
zelf gevormde dingen) in zijn werk aan
wendt, worden aan hun profane bestaan 
ontrukt en in een cultus vereerd. Aangezien 
Beuys een alternatief wil bieden voor de 
West-Duitse consumptiemaatschappij, kiest 
hij voor objecten die zich duidelijk van 
gelikte goederen onderscheiden, die om een 
sacrale bestemming lijken te vragen omdat 
zij geen plaats hebben in de waren wereld. In 
de stellages van zijn installatie Wirtschafts- 
werte (1980) plaatst hij bijvoorbeeld le
vensmiddelen uit de DDR, met hun naar 
westerse maatstaven ongelooflijke eenvoud 
en grauwheid, de schijnbaar volledige af
wezigheid van design. Achter de stellages 
hangen schilderijen uit de tijd van Marx, 
waarmee Beuys sociale en economische 
activiteiten gelijkschakelt met kunst - ook 
de productie van goederen is een vorm van 
sociale sculptuur, en ook het maken van 
kunst is productie. In feite benadrukt dit 
werk echter het onderscheid: de schamele, 
in het westen kansloze producten worden 
door Beuys aan de sfeer van productie en 
levensnoodzakelijke consumptie onttrokken 
door ze te sacraliseren, te offeren aan de 
kunst. Zo worden ze in weerwil van hun 

uiterlijk alsnog artistieke luxegoederen, die 
door Beuys met groot commercieel succes 
verhandeld worden. De recuperatie van de 
kunst door de commercie (van de verspil
ling in de vorm van kunst door de 
verspillingsproductie) is blijkbaar onaf
wendbaar.
Deze gedachte staat centraal in het werk van 
de zogenaamde appropriation- en commo- 
dity-kunstenaars die in de jaren ’80 een 
zeitgemass antwoord bieden op de situatie 
van de kunst. In plaats van te werken met 
eenvoudige materialen of objecten, zoals 
Beuys, gaan deze kunstenaars aan de slag 
met de verfijnde en soms volkomen onzin
nige westerse goederen. Haim Steinbach 
onderzoekt hun fascinerende onderlinge 
relaties en brengt de door Marx beschreven 
‘theologische grillen’ van de waar in kaart. 
Anders dan Beuys’ oostblok-levensmidde- 
len zijn de goederen van Steinbach meestal 
op zichzelf al pure verspilling, zodat ze door 
hem in zekere zin worden voltooid. Ook als 
de goederen wel functioneel zijn, wordt hun 
design en daarmee hun status als luxe bena
drukt. Hetzelfde geldt voor de stofzuigers 
die Jeff Koons in de vroege jaren ’80 in 
aseptische glazen vitrines plaatst. De titel 
The New wijst nadrukkelijk op hun status 
als nieuwe serie, als nieuw vormgegeven 
opvolgers van de vorige modellen, die al
leen daarom nu al ouderwets zijn. In hun 
sneeuwwitjezerken blijven ze eeuwig glim
mende iconen van nieuwheid, gesacrali- 
seerde tekens van de vemieuwingsorgie waar 
de economie op drijft.
Na The New heeft Koons zelden nog met 
echte readymades gewerkt. Ook al komen 
de motieven rechtstreeks van kitschbeeldjes 
of prentbriefkaarten, de uiteindelijke sculp
turen worden door ambachtslieden in ar
beidsintensieve processen uitgevoerd of 
machinaal vervaardigd. Koons’ werken die
nen perfecter en grootser te zijn dan hun 
voorbeelden. De laatste jaren is in 
kunstpublicaties een fascinerend feuilleton 
te volgen: berichten over de lijdensweg die 
de productie van Koons’ Celebration-serie 
is. [ 16] De keuze voor geavanceerde indus
triële technologieën om hommage te bren
gen aan de wereld van kinderspeelgoed en 
-feestjes - enorme ballon-honden van staal, 
Play Doh-drollen van geavanceerde kunst
stof-blijkt een technische en financiële 
nachtmerrie. De minutieus door talloze as
sistenten uitgevoerde fotorealistische schil
derijen komen al net zo moeizaam tot stand. 
Celebration is het meest glorieuze voor
beeld van verspillingsproductie in de laat 
20ste-eeuwse kunst- een poging om kin
derlijke, aantrekkelijke objecten te sacrali
seren door ze met ongekende precisie en op 
monumentale schaal uit te voeren.

Totale versmelting en engagement

Koons’ werken zijn weliswaar bestemd voor 
een kring van vermogende (particuliere of 
institutionele) verzamelaars, maar zijn 
iconografie wijst op een meer alledaagse 
overdaad waaraan velen deelhebben. 
Verkwisting is in de nieuwe consumptie
maatschappij niet meer zo streng hiërar
chisch georganiseerd als in de premoderne 
‘sociétés de consommation’ die Bataille 
analyseerde. Uiteraard zijn er naargelang 
het inkomen grote verschillen, maar in de 
westerse wereld hebben brede lagen van de 
bevolking de middelen om deel te hebben 
aan de verspillingsproductie. Er is een per
manente kapitalistische potlatch aan de gang 
in de vorm van mobiele telefoons, fun- 
shoppen en reizen naar Ibiza. Beeldende 
kunst heeft nog steeds de functie een luxueu
zere en sacralere aangelegenheid te zijn. 
Hedendaagse kunstwerken zijn de luxe
goederen van een potlatch die als vanouds 
elitair, aristocratisch is, en een middel biedt 
om je van ‘vulgaire’ vormen van verspilling 
te onderscheiden. Uit de enorme aandacht 
voor verzamelaars als Charles Saatchi of 
diverse Duitsers in het voetspoor van Peter 
Ludwig blijkt dat de groei van de consump
tiemaatschappij niet tot een afname, maar 
juist tot een instandhouding en wellicht tot 
een groei van de behoefte aan distinctie 
door middel van geldverspilling aan kunst 
leidt.
Heel wat hedendaagse kunstenaars ontwik
kelen bovendien een omgang met de massa
cultuur die zich niet meer simpelweg met 
het door Groys beschreven mechanisme van 
'valorisering' van profane elementen door 
de kunst laat vatten - een mechanisme dat 
op het werk van Koons nog wel van toepas
sing is. Het is duidelijk dat veel heden
daagse kunstenaars hun buiten de white 

cube gesitueerde activiteiten als gelijkwaar
dig met hun voor een kunstcontext gemaakte 
werk beschouwen. Kunstenaars die als 
veejay in nachtclubs werken of modefoto’s 
maken, streven niet per se een integratie na 
van de resultaten van die activiteiten in hun 
artistieke projecten. Er is een toenadering, 
wellicht zelfs een versmelting van de massa- 
culturele en de hoogculturele potlatch, en 
het hangt van de kunstenaars af of zij in hun 
kunst nog een hoger reflectieniveau nastre
ven—of zij, zoals Bataille verlangde, de 
verspilling bedrijven met een conscience 
claire de soi, dan wel zich er meer passief 
aan overleveren. [17] Bij iemand als Inez 
van Lamsweerde bijvoorbeeld zijn reflexie
ve elementen allang verworden tot gladde 
trucjes die de totale uitverkoop van het werk 
aan de media-industrie mogelijk maken. 
Tegen de achtergrond van de toenemende 
versmelting van kunst en verspillings
productie is het niet verwonderlijk dat kun
stenaars en critici van de kunst weer sociaal 
en politiek engagement verlangen. Het gaat 
hier echter om iets fundamenteel anders dan 
bijvoorbeeld het productivisme van de 
Russische constructivisten, die zich in de 
jaren ’20 ten dienste stelden van de indus
triële inhaalslag die de technologisch ach
terlijke Sovjet-Unie leverde. Vergeleken met 
het constructivistisch-productivistische ex
periment zijn huidige praktijken die sociaal 
constructief of geëngageerd willen zijn, pure 
luxeverschijnselen. Het gaat immers niet 
om levensnoodzakelijke aangelegenheden, 
maar om het gebruik van een overschot aan 
energie en welvaart. Ook als kunstenaars 
geen artistieke luxegoederen voor de markt 
willen produceren, blijft hun werk iets dat 
feitelijk gemist zou kunnen worden. De 
nadruk die sommigen leggen op maatschap
pelijke relevantie is zo gezien een middel 
om in ieder geval de schijn van verzet en van 
een alternatief voor de woekerende con- 
sumptie-productie te wekken. Het is teke
nend dat Superflex daarvoor uitwijkt naar 
Tanzania: in een dusdanig onderontwik
kelde economie vindt men allicht een situa
tie waarin ‘nuttigheid’ makkelijker te defi
niëren is dan in het westen. Daarmee kan 
men teruggrijpen op een dichotomie die in 
onze maatschappij juist gedesintegreerd is. 
Het verschil tussen wat nuttig en wat luxe is, 
is in de teken-economie weggevallen, en het 
is onmogelijk geworden dat onderscheid 
opnieuw te articuleren.
Een werkelijk contextgebonden (en in die 
zin geëngageerde) kunst kan dan ook alleen 
maar de gedaante aannemen van bewuste 
verspillingsproductie - in de vorm van kri
tische analyses of ingrepen die naar de ge
ijkte economische en maatschappelijke 
maatstaven nog veel minder nodig en nuttig 
zijn dan kunstwerken die voor de markt 
worden gemaakt. Het blijft immers nodig 
om de verstrikking van de kunst in de zowel 
consumptie als productie opdrijvende eco
nomie aan het licht te brengen, en in plaats 
van op retorische wijze ‘nuttigheid’ voor te 
wenden, haar contextgebonden manifesta
ties in soevereine idiotie te laten uitmonden. 
Diverse bijdragen aan de recente manifesta
tie Tales of the Tip, een project voor het 
voormalige vuilstort Bavel bij Breda, ge
tuigden van deze aanpak.
Op vraag van Stichting Fundament hebben 
een aantal binnen- en buitenlandse kunste
naars zich over de vraag gebogen om een 
visie te ontwikkelen op de herbestemming 
van het uitgestrekte, met gras begroeide 
vuilstort. In Nederland is het 'reclaimen' 
van vuilstortplaatsen of anderszins veront
réinigde grond een ware industrie aan het 
worden; recreatieve bestemmingen zoals 
skipistes zijn bijzonder populair. Diverse 
deelnemers aan Tales of the Tip knopen 
hierbij aan en trekken het verder door in het 
absurde. Aemout Mik stelt voor om met 
behulp van dwergrunderen en miniatuur
boompjes een vervreemdend stukje ‘nieuwe 
natuur’ aan te leggen, terwijl Suchan 
Kinoshita met behulp van het methaangas 
dat in de afvalberg ontstaat een reusachtige 
zeepbellenmachine wil construeren. Berend 
Strik en One Achitecture kiezen net als Mik 
voor bizarre ‘nieuwe natuur’: een moeras
landschap als reservaat voor gefortuneerden 
met luxueuze mobile homes. Het is mis
schien een manco dat de plannen zo 
provocatief zijn dat ze wel nooit uitgevoerd 
zullen worden, maar anderzijds is alles be
ter dan gedienstige onderwerping aan een 
eisenpakket. Misschien is de beste context- 
kunst wel dermate raak dat zij niet gewenst 
is.
Een raak werk dat gelukkig wel is uitge
voerd, is Gerald van der Kaaps Poetry 

Emission Program, dit jaar officieel in ge
bruik genomen op de afvalverbrandings
installatie bij Hengelo. Dit geavanceerde 
bedrijf is door Van der Kaap voorzien van 
een elektronisch bord boven de toegangs
weg, waarop zinnen verschijnen waarvan 
de samenstelling wordt bepaald door een 
computerprogramma. Op basis van de be
wegingen van auto’s op het belendende 
parkeerterrein, dat als een muismat functio
neert, en gegevens zoals de temperatuur en 
het gewicht van het vuil in de oven, combi
neert het computerprogramma een beperkt 
aantal woorden, zodat zinnen ontstaan zoals 
“Hoe laat is het?”, “Ik moet een CD-avond”, 
“I want a permanent wave”, “I want a face 
massage”, of “Car detection program - traag 
is tof’, afgewisseld met meer feitelijke in
formatie zoals “2196 ton afval deze maand” 
en “910° C temp in oven”. “Trash is 
converted into poetry here.” [18] Een ander 
onderdeel van Van der Kaaps plan, een 
vijver met vuurfontijnen, werd door het 
gasbedrijf afgewezen als zijnde ‘energie
verspilling’ . Voor het Poetry Emission Pro
gram geldt echter evenals voor dat voorstel 
dat het om zichtbare, bewuste verspilling 
gaat, die niet poogt om verantwoord of 
nuttig te zijn. Aan het einde van de ontbon
den verspillingsproductie staan futiele fra
sen te lezen die als rook vervliegen.

Sven Lütticken
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VA A OPENINGSUREN:1 DAGELIJKS VAN 11-19 U. ZONDER ONDERBREKING
VRIJDAG EN MAANDAG TOT 22 U. «HEURES D'OUVERTURE: JOURNELLE
MENT DE 11 à 19 H. SANS INTERRUPTION VENDREDI ET LUNDI JUSQU’À 
22 H. • ÖFFNUNGSZEITEN: JEDEN TAG VON 11 -19 UHR. DURCHGEHEND 
FREITAG UND MONTAG BIS 22 UHR. • OPENING HOURS: EVERY DAY FROM 
11 A.M. TO 7 P.M. NON STOP FRIDAY AND MONDAY TO 10 RM. INFO: I.J.V. E 
INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN • LINEART WERD 
GESTICHT IN 1981. AAN DE INTERNATIONALE KUNSTBEURS LINEART 98 
NAMEN GALERIJEN DEEL UIT 15 VERSCHILLENDE LANDEN • LINEART A ETE 
FONDE EN 1981. GALERIES DE 15 DIFFERENTS PAYS, ON PARTICIPE A 
LA FOIRE INTERNATIONALE D’ART LINEART 98 • LINEART WURDE 1981 
GEGRUNDET. AN DER INTERNATIONALEN KUNSTMESSE LINEART 98 HABEN 
GALERIEN AUS 15 VERSCHIEDENEN LÀNDERN TEILGENOMMEN • LINEART 
HAS BEEN FOUNDED IN 1981. GALLERIES OF 15 DIFFERENT COUNTRIES 
HAVE PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL ART FAIR LINEART 98 • 
B-9000 GENT * TEL. 32 (0) 9 222.40.22 - FAX 32 (0) 9 220.10.81 • BELGIUM 
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A Sense of Fun - A Sense of Evil
Over kunst & nering

Kunstenaars die een menigte managers toe
spreken, in zee gaan met multinationals, of 
zich manifesteren als organisatiedeskun
digen; kunstenaars die een bijdrage leveren 
aan een amusementspark, megafeesten ver
zorgen, een hip themacafé houden, parfum- 
lijnen hebben of Apple Master zijn. Think 
different. Bill Gates geproclameerd tot kun
stenaar, Audi in het muséum, het museum 
op straat, Aids als reclame, reclame als 
kunst, het bedrijf als theater, handel als 
performance, soap als werkelijkheid, nieuws 
als infotainment, Internet als e-commerce... 
De cultuur is zowel zakelijker geworden, 
als steeds meer gericht op entertainment. 
Traditionele opposities zoals deze tussen 
Kunst en commercie, of tussen Kunst en 
amusement, verliezen aan validiteit: econo
mie, ontspanning en hogere cultuur zijn 
volledig met elkaar aan het vervloeien, niet 
alleen qua vormentaal, maar ook qua in
terne structuur. We zijn voorbij Andy 
Warhols Factory en zijn Business Art-con
cept, voorbij Marcel Duchamps ironie en 
omdraaiingen omtrent het gebruiksvoorwerp 
als kunstwerk, voorbij het tweeslachtige 
spel met de boze zakenwereld van Kostabi 
en Ingold Airlines, want al deze kunstenaars 
opereerden veilig binnen het netjes afgeba
kende veld van de kunst.

De ervaringsmaatschappij

Bij de huidige vermengingen van hoge en 
lage cultuur, van oude en nieuwe media, van 
symbolische en materiële waarden, eigenen 
economie en kunst zich modellen, principes 
en waarden van elkaar toe. In de hyper- 
efficiënte maar perverse samenlevingen die 
dit oplevert - vanuit het oude perspectief 
bekeken - klinkt een gekweekt verlangen 
door naar inhoud, emotie, energie, ervaring 
en verbondenheid. Precies kwaliteiten die 
vroeger gewaarborgd werden door de reli
gie, en vervolgens tot het exclusieve do
mein van de kunst gingen behoren. New 
Age, dolfijnen, UFO’s, holisme, Oininio, 
Prinses Irene, aura-lezen en ook de kunst 
worden door de huidige ‘fun’-economie 
omhelsd ter bestrijding van het vage, so
ciale onbehagen. De kunst, van haar kant, 
zoekt politiek en economie juist op, 
esthetiseert deze gebieden, uit haar verlan
gen naar maatschappelijke relevantie. Wordt 
in deze fusion-cultuur de autonomie van de 
kunst opnieuw een inzet, of beleven we 
eindelijk het moment waarop ‘de kunst’ 
opgaat in het leven?
Actuele trends in de economie vertonen in 
elk geval verdacht veel overeenkomsten 
met bepaalde ontwikkelingen in de heden
daagse kunst, tenminste qua vocabulaire en 
voorgestelde modellen. In beide discoursen 
resoneren momenteel hardnekkig de be
grippen ‘ervaring’ en ‘transformatie’. De 
Amerikaanse management strategist en er
kend trendsetter B. Joseph Pine II, auteur 
van The Experience Economy: Work is 
Theatre & Every Business a Stage ver
woordt het aldus: “Consumers don’t want 
services, financial or otherwise - they want 
experiences. Consumers dine at theme res
taurants such as the Hard Rock Cafe or 
Planet Hollywood, shop at experiential 
destinations such as Universal City Walk in 
Los Angeles or Beursplein in Rotterdam, 
and have a vacation at a Disney theme park 
or other venues that stage a feast of engaging 
sensations and dramatic stories for them.” [ 1 ] 
Het verkoopproces is zelf een ervaring, werk 
is theater en elk bedrijf een ‘stage’. Op dit 
moment gaat volgens Pine II de ultieme 
economische belofte de ervaring voorbij: 
hij voert de ‘transformatie’ op als een stelsel 
van ervaringen dat de klant daadwerkelijk 
op een bepaalde manier verandert. Bij een 
transformatie in de betekenis die Pine eraan 
geeft, is de klant het product, en de verkoop 
van een veranderde, of bekeerde klant het 
doel. Deze aanpak kenden we natuurlijk al 
van de Kerk. Psychologiepraktijken, New 
Age-trainingen en fitness centra kunnen 
worden opgevat als meer hedendaagse voor
beelden van de ‘transformation business’, 
waarbij het dus gaat om de ‘commodifi
cation’ van de ervaring en de verkoop van 
persoonlijke transformaties. “What you need 
to do is get to the point where you are 
actually charging admission just to 
participate in the process! You can then sell 
the product at the end of that process,” aldus 
Pine II, duidelijk onder de indruk van zijn 
eigen voorstel.
De kunst lijkt hét gebied waar de Experience 
Economy al een hele geschiedenis achter 
zich heeft: in de kunst is het punt immers 
allang bereikt “where you are actually 
charging admission just to participate in the

Soms moetje stil zijn
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process”. En de ‘transformation business’, 
inclusief bekeringsdrift, is er natuurlijk al 
functioneel sinds de 19de eeuw, toen kunst 
in musea het Ware, Schone en Goede moest 
gaan vertegenwoordigen en overbrengen. 
De huidige kunst, waarin de noties ‘erva
ring’ en ‘transformatie’ weer zo nadrukke
lijk aanwezig zijn, mag pretenderen dat ze 
het verhandelbare marktobject voorbij is, 
inmiddels weten we beter: dat object dat 
zijn wij. [2]
Managers en kunstenaars als ‘experience 
stagers’, het publiek als klant, de klant als 
product... : is in deze extatische spiraal van 
omkeringen de autonomie van de kunst nog 
een streven dat verdedigd kan worden? In 
de postkapitalistische, postmodernistische 
'geruststellingsindustrie' lijkt het ideaal van 
een autonome kunst, die boven de ‘banale’ 
sociale, politieke en economische realiteit 
staat, definitief uit het zicht te raken. Maar 
hoe zuiver is het autonomie-concept zelf 
eigenlijk? Hoe werd de autonomie trou
wens het ideaal van de moderne cultuur? Is 
de Kunst als haven van het Ware, Schone en 
Goede op zich wel zo’n belangeloze notie, 
of betreft het een constructie die de ethische 
tekorten van de industrieel-kapitalistische 
samenleving moet compenseren? Een stra
tegie dus, die dienstbaar is aan het heer
sende institutionele kader, dat haar morele 
leemtes laat opvullen door de Kunst en 
daardoor niet werkelijk genoodzaakt is haar 
eigen praktijken te ondervragen.
Vanuit dit gezichtspunt is de als autonoom 
geproclameerde kunst dus bij uitstek die
nend, in de zin dat ze precies gebruikt wordt 
door het regerende systeem, waaraan ze 
zich pretendeert te onttrekken. De autono
mie van de kunst betreft dan een wel heel 
afgemeten ruimte, haar toebedeeld door de 
politiek en economie van de officiële orde. 
De fundamenten van het idee van de auto
nomie in de moderne kunst zijn dan bepaald 
orthodox. Kunst (en ook ethiek) openbaren 
zich dan als idealistische categorieën, die de 
functie hebben om de indelingen te handha
ven waarmee de moderniteit de wereld in 
hanteerbare en betrekkelijk ongevaarlijke 
specialismen heeft opgedeeld.
Maar als de in ethiek en esthetiek gewortelde 
termen ‘goed’Z’slecht’ of‘mooi’/’lelijk’ geen 
bruikbare criteria meer zijn om noties als 
‘autonomie’, ‘commercie’ en ‘engagement’ 
ten aanzien van de kunst te verdedigen of 
aan te vallen, wat zijn dan nog de wezenlijke 
verschillen tussen deze termen? Kunnen ze 
opnieuw betekenis krijgen? Is voortaan al
les hetzelfde, obsceen, immoreel maar amu
sant, cool en verleidelijk? Of zijn er nog 
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opties die een nieuw gevaar kunnen genere
ren voor het denken in verschillen, of die 
opwindende verbindingen tot stand kunnen 
brengen tussen de afgelebberde categorieën?

A Bold Proposal

In 1992 gaf het automatiseringsbedrijf Triple 
P aan kunstenaar Paul Perry de opdracht een 
kunstwerk te maken: Perry moest Triple P 
een nieuwe identiteit verschaffen. Hij wilde 
geen ding of een logo maken, maar een 
onderzoek voeren naar het idee ‘identiteit’ 
zelf. Hij verzamelde een reeks teksten 
- over het lichaam, over ecosystemen, roof- 
dier/prooirelaties, het gedrag van immuun
systemen en gedachten over autonomie. Dit 
resulteerde in A Bold Proposal, een ge
schreven provocatie. In dit door de op
drachtgever geaccepteerde voorstel formu
leerde Perry kritiek öp Triple P - dat han
delde in netwerktechnologie maar daar geen 
diepere gedachten over had - en deed hij 
voorstellen voor samenwerking. De rol van 
de kunstenaar binnen het bedrijf zou erin 
bestaan om ‘corporate experience’ op te 
roepen door het onderzoeken van technolo
gische concepten als ‘the corporation wit
hout employees’, ‘the identity of virtual 
communities’, ‘collaborative work in virtual 
markets’, ‘object exchange and super
distribution’, ‘the development of digital 
reputations’, enzovoort. A Bold Proposal 
ging ook in op de positie van het kunstwerk, 
op de mate van autonomie van het ‘artwork 
of identity’: “The artwork should be 
autonomous but not isolated. External events 
should be permitted to cross the boundary of 
the work and be either incorporated as chan
ges in the work or force the work to perish. 
Likewise the artwork should exert influence 
on its environment to the point of changing 
it. The artwork should not be considered as 
a commodity but as a medium for corporate 
feedback.” [3]
Perry stelde ongeveer een jaar na de tot
standkoming van zijn Bold Proposal zelf 
dat dit conceptuele kunstwerk een zwakke 
plek vertoonde met betrekking tot de kwes
tie van ‘corporate identity’, en dat hij de 
behoefte aan identiteit van Triple P verward 
had met de nood aan een ideaal. Misschien 
mede hierdoor zou het Triple P-avontuur 
van Perry uiteindelijk stranden, ook al kwam 
het tot een tijdelijke verbintenis waarin ge
zamenlijk naar nieuwe modellen gezocht 
werd - wat op zich al opmerkelijk is. Perry ’ s 
ietwat utopische fantasieën over autonomie 
en het bedrijf als artistiek lichaam waren 
gedoemd stuk te lopen op de ‘corporate 

reality’, die zich niet laat omvormen, maar 
andere realiteiten en idealen gulzig opslokt. 
Wellicht was deze hele hachelijke onderne
ming succesvoller geweest als Perry de com
merciële werkelijkheid van Triple P voor 
liefhad genomen en commercie beschouwd 
zou hebben als medium. Wat zou daar de 
uitdaging van kunnen zijn? Arjen Mulder 
en Kristie van Riet schreven naar aanlei
ding van de Business Art-tentoonstelling 
(Groninger Museum, 1992): “Als commer
ciële kunst een gevaarlijke kracht heeft, is die 
dat ze zich manifesteert los van museum, 
galerie, beurs en binnenhuisarchitectuur, los 
van de macht en de massa, waar ze buiten kan 
omdat ze een ander medium heeft ontdekt, 
waar andere wetten en regels gelden, waar 
men het zelf voor het zeggen heeft: het me
dium commercie, het zelf aan handel doen, 
handel worden.” [4] Zou Perry, als hij zich 
door het medium ‘business’ had laten ver
voeren, ontsnapt zijn uit de wurgende greep 
van de kunst/commercie-dialectiek? Of zijn 
de beloftes van dit nieuwe medium allang 
ingelost en betreft het het hedendaagse com
municatiemiddel bij uitstek?

Is het engagement waar Perry op uit was dan 
onmogelijk? In een bijdrage aan een 
symposium over engagement in de kunst 
vatte kunstenaar Q.S. Serafijn het begrip 
engagement op in etymologische zin: “en
gageren: [(als artiest] verbinden aan]<ff 
engager van en [in] + gage (vg. gage)”. [5] 
Oftewel, engagement is in essentie een 
‘deal’. Serafijn betoogde dat autonomie in 
de beeldende kunst, zoals die zich in de 
vorige eeuw manifesteerde, voor haar 
marginalisering zorgde, en daarmee voor 
haar voortdurende onderbetaling: de ‘deal’ 
verdween uit het engagement van de kunst. 
De deal moet terug in de beeldende kunst 
wil zij zich engageren, stelt Serafijn.
En om zich weer te kunnen engageren, in de 
zin van ‘verbinden aan’, zou de kunst niet 
moeten inpluggen op de huidige bestaande 
logistieke systemen (zoals bijvoorbeeld het 
huidige management), maar nieuwe 
organisatievormen of -systemen moeten 
bedenken, uitproberen en toepassen. Bij 
Perry’s overigens alleszins interessante ex
periment zal er zeker sprake geweest zijn 
van een deal met Triple P, maar - om 
Serafijns argumentatie te volgen - hij ver
giste zich in de mogelijkheden om zijn sys
teem samen te kunnen voegen met dat van 
het bedrijf.
In de voorstellen van Serafijn en Perry sche
mert nog de hoop door op een vorm van 
herstel van, ofwel de deal, ofwel het enga
gement, ofwel van iets als geëngageerde 
autonomie. Maar als de opposities tussen 
kunst en commercie, of autonomie en enga
gement niet meer bestaan, zoals de 
Experience Economy van Pine II doet uit- 
schijnen, en alles besmet is met ‘a sense of 
fun’ en ‘the smell of money’ van de 
amusementsindustrie en de transformation 
business, wat dan? Wat valt er dan nog te 
engageren? In Serafijns en Perry’s benade
ringen schemert zeker iets van een alterna
tieve ethiek door: het is een poging om de 
compenserende, vergoelijkende functie van 
kunst te overstijgen. Een autonoom mo
ment (met een hoge amusementswaarde) 
blijft uiteraard ook altijd mogelijk: een 
moment dat zich onttrekt aan alle controle, 
ook aan die van de kunst zelf. Hiertoe moet 
de kunst eerst haar eigen ethiek vermoor
den, niet als ironische strategie maar vol 
boosaardige overgave.

Jorinde Seijdel

Noten

[1] B. Joseph Pine II & James Gilmore, 
The Experience Economy: Work is Theatre 
& Every Business a Stage, Harvard Busi
ness School Press, Cambridge MA, 1999. 
VOof de citaten zie Interview met B. Joseph 
Pine II, door Knowledge Inc, http:// 
webcom.com/quantera/llpine.html
[2] Zie ook Jorinde Seijdel, Theater 
& emotie in de supermarkt, in: Mediamatic 
Magazine, vol. 9, nr. 4 & vol. 10, nr. 1, 
1999, pp. 59-64.
[3] Paul Perry publiceerde A BoldProposal, 
inclusief een later geschreven commentaar, 
in: Mediamatic Magazine, vol. 7, nrs. 3/4, 
1994, pp. 288-296.
[4] . Zie Arjen Mulder & Kristie van Riet, 
A Perfect Match, in: Mediamatic Magazine, 
vol. 7, nrs. 3/4, 1994, pp. 261-269.
[5] Zie Q.S. Serafijn, Kunst en engage
ment, in: Commitment! Engagement in de 
kunst, Decorum, jaargang XVI, nr. 1, mei 
1998, pp. 22-24. 7
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uentoonstellingsprojectKunst in het Bos
N.a.v. de 22ste Week van het Bos wil de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap het spanningsveld tussen natuur en cultuur in al zijn dimensies 
verkennen. Als centrale activiteit tijdens deze Week van het Bos 2000 vindt in hetZoniënwoud 
een tentoonstelling plaats met werk van jonge kunstenaars... Eén of meerdere kunstenaars 
honger dan vijfendertig jaar krijgen de kans een werk te realiseren met deze site als 
[uitgangspunt. De installaties zullen aan het publiek worden voorgesteld op 1 oktober 2000.

■

■
In een eerste fase roepen wij alle potentiële kandidaten op een basisconcept uit te schrijven 
en/of te visualiseren. Alle ingediende basisconcepten zullen worden voorgelegd aan een 
selectiecommissie die bestaat uit de organiserende afdeling, kunstcritici, curatoren, 
kunstenaars, een landschapsarchitecten een lid van het team van de Vlaamse bouwmeester.

De geselecteerde voorstellen worden gehonoreerd met een werkingsbudget en een 
honorarium om de installatie te realiseren. Bij de opening van de tentoonstelling zal tevens 
een catalogus beschikbaar zijn met het realisatieproces van deze kunstopdracht.

Graag ontvangen wij uiterlijk 20 maart 2000 van de belangstellende kunstenaars een CV 
samen met een basisconcept voor deze opdracht. Bij de kunstcel van de Vlaamse 
bouwmeester is een documentatiemap met meer gedetailleerde informatie beschikbaar 
vanaf 8 november 1999.

I

U kan met uw vragen terecht bij Katrien Laenen, artistiek coördinator, E. Jacqmainlaan 156 bus 9, 1000 Brussel
tel 02/553.76.50, fax 02/553.75.00, e-mail: katrien.laenen@azf.vlaanderen.be

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020) 4220304

DIETSCHE WARANDE & BELFORT
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13 november t/m 15 december
Ronald Zuurmond
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18 december t/m 26 januari
Houcine Bouchiba

schilderijen — collages 

Lise Haller Baggesen 
schilderijen

wo t/m za 13.00 - 18.00 
lezovd maand 14.00 - 17.00

Ook in het nieuwe millennium brengt DWB 'proza en poëzie in zoveel variëteiten dat het je af 
en toe duizelt' (Piet Meeuse).
Zo volgen er nummers over popmodernisme, het ‘papieren huis’ en ‘de textuur van dans’, 
een aflevering stelt jonge Vlaamse dichters centraal, een bevat werk van Luc Tuymans, 
en de laatste draait rond de jonge Frans-Belgisçhe literatuur en plastische kunst.
DWB staat voor kwaliteit, afwisseling en uren leesplezier'.

Lijkt het u iets?
Neem dan een jaarabonnement 
u krijgt er een prachtig boek bovenop!

Ik, ondergetekende, neem een

jaarabonnement voor 1400 BEF 
studenten-1 CJP-jaarabonnement voor 995 BEF 
(kopie studentenkaart of CJP bijvoegen).

NAAM ______ _____________ ____________________________

ADRES __ _______________________________ _____________ _

POSTCODE____________ ________ _________ ____________

PLAATS _________________ _____________ —-----------------------

Handtekening

Ik kies het volgende boek van De Bezige Bij: (één titel aankruisen)

Moses Isegawa De slangenkuil 
Ivo Michiels De verrukking 
Harry Mulisch De procedure 
Miriam Van hee Het verband tussen de dagen.

Gedichten 1978-1996

Het geschenk wordt me toegezonden na ontvangst van het ; 
abonnementsgeld. Stuur deze bon naar:

DWB Postbus 137 B-3000 Leuven 3.
Een overschrijvingsformulier volgt.

8
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Het debacle van het spektakel
Een cultureel centrum voor pompier- 
kunst? Brandcultuur?

In een buitenwijk van Rouen, in een 
straat die afdaalt naar de Seine, twee 
panden vlak naast elkaar. Op het ene, 
links: BRANDWEER; op het andere, 
rechts: CULTUREEL CENTRUM. De 
typografische gelijkenissen suggereren 
een echt verband tussen beide institu
ten.

Magritte, Matiz, Picasso

Symfonische variété-muziek, drakerig 
klassiek à la Brahms: “de geluids- 
sensaties teweeggebracht door de mo
tor van de BMW serie 7,” meldt de 
radioreclame.
BMW heeft nog maar pas een Magritte- 
serie uitgebracht. Of de Daewoo Matiz 
teruggaat op Matisse is onduidelijk, 
maar de toekomstige Citroën Xsara 
Picasso dankt zijn benaming wel dege
lijk aan de Catalaanse schilder. Waarom 
krijgt een ding als een monospace de 
naam van een kunstenaar die vormen 
en volumes zozeer heeft opengebro
ken? Stevenen we af op de Guernica 
van het wagenpark?

David en de diva’s

Het huis waarin Jacques-Louis David, 
de schilder die de martelaren van de 
Franse Revolutie verheerlijkte, zijn laat
ste dagen sleet, ligt vlak achter de Munt
schouwburg. In de jaren ’80 werd het 
huis opengereten door de gedecideerde 
mokerslag van een bouwkraan, om er
voor te zorgen dat het niet op de 
monumentenlijst zou worden geplaatst. 
Daarna gebeurde er niets meer.
In ‘97 wordt het, opengereten en wel, 
door het Munttheater gebruikt voor een 
affiche van de onverwoestbare ope
rette van Offenbach, Orphée aux enfers.

Overtroeft Auber Berg?

Een conventioneel kunstwerk kan een 
revolutie een zetje geven - en omge
keerd. Aubers De Stomme van Portici, 
in 1830 opgevoerd in de Munt
schouwburg, gaf de Belgische revolu
tie wind in de zeilen. Noch Woyzeck, 
noch Lulu hadden zoveel invloed.
De Belgische revolutie vond haar my
thische oorsprong in de Muntschouw
burg - de Franse in de bestorming van de 
Bastille van 1789. Pas tweehonderd jaar 
later, naar aanleiding van het jubileum van 
de Franse revolutie, opent de Opéra Bastille 
zijn deuren. Overtroeft Brussel Parijs?

Antoine, Claude, Eugène & Gustave

Als het klopt wat ze beweren, dat in de 
schone kunsten de literatuur op de eer
ste plaats staat, gevolgd door de mu
ziek, dan zou Saint-Exupéry en niet 
Delacroix op het Franse biljet van 
100 FF moeten prijken, Debussy en 
niet Saint-Exupéry op het biljet van 
50 FF, en Delacroix en niet Debussy op 
het biljet van 20 FF. Maar de Banque de 
France kent meer waarde toe aan 
Eugène dan aan Antoine, meerwaarde 
aan Antoine dan aan Claude. Wat Eiffel 
betreft, die is met zijn hoogte van 
300 meter uiteraard niet weg te krijgen 
van het bankje van 200 FF.
Voorstel: in je portefeuille nagaan wat 
de relatieve waarde van Belgische kun
stenaars is.

Krokodillentranen

Voordat we oordelen over het maat
schappelijke gebruik van kunst, zou
den we moeten oordelen over het kunst
zinnige gebruik van dieren.
Moeten we tranen plengen voor de kro
kodillen van Wastijn en Deschuymer? 
Moeten we Dubuffet aan de schand
paal nagelen omdat hij vlinders plakte 
op de nog natte verf van zijn doeken? 
Of Broodthaers, die voor zijn Angelus 
de Daumierïn Hôtel Rothschild levende 
slangen in vitro gevangenzette?
Of Bert Theis, die voor Le domaine de 
Marcel et Joseph twee beo’s in een kooi 
zette die elkaar niets te vertellen hebben? 
Stel je een maatschappij voor die kun
stenaars in het cachot gooit, ze in
smeert met pek en veren, ze in een 
keurslijf perst en ze kneedt als waren 
ze van was.
Helaas zouden sommigen dat verdie
nen: Coppola, dedikke vriend van Marcos; 
Hermann Nitsch, die nooit de moed had 
het mes dat hij in zijn Aktionen gebruikte 
ook in zijn eigen vlees te steken.
Voorstel: een Nitsch en een varken 
tatoeëren op de billen van Wim Delvoye.

Underground cultuur?

De Brusselse metrostations heeft men 
opgeluisterd met kunst. Maarde meeste 
kunstenaars brengen maar weinig licht 
in de tunnel. Eervol is wel het werk van 
Françoise Schein, in het station Voor
plein Sint-Gi11is. Een paar maanden lang 
was haar station mooi, totdat ploegjes 
van de MIVB bovenop de Verklaring 
van de Réchten van de Mens reclame
borden kwamen bevestigen. Zonder 
eerbied voor het werk van de kunste
naar, dat overwoekerd wordt door de 
slagzin van de dag. Zo is het opnieuw 
een blinde muur.
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Art is everywhere, zegt Barclay (de 
sigaretten, niet de ip’s)

Op het Albertplein, 1190 Brussel, zijn 
de hoekpanden gesloopt om plaats te 
maken voor... kunst.
Is de kunstenaar reflexief, dan rookt hij 
een saffie. Is hij speculatief, dan ruikt hij 
een cheque.
Voorstel: een soort Middelheim-collec- 
tie voor het circuit van Francorchamps.

Drie architecten

1. Bourgeoiskunst heeft in wezen een 
signaalwaarde, schrijft Roland Barthes. 
In Rotterdam verbindt Rem Koolhaas 
zijn Kunsthal met het Boijmans via een 
brug over niets, zonder nut. Een 
wijdlopige brug, daar waar er niets te 
overbruggen valt. Geen rivier of kanaal. 
Een signaal, maar wel nonsensicaal.
2. Ofschoon niemand de man zag die 
de man zag die de boom kapte, bewe
ren (kwade?) tongen dat architect 
Robbrecht, belast met de herinrichting 
van de omgeving van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Ant
werpen, de oude Japanse kerselaars, 
ooit geschonken door de Keizer bij een 
bezoek aan België, zou hebben doen 
kappen om vier uur ‘s ochtends, profite
rend van de nachtrust der omwonenden. 
Bij het krieken van de dag zouden ze 
zijn vervangen door hippere heesters. 
Als de bomen te oud waren om modern 
te zijn, geldt dat dan misschien ook 
voorde kunstcollectie van het Museum? 
Zal Van Eyck worden vervangen door 
Tuymans? Rubens door Buren?

g 3. Wat sommigen beschouwen als het 
8 meesterwerk van Victor Horta, het 
u Brusselse Volkshuis, is in de jaren ’60 
•| gesloopt. Op de Horta-tentoonstelling 
§ van Europalia, een paar jaar geleden, 

toonde men een weelderige, in balsa- 
§ hout opgetrokken maquette van het 
I gebouw. Met een bordje ernaast: 
g gelieve niet aan te raken. Het Volkshuis 
: heeft men niet gerespecteerd, maar het 
2 volk wordt verzocht de maquette ervan, 
$ die niets origineels heeft, te respecte- 
9 ren. Ondertussen prijkt het konterfeitsel 
5 van Horta op het bankje van 2.000 BEF. 
„ Alsof geld alles af kan kopen. Geld mag 
Q je in ieder geval aanraken.

Het onbewuste artistieke patrimonium

In Elsene heeft een moegetergde eige
naar van een garage op de planken van 
zijn garagedeur de tekst Ceci est un 
garage gekalkt, teneinde auto-eige- 
naars met parkeerbehoefte op afstand 
te houden. Aan de overkant van de 
straat heeft een kruidenier een kistje 
met exotische planten op het asfalt 
gezet.
Je moet waarschijnlijk kunstenaar zijn 
om daarin verwijzingen naar Magritte 
en Broodthaers te zien. Overigens be
vinden de verwijzingen in kwestie zich 
bij het begin van de Theuxstraat, waar 
Hergé in zijn kinderjaren op twee adres
sen woonde.
Als u in een verlichte bar een Hopper 
herkent, in een urinoir een Duchamp of 
in een blikje doperwten een Manzoni, 
dan heeft u inzicht gekregen in de con
stante feedback tussen kunstenaars 
en maatschappij. U bent de ontbre
kende schakel.
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L’Erreur Monumentale 
Monuments Erronés

Men had mij uitgenodigd om Brussel en 
Genève te fotograferen, en ik had uiting 
gegeven aan mijn instemming. Toen 
kwam men met een thema op de prop
pen: monumenten. Hoe moest ik uiting 
geven aan mijn ontstemming? Steden 
worden overspoeld door openbare sculp
turen, in een stijl die voor het grote 
publiek misschien te geavanceerd, maar

DE NAMUR

H ■

■

■

voor ons, kunstenaars, kunstliefhebbers, 
verouderd is. Alleen politici lijken zich 
volledig te herkennen in namaakdolmens 
en bronzen afgodsbeelden.
Ik vatte het plan op om foto’s van monu
menten opnieuw te belichten met foto’s 
van allerhande voorwerpen, die naast 
de alledaagse monumenten geen slecht 
figuur slaan. Sindsdien heb ik die spot
zieke reeks voortgezet: hiernaast een 
van mijn originele opnames uit ’94 en 
de kopie ervan uit ’99.

De ultieme hallucinatie

Wanneer de lichtelijk aangeschoten 
wegpiraat inrijdt op de vrachtwagen die 
geparkeerd staat voor het S.M. A. K., weet 
hij niet dat hij een werk van Acconci 
beschadigt. Eenmaal nuchter protes
teert hij tegen de beschuldiging dat hij 
een beeld heeft bestormd: hij zag alleen 
maar een oplegger. Maar de verzeke
raars verzekeren hem dat hij abuis is. De 
hallucinatie, dat is dat je een vrachtwa
gen ziet in plaats van een kunstwerk.
Ik herinner me dat het standbeeld op 
de rotonde voor het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten ook omver was 
gegooid - of misschien was het ge
woon het karkas van een DS of een 
Minerva?

Kunst werpt een ander licht 
op de stad

Er staat een lachwekkende Strebelle op 
de Louizalaan, een onnozele Moeschal 
bij de Naamse Poort... Doordat de 
Moeschal gelijktijdig is geplaatst met 
anachronistische smeedijzeren lanta
rens blijkt hoe antiek de Moeschal zelf al 
is.

Spiegel/glace

In 1997 plaatst een kunsttijdschrift in 
Kassei een reclamespiegel op het par
cours van Documenta X...
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Wiertz in Parijs en Elsene

Nadat hij in Parijs was afgescheept, 
waar hij zich de gelijke van Delacroix 
waande, zint Wiertz, terug in Brussel, 
op wraak. De toenmalige Minister van 
Schone Kunsten kent hem voor het 
leven een schitterende atelierwoning 
toe, met tuin, in ruil voor het legateren 
van zijn oeuvre aan de staat.
Wiertz concipieert zijn atelier dus doel
bewust als het mausoleum van zijn 
werk. En schrijft zijn pamflet: Brussel- 
Hoofdstad, Parijs-Provincie, waarin hij 
stelt dat Brussel Parijs ooit zal overtroe
ven.
Een eeuw later geeft Europa hem ge
lijk: een Europese vergaderzaal voor 
Brussel, Hoofdstad van de Europese 
Gemeenschap, wordt precies op de 
hoek van de Wiertzstraat opgetrokken. 
De uitbreiding van de Europawijk be
dreigt Wiertz’ tuin, en zelfs zijn mu
seum.

E•m EEI

De eeuwigheid te Etterbeek?

Een ander kopstuk van de Belgische 
artistieke folklore is Jef Lambeaux. De 
symbolistische beeldhouwer, die zich 
de gelijke van Rodin waande, baart in 
het fin-de-siècle zijn bas-reliëfs De 
Menselijke Driften. Om ze tentoon te 
stellen bouwt Horta een soortement 
tempel, in een hoek van het Brusselse 
Jubelpark. Maar het gebouw blijft on
toegankelijk voor het publiek: de katho
lieken menen dat de duivel in Lambeaux 
is gevaren.
Zestig jaar later wordt het gebouw met 
de sloop bedreigd en gesloten - voor 
altijd? Want de bandeloze bas-reliëfs 
hebben nieuwe buren gekregen: de 
moslims. Pal naast Horta's tempel is de 
grote moskee verrezen, op de ruïnes 
van een 19de-eeuws panorama.
Pikant detail: vijftig meter verderop, 
verdoken in het struikgewas, staat een 
plechtig monument ter nagedachtenis 
aan “de Belgische militaire heldenmoed 
die den Arabische slavendrijver ver
delgt”.
Het verhaal gaat verder. Omstreeks 
1984 wilde ik de bas-reliëfs van 
Lambeaux bestuderen in verband met 
een project. Daar het paviljoen geslo
ten was, richtte ik me tot de conser
vatrice van het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis, dat het werk 
in eigendom heeft. Een bezoek aan 
het paviljoen werd mij geweigerd, maar 
er werd gesuggereerd dat ik me naar 
Gent kon begeven, waar zich de mal
len van de reliëfs bevinden. Het mu
seum prees dus de reproductie boven 
het originele werk! Wat voor Brusse
laars van alle gezindten te gedurfd is, 
wordt aan Gentse ogen blootgesteld, 
en dan nog in de vorm van reproductie- 
mallen.

Kan kunst nuttig zijn?

Aan de Anderlechtsestraat 144 te 
1000 Brussel, bij de expositie Bitumes/ 
Bitumen, oktober ’99, exposeert Nick 
Waplington te midden van zijn foto’s 
twee urinoirs, vergezeld van het even
eens Duchampiaanse commentaar The 
photograph stripped bare by his 
subjects, even. En inderdaad, de ready
made van Duchamp was een commen
taar van de schilder op het automa
tisme van de fotografie. Wanneer ik de 
toiletten bezoek, omdat ik moet pissen, 
vind ik van de twee urinoirs alleen nog 
het spoor op de muur.

Aanplakborden

Ik ben verscheidene keren naar het 
Gentse museum afgereisd zonder het 
werk van Lambeaux te zien. Ofwel ging 
het schuil achter een enorme blauwe- 
bictekening van Jan Fabre, ofwel was 
het weggeborgen, omdat Jan Hoetmeer 
ruimte nodig had voor hedendaagse 
kunst. Jaren later heb ik de ontsloten 
gipsreliëfs wel gezien, ditmaal opge
steld achter de transparante paviljoens 
van Dan Graham.

28-09-99

Eerst zie ik de dripping op het trottoir, ï 
en pas op het moment dat ik mijn ca- J 
mera aan het instellen ben, de gedripte 
Mercedes. Een zilveren Mercedes, all 
over beschilderd met klodders grijze 
verf: als er sprake was van een agres
sieve bedoeling, dan viel dat uit de 
kleurkeuze in elk geval niet af te leiden. 
Misschien wel uit de klodders op het 
trottoir.
Een schilderkunstig effect oproepen 
door middel van foto’s, of zelfs van 
carrosserieën, daaruit bestond onder 
andere mijn vroegere werk. Ik maak 
dus een eerste opname, met nog tame
lijk veel ruis in het beeld, en dan een 
tweede, meer toegespitst op mijn doel
wit. Op het moment dat ik de achterkant 
van het vehikel in mijn zoeker heb, 
wordt die door een hand afgedekt ter
wijl een andere hand mijn arm om
klemt. Prompt sta ik onder verdenking

van het maken van vrij onscherpe foto’s 
en van het besmeuren van de auto. De 
eigenaar haalt zijn GSM te voorschijn, 
belt de politie (die nog lang op zich zal 
laten wachten) en meldt dat hij de schul
dige in de kraag heeft gevat. Daarop 
volgen klappen, wanneer ik het fototoe
stel tracht te bevrijden.
Een valse beschuldiging, een handge
meen, de zaak neemt een politieke 
wending. Ik ben alleen maar de foto
graaf, niet de schilder, en om mijn sta
tuut helemaal precies te omschrijven: 
kunstenaar in het algemeen. Maar welke 
argumenten kan ik aanvoeren om een 
tegenstander te overtuigen die lo
gischerwijze boos is om de bevlekking 
van het bewijs van zijn maatschappe
lijke welslagen, maar die niet bij machte 
is het principe van esthetische ruil te 
bevatten? Ik kan er maar beter het 
zwijgen toe doen, in plaats van een 
hopeloze argumentatie op te zetten. 
Wat rest er van de oude tegenstelling 
tussen schilderkunst en fotografie? In 
dit geval lijken ze elkaar de hand te 
hebben gereikt om mij inde val van het 
esthetische verschil te lokken.
Wat kunst is, en wat niet, daarover zal 
de rechter beslissen.

Cultiveer uw verschil

En wat wil de maatschappij nu eigenlijk 
van haar kunstenaars? Dat ze voorwer
pen maken ter decoratie van de lege 
ruimte?
Een burgerman stort zijn tuintje vol met 
steentjes: de parking voor het autootje. 
Een willekeurige sculptuur in plaats van 
natuur.
In het tuintje van een kunstverzamelaar 
woonachtig in Genval, nabij Brussel, 
plant Peter Downsbrough een zwarte 
mast. Vervolgens trekt hij dwars over 
de witte façade een zwarte streep. Het 
tuintje is dichtgemetseld, maar in de 
mast wappert de vlag van de kunst: 
Opgelet, liefhebber van hedendaagse 
kunst.

Laurent Busine, directeur van het Pa
lais des Beaux-Arts van Charleroi, doet 
een voorstel voor een project voor Brus
sel 2000. Het heet Beelden van Geluk-, 
bij Magnum worden wat humanistische 
clichés gekocht en her en der worden 
aanplakborden van twintig vierkante 
meter gehuurd om ze te exposeren. 
Het project zal een pak geld kosten, dat 
vooral Magnum en Belgoposter ten 
goede zal komen, en niemendal voor 
de kunstenaars. Busine is business.
Zelf heb ik Brussel 2000 voorgesteld 
om wekelijks blanco affiches aan te 
plakken. Overeenkomstig het vervan- 
gingsritme van de affiches zouden alle 
aanplakborden van twintig vierkante 
meter en meer worden getooid met 
witte vellen papier. De operatie zou 
culmineren op de zomerzonnewende 
van het jaar 2000: een maagdelijke, 
lumineuze, van visuele vervuiling ge
reinigde stad, tenminste één dag lang. 
Maar Brussel 2000 wil dat voorstel niet 
financieren, net zomin als de andere 
voorstellen die ik heb ingediend. Er is 
natuurlijk geen geld.

Spontane kunst?

Tegenover de school voor beeldende 
kunsten Saint-Luc, in de Overwinnings- 
straat in Sint-Gillis, had men zonder 
reden een aantal herenhuizen gesloopt. 
Het gapende gat dat ervoor in de plaats 
kwam, werd gaandeweg een stort.
Vijf jaar later eiste de gemeentë de 
vervanging van de vervallen schutting, 
die het stort van de straatkant af- 
schermde. Men trok een gladde, rode 
bakstenen muur op langs de stoep
rand.
Tot groot genoegen van de graffiti
spuiters. In de eendrachtige strijd van 
school en gemeente tegen deze vor
men van spontane kunst, ging men 
over tot het afschrapen van de bakste
nen, op sommige plekken zelfs tot op 
een diepte van een centimeter.
Een paar jaar geleden stond de school 
een student toe op de binnenmuur van 
de tuin een decoratieve wandschildering 
te realiseren. We werden getrakteerd 
op een zeer lelijk, van hogerhand goed
gekeurd fresco, een imitatie van de 
graffiti buiten.
Wat je noemt: lik op stuk.

g

A. géronneZ, Brussel, oktober 1999

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede

De foto’s van het Wiertzmuseum en 
de sculptuur van Strebelle op de 
Louizalaan zijn afkomstig uit L’Erreur 
Monumentale/Monuments Erronés, 
1994-1996; 1999.
Citroën Picasso, Parijs, foto’s: Éric 
Angenot.
Ets van de Muntschouwburg na de op
voering van De Stomme van Portici: 
auteur onbekend.
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Sharon Lockhart - Teatro Amazonas
F 20 november t/m 6 februari 8

Retrospectief met verschillende fotoseries (o.a. ‘Auditions’ en 
'Goshogoaka'") alsmede een grote serie nieuwe werken ontstaan in het 

Amazonegebied in Brazilië. Tevens vertoning van de films ‘Goshogaoka’ 
(1997) en ‘Teatro Amazonas’ (1999). De tentoonstelling reist door naar 

Kunsthaus Zürich en Kunstmuseum Wolfsburg.

www.boijmans.rotterdam.nl

1- Museum BoijmansVan Beuningen Rotterdam
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Ellen de Bruine 
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; 1016IZ Amsterdam
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f 31(0)205304990
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Ansuya Blom
13 november 1999 - 23 januari 2000

M
Hoogstraat 112, NL— 3111 HL Schiedam, 

Tel. 010 246 36 66, Fax 010 246 36 64

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00 - 17.00 uur,

zondag en feestdagen 12.30 - 17.00 uur.

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD
K a p i 11 e I st r a at 6 • PB 18 • NL 6130 AA Sittard • Tel + 3146 4513460 

Fax + 31 46 4529111 •E-mail.het.domein@wxs.nl • www.hetdomein.nl • tue-sun11-17
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Museum AMSTERDAM
RONALDOPHUIS

I VIJF SCHILDERIJEN OVER GEWELD 05 DECEMBER > 16 JANUARI
ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 / FAX 31(0)20 6261730 OPEN DINSDAG T/M ZONDAG 11 TOT 17 UUR
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in de kapel op het Campo-Santo
van 6 tot 28 november 1999

"A small box of air 
trapped and drawn

Gelegenheidsmultipel:

Houten kistje met... (15 ex.), 8.000 BEE/stk.

De exposities zijn te bezoeken: vrij, van 14 tot 19 uur - za., zo. en feestdag van 11 tot 19 uur’ 
info: tel. 09/225.18.15 - 03/226.59.43 - 02/538.67.81

V
3

e Van Stappen
Gelegenheidsmultipel: 

Pyrex-glazen tol (15 ex.), 9.000 BEE/stk.

in de kapel op het Campo-Santo
van 3 december 1999

tot 9 januari 2000

Empty eyes"

2%

E

Sint-Amandsberg E

Bijzondere Kerst- & Nieuwjaarsregeling van 24 december 1999 tot 2 januari 2000
is de expo enkel te bezoeken na voorafgaande telef. afspraak - 09/222.33.86 2

mailto:E-mail.het.domein@wxs.nl
http://www.hetdomein.nl


S.M.A.K.
Over de aangeboren angst voor architectuur

Nu de heisa rond de opening van het Stede
lijk Museum voor Actuele Kunst wat geluwd 
is en het Gentse instituut stilaan een mu
seum als een ander aan het worden is, kan 
het op zijn echte verdiensten worden beoor
deeld. Of dat wenselijk is, is een andere 
vraag. Blinde vervoering kan wonderen 
verrichten en kritiek heeft dan algauw iets 
steriels of zelfs rancuneus. De gedreven
heid waaruit het S.M.A.K. is voortgeko
men, moet echter niet in eerste instantie 
gericht zijn op het wekken van enthou
siasme, maar op een open en kritische be
zinning en bewustwording, waar enthou
siasme eventueel een gevolg van kan zijn.

Ambtenaren onder elkaar

Kritiek is inherent aan de kunst en niet 
alleen aan de kunst van vandaag. Aan het 
museum ligt oorspronkelijk misschien een 
pedagogische doelstelling ten grondslag, 
maar die functie is gelukkig uit het zicht 
verdwenen. Of moeten we schrijven ‘was’ ? 
Want er zijn tékens te over die erop wijzen 
dat het museum heel snel weer de pedago
gische toer opgaat en zich met overgave laat 
inschakelen in de amusementsindustrie. Dat 
kan alleen een reden te meer zijn om zijn 
kritische functie met alle middelen open te 
houden. Het museum is, althans in principe, 
een van de weinige instellingen vandaag de 
dag die niet om instemming vraagt, maar 
om confrontatie of op zijn minst dialoog. 
In die confrontatie zijn niet alleen de kunst
werken betrokken, maar ook de ruimte waar 
ze te gast zijn, de architectuur. Zonder ar
chitectuur kan het kunstwerk tenslotte niet 
bestaan. Met zijn Chambres d'amis en an
dere tentoonstellingen op lokatie heeft con
servator Jan Hoet bewezen dat hij gevoelig 
is voor de vitale relatie die het kunstwerk 
met zijn omgeving aangaat. Hoe zou het ook 
anders kunnen?
De rol van de architectuur als gastheer van 
kunstwerken en hun publiek wekt uiteraard 
belangstelling als het om een nieuw mu
seum gaat. En zeker in het geval van het 
S.M.A.K., waar de architectonische omge- 
vinghet eigenlijke nieuwe-is,'want de col
lectie bestond al langer. Ze bestond niet 
alleen, ze had haar plaats in een van de 
mooiste musea ter wereld, het Museum voor 
Schone Kunsten van Charles Van Ryssel- 
berghe in het Citadelpark, tegenover het 
nieuwe museum in hetCasinogebouw. Het 
is dan ook normaal dat bij de opening van 
het S.M.A.K. de architectuur in het centrum 
van de discussie staat. “Ik ben ongelooflijk 
trots op het nieuwe museum van Gent - en 
dan in de eerste plaats óp zijn architectuur,” 
stelt Hoet in Ruimte scheppen om te kijken, 
de inleiding in de collectiecatalogus De 
Verzameling, die verscheen naar aanleiding 
van de openstelling van het S.M.A.K.
Ook de kritiek heeft voor een keer passende 
aandacht aan de architectuur besteed. Op
vallend is echter de breuklijn die er liep 
tussen de benadering van de kunstcritici en 
die van de architectuurcritici. Op een paar 
uitzonderingen na hadden de kunstcritici 
alleen woorden van lof voorde architectuur 
van het nieuwe museum. De architectuur
critici daarentegen waren haast unaniem 
negatief in hun oordeel. Die tegenstelling is 
een typisch verschijnsel. Blijkbaar wordt de 
kritische blik van kunstcritici steevast op 
oneindig gezet als het over architectuur gaat. 
Als ze al oog hebben voor architectuur, dan 
alleen voor haar uiterlijke en oppervlakkige 
kenmerken. Ronduit verbazend zijn de pri
maire opvattingen die ze er vaak op nahou
den over de serviele rol die architectuur te 
spelen heeft. Als het maar wit en ruim en licht 
is, is alles in orde. Daarin komen ze trouwens 
overeen met de aanpak van de directeur van 
het S.M.A.K., de eigenlijke architect van het 
nieuwe museum, en van vele van zijn soort
genoten en het algemene publiek.
Zoals de meesten van ons beschouwt Hoet 
de architect immers als een overbodig, zo 
niet hinderlijk personage. Een aangeboren 
angst voor architectuur, voor architectuur 
van architecten, schijnt daaraan ten grond
slag te liggen. Architecten doen ook vaak 
hun best om die angst te voeden. Ze dreigen 
met hun architectuur de goegemeente af en 
stellen zich in de plaats van diegene voor 
wie de architectuur bestemd is. In de ogen 
van Hoet zijn kunstenaars de enigen die 
bevoegd zijn om een museum te bedenken. 
Hij heeft dat herhaaldelijk met zoveel woor
den verklaard. Een vreselijk eng idee, bijna 
zo eng als te geloven dat kunstenaars in de 
politiek móeten gaan om de wereld te red

den. Niet dat een kunstenaar geen schitte
rend architect of uitmuntend politicus zou 
kunnen zijn, maar het ene volgt niet noodza
kelijk uit het andere. Het blijft verbazen dat 
mensen als Hoet die openstaan voor het 
continue experiment van de actuele kunst 
en weigeren dit experiment vooraf grenzen 
op te leggen, met de grootste beslistheid de 
architectuur in de hoek trappen. Architecten 
mogen niet denken. Ze kunnen blijkbaar 
ook niet denken.
Het citaat waarin Hoet verklaart trots te zijn 
op de architectuur van het nieuwe museum, 
gaat als volgt verder: “Ik wil geen kunst 
voor de architectuur, ik wil architectuur 
voor de kunst.” Alsof dat een onontkoom
baar dilemma is! Daarna brengt hij hulde 
aan de ambtenaar-architect Koen Van 
Nieuwenhuyse die blijkbaar volgzaam de 
ideeën van zijn opdrachtgever, de ambte- 
naar-directeur, heeft uitgevoerd. De aap 
komt uit de mouw als Hoet bekent: “Overi
gens deed ik, om het bescheiden te zeggen, 
de architect ook wel enkele ideetjes aan de 
hand.” De persoonlijke bijdrage van de ar
chitect of van de opdrachtgever is hier ech
ter niet onze eerste bekommernis, wel de 
scheve opvatting van een zogenaamd dienst
bare architectuur en de desastreuze gevol
gen die zo’n opvatting kan hebben, waarvan 
het S.M.A.K. het even duidelijke als pijn
lijke voorbeeld is.

Een lange voorgeschiedenis

Hoets uitsluiting van de architectuur uit het 
domein van de vrijheid en de creativiteit 
dateert niet van gisteren. Na zijn aanstelling 
als conservator van het Museum van He
dendaagse kunst van de stad Gent in augus
tus 1975 is hij direct op zoek gegaan naar 
een eigen onderkomen voor zijn collectie. 
Een tijd lang is hij opgetrokken met archi
tect Paul Robbrecht. Als directeur van de 
Documenta in 1992 gaf hij hem de opdracht 
voor de Aue-paviljoenen. Maar Robbrecht 
heeft hem niet tot andere gedachten kunnen 
brengen. Er werden lange tijd verschillende 
pistes gevolgd en verschillende lokaties 
bekeken .’Uiteindelijk’is de keuze gevallen 
op het Casino in het Citadelpark.
EenS zover was er voor Hoet al geen sprake 
meer van éen architect. Reeds in 1985 
speelde hij met de gedachte om Joseph 
Beuys het nieuwe muséum in hét oude ge
bouw van het Casino te laten ontwerpen, 
eventueel geassisteerd door een bouwkun
dig ingenieur die ervoor moest zorgen dat 
de ideeën van Beuys niet in elkaar zouden 
storten. Even leek hij overtuigd van de on
zin van een soortgelijke combinatie toen hij 
in 1986 zijn medewerking toezegde aan de 
organisatie van een internationale ideeën
prijsvraag voor de stedenbouwkundige 
omgeving van het Citadelpark en de .om
bouw van het Casino.
De organisatie van die prijsvraag was in 
handen van de afdeling Architectuur van de 
Gentse Universiteit, onder leiding van pro
fessor Charles Vermeersch met de mede
werking van Mil De Kooning. Een van de 
drijvende krachten achter het opzet was 
wijlen Maurice van Gysegem, lid van de 
Raad van Bestuur van de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst in 
Gent en goede vriend van Jan Hoet. Het 
opzet kreeg de volle steun van de toenma
lige burgemeester Monsaert. Deze was zo 
overtuigd dat alles in kannen en kruiken was 
dat hij de prijsvraag én de bouw van het 
nieuwe museum bij de opening van 
Chambresd’Amis publiekelijk aankondigde. 
Minister van Cultuur Patrick Dewael sloot 
zich daar openlijk bij aan. Karei Geirlandt, 
toen verbonden aan het kabinet van de 
Minister van Cultuur, had een substantiële 
financiële bijdrage voor de organisatie van 
de prijsvraag voorzien. De uitgenodigde 
architecten, Frank O. Gehry, Rem Kool
haas, Aldo Rossi en bOb van Reeth hadden 
hun deelname toegezegd.
Met een ultieme coup de théâtre van Hoet 
had niemand meer rekening gehouden, maar 
uitgerekend op de vergadering van de Bur
gemeester en Schepenen waarop het defini
tieve startsein voor de prijsvraag zou wor
den gegeven, beschuldigde hij in een onge
meen felle diatribe de organisatoren van de 
prijsvraag van een academische machts
greep waardoor de vrijheid van het museum 
in het gedrang zou komen. Of Gehry, Kool
haas, Rossi en van Reeth in 1986 als acade
mische architecten bestempeld konden wor
den, laten we in het midden. Eerlijkheids
halve moet worden vermeld dat Hoet in de 

voorbereidende gesprekken had gepleit voor 
de deelname van Fumihiko Maki en Paul 
Robbrecht aan de prij s vraag en dat hij daarin 
door de organisatoren niet was gevolgd. 
Hoets optreden had het beoogde effect. De 
hele prijsvraag werd ter plekke afgeblazen. 
Hoet had opnieuw dé handen vrij. De angst 
voor architectuur en architecten had het 
opnieuw gehaald. In het zog van de geabor
teerde prijsvraag hebben dan verschillende, 
soms erg bedenkelijke initiatieven het licht 
gezien. Alle zijn zé op niets uitgelopen, tot 
Jan Hoet in de politiek is gestapt om de zaak 
in handen te nemen. Met een gewillige 
architect-ambtenaar heeft hij dan zelf zijn 
museum gebouwd en zijn droom van een 
ondergeschikte architectuur, een architec
tuur voor de kunst, verwezenlijkt.

De doem van de vorm

Vanwaar die angst voor architectuur? Het is 
te simpel om die vraag af te doen met een 
verwijzing naar Hoets wijsneuzigheid en 
egotripperij. Achter de afwijzing van archi
tectuur gaat een algemeen ingeboren angst 
schuil voor alles wat men niet onder con
trole heeft. Zoals gezegd, zou men het bij 
iemand als Jan Hoet anders verwachten. 
Zijn persoonlijke angst voor architectuur 
verklaart hij als een angst voor het finan
ciële avontuur. Voor iedereen die ooit ge
bouwd heeft, zal dat begrijpelijk zijn. Ieder
een zal ook toegeven dat in een Belgische of 
Vlaamse context de beschikbare budgetten 
voor soortgelijke opgaven meestal aan de 
ridicule kant zijn. In het geval van het 
S.M.A.K. was dat zeker zo. Maar daar ligt 
de kern van de zaak niet. Victor Bourgeois 
heeft ooit beweerd dat goede architectuur 
uit geldnood ontstaat. Zover wil ik mis- 
schien niet gaan, maar geld of gemis eraan 
mag nooit als verantwoording worden inge
roepen voor geknoei.
De kern van de'zaak ligt in het afwijzen van 
architectuur als een eigen manifestatie van 
de menselijke geest, vergelijkbaar met kunst, 
maar met dit doorslaggevend verschil dat 
men tot kunst niet gedwongen kan worden, 
tenminste niet op een directe wijze, en dat 
architectuur altijd en overal een dwingend 
karakter heeft in haar binding op het per
soonlijke en maatschappelijke bestaan. Van
daar overigens ook de al te snelle conclusie 
dat architectuur geen eigen bestaan kan heb
ben buitendie dienstbaarheid aan de haar 
opgelegde functies.
Men moet niet lang nadenken en zijn ogen 
gewoon de kost geven om te beseffen dat 
architectuur, ook in haar banaalste of pot
sierlijkste uitingen, meer dan functioneel en 
dienstbaar is en altijd naar een betekenis
volle vorm op zoek is. Zoals op elk mense
lijk wérk weegt ook op architectuur de doem 
van de vorm. Het feit alleen dat een 
architectuurvorm in de meeste gevallen de 
aanleiding waaraan hij zijn ontstaan dankt, 
overleeft en met nieuwe functies wordt in
gevuld, is al een reden om te besluiten tot de 
relatieve autonomie van de architectuur. 
Het Casino is er het zoveelste voorbeeld 
van. Er zijn tegenwoordig wel lui die, om 
onder de druk van de geschiedenis uit te 
komen, ervan dromen om een architectuur 
te ontwerpen, die met haar functie zou ont
staan en ook weer verdwijnen, om plaats te 
maken voor het nieuwe. De Aue-paviljoe
nen van Robbrecht in Kassei waren in die 
geest opgevat, maar zijn achteraf opgevist 
als museum in Almere. Blijkbaar zijn we 
voorlopig nog niet aan dit soort wegwerp- 
architectuur toe.
In het geval van het museum is een ontken
ning van de relatieve autonomie van de 
architectuur nog moeilijker voorstelbaar dan 
gewoonlijk omdat juist het museum als een 
onthaal voor de verschillende, niet te voor
ziene ontwikkelingen in de kunst en haar 
verhouding tot het publiek moet dienen en 
dus in wezen een open ontmoetingsplaats is, 
die een gebeuren mogelijk maakt. De func
tie van een museum is in concreto het minst 
van alle mogelijke functies vast te leggen en 
is per definitie steeds in evolutie! Zonder te 
overdrijven kan men stellen dat het de archi
tectuur is die zelf de functie van het museum 
bepaalt en vastlegt en niet omgekeerd. Zij 
maakt de plek van het gebeuren.
De stelling van Hoet dat “de architectuur er 
is voor de kunst en niet de kunst voor de 
architectuur” is een zinsbegoocheling die 
de concrete realiteit van de architectuur 
zowel als die van de kunst miskent. Het is de 
zinsbegoocheling van een zogenaamd neu
trale of dienstbare architectuur. Zo’n archi

tectuur bestaat dus niet. Elke architectuur, 
zelfs de meest nietszeggende, heeft een 
impact op haar omgeving, zowel naar bui
ten als naar binnen. Een architectuurvrije 
ruimte waarin de kunst optimaal tot haar 
recht zou komen, is niet alleen pure onzin, 
maar ook een miskenning van de vitale band 
van de kunst met de werkelijkheid. Het feit 
dat de kunst op zoek gaat naar on- of 
amuseale ruimten, is daar een afdoend be
wijs van. Dat is geen afwijzing van architec
tuur, maar juist het poneren ervan, het 
affirmeren van de behoefte om zich met een 
architectuur te meten die van een zekere 
onverschilligheid, noodzakelijkheid en zelf
standigheid getuigt, zoals loodsen of andere 
bedrijfsruimten, waarin de autonomie van 
de architectuur quasi absoluut is. Kunst is 
niet op zoek naar een neutrale of nietszeg
gende ruimte, maar naar een karaktervolle, 
vitale en geestrijke omgeving waarin ze 
zich kan ontplooien.
Dat kunstpausen dat niet willen inzien, was te 
ervaren in de discussie enkele jaren geleden 
over dé aseptische galerie Ronny Van de 
Velde in Antwerpen, een ontwerp van 
Georges Baines, waaraan ook de kunstenaar 
Rémy Zaugg een bijdrage heeft geleverd. 
Zoals uit zijn essay Das Kunstmuseum, das 
ich mir ertraume Oder Der Ort des Werkes 
unddes Menschen(19S6) blijkt, weigert ook 
Zaugg de architectuur als zelfstandig werk te 
beschouwen, ook al is hij de opvatting toege
daan dat architectuur een go-between is tus
sen (kunst)werk en mens en kent hij haar een 
hoge graad van invloed toe.
De galerie Ronny Van de Velde is dus een 
goede waardemeter voor het S.M.A.K., want 
ze gaat uit van eenzelfde benadering van 
een neutrale architectuur, maar ze geeft aan 
die neutraliteit wel een gedegen vorm, op 
zichzelf al een bewijs dat er op gebied van 
architectuur over meer dan functionele as
pecten gepraat moet worden. Een architect 
als GeorgeS Baines had Jan Hoet weliswaar 
voor de ergste fouten kunnen behoeden, 
maar niet hét museum kunnen maken waar
van wij dromen.
Het is nu niet het moment om in te spelen op 
de eindeloze discussies'rond de muséa die 
de laatste decennia in het buitenland ge
bouwd zijn. Ónder museumfreaks, zoals 
Jan Hoet, is het momenteel bon ton het 
Guggenheimmuseum in Bilbao af te kra
ken. Andere recente voorbeelden, zoals de 
musea van Siza, Moneo of Holl, worden 
evenzeer om wille van hun architectuur afge
wezen. Wat het binnenland betreft, kermen 
we vooral negatieve specimina. De architec
tuur van hét S.M.A.K. onderscheidt zich in 
niets van dé treurige architectuur van andere 
Vlaamse musea zoals het M.U.H.K.A. in 
Antwerpen of het P.M.M.K. in Oostende. In 
elk van deze gevallen gaat het overigens om 
een aanpassing van een bestaand gebouw. 
In Oostende werd een meesterwerk van 
onze hedendaagse architectuur verknoeid. 
In Gent was dat niet het geval, maar met de 
bestaande architectuur van het Casino werd 
op een even weinig geïnspireerde manier 
omgesprongen.
Er zijn in Vlaanderen nochtans voorbeelden 
genoeg om te laten zien dat het anders kan. 
Aard of kwaliteit van de bestaande gebou
wen zijn daarbij niet doorslaggevend. Wat 
telt, is de wijze waarop ze in het nieuwe 
geheel worden opgenomen en getransfor
meerd. Eén verwijzing moge volstaan: de 
verbouwing van een sloopklare melkfabriek 
tot de zetel van de Christelijke Mutualiteit 
in Eeklo, een realisatie van Stéphane Beel. 
Het bestaande gebouw had alleen maar de 
kwaliteit dat ‘het bestond’. Maar in de trans
formatie tot een nieuwe architectuur speelt 
het een beslissende en onvervangbare rol. 
We zouden tevens kunnen verwijzen naar 
het nieuwe Raveelmuseum in Machelen van 
dezelfde architect, waar op een intelligente 
manier op de bestaande dorpskom wordt 
ingespeeld en waar juist wel een ingehou
den, maar bewuste architectuur in staat is de 
kunstwerken een levendige en open omge
ving te bieden. Waar het op aankomt, is in te 
Zien dat er ook in de architectuur een onder
scheid kan worden gemaakt tussen een aan
pak die de geest stimuleert en daardoor de 
werkelijkheid verrijkt en een domme en 
slaafse benadering. Het is niet zo, zoals 
Hoet en sommige kunstcritici schijnen te 
veronderstellen, dat alleen maar kan wor
den gekozen tussen een platvloerse archi
tectuur als die van het S.M.A.K. of een 
protserige en retorische. Men zou van kunst
critici én museumdirecteuren een subtieler 
onderscheidingsvermogen verwachten. 1 5
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Een bezoek aan het S.M.A.K.

Jan Hoet is de eerste om zelf de primaire 
kritiek op zijn nieuwe museum te formule
ren. Maar voor hem zijn, zoals gezegd, alle 
onvolkomenheden te wijten aan geldgebrek. 
De opvallendste gebreken hebben vooral 
met de klimaatregeling en de kwaliteit van 
het licht te maken. Geen geringe gebreken 
en al te evident om ze te kunnen negeren. 
Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om 
de architectuur zelf, haar onbestaan, het 
wezenlijke geklungel, waarvan die primaire 
gebreken maar symptomen zijn.
Met de bestaande architectuur is er niets, of 
zo goed als niets gebeurd. Het monumentale 
gebouw van het voormalige casino is noch
tans van die aard dat het een uitdaging vormt 
om er iets mee aan te vangen. Het front met 
zijn zware middenrisaliet wordt even gere
lativeerd door twee schrale glazen puien 
bovenop de zijvleugels, die het vermoeden 
wekken dat er achter die gevel toch wat aan 
de hand is. Maar binnenin valt daar juist 
niets van te merken. Het is, zoals alles in 
deze verbouwing, een los ideetje, en niet de 
voorbode van een concept. De tentoonstel
lingen in de Rode Poort hadden daarentegen 
een veelbelovende voorsmaak van moge
lijkheden en verwachtingen gegeven. De 
‘wolkenmeter’ van Fabre op de hoek van 
het middenrisaliet doet wel zijn best om de 
opgeklopte monumentaliteit van het Casino 
te doen kantelen. Maar hij staat er alleen 
voor.
Men zou kunnen veronderstellen, zoals die 
toevoegsels suggereren, dat de monumen
tale voorgevel met opzet alleen als gevel is 
ingezet, als een exordium om het nieuwe 
interieur des te krachtiger naar voren te 
laten treden. En tot op zekere hoogte is dat 
ook zo. Alleen is het interieur er aan geen 
kanten tegen opgewassen. Het valt in stuk
ken uiteen en herhaalt alle denkbare clichés. 
De inkomhal is een doodse ruimte die uit
geeft op de balie en op twee annexen, het 
café en de bibliotheek. De hal fungeert als 
het duistere proscenium voor een wag
neriaans toneel in het volle licht. De zwarte 
balie van Maarten Van Severen redt even de 
onmogelijke ruimte en probeert er enige 
schaal en spanning in te brengen. De hal van 
het museum is nog de beste plek in het 
geheel, maar wat een achteruitgang, vergele
ken met het Museum voor Schone Kunsten! 
De eerste indruk van de witte ruimte van het 
museum is overweldigend, wit en licht, en 
vooral hoog. Het is echter een goedkoop 
effect, een sfeer waarin ook het kunstwerk 
wordt meegesleept en van zijn kracht wordt 
ontdaan. In tegenstelling tot alle verklarin
gen over een architectuur voor de kunst, 
wordt de architectuur hier juist ingezet om 
de kunst gemakkelijk aanvaardbaar en ver
teerbaar te maken. Architectuur wordt ge
woon misbruikt. Er is overigens geen ont
snappen aan. Op geen enkel moment laat ze 
je vrij op adem komen. De effectvolle, maar 
gemakkelijke architectuur is een goedkoop 
etui waarin het kunstwerk te pronken wordt 
gelegd. We hebben het dan, nogmaals, niet 
o ver de grove detaillering en de onbeheerste 
verhoudingen, maar over de inzet van de 
architectuur zelf.
Het bestaande Casinogebouw is in dat inte
rieur helemaal opgelost en vergeten. Tot 
men op een grote verrassing stoot als men 
met enige moeite vanuit het nieuwe mu
seum de erachter gelegen Floraliahal aan
treft. De catastrofe van de voorgevel wordt 
in overtreffende trap herhaald. Tussen het 
museum en de hal is een enorme glazen 
wand opgericht, een echte vitrine. Het enige 
excuus kan zijn dat het om een voorlopige 
oplossing gaat, een soort pressiemiddel om 
ook de Floraliahal voor het museum te win
nen. Maar zelfs voorlopige oplossingen 
hoeven niet amechtig te zijn. Ongewild is 
dit een exhibitionistisch staaltje van on
macht. Over de lompe details willen we het 
niet hebben, maar het lijkt erop dat we hier 
de schitterende architectuur van de 
Floraliahal op een presenteerblad aangebo
den krijgen, om ervan te snoepen en de 
ellende van het museum achter onze rug te 
vergeten. Wat die glazen wand en de enge 
ruimten erachter voor het museum kunnen 
betekenen, blijft een raadsel, dat alleen nog 
groter wordt als Hoet beweert dat hij ze 
voorbestemd heeft voor de nieuwe media. 
Van enige relatie tussen het museum en de 
Floraliahal is er geen sprake. En als die 
wand alleen maar voorlopig is, gaat het om 
een dure en misplaatste grap.
De Floraliahal met zijn autonome, karakter
volle, in zichzelf berustende architectuur is 

wellicht nog de beste ijkmaat om bewust te 
worden van de gemiste kansen. De tegen
stelling alleen al tussen de logge bakstenen 
gevel van het Casino en de lichte dak
constructie van de Floraliahal had inspire
rend moeten werken. Nu staan ze vreemd 
naast elkaar als twee verschillende werel
den. Er slaan geen vonken uit hun ontmoe
ting. Ze worden door de architectuur van het 
museum zorgvuldig uit elkaar gehouden. 
We verwijzen nogmaals naar de inspire
rende tentoonstellingen in De Rode Poort. 
Wie die heeft bezocht, kan inschatten wat 
een wereld van belevingen met de glazen 
wand werd dichtgemetseld.
De glazen pui op de hal is exemplarisch 
voor de hele aanpak. Ze is niet alleen op 
zichzelf volslagen oninteressant, maar is 
- misschien juist daarom - ook niet in staat 
om verbanden met de andere fragmenten tot 
stand te brengen. Architectuur is meer dan 
een optelsom van ruimten. Malraux heeft 
het museum ooit met een kathedraal verge
leken. Hij dacht toen misschien niet speci
fiek aan de architectuur, maar zijn verwij
zing kan de problemen van de .M.A.K.- 
architectuur verhelderen. In tegenstelling 
tot een klassieke compositie, zoals het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten, is een ka
thedraal een prachtige improvisatie van zelf
standige fragmenten die elkaar aanvullen en 
verrijken. Op elk moment is ze voltooid, 
zonder ooit helemaal af te zijn. In de archi
tectuur van het S.M.A.K. gebeurt niets van 
die aard, gebeurt helemaal niets. Haar enige 
verdienste ligt in haar negativiteit, in het 
afwijzen van een protserige en retorische 
architectuur. En dan nog! Met het badwater 
is ook het kind weggegooid en wordt elke 
vorm van architectuur afgewezen. Of kun
nen we het deze negativiteit als verdienste 
aanrekenen dat ze het verlangen naar archi
tectuur laat ontstaan?
Meer dan eens, onder meer in de catalogus 
van Chambres d’Amis, de tentoonstelling 
waarop Jan Hoet zelfs een architect had 
uitgenodigd, heb ik gesteld dat architectuur 
in haar ultieme perfectie een vorm is die 
zichzelf opheft en verdwijnt om in het leven 
op te gaan. Net zomin als de kunst verwijst 
de architectuur naar zichzelf. In het nieuwe 
S.M.A.K. gebeurt het omgekeerde. De ar
chitectuur verdwijnt niet, maar valt op door 
haar stunteligheid. Ze is niets meer dan een 
diagram van goede bedoelingen die hun 
vorm hebben gemist. Let maar even op de 
brutale manipulatie van het Jicht. Dat het 
geldgebrek hier mee te maken heeft, zoals 
Hoet beweert, slaat nergens op. De licht
koepels van de Galerie Ronny Van de Velde 
zullen niet meer hebben gekost dan die van 
Gent en je kunt de uitwerking van beiden 
vergelijken. Maar nogmaals, het gaat niet 
om die details die inderdaad haast zonder 
uitzondering grof zijn, maar om het feit dat 
ze niet in een coherente samenhang zijn 
opgenomen die van het museum een bele
venis kan maken. Het licht is natuurlijk een 
primordiale factor, maar de onbeheerstheid 
hiervan geldt voor alle andere aspecten. De 
verschillende zalen en hun opeenvolging 
hebben niet de minste definitie of karakter. 
Ze bezitten geen enkele identiteit en zijn 
daardoor ook niet in staat om de kunstwer
ken op een geschikte wijze op te vangen en 
uit te dagen. En daarmee bedoelen we niet, 
zoals reeds aangegeven, dat de architectuur 
op het kunstwerk zou moeten zijn afge- 
stemd, maar dat ze zelf zo voldragen is dat 
ze de confrontatie of de dialoog - of hoe 
men het ook noemen wil - met het kunst
werk aankan, dat ze het kunstwerk zijn 
ruimte kan geven. Goede voorbeelden van 
die mogelijke verrijkende relatie zijn nog 
altijd Hoets eigen tentoonstellingen zoals 
Chambres d’Amis of die in De Rode Poort. 
Het Casino en de Floraliahal hadden de 
potentie om in die opdracht te slagen. 
Architectuurblindheid heeft verhinderd dat 
die mogelijkheid haar uitwerking kreeg. 
Hoe fantastisch zou het niet geweest zijn als 
Jan Hoet met zijn open benadering van 
kunst en leven ook het avontuur van de 
architectuur had aangedurfd in plaats van 
zich bij de heersende clichés neer te leggen. 
Werner Hofmann beëindigt zijn essay Von 
der Unzuganglichkeit des Schöpferischen 
met de wens: “So werden auch die Museen 
nicht als Lehrstatten, sondem als Evoka- 
tionen des Schöpferischen ihre Aufgabe 
erfüllen." Er is misschien nog een kans om 
dat alsnog te realiseren als de Floraliahal 
wordt aangepakt.

Geert Bekaert
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Leve de kunst waarbij ons het denken ver
gaat. En geef me nu te drinken.
Paul Heyse, lm Paradiese, p. 104.

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Gentse 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in 
mei zijn deuren opende. De belangstelling 
van de media was overweldigend. Radio, 
televisie en de geschreven pers stonden 
wekenlang voor de eigenlijke opening aan 
te schuiven om een glimp op te vangen van 
het nieuwe gebouw, en vooral van haar 
nieuwe bewoner, de museumconservator. 
Maar geen twijfel mogelijk, de regie van 
deze mediahappening was volledig in han
den van de Gentse museumstaf. De kunst 
van de free publicity is als het ware in het 
Citadelpark uitgevonden. Om de media-aan- 
dacht gaande te houden, was de opening over 
verschillende dagen uitgesmeerd, en om de 
belangstelling in goede banen te leiden, werd 
er langzaam toegewerkt naar een climax, de 
bokswedstrijd tussen kunstenaar Dennis 
Bellone en conservator Jan Hoet. De media 
werden niet alleen bediend, maar ook tegen 
elkaar uitgespeeld. Zo koos het museum zelf 
twee mediasponsors uit, het dagblad 
De Morgen en de zender Radio 1.
Een nuchtere reflectie over hedendaagse 
kunst en de rol van* het museum in de 
contemporaine kunstwereld was nooit aan 
het Citadelpark besteed. Op populisme daar
entegen heeft het museum een patent. Ter
wijl het museum in de catalogus een ‘vrij
plaats ’ heet waar kunst wordt getoond “zon
der prijskaartje erbij, zonder sacralisering, 
en buiten het allesbepalende circuit” (p. 18), 
deinst het museum er niet voor terug om 
economische argumenten in te zetten voor 
een demonstratie van het eigen gelijk. Zo 
konden we in de zomer van 1998 enkele 
topstukken uit de collectie bewonderen, die 
niet alleen waren voorzien van het klassieke 
titelvignet, maar ook van de prijs die het 
museum er eertijds voor had betaald, én de 
geschatte waarde op het moment van de 
expositie (uiteraard een indrukwekkend 
veelvoud). Dat was meteen een eerste 
opwarmertje voor de dramaturgie van de 
grote opening. Voor dat spektakelstuk wer
den alle registers opengetrokken. Het zorg
vuldig gefilterde scenario van de drama
tische ontstaansgeschiedenis van het mu
seum werd opnieuw uit de kast gehaald. De 
heldenverhalen over de door de Gentse ge
meenteraad gecontesteerde aankopen wer
den opgepoetst. En met de bokskamp tussen 
Bellone en Hoet kreeg het imago van de 
conservator als onvermoeibare enthousiaste
ling en eeuwige dwarsligger een zelden 
geziene glans.
Op de historiografie van het Museum van 
Hedendaagse Kunst zoals de huidige ploeg 
die al jaren voorkauwt, is nochtans veel aan 
te merken. [ 1 ] Op de uiteindelijke architectu
rale realisatie, de recente museumaankopen 
en de eerste accrochage van de collectie al 
evenzeer. Maar in de grote dagen voor de 
opening kon dat niet. “De discussie begint 
nog maar,” schreef journalist Jan Van Hove 
in De Standaard van vrijdag 7 mei 1999. 
Wat hadden de media tot dan toe eigenlijk 
gedaan? Wat was danhet onderwerp van De 
Standaard Magazine van diezelfde dag? 
Wat behandelden de verschillende bijdra
gen over het museum die verschenen in de 
dagen voor 7 mei? Alles wat toen geschre
ven en uitgezonden werd, versterkte slechts 
de door Hoet en zijn team aangezwengelde
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mediacampagne. Niet alleen het museum 
profiteerde volop van de massale aanwezig
heid van slaafse camera’s en overijverige 
pennen, de media zogen zich op hun beurt 
vol aan de drukte rond de S.M.A.K.-show. 
Afwezigheid op het feest, laat staan een 
kritische belichting van de instrumentali- 
sering van kunst voor blijde media-bood- 
schappen, zou niets minder dan commer
ciële zelfmoord hebben betekend. De kri
tiek kon immers nog altijd later geleverd 
worden- om de woorden van Jan Van Hove 
te parafraseren - namelijk als zowel de me
dia als het verwende museum zich van het 
publicitaire profijt hadden verzekerd. Zo 
geschiedde ook. Maar wat is de geloofwaar
digheid van een medium dat ofwel recht
streeks zaakjes doet met het Stedelijk Mu
seum voor Actuele Kunst, zoals De Morgen 
en Radio 1, ofwel indirect gedreven wordt 
door publicitaire winsthonger?

Discours als smet

Zo’n vraag klinkt vandaag als het intrappen 
van een open deur. Dat zegt veel over het 
sprekende gemak waarmee iedereen door 
die deur blijft wandelen. De media en de 
culturele wereld hebben in de jaren ’90 een 
akelig knusse win-winverhouding opge
bouwd. Maar het gedachtenloze loflied dat 
in de media over het museum weerklonk, is 
evenzeer het logische verlengstuk van de 
gebrekkige discursieve omgang met kunst 
waaraan Hoet & co zich zelf al jaren 
bezondigen. In het Gentse museum heeft 
het woord nooit veel aanzien gehad, of het 
moest verpakt zijn in de vorm van de be
schonken orakels die de conservator en zijn 
adjunct nu al jaren onverstoord ten beste 
geven.
In de pioniersjaren spande het Museum van 
Hedendaagse Kunst zich nog in om gestalte 
te geven aan een open en kritisch project, 
maar deze ambitie is gaandeweg afgebouwd, 
en zelfs al geruime tijd in haar tegendeel 
gekeerd. Het Gentse museum is geen plaats 
meer waar debatten, lezingen en discussies 
plaatsvinden. Het aantal publicaties waarin 
auteurs uitgenodigd werden om in te gaan 
op kunstkritische, theoretische of cultuur
kritische probleemstellingen zijn op de vin
gers van één hand te tellen. Als bijdrage tot 
de reflectie over kunst zijn de verzamelde 
boekwerken die het museum in de loop der 
jaren uitgaf van nul en generlei waarde.
De kunst wordt wel een kritische potentie 
toegedicht, maar ze moet die rebelse rol 
alleen spelen. Het populaire misverstand 
dat een discursieve omgang met kunst af
breuk doet aan de ervaring, sterkt het mu
seum al jaren in zijn intellectuele armoede. 
Een kunstwerk kan echter alleen maar tot 
spreken worden, gebracht van zodra er iets 
mee gebeurt: als het gepresenteerd, bespro
ken of beschreven, kortom op een of andere 
wijze bemiddeld wordt. Zo’n bemiddeling 
is overigens onontkoombaar. Pogingen om 
dat in naam van de ervaring te verdoezelen, 
hebben alleen maar tot doel een vol waardig 
gesprek - en eventuele dissensus - uit de 
weg te gaan. Zowel het pseudoreligieuze 
gebrabbel als de weigering om een intellec
tuele omgang met kunst te ontwikkelen, zijn 
emanaties van de autoritaire bezwering van 
de angst om de controle over het spel te 
verliezen. Alle middelen - van fysiek tot 
verbaal geweld, van achterkamerpolitiek 
tot copulatie met camera’ s - bleken de af ge-
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lopen jaren goed om de Vlaamse,kunst
wereld in een wurggreep te houden, van
zelfsprekend ter meerdere eer en glorie van 
de kunst.

Pro domo

De collectiecatalogus, die verscheen naar 
aanleiding van de opening van het museum, 
doet die traditie alle eer aan: eerst een terug
blik op de voorbije heroïsche decennia door 
de opperpriester zelf, vervolgens een eer
biedige bespreking van de collectie door 
drie gastauteurs, Ingrid Commandeur, Ste
ven Jacobs en Els Roelandt. Symptoma
tisch is de afwezigheid van een bibliografie, 
zowel van de eigen publicaties, als van de 
externe kritiek. De catalogus bevat wel een 
lijst met alle verzamelde werken en een 
overzicht van alle tentoonstellingen, maar 
elementaire informatie ontbreekt. Zo is het 
niet mogelijk uit te maken of werken ge
kocht of geschonken werden. Ook de plaats 
van aankoop bleef onvermeld, In alles ge
tuigt dit boek van opportunistisch haast
werk. Terwijl de hele ceremonie opgehan
gen is aan de nieuwe behuizing van de 
collectie, blijft het nieuwe museum in de 
catalogus bijna volledig buiten beeld.
De catalogus combineert een selectieve 
weergave van de objectieve feiten met een 
uitgesproken betoog pro domo. Nieuw is. 
enkel dat externe krachten met vlag en wim
pel mógen zwaaien, terwijl voorgaande 
collectiecatalogi door auteurs uit eigen stal 
werden volgeschreven. Maar de gastauteurs 
zijn zo mogelijk nog tammer. Hun teksten 
wisselen een braaf kunsthistorisch betoog 
af met gênante bejubelingen. Het eerste weid 
meer verbazing dan het tweede. Het museum 
dat er steeds - op het paranoïde af - naar 
gestreefd heeft om een canoniserende 
inkapseling van kunst te vermijden, publi
ceert plots een collectiecatalogus die bol 
staat van de meest dorre kunsthistorische 
interpretaties. In de plaats van individuele 
werken te contextualiseren, krijgen we een 
pseudo-objectivistisch hoofdstukje Van 
Altamira tot heden voorgeschoteld. De au
teurs beschrijven de geschiedenis van de 
kunst sinds de Tweede Wereldoorlog als 
een opeenvolging van duidelijk omschrijf
bare stromingen waarin protagonisten van 
epigonen kunnen worden onderscheiden. 
De geschiedenis van de kunst wordt als 
meccano in elkaar geschroefd, soms a rato 
van een halve eeuw per zin: “De gematigde

\N

■
\

■ B

■

■

David Hammons

Chasing the Blue Train (tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten, Gent), 1989-91, foto: Dirk Pauwels

vorm van abstractie die zich in | het werk , 
van de kunstenaars van de Jeune Peinture] 
aftekende, werd vooral uit het kubisme en 
het fauvisme ontwikkeld. Het anti-intellec- 
tualisme en de picturale kracht van Matisse 
en Picasso lagen aan de basis van het deco
ratieve karakter van het kleur- en lijnenspel, 
dat vaak een middenweg trachtte te zoeken A 
tussen een geometrische en een lyrische,, 
vorm van abstractie.”
Verbazingwekkend is dat niet de collectie 
aan de kunstgeschiedenis wordt getoetst 
- zowat het adagium van elke doorgewin
terde kunsthistoricus - maar dat aan de hand 
van de collectie de kunstgeschiedenis wordt 
geschreven. Dit is uiteraard potsierlijk. De 
collectie van het Gentse Stedelijk Museum 
omvat weliswaar een schare topstukken, 
maar van de kunstgeschiedenis van de laat
ste vijftig jaar kan het geen representatieve 
selectie voorleggen. Dat is de zwakte van de 
verzameling, die evenwel in een discursieve 
omgang haar deugd zou kunnen worden: 
door de afwezigheid van de ‘grote’ kunstge
schiedenis geeft de collectie zelf geen aan
leiding tot een historicistische benadering. 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat precies het 
museum dat er niet de collectie voor heeft, 
en elke - jammer genoeg ook interessante - 
kunsthistorische benadering tot dusverre 
buitenspel zette, nu met een kunstgeschie
denis op maat van de collectie uitpakt.
Hoe dichter we het slot van de catalogus - en 
dus het einde van het millennium - naderen, 
hoe meer de identificatie tussen de kunst- 
actualiteit en het beleid van het museum 
gestalte krijgt en van hoera-geroep wordt 
voorzien. De collectiecatalogus eindigt in 
ware euforie: “(...) de Rode Poort werd 
geconcipieerd als een feest, een tijdelijke 
kroon op een definitieve beslissing die re
sulteerde in een zeer krachtige ontlading 
van spanning. (...) Dit feest, dat als een 
explosie werkte, wordt prachtig verbeeld in 
het werk van de Chinese kunstenaar Cai 
Guo Qiang. Hij creëerde een vuurwerk waar
van de vernietigende sporen achterbleven 
op de muren van de opslagruimtes. Die 
sporen hebben thans de visuele impact van 
een fossiel dat herinnert aan een ver, onher
bergzaam maar krachtig verleden.” Mys
tiek en celebrerend gewauwel lopen in de 
laatste bladzijden van de catalogus gedurig 
in elkaar over. Naar een sereen beschou
wende, of zelfs maar analytische passage is 
het vruchteloos zoeken. Het gebrek aan 
auto-reflectie wordt pijnlijk duidelijk als we 
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de. collectiecatalogus dichtslaan. Op het 
achterplat prijkt een citaat van Joseph Beuys : 
“Es ist schön im grössten Museum Europas." 
Dit citaat heeft niets te maken met de reali
satie van stadsarchitect Koen V an Nieuwen- 
huyse - Beuys is immers al jaren dood - 
maar wat doet die frase dan op het achterplat 
van de S.M.A.K.-catalogus?

De actualiteit van de geschiedenis/ 
de geschiedenis van de actualiteit

Naar aanleiding van de verhuis uit de ach
terste ruimtes van het Museum voor Schone 
Kunsten naar het er tegenover gelegen Ca
sino, heeft het Museum van Hedendaagse 
Kunst zichzelf met een nieuwe naam be
dacht. Voortaan luidt die S.M.A.K., de af
korting van Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst. Het bijvoeglijk naamwoord ‘heden
daags’ moest blijkbaar sneuvelen omdat het 
een hinderlijk ingrediënt was bij de vor
ming van deze appetijtelijke roepnaam. Hoe 
dan ook, onschuldig is de wederdoop niet. 
Daarop wij st al de gelijktijdig doórgevoerde 
overdracht van een groep werken aan het 
Museum voor Schone Kunsten, dit “om 
zoveel mogelijk ruimte en kansen te bieden 
aan de meest actuele kunstuitingen,” zoals 
Els Roelandt in de catalogus rapporteert. 
Van een aantal van deze werken, waaronder 
de schilderijen van Jean Brusselmans en 
Victor Servranckx, is de transfer logisch te 
noemen. Ze behoren tot de historische avant- 
gardes, passen goed in de collectie van het 
Museum voor Schone Kunsten, en nauwe
lijks in het Museum voor Actuele Kunst. De 
overdracht van andere werken, in het bij
zonder die van Perspective (Le balcon de 
Manet) (II) (1950) van René Magritte, is 
echter problematisch. Het werk van Magritte 
is de kroongetuige voor wie zou willen 
aantonen dat de oprichting van een auto
noom museum van hedendaagse kunst in
dertijd de juiste beslissing was. In 1975 liet 
de toenmalige conservator van het Museum 
voor Schone Kunsten gewoon betijen toen 
Jan Hoet dit meesterwerk meenam naar zijn 
pas gestichte Museum van Hedendaagse 
Kunst. Het onbegrip jegens moderne en 
hedendaagse kunst waarvan dit voorval ge
tuigt, is aan de collectie van Schone Kun
sten af te lezen, en dit heeft tot gevolg dat het 
schilderij van Magritte een Fremdkörper is 
in het oude museum, terwijl het in de collec
tie Actuele Kunst met uiteenlopende wer
ken in verband kan worden gebracht.

Natuurlijk zijn beide musea inmiddels de 
beste buren, en betrouwen we erop dat 
Magritte nog in het nieuwe museum kan 
worden getoond, mocht dat nodig blijken. 
Maar waarom opteerde men dan niet ge
woon voor een permanente overlegzone met 
werken die in beide musea inzetbaar zijn? 
Dat die flexibele regeling voor een plech
tige overdracht moest wijken, brengt met
een een aantal problemen aan de opper
vlakte waarvan reeds de naamswijziging de 
voorbode vormde. Is het immers wel moge
lijk om werken metéén gebaar als historisch 
af te doen of van het etiket ‘actueel’ te 
voorzien. Wat is er aan van Roelandts bewe
ring dat de afgeslote werken “eerder bij de 
geschiedenis” horen. Is het werk van Francis 
Bacon, dat in de collectie van het Casino 
gebleven is, actueler dan dat van Magritte? 
Is het schilderij van Paul Delvaux, dat naar 
Schone Kunsten verhuisde, historischer dan 
dat van Valerio Adami? Hét toppunt is dat 
het Stedelijk Museum zelf nog oud werk 
van Meret Oppenheim in huis haalt. Het 
demonstreert daarmee als het ware zijn ei
gen ongelijk. Öf is het werk van Magritte 
dan toch ‘historischer’ dan dat van 
Oppenheim? Een ander voorbeeld is nog 
frappanter. Het Museum voor Actuele Kun st 
deed een werk van Paul 'oostens cadeau aan 
het Museum voor Schone Kunsten, maar 
dat weerhield de museumstaf er niet van om 
recentelijk een werk van Paul Joostens in 
bruikleen te nemen.
Dóór de streep over een stuk collectie te 
trekken, gaat het museum de complexe dis
cussie over historiciteit en actualiteit uit de 
weg - een gesprek dat overigens nooit een 
definitief beslag kan krijgen. Actualiteit is 
geen eigenschap, het is het resultaat van een 
beslissingsproces waarbij minstens één in- 
dividu, maar vaker een heel veld van perso
nen direct of indirect betrokken is. In de 
grote wereld en in de kleine kunstwereld 
zien we voortdurend deze aflossingen van 
de wacht die soms het resultaat zijn van 
machtige lobby’s, maar evengoed van vol
strekt onbeheersbare factoren.
Het actuele en het historische staan in een 
dialectische verhouding tot elkaar. Iets kan 
actueel zijn, of inactueel, of kan één van 
beide worden. De omgang met het actuele 
- en dus onvermijdelijk de productie van het 
actuele - is daarom het eigenlijke werk van 
alle musea, niet alleen van een museum dat 
zichzelf met die (in wezen tautologische) 
naam bedenkt. In elk museum waar ‘ge
werkt’ wordt, gebeurt de actualiteit, en dit 
gebeuren is telkens ook een geschieden van 
de geschiedenis.
De transfer naar Schone Kunsten moet ons 
ervan overtuigen hoe ijverig het museum op 
de gevaarlijke koord van het heden danst. 
Maar terwijl men zich daarin dynamisch 
voordoet, verdinglijkt men het actuele. De 
hysterische liefde voor het nu is de perfecte 
pendant van de verstening van de geschie
denis die ditzelfde museum zo graag toe
schrijft aan haar denkbeeldige tegenpool, 
het klassieke museum voor schone kunsten. 
Ook waar de conservator in de catalogus 
“de spanning tussen actualiteit en geschie
denis” (p. 13) ter sprake brengt, gebeurt dat 
onmiddellijk binnen een starre polariteit, 
die de (eigen) vitale band met kunst tegen
over een totaliserende fossilisering van kunst 
plaatst, zoals die bijvoorbeeld in retrospec- 
tieves gestalte zou krijgen. Telkens wordt 
daarbij uit het oog verloren dat geschiedenis 
en actualiteit niet losgekoppeld kunnen 
worden, omdat ze voortdurend in elkaar 
kantelen.

Een thuis voor de kunst

Na een kwart eeuw kamperen in de achter
kamers van het Museum voor Schone Kun
sten, leek de verhuizing naar het tegenover 
gelegen Casino alleen maar voordelen te 
zullen opleveren. Is het Casino na de ver
bouwing een geschikt museum geworden? 
Onmiddellijk blijkt dat het Casino veel on
mogelijk maakt, of ternauwernood toelaat. 
Het nieuwe museum is eigenlijk behoorlijk 
klein. Slechts een fractie van de collectie 
kan worden getoond. Het museum beschikt 
ook nauwelijks over zalen, met de wij dsheid 
die dat woord oproept. De ruimtes volgen 
elkaar accentloos op. Ze hebben meestal het 
karakter en/of formaat van (grote) kamers 
of kabinetten. Ze zijn nog het meest ge
schikt voor de presentatie van schilderkunst 
- liefst niet de meest monumentale - en 
klein driedimensionaal werk - bij voorkeur 
sokkelwerken. De ruimten met een vlakte- 
werking of een monumentale allure zoals de 
oude lokatie die bood, worden hier duidelijk 
gemist. Installaties zitten daardoor gauw in
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nauwe schoentjes. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de presentatie van Chasing the Blue 
Train van David Hammons, dat zich niet 
meer als een landschap ontvouwt. Een korte 
vergelijking van de huidige opstelling met 
de vroegere presentatie in de halve rotonde 
aan de zijkant van het Museum voor Schone 
Kunsten - de foto vindt u in de nieuwe 
collectiecatalogus, op pagina 175 - spreekt 
boekdelen. Sterker nog, telkens wanneer 
een vergelijking mogelijk is tussen een 
catalogusfoto die de opstelling van een werk 
in het Museum voor Schone Kunsten (of 
elders) toont, en de huidige presentatie in 
het nieuwe museum, valt die in het nadeel 
van het Casino uit. Hoezeer het Museum 
voor Schone Kunsten gemist wordt, blijkt 
nog het meest uit de presentatie van Bemd 
Lohaus’ werk Ich-Du. De betonnen sculp
tuur heeft de architect van het Stedelijk 
Museum ertoe verleid om Charles van 
Rysselberghes ontwerp te mimeren! 
Waarom zijn meteen niet ook de twee 
Cupola’s van Fabro in het Casino nage
maakt?
Slechts over twee zalen beschikt dit mu
seum om werk met een serieuze ruimtelijke 
radius te tonen. De centrale ruimte op de 
eerste verdieping kan eventueel voor wer
ken in de minimal-traditie - of bijvoorbeeld 
voor het werk van David Hammons - wor
den gebruikt. De ruimte aan de gevelkant, 
eveneens op de eerste verdieping, is zowat 
de enige die nog iets van het monumentale, 
auratische van een klassieke museumruimte 
oproept. De bizarre conclusie moet dus zijn 
dat het Casino onvoldoende is aangepast 
aan de kunst sinds de jaren ’60, en dus aan 
de inhoud van deze collectie. Terwijl veel 
werken daar de zichtbare gevolgen van dra
gen, valt hetzelfde ook af te lezen aan de lijst 
werken die voor deze eerste presentatie in 
het depot bleven. Ondanks verschuivingen 
in de presentaties, misten we tijdens de drie 
bezoeken die we aflegden nog altijd ver
scheidene stukken, waaronder historische 
pièces de resistance van Mario Merz, 
Panamarenko en Gilberto Zorio, en recen
tere werken zoals de installaties van Mariusz 
Kruk, Ulf Rollof, Jason Rhoades, Michel
angelo Pistoletto. Voor veel van deze wer
ken geldt dat de architecturale realisatie van 
Koen Van Nieuwenhuyse weinig kansen 
biedt om ze adequaat te exposeren. En de 
oplossing om installaties van Suchan 
Kinoshita en Cildo Meireles in afgesloten 
ruimtes in de Floraliahal te tonen, is natuur
lijk niet voor elk werk mogelijk.

Een constructie op menselijke schaal

Een ‘Paleis van Priamus' moest het nieuwe 
museum niet worden, zo klonk het al in de 
eerste collectiecatalogus van 1982. In Gent 
was men tevreden met “een constructie op 
menselijke schaal”. De nieuwe collectie
catalogus rakelt dat beeld op, en de conser
vator suggereert dat met de verbouwing van 
het Casino de droom van toen bewaarheid is 
geworden. Zoals hef motto ‘architectuur 
voor de kunst’ het huidige gebouw legiti
meert én de architectuur als dusdanig 
onderuithaalt, zo houdt de idee van een 
museum op ‘menselijke schaal’ een ontken
ning in van de noodzakelijke musealiteit 
van een museum. Musealiteit en architec
tuur zijn steeds gewantrouwd in het Citadel
park. Ruimtes die bemiddelen tussen kunst
werk en toeschouwer, staan het fantasma 
van de kunstervaring als perfecte ontmoe
ting in de weg. Dat een museum zijn 
musealiteit moet affirmeren, omdat de con
ditie van kunst in ons modem én museaal 
tijdperk nu eenmaal al door die museale 
vreemdheid is getekend, hebben Hoet en co. 
nooit begrepen.
De mislukking van dit museum als plaats 
voor de kunst, kan uit de ideologie van zijn 
leiders worden afgeleid. De idee om het 
nieuwe museum te legitimeren vanuit zijn 
dienstbaarheid ten aanzien van de kunst én 
zijn menselijke schaal, getuigt van een plat 
humanisme dat kunst verkoopt als vergoe
ding voor het tekort aan ervaring in de 
moderne wereld - nota bene een fictie waar 
de beste moderne kunst het noodzakelijke 
falen van aantoont. Wat bevreemdend is aan 
de moderne kunst, wordt hier steevast uitge
legd als een schoktherapie om bestwil, en 
daarmee tot consumeerbare proporties her
leid. De opperherder van de esthetische 
mensreligie vat het op het achterplat van de 
catalogus als volgt samen: “Kunst biedt 
geen duidelijke antwoorden. Alleen maar 
vragen. Een mens raakt daarvan in de war. 
Maar dat is goed, dan zit die mens op het 
juiste spoor.”
Dit humanistische pathos rijmt bovendien 
nog met een ander S.M.A.K.-stokpaardje. 
Het volmaakt ‘dienstbare’ museum verdringt 
dat het überhaupt op de kunst ingrijpt, dus 
ook dat het macht uitoefent en consacreert. 
Het museum speelt al jaren de onbevlekte 
ontvangenis voor de kunst. Ook in de re

cente collectiecatalogus kakelt Els Roelandt 
het discours van het Citadelpark na: de 
kunstenaars mogen zich verzekerd weten 
van “het grootste respect voor de eigenheid 
van elke kunstuiting en een niet-aflatend 
engagement”. Museum en kunst zijn als het 
ware één, zo suggereert deze dweepzuchtige 
reclametaal. Dat een museum de kunst ech
ter altijd al met een institutioneel discours 
omringt, en geen ‘thuis’ kan zijn voor de 
kunst, vertellen ons de werken van 
Broodthaers in deze verzameling. En dat het 
museum zeker geen gedroomde schat
bewaarder is, inzoverre zo iemand al zou 
bestaan, kunnen we toetsen aan de presenta
tie van de collectie. Sommige opstellingen 
gaan de mist in omdat de architecturale 
context ongeschikt is, andere mislukken 
omdat de premissen van het werk onbegre
pen zijn gebleven. Eén voorbeeld: de plaat
sing van Mark Manders’ Momentenmachine 
(fragment uit Zelfportret als gebouw) ge
tuigt van consequent onbegrip voor het werk. 
Manders’ werk moet vanwege de relatie 
met zijn imaginair ‘gebouw’ in relatie kun
nen worden gebracht met het schaalgevoel 
van een kamer. In de enorme Floraliahal 
wordt het werk tot Madurodam-proporties 
herleid. En dit overkomt nu uitgerekend een 
werk dat voor één keer met een ‘constructie 
op menselijke schaal’ zou zijn gediend! 
Ook het aankoopbeleid getuigt niet altijd 
van een innig engagement. Het recent ver
worven Ensemble autour de MUR van Joëlle 
Tuerlinckx bijvoorbeeld, was niet de beste 
keuze. Het doet Tuerlinckx’ werk als een 
louter didactisch soort institutionele kritiek 
voorkomen. Vreemd dat precies deze aan
koop werd gedaan in het jaar waarin het 
Stedelijk Museum een tentoonstelling orga
niseerde die de complexiteit van T uerlinckx' 
werk alle eer aandeed.

Willekeur

Het gebouw hypothekeert een vruchtbare 
omgang met de collectie, maar ook de 
museumstaf is een beetje het noorden kwijt. 
De huidige collectiepresentatie onderging 
in de loop van de maanden na de opening 
enkele bijsturingen, maar de indruk van 
willekeur werd daarmee niet bezworen. Een 
globale logica, laat staan een inhoudelijk 
traject kan men er niet in terugvinden. Ook 
in de afzonderlijke zalen is het niet evident 
om de intenties van de opstelling te door
gronden, laat staan te onderschrijven. Wat 
doet bijvoorbeeld het werk van Marcel 
Maeyer in de ruimte met het Broodthaers- 
ensemble? Wat zouden de werken van Joëlle 
Tuerlinckx en Walter Swennen met elkaar 
te maken hebben? Soms is de bedoeling van 
de presentatie wel duidelijk, overduidelijk 
zelfs, aangezien ze louter berust in een dik 
opgelegd retorisch contrast - neem bijvoor
beeld de opstelling van het loodzware, in 
zijn belegen pathos nogal onverdraaglijke 
werk van Anselm Kiefer bij de minuscule 
werkjes van Michael Ross. Op andere plaat
sen werd voor een vage ‘soort bij soort’- 
ophanging geopteerd (bijvoorbeeld: alle
maal werken met een zware, gepronon
ceerde matière), of voor een historische 
presentatie (Jef Verheyen bij Lucio Fontana, 
Michelangelo Pistoletto bij Luciano Fabro). 
Een zekere vorm van willekeur kenmerkt 
echter niet alleen de presentatie-politiek, 
ook in het aankoopbeleid is het vaak gissen 
naar motieven. Er blijkt bijvoorbeeld recen
telijk een groepje Italianen in het museum 
binnengemarcheerd, wier werken wedijve
ren in onbenulligheid. Simone Berti reflec
teert proper over de grens tussen autonome 
kunsten functionele wereld-zijn 'gedefunc- 
tionaliseerde' toog ziet eruit als een nako
mertje van de modelbouw-kunst die nu al 
tot de academismen van de jaren ’80 be
hoort. Zijn landgenoten serveren logge ro
mantiek of precieus sentiment. En wie moet 
met die nutteloze aankopen van Belgische 
kunst worden geplezierd? Dat Denmark hier 
tot voor kort geen stek had, pleitte alleen 
maar voor het Gentse museum; nu tekent 
ook hij present, de auteur van de meest 
doorprikbare kritiek op de informatie
maatschappij die ooit de vorm aannam van 
beeldende kunst. Bij de recente aanwinsten 
van Belgische schilderkunst domineert 
schaamteloos provincialisme. We hebben 
de keuze tussen artistiekerig pathos van 
Philippe Vandenberg en Frans Gentils, 
gevoelerig intimisme van Ronny Delrue en 
slecht epigonenwerk van diezelfde Ronny 
Delrue en Mario De Brabandere. Dat men 
zich aan een niveau bezondigt waarop tot 
dusver een Oostends museum het patent 
had, is des te vreemder omdat het museum 
toch nog altijd enkele uitstekende werken 
heeft gekocht. Hoe kan je werken als Voor- 
stellingvan Suchan Kinoshita of Transforma
tor vanThomas Hirschhom aankopen, en je 
tegelijk vergapen aan pseudo-expressio- 
nistisch theater of kleffe romantiek? De wer
ken van Kinoshita en Hirschhom behoren tot 

de weinige uitmuntende aankopen uit jon
gere oeuvres. Wel vermelden we graag dat 
het museum een paar uitstekende retrospec
tieve aankopen deed - waaronder werken 
van Giovanni Anselmo en Alighiero Boetti.

De geleende schaamlapjes

Het Museum voor Actuele Kunst heeft naar 
aanleiding van de presentatie van de collec
tie een aantal bruiklenen bedongen. Het 
heeft er alle schijn van dat de bruiklenen 
dienen om gaten in de collectie op te vullen. 
Op zich niets bijzonders, maar wat als de 
gaten talrijker zijn dan de vulling? Waarom 
heeft het museum telkens één werk van 
Georg Baselitz, Markus Lüpertz en Jörg 
Immendorff als bruikleen gevorderd? Fun
geren deze geleende werken als historische 
achtergrond voor de recent aangeschafte 
sculptuur van Anselm Kiefer? Moeten ze 
een paragraaf uit de 20ste-eeuwse kunstge
schiedenis opvullen? ‘Opvullen’ is wel veel 
gezegd, als je weet dat andere musea in 
Nederland en Duitsland van deze kunste
naars in de loop der jaren ensembles hebben 
samengesteld. De Duitse schilderkunst van 
de jaren ’80 is volledig aan het museum 
voorbijgegaan, en dit geleende trio brengt 
daar geen verandering in. En waarom 
zonodig één werk van Jan Schoonhoven in 
huis halen, als de sectie waarbinnen deze 
‘geleende aanwinst’ kadert toch niet door
slaggevend is voor het profiel van de collec
tie, en ook nooit veel aandacht kreeg? 
Krampachtig lijkt het museum de schijn van 
representativiteit te willen ophouden. Dat 
heeft een averechts effect, want deze bruik- 
lenen zijn slechts povere schaamlapjes die 
enkel kunnen accentueren hoeveel het mu
seum niet heeft.
Het museum beschikt slechts over een zeer 
fragmentaire collectie, en het hoeft zich 
daarvoor niet te schamen. Integendeel, het 
zou veel vruchtbaarder zijn om bruiklenen 
in te zetten om de krachtlijnen van de collec
tie verder uit te diepen. Immers, doordat in 
het verleden vaak onvoldoende in de diepte 
werd gewerkt, zijn oeuvres die wel degelijk 
belangrijk zijn binnen de verzameling, van
daag nog altijd ongewoon spaarzaam verte
genwoordigd.

De cultus van het negatieve

Sinds zijn oprichting in 1975, heeft het 
Museum van Hedendaagse Kunst zich ge
profileerd door een nadrukkelijke keuze voor 
kunst die aansloot bij, of behoorde tot de 
zogenaamde arte povera. Het ensemble mini
mal art dat hoofdzakelijk door de Vereni
ging was bijeengebracht, kreeg nauwelijks 
een verlengstuk, terwijl de namen van Merz, 
Fabro en Zorio sindsdien als een rode draad 
door de geschiedenis van het museum lo
pen. Op Hoets Documenta (1992) was de 
arte povera bijvoorbeeld nog steeds van de 
partij, in tegenstelling tot de minimal art, die 
openlijk tot de geschiedenis werd gerekend. 
Geïmpliceerd werd dat de arte povera nog 
niet rijp was voor de geschiedenisboeken, 
dat ze nog als referentiepunt voor het ‘he
den’ kon fungeren.
De fragmentaire keuze voor arte povera 
geeft de collectie zeker een krachtig profiel, 
maar wat met haar actuele referentiewaarde? 
De metafysische vertaling van materialen 
en het 'natuurreligieuze' aspect in veel arte 
povera-werken, bieden weinig ruggensteun 
voor een kritische omgang met actuele kunst. 
Ze moeten eerder zelf het voorwerp van 
kritiek zijn. Vooral kunst als die van Merz 
en Zorio sluit aan bij een sacrale lijn binnen 
de moderne kunst die ertoe neigt de 
gespletenheid van het moderne bewustzijn 
toe te dekken, en de kunst naar voor te 
schuiven als pseudo-religieus surrogaat. 
Even opvallend is het voorrecht dat Michael 
Buthe tot in Documenta IX genoot. Bij 
Buthe heerst niet alleen natuurmystiek, het 
kunstwerk wordt er tot rituele daad, een 
soort kathartische act. Buthes Taufkapelle 
mit Papa und Mama paart expressieve 
outacting aan een geëxalteerde religiositeit. 
Deze preferenties zijn de symptomen die de 
sleutel aanreiken voor een beter begrip van 
deze collectie. Ze brengen ons op het spoor 
van de beperkte kunstopvattingen in dit huis 
en helpen ook de ongelukkige kanten van 
het S.M.A.K.-smaakbeeld te begrijpen. De 
esthetica die eruit spreekt, is irrationeel of 
zelfs irrationalistisch. Typisch zijn in dit 
opzicht de voorkeur voor kunst met een 
mystiek aura, de cultus van het raadselach
tige en onnoembare, en de liefde voor kunst 
die op een soort pseudo-religieuze contem
platie aanstuurt. Gaf de arte povera aanlei
ding tot religieuze interpretaties, bij Marina 
Abramovic heerst ondubbelzinnig de plat
ste natuurmystiek. Opgeklopte raadselach
tigheid kenmerkt de werken van Jan Fabre. 
De mystieke glans druipt als een pathe
tische pasta van zijn objecten, en hengelt als 
de beste meta-kitsch naar onze fascinatie. 

De expressieve theatraliteit en het religieuze 
pathos van Buthe zijn dan weer terug te 
vinden in de werken van Philippe Vanden
berg. Het valt globaal op dat de problema
tische kanten van de collectie, hoewel ze 
altijd al zijdelings merkbaar waren, van
daag steeds nadrukkelijker op de voorgrond 
treden.
De werken die de problematische kanten 
van de esthetica in het Citadelpark illustre
ren, hebben met elkaar gemeen dat ze een 
ervaringsgerichte houding tegenover kunst 
voeden. Ze neigen ertoe de houding van de 
kijker te definiëren als een soort onmiddel
lijke fascinatie, een schok of een vonk, een 
emfatische beleving zonder enige afstand. 
Impliciet definieert het museum de relatie 
met kunst als een onbemiddelde consump
tie, voorbij alle reflectie of analyse.
In de omgang met kunst heeft deze opvat
ting altijd al zijn pendant gevonden in de 
enscenering van een haptische kunst
ervaring, van ‘pakkende momenten’. Veel 
presentaties in het verleden waren gericht 
op een directe ‘aanraking’. In de huidige 
opstelling van de verzameling kan deze 
omgang geïllustreerd worden aan de hand 
van de presentatie van Kabakovs Het toilet. 
Inzoverre de kruiselingse opstelling van dit 
werk doorheen de grote ruimte aan de gevel
zijde niet zomaar een misplaatste grap is, 
kadert deze optie ongetwijfeld binnen een 
politiek van de harde confrontatie. De pointe 
van die brutale plaatsing is dat we binnen 
het museum met het buitenmuseale worden 
geconfronteerd, het rauwe leven, de niet te 
esthetiseren andersheid. Wé wanen ons bin
nen de zekere grenzen van het esthetische, 
en plots botsen we er tegen op. Maar de klap 
in het gezicht die hier wordt geënsceneerd, 
slaat ook het werk van Kabakov plat. Wat 
ons moest bevrijden van museale zelfge
noegzaamheid en esthetische certitudes, wat 
desoriënterend moest werken, presenteert 
zich hier met de bombarie van een onomsto
telijke zekerheid. De presentatie is immers 
gebaseerd op een statische polarisering tus
sen het domein van de veilige, esthetische 
contemplatie (het museum) en het ‘leven’ 
waar tegenover geen afstand mogelijk is, 
waar we onverhoeds in worden onderge
dompeld, enzovoort. Die tegenstelling pint 
.het werk van Kabakov meteen vast op één 
van de twee polen: dit is het leven en niets 
anders dan het leven. Kabakovs werk wordt 
de fetisj van de on-museale andersheid, dit 
terwijl geen andere kunstenaar ons nadruk
kelijker toont hoe onze blik altijd al door de 
museale kijkmachine in onszelf gecontami
neerd is.
Deze polarisering sluit aan bij een heel 
repertoire van statische tegenstellingen die 
de S.M.A.K.-filosofie kenmerken: het vi
tale heden tegenover het duffe verleden, het 
beweeglijke museum van hedendaagse kunst 
tegenover het zelfbevestigende instituut van 
schone kunsten. Het kunstwerk mag daarbij 
opdraven voor een ongedifferentieerde cul
tus van de vitale sensatie. De ervarings
gerichte presentatie reduceert elk werk tot 
een fetisj van wat niet te betekenen valt, niet 
te begrijpen valt, want alleen ervaren of 
gevoeld kan worden. Geen duidelijker voor
beeld van dit dictaat van de ervaring dan 
weerom de weerzinwekkende naam van dit 
instituut. De smak van het S.M.A.K. is niets 
anders dan het motto van de pure ervaring, 
de kus of de klap in het gezicht, de definitie 
van het kunstwerk als onbemiddelde gift. 
Deze religie van de esthetische ervaring is 
op een ontkenning van de musealisering 
van kunst gestoeld. Maar omdat deze ont
kenning in haar enscenering onvermijdelijk 
weer gemusealiseerd wordt - deze museali
sering schuilt immers al in het hart van de 
ervaring zelf - kunnen de kunstwerken 
slechts verschijnen als relict van een ge
droomd loflied op de ervaring. Niets leven
lozer dan marionetten die het schouwspel 
van het leven opvoeren alsof ze er zelf door 
bezield waren.

Koen Brams & Dirk Pültau

Noot

[1] Voor een proeve van alternatieve his
toriografie van het Museum van Heden
daagse Kunst, zie Koen Brams & Dirk 
Pültau, Een plaats voor levende kunst. Over 
de collectie van het Museum van Heden
daagse Kunst van Gent, in: De Witte Raaf, 
nr. 59, januari/februari 1996, pp. 16-19.

Tot 5 december 1999 loopt in het Stede
lijk Museum voor Actuele Kunst De 
Opening, de presentatie van de collec
tie. Het adres: Citadelpark, 9000 Gent, 
09/221.17.03. De collectiecatalogus is 
een uitgave van Ludion, Muinkkaai 42, 
9000 Gent, 09/233.48.16.



21-24.11.99
Een ge/egenheidsmediatheek stelt recent audiovisueel werk van meer dan 1OO Belgische kunstenaars ter beschikking. Een programma kan à ia carte samengesteld worden 

en ter plekke bekeken. De klemtoon Hgt op videocreaties, experimentele films, creatieve documentaires, cd-roms en websites die zich niet makkelijk laten categoriseren; 
op werk dat eigenzinnig, experimenteel, onconventioneel is.

INFORMA T ! E D A GEN
Atelier des Jeunes Cinéastes! Anne Ausloos & Jeroen van Westen Beatrijs Albers Laurette Atrux-Tallau Pascal Baes Olivier Barrea & Lise Duclaux Isabelle Bats Delphine Bedel 
Laurence Bosmans Dirk Braeckman Andreas Brehmer & Markus Hechtle Peter Brosens Koen Broucke & Gunther Heynen Wim Catrysse Giovanni Cioni David Claerbout Luc Compernol 
Cel Crabeels Kurt D'Haeseleer Antonin De Bemels Alec De Busschere Jan De Cock Koen De Decker Thierry De Mey Jean-Paul De Ridder Laone Dos Santos Nicolas De Schuyteneer, 
Gélise Patricia & David Stampfli Gery De Smet Johan De Wit Koenraad Dedobbeleer Jean Delafontaine Monsieur Delmotte Chris Delvllle Alexandra Dementieva Edith Dekyndt designlab 
deSingel Pedro Destooper Zjuul Devens Danny Devos Kevin Dosch David Evrard Michel François Alain Géronnez Luc Gobyn Hnzel & Gretzel Mark Hall Reynaid Halloy Ronny Heiremans 
Dirk Hendrikx Jo Huybrechts Justine Junius Babis Kandilaptis Kosmas Kosmopoulos & Anabel Schellekens Mark Lagoon Marie-Jo Lafontaine Nicolas Landrieux Jacques Lennep Annik Leroy 
Jacques Lizène Emilio Lopez-Menchero Stéphane Manzone Johan Meskens Ludo Mich Peter Missotten Wladimir Moszowski Lionel Mwé-Di-Malila David No Céline Novel Hans op de Beeck 
Vincent Patar & Stéphane Aubier Olivier Pe Sébastien Pirotte Niels Radtke Claudia Radulescu Manu Riche Lisa Roet Lazara Rosell Albaer Ilona Ruegg Paul Schillings Didier Seynave 
Alberta Sessa Eran Schaerf & Eva Meyer Raf Simons Anne Smolar Daan Stuyven & Herman Gillis Robert Suermondt Harald Thys & Jos De Gruyter Philippe Tonnard Triple Dot 
Joëlle Tuerlinckx Philippe Van Cutsem Michael Van den Abeele & Arnaud Hendriokx Joris Van Der Borght Mil Van Hasselt Anne-Mie Van Kerckhoven Vanessa Van Obberghen 
Inneke Van Waeyenberghe Richard Venlet Ria Verhaeghe Katleen Vermeir Barbara Visser Leen Voet Frank Vranckx Jan Vromman Koen Wastijn Sophie Whetnall ...

MEDIATHEEK: Beursschouwburg (ingang café) Ortsstraat 20-28 1000 Brussel

zondag 21 november 14.00 - 22.00
maandag 22 november 10.00 - 22.00
dinsdag 23 november 10.00 - 22.00
woensdag 24 november 10.00 - 22.00

3.12.99-15.01.00

JAYCE SALLOUM home made chocolate
OPENING 2 december 99 18.00 - 22.00 / woensdag-zaterdag 14.00 - 18.00

werfstraat 13, 1000 brussel t 32 2 229 00 03 f 32 2 223 73 31 info@argosarts.org

I
argos

Between London and New-York Van vrijdag 15 Oktober tot zaterdag 4 december 1999

TACHÉ-LÉVY GALLERY

Tenboschstraat 74, B-1050 Brussel — Tel 02 344 2368 Fax 02 343 5127 — tache.levy.gallery@skynet.be 

Open van dinsdag tot zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

ARGOS, ROOMADE, GALERIE DRANTMANN. In de 
loop van dit jaar voltrok zich een kleine concentratie op één 
locatie van een aantal Brusselse initiatieven rond beeldende 
kunst, video en film. Naast De Witte Raaf besloten Argos, het 
distributiecentrum van Belgische artistieke films en video’ s, en 
Roomade, de vzw van Barbara Vanderlinden, om een gebouw 
(Koopliedenstraat/Werfstraat) in het centrum van Brussel te 
betrekken waar tevens Galerie Drantmann gevestigd is. Alle 
koesteren hun onafhankelijkheid, maar dit najaar programme
ren ze (behalve de redactie) toevallig tegelijkertijd activiteiten. 
Argos bijvoorbeeld beschikt op de eerste verdieping van de 
Werfstraat 13 over een zeer ruime tentoonstellingsruimte an
nex opslagplaats voor tapes en een gespecialiseerde biblio
theek in opbouw. Momenteel wordt er tot 20 november geres
taureerd videowerk uit de periode 1972-1984 getoond van 
Danny Matthys. Naast de distributie van actueel audiovisueel 
werk koestert Argos de ambitie om tapes te verwerven en te 
conserveren, en waardevol geachte producties te reinigen. 
Voorts stelde Argos een encyclopedie samen waarin de 
Belgische productie beknopt wordt omschreven. Voor het 
behoud, het beheer en de bestudering van artistiek audiovisueel 
werk is in de Vlaamse Gemeenschap nog geen definitief en 
officieel instituut voorhanden, zoals bijvoorbeeld Montevideo/ 
TB A in Amsterdam.
Argos is gevestigd in de Werfstraat 13, 1000 Brussel 
(02/229.00.03) en presenteert bovendien van 21 tot 24 no
vember Belgische producties uit het afgelopen jaar (100 tapes 
en 20 cd-roms) in de Beursschouwburg, Ortsstraat 20-28 in 
1000 Brussel.
Op de gelijkvloerse verdieping van de Werfstraat 13 is sinds 
vorig voorjaar Galerie Drantmann gevestigd. Drantmann toont 
tot 18 december nieuw fotografisch werk van de Zwitserse 
kunstenaar Beat Streuli. Deze combineert zijn observaties van 
‘mensen in winkelstraten’ met een reeks portretten in de 
Brusselse Nieuwstraat. Opvallend in deze portretten is dat 
Streuli weinig ruimte laat voor de omgevende mensenmassa; 
geen voyeuristische blik van achter een telelens, maar een knap 
portret met oogcontact. Daardoor krijgen deze foto’s een 
publicitair potentieel met jonge, stralende mensen onder de 
immer weldoende zon op de plaats waar je tenvolle kan zijn: de 
Nieuwstraat (de Antwerpse Meir, de Amsterdamse Kalver- 
straat, de Rotterdamse Koopgeul of... ). Meer over Streuli meer 
komend vooij aar ter gelegenheid van zijn tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam.
Beat Streuli tot 18 december in Galerie Drantmann, Werf
straat 13,1000 Brussel (02/223.57.07).
Roomade verwelkomt het publiek op de gelijkvloerse verdie
ping van de Koopliedenstraat 60-62, waartot28 novembereen 
aanbod van ruim twintig uren videogesprekken tussen kunste
naars en critici geconsulteerd kan worden. Concreet betekent 
dit dat Roomade het project Künstlerportrait toont naar een 
concept van Peter Kogler en gerealiseerd door Museum in 
Progress in Wenen. Kogler stelde voor om van internationale 
kunstenaars die even in Wenen verbleven een interview te laten 
opnemen, geschikt voor bijvoorbeeld uitzending op televisie. 
Dit ideetje leverde over de periode 1992-’97 een veertigtal 
tapes op, van Vito Acconci tot Jim Shaw. Het publiek kan deze 
tapes op monitor afspelen. Daarnaast wordt Ordinary language 
(1993) van Franz West getoond, een compilatie gesprekken 
met Lawrence Weiner, Kasper König, Clegg & Guttmann, 
Haim Steinbach en vele anderen, die men kan volgen vanuit 
Wests kenmerkende zitbanken, een werk dat men zich nog 
herinnert van de Antwerpen ’93-tentoonstelling Het sublieme 
gemis. Tenslotte is er een tape uit 1990 van Jan Vercruysse in 
gesprek met Jef Cornelis. Met dit alles legt Roomade voor de 
duur van deze presentatie de vinger op een gevoelige plek 
inzake de actuele beeldende kunsten: er zijn, zeker in Brussel, 
nauwelijks plaatsen waar men het recente verleden zelf kan 
oprakelen. In de woorden van Roomade: “Om het primerende 

karakter van liet visuele te doorbreken, wordt het gesproken 
woord gesitueerd in het register van een archief voor heden
daagse kunst.” Zo is dat.
Onder de titel Spreken is waarnemen, is voorstellen, is leren 
zijn de tapes tot 28 november bij Roomade te zien in de 
Koopliedenstraat 60-62,1000 Brussel (02/223.26.73). (E.W.)

PRIX DE ROME & JONGE BELGISCHE SCHILDER
KUNST 1999. De Nederlandse Prix de Rome voor Schilder
kunst (jury: Jan Andriesse, Ed Gebski, Ulrich Loock, Jan Roe
land, Lily van der Stokker en Janwillem Schrofer) wordt dit jaar 
toegekend aan Charlotte Schleiffert (1ste), Erik van Lieshout 
(2de) en basisprijzen voor Gijs Frieling en Gé-Karel 
van der Sterren. De jury voor de sectie Theater en Beeldende 
Kunsten (jury: Ritsaert ten Cate, Aernout Mik, Michelangelo 
Pistoletto,TomStromberg,PeterZegveldenJanwillemSchrofer) 
honoreerde dan weer Cees Krijnen ( 1 ste), Germaine Kruip (2de) 
en een basisprijs voor Jennifer Tee. Tot 28 november is hun werk 
te zien in Arti et Amicitiae, Rokin 78,1012 LB Amsterdam.
De Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 1999 (jury: Laurent 
Busine, Piet Coessens, Anne-Marie Crowet, Barbara Vander
linden, Jonathan Watkins) verkoos Anne Daems, Gauthier 
Hubert, Barbara Visser en Sophie Whettnall tot laureaten. In 
tegenstelling tot vorige edities zal enkel hun werk worden 
tentoongesteld en dit van 24 november tot 2 januari in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel 
(02/507.84.66). (E.W.)

MANIFESTA 3. Deze in Europa migrerende biënnale voor 
actuele kunst zal, zoals bekend, tijdens de zomer van 2000 
plaatsvinden in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Curatoren 
Ole Bouman, Francesco Bonami, Maria Hlavajonva en Kathrin 
Rhomberg laten alvast weten dat ze druk prospecteren en ook 
de korte tekst Borderline syndrome, energies of defence (Do 
you suffer from a borderline syndrome ? Where do YO U draw 
the line ?) geschreven hebben. Met deze beginselverklaring van 
ongeveer 300 woorden nodigen ze iedereen uit om in maxi
maal 2.000 woorden een belangrijke bijdrage te leveren, over 
hoe (nationale, economische, intellectuele, culturele, sociale,... ) 
begrenzingen ervaren worden in deze tijden van homogeni
sering, globalisme, nationalisme, protectionisme en dies meer. 
“Don’t ask what Europe can do for you; ask what you can do 
for Europe!” juichen ze ons als besluit toe.
U kan hen dus van antwoord dienen tot ten laatste 1 januari 
2000 op het adres Manifesta 3, Cankarjev dom, Presernova 10 
in 1000 Ljubljana (+386-61-176.71.43, e-mail manifesta@cd- 
cc.si). (E.W.)

Wissels

VLEESHAL. In de Vleeshal van Middelburg bouwde direc
teur Lex ter Braak de laatste jaren een goede reputatie op met 
solo-presentaties van Nederlandse en buitenlandse kunste
naars. Het dwingend historische kader van de middeleeuwse 
hal en de zeer perifere ligging in Nederland weerhield hem er 
niet van om steeds ‘nieuw werk’ van de genodigden te bedin
gen. Per 1 januari 2000 verhuist ter Braak echter vanuit Zee
land richting Amsterdam in de hoedanigheid van directeur van 
het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouw
kunst. Een benoeming van formaat, want als opvolger van 
Geert Dales beheert hij dan het imposante beurzenstelsel voor 
de Nederlands kunstenaars, vormgevers en architecten. Geert 
Dales zal, naast voorzitter van de VVD-fractie in de Amster
damse gemeenteraad, interim-functies combineren, zoals inte- 
rim-directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag en begeleider bij de oprichting van de 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte, een initiatief van staats
secretaris Rick van der Ploeg. (E.W.)

WITTE DE WITH. Curator Roland Groenenboom verlaat 
zijn functie in Witte de With om free-lance tentoonstellingen te 

verzorgen in Nederland en internationaal. Projecten die 
Groenenboom in Rotterdam begeleidde of uitwerkte, waren de 
retrospectieves van Paul Thek, Constant (New Babylon), David 
Lamelas, Friedrich Kiesler en de tentoonstellingen Home 
Screen Home met John Baldessari en Space. Nathalie Zonnen- 
berg van W139 volgt hem op in zijn functie. (E.W.)

Lezingen

SINT-LUKAS BRUSSEL. In de loop van dit academiejaar 
nodigt Miel Van Campenhout sprekers uit over het thema 
Kunst, spiegel van haar tijd? met op 24 november Ann 
Van Sevenant (Het hiemumaals van de kunst), op 15 decem
ber Bart Verschaffel (Het einde van het werk?), op 19 januari 
Annie Reniers (De herhaling van het begin) en tenslotte op 16 
februari Heiman Van Campenhout (Muziek, klankbeeld van 
haar tijd?).
Deze lezingen zijn gratis toegankelijk in het auditorium van het 
Sint-Lukasinstituut, Paleizenstraat 70 in 1030 Brussel, steeds 
van 17.30 tot 19.00 uur. (02/218.71.19). (E.W.)

K.U.BRUSSEL. Het Centrum voor Wijsbegeerte van de 
Katholieke Universiteit van Brussel organiseert de lezingen
cyclus De staat van de stad over de stad als filosofisch 
vraagstuk, met op 20 november René Boomkens (Tussen 
themapark en drempelruimte: de droomwereld van de stad), op 
4 december Kristiaan Borret (Alles stad), op 22 januari Bart 
Keunen (Stads- en wereldbeelden van de moderniteit), op 
12 februari Dirk De Meyer (De onttovering van de suburbia), 
op 26 februari Joris Sleebus (Het modernisme van Brussel) en 
tenslotte een driedaagse tekstlezing Über einige Motive bei 
Baudelaire van Walter Benjamin op 11,18 en 25 maart door 
Frank Vande Veire.
De lezingen starten steeds om 14.30 uur in de K.U.Brussel, 
Vrijheidsplein 17 in 1081 Brussel (info: Mia Vaerman, 
02/412.42.76). (E.W.)

LE GRAND HORNU. Quartiers Latins, de boekhandel van 
de Franstalige Gemeenschap in Brussel, organiseert op 4 de
cember een gesprek over de renovatie- en nieuwbouwplannen 
van het toekomstige Musée des Arts Contemporains op de 
industrieel-archeologische site Grand Homu in Wallonië. Spre
kers zijn Chantal Dassonville en Maurizio Cohen met (toekom
stig directeur) Laurent Busine en museumarchitect Pierre 
Hebbelinck.

Het gesprek loopt op 4 december vanaf 11.30 uur in Quartiers 
Latins, Waterloolaan in 1000 Brussel (02/542.85.20). 
(E.W.)

NETHCA. Opgericht in 1998 is NeTHCA een netwerk van 
voornamelijk Belgische individuen en instituten, actief op het 
vlak van architectuur, geschiedenis, theorie en kritiek. Het wil 
de communicatie, het onderzoek en de discussie over architec
tuur en stedenbouw op een hoger echelon brengen en organi
seert daartoe op 25 en 26 november een eerste symposium met 
de titel Inside density. Deze tweedaagse lijkt een boeiend 
internationaal programma in petto te hebben over densiteit in 
randsteden, hoogbouw, winkelcentra, over het werk van Jackson 
Pollock (!), Piranesi’s labyrint-tekeningen, ‘overallness’, 
enzovoort.
Voor inschrijvingen kan men terecht bij Nethca, Postbus 189, 
1000 Brussel 1. Het volledige programma is te vinden op de 
site www.lacambre-archi.be/NeTHCA (e-mail neth- 
ca@arch.aci.ac.be, fax 016/32.19.84). Het symposium loopt 
op 25 en 26 november in het auditorium van de BBL-bank, 
Troonstraat 1 in 1000 Brussel. (E.W.)

ERNST LUBITSCH. In het weekend van 13 en 14 november 
wordt in het Filmmuseum te Brussel een filmseminarie georga
niseerd. Zoals hij in vorige jaren werk van Luchino Visconti en 
John Ford analyseerde, zal Harry Kümel nu ook, aan de hand

Adam Fuss
Details of love

4 november 1999 tot 8 januari 2000

Kunstbeurs Paris Photo 1999
18 tot 21 november 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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25 november -18 december 1999

JIRI SZETTAN

31 december 1999 - 29 januari 2000

LEOPOLD BRASSEUR

adres : oude gentbaan 295 
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tel.: 053/41 37 89 
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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.

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

James Brown

04.12.1999-06.02.2000
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Erik Spiekermann

van 4 tot en met 26 november 1999

Ed Fella

van 3 tot en met 23 december 1999
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W GALERIE LE TRIANGLE BLEU>
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Place Saint-Remacle, 17

B-4970 Stavelot
Tél. & Fax 080-86.42.94

Vendredi, samedi, dimanche 14-19h ou sur rendez-vous 
Vrijdag, zaterdag, zondag 14-19u of na afspraak 
Fermé/Gesloten 28.12.1999 — 04.01.2000;
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Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03-231 22 86 F 03-231 98 78
e-mail: dep_abk@kdg.be

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
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van fragmenten en integrale projecties, diverse films van Ernst 
Lubitsch bespreken. Dit gebeurt altijd met een scherp oog voor 
de specifieke manier waarop acteurs- en beeldregie worden 
aangepakt en aandacht voor de verschillende periodes die het 
filmwerk van de regisseur in kwestie overspant. Bij Lubitsch 
gaat dat van Duitse stille komedies tot het recentelijk in het 
commerciële bioscoopcircuit heruitgegeven The Shop around 
the Corner, een klassieke romantische Holly woodkomedie uit 
1940. You ’ ve Got Mail was daarvan, na musical- en Broadway- 
bewerkingen, een recente remake, maar de film is zelf al een 
herwerking van Lubitsch’ eigen Shuhpalast Pinkus uit 1915. 
Het seminarie vangt aan om 9.30 uur en eindigt om 17.30 uur. 
Om 18.15 uur kunnen deelnemers gratis naar de aansluitende 
voorstelling in het museum, eveneens een Lubitsch. Inschrij
ven kan door 1.000 BEF (500 BEF voor studenten) te storten 
op rekeningnummer 210-0079616-31 van de Vlaamse Dienst 
voor Filmcultuur met de duidelijke vermelding ‘Weekend 
Lubitsch’ en de naam van de deelnemer. Bijkomende inlichtin
gen: Vlaamse Dienst voor Filmcultuur (Roel Vande Winkel), 
Ravensteingalerij 73, 1000 Brussel, 02/5078370, e-mail 
vdfc@ledoux.be. (P.R.)

JAN VAN EY CK AKADEMIE. Op 4 december organiseert 
de Jan Van Eyck Akademie het symposium Making it, 
conditions of contemporary practice over vormgeving in het 
teken van veranderende culturele en technologische mogelijk
heden. Voorts zijn er binnen de lopende leerprogramma’s 
lezingen van Joëlle Tuerlinckx op 23 november (over verza
melen), Anne Decock op 7 december (over het hypothetische) 
en tenslotte Willem Oorebeek en Miijam Kort op 8 december 
(over eigen werk).
Voor meer informatie kan men terecht bij Karin Vlietstra, Jan 
Van Eyck Akademie, Academieplein 1 in 6211 KM Maas
tricht (043/350.37.37). (E.W.)

SPKO. De Nederlandse Stichting Postuniversitair Kunst
historisch Onderzoek organiseert op 11 december in het 
Van Goghmuseum het symposium Kunst & Westerse esoterie, 
een traditie in de Europese kunst van de 17de eeuw tot de 20ste 
eeuw. Dit naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe 
leerstoelgroep voor de geschiedenis van de hermetische filoso
fie en verwante stromingen aan de Universiteit van Amster
dam.
Voor inschrijvingen (vóór 29 november) en meer inlichtingen 
kan men terecht bij SPKO, Postbus 742, 3500 AS Utrecht 
(030/253.62.24). (E.W.)

Plastische kunsten

ELCK ZIJN WAEROM. Vrouwelijke kunstenaars in België 
en Nederland, 1500-1950 is in meer dan één opzicht een 
merkwaardige tentoonstelling geworden. Een uniek concept, 
want voor het eerst krijgen we - in vogelvlucht - de 
kunstproductie (schilderijen, prenten en beelden) van vrouwen 
in onze contreien te zien. Maar wat daarbij vooral opvalt zijn de 
stellige overtuigingen die worden verkondigd in de catalogus. 
Die zij n feministisch geëngageerd, wat niet echt problematisch 
is, maar bij tijden verontrustend frank en vooral uitgesproken 
boud.
Uiteraard is het onwaarschijnlijk grof hoe weinig eer en 
bewegingsruimte vrouwen toebedeeld werden (en nog wor
den) in onze rijk geschakeerde cultuurgeschiedenis. Daarom is 
dit kunsthistorisch onderzoek over de opleidingen, omstandig
heden en geplogenheden van de beeldende activiteiten door 
vrouwen in de Nederlanden, een welgekomen aanvulling. 
Verondersteld wordt dat heel wat vrouwelijke carrières ofwel 
‘gebroken’ zijn door huwelijk en beperkte opleidingen, ofwel 
gewoon verdwenen achter het artistieke werk van echtgenoten, 
en tenslotte ‘vergeten’ door de overlevering. Maar naast of 
achter dit verhaal zou volgens de samenstellers veel meer 
schuilen: een ‘écriture féminine’, een ‘her-story ’, een feminien 
geheugen dat zich als daadwerkelijke subcultuur heeft ontwik
keld tot op de dag van vandaag. Of zoals hoofdverantwoordelijke 
Katlijne Van Der Stighelen besluit: “In de talrijke stillevens, 
portretten, landschappen of meer experimentele composities 
heeft het spanningsveld tussen masculiene cultuur en feminiene

Tom Claassen

Zonder titel (auto’s), 1994, foto: Paul de Jong

subcultuur vorm gekregen. In de verf en onder de verf gaan 
emoties schuil van vrouwen die met het penseel in de hand hun 
eigen ballingschap bezegelden.” Retorisch mooi geformuleerd 
maar voor de lezer compleet ongeloof waardig na het lezen van 
haar en andere stukken of na bezoek aan de tentoonstelling. 
Want als er al een hard bewijs voor deze 'subcultuur' wordt 
opgevoerd, dan is deze dermate overgeïnterpreteerd dat de 
haren ten berge rijzen. De ‘harde feiten’ - iconografie en 
dergelijke - vindt men immers evengoed in de ‘masculiene’ 
kunstproductie. In die zin is bijvoorbeeld de tekstbijdrage van 
Elizabeth Honig wetenschappelijk integer: wat men niet zeker 
weet, kan men niet doordrukken.
Deze tentoonstelling als ‘groepsportret van een subcultuur’ 
slaat dus een belabberd figuur. In de eerste tentoonstellingszaal 
hangen de zelfportretten van de vergeten kunstenaressen zus
terlijk naast elkaar maar wat verenigt deze personen werke
lijk - de onderzochte periode beslaat niet minder dan 400 jaar? 
Monografische presentaties kunnen zeker in een eerlijker 
onderzoek naar artistieke merites resulteren. Dan pas kan 
bijvoorbeeld blijken of Suze Robertson (1855-1922) werkelijk 
de vrouwelijke gelijke van Vincent van Gogh is, zoals in de 
catalogus geponeerd wordt.
Elck zijn waerom, vrouwelijke kunstenaars in België en Neder
land 1500-1950 loopt nog tot 16 januari in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats in 
2000 Antwerpen (03/238.78.09). Van 26 februari tot 4 juni 
loopt deze tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst, 
Utrechtseweg 87 in 6812 AA Arnhem (026/351.24.31).(E.W.)

TOM CLAASSEN. Na een bijdrage voor de Poëziezomer van 
Watou viel deze Nederlandse beeldhouwer een tweede 
Belgische uitnodiging te beurt in de VerenigingvanhetS.M.A.K. 
Drie bestaande werken werden aangekondigd: een beelden
groep van drie auto’s, een aan de muur opgehangen mannetje 
en tenslotte de ‘pruik van Spinoza’.
In zijn beelden speelt Claassen een aantal verleidelijke kwali
teiten uit. Vooreerst is er zijn haast kinderlijke, naïeve keuze 
voor figuren als voomoemde auto’s en slap hangende of 
liggende mannetjes naast een opvallend aantal dieren als de 
hond, het paard, de rat, leeuwen en mussen. Hij differentieert 
zijn onderwerpen van de werkelijkheid zoals dat ook gebeurt 
bij kinderspeelgoed of in tekenfilms: vormelijk vereenvoudigd 
en gezellig rond gemodelleerd; in schaal verkleind of monster
lijk uitvergroot. Opmerkelijk is soms zijn materiaalkeuze die je 
tactiele nieuwsgierigheid op de proef stelt: fijn zand, latexrubber, 
plasticine, klei, een laagje gips of piepschuim fungeren als 
deklaag of maken de kern uit van de sculptuur. Een ‘traditio
nele’ beeldhouwer gebruikt deze materialen normaal voor de 
vervaardiging van kleine modellen of van de mallen ter voor
bereiding van het origineel. Ze zijn immers fragiel en absoluut 
niet duurzaam. Ook Claassen laat bronzen en metalen beelden 

gieten voor duurzaam werk. Maar het aanwenden van voor
noemde ersatz-materialen maakt eveneens deel uit van zijn 
beeldtaal. Het zijn in zekere zin ‘lichte’ materialen die de 
sensualiteit aanscherpen omwille van het doorhangen en de 
effectieve fragiliteit. Zijn beeld- en materiaalcombinaties ste
ken ook de draak met ons associatievermogen. Een slap man
netje blijkt gegoten in metaal; een reuzengrote rat blijkt vol 
piepschuimbolletjes te zitten en heeft een zachte huid van op 
zand gegoten latex; de graaflepel van een graafmachine blijkt 
gemaakt uit klei. De beelden winnen ook aan familiariteit 
vanwege hun low-techkarakter.
Claassen speelt al deze eigenschappen ontspannen tegen elkaar 
uit. Bijvoorbeeld in een beeldengroep met drie auto’s op ware 
grootte. Eentje staat op zijn wielen, de andere ligt op zijn flank 
en de laatste is op zijn dak terechtgekomen, met de wielen in de 
lucht. Vormelijk slobberen de koetswerken wat, een ware 
aanfluiting van de gestroomlijnde futuristische beeldtaal. De 
verhaallijn die dit werk op het eerste gezicht suggereert (een 
gecrashte auto), botst met de materiaalkeuze: een zacht, gol
vend laagje gips over de lichte kern in piepschuim. Merkwaar
dig is ook datje blik niet tot in deze wagens doordringt, zoals 
dat gebeurt bij het monsteren van een ‘echte’ auto waarbij je 
denkbeeldig het stuur in handen neemt. Bij deze beeldengroep 
schampt je blik af op de gipsen huid. Dit is tenslotte ook een 
puur sculpturaal verhaal over de gespannen verhouding van 
drie lichamen tot de vloer.
Werk van Tom Claassen nog tot 5 december te zien in de 
Vereniging van het SMAK, Citadelpark in 9000 Gent 
(09/240.76.25). (E.W.)

MARLENE DUMAS. Meer nog dan vroeger stelt Mariene 
Dumas in haar recente werk publieke vrouwen en mannen 
centraal. Haar nieuwste schilderijen zijn gemodelleerd naar 
pornografische afbeeldingen, wat duidelijk blijkt uit de poses 
die door de modellen worden aangenomen. Zo zie je vrouwen 
uitnodigend voorovergebogen hun aarsopening tonen, en man
nen langoureus uitgestrekt liggen, penis overeind. Maar ze 
wijken af van hun voorbeelden uit de boekjes. Dumas’ wijze 
van schilderen levert geen gelijkende portretten op. Ze heeft de 
gezichten vaag geborsteld, meer gegrimeerd, met ogen en 
monden die niet veel meer zijn dan holtes. Details geeft ze wel 
aan, maar ongearticuleerd. De werken op papier gaan het verst 
in wazigheid, met figuren die ‘de spokerige kant uitgaan’, zoals 
ze zelf zegt. Door inkt nat over het blad te laten vloeien, en 
onderaan af te laten lopen, krijgt ze wel ‘levende’ lijnen, 
atmosferische zones, soepele rondingen. In de schilderijen 
wordt de ruimte van de figuren geërotiseerd door afgebleekte 
kleuren en de suggestie van hel artificieel licht op naakte 
lichaamsdelen. Weelderig, beloftevol - door het prikkelen van 
de zintuigen spreekt ze de verbeelding aan.
Het contrast met het oudere werk zoals Het Hooghuys (ook te 
zien) is groot. Voor die reeks portretten van bewoners van een 
psychiatrische instelling in Etten-Leur verzamelde ze juist 
uitgesproken karakteristieke gezichten. In haar recente werk 
ligt de focus niet meer op gezichten. Modellen zijn ten voeten 
uit, of meestal tot de dijen of knieën geportretteerd. Het verschil 
ligt in de benadering. Voorbij de poses ligt de sensualiteit in en 
rond de figuur, ook op het niveau van de huid. Er gebeurt iets 
op de oppervlakte die zich manifesteert:als een vloeiende pasta, 
doorbloed Of ónwezenlijk cyanotisch. Dumas demonstreert 
geen gebrek aan durf bij het voorstellen van de opperhuid: een 
penis in blauw en lila, couperose wangen, een mondvol rode 
tanden. Dat geeft een roes-achtige kwaliteit aan de uitbeelding. 
Expansief, energiek en tegelijk soepel en vloeiend. Ze is 
nadrukkelijk in het gebruik van haar middelen (setting, pose, 
kleur,... ) maar geeft daarmee nog geen dwingende duiding aan 
haar beelden. De afkomst van de modellen, uit de krochten van 
het nachtleven, is niet zonder belang maar Dumas omzeilt een 
stereotiepe benadering van mensen als lustobject. Ze vervullen 
niet zomaar hun rol. Dat roept nog een ander contrast op, met 
de grauwe schilderijen rond het thema van Sneeuwwitje die 
Dumas in 1988 maakte. Ze wordt er naakt op voorgesteld, een 
onderworpen pop ten prooi aan de blikken van de dwergen. 
Maar Dumas’ pin-ups, even blootgegeven aan de blikken van 
media en publiek, zien er vitaal, dierlijk en sympathiek uit (niet 
platvloers of blasé). De publieke tentoonstelling is geen bedrei
ging voor het individu, en evenmin voor de persoonlijkheid.
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DE PONT

tm 9 januari

Mare Mulders
schilderijen en 

werken op papier 1987-1999

Rosemarie
Trockel

Kindersf>ielf)latz

tm 16 januari

Fiona Tan
Roll I & II

viste licitie

Brusselsestraat 114 Maastricht
Nicolette Pot
20 november t/m 12 december
Opening: za 20 november 18.00 uur 
Openingstijden: do t/m zo 13.00-17.00 uur

ichter ilis

Cortenstraat 3 Maastricht
André Groothuizen
MMMMM
20 november t/m 12 december
Openingstijden: 24 uur per dag/nacht

tl licitle

©

5

Capucijnenstraat 21 (voormalige brandweerkazerne)
BLINK
Nathalie Brans, Myriam Custers, Merlin Spie, Brigitta van Drie, 
Hadassah Emmerich, Esther Levigne, Karin Peulen 

20 november t/m 12 december 
Opening: za 20 november 20.00 uur 
Openingstijden: do t/m zo 13.00-17.00 uur 
KEUKEN
20 november t/m 12 december

kinliir

hal
Tere Recarens
«ETHEREAL»

30 oktober - 4 december 1999

opening zaterdag 30 oktober 18-20 u.

curator Ronald Van de Sompel
met ondersteuning van : Noordstarfonds, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - 
Administratie Kunst

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

Hedah Centrum voor Hedendaagse Kunst Maastricht 
Cortenstraat 3
6211 HT Maastricht
T Nieuw: 0031 (0)43 351 01 75
F Nieuw: 0031 (0)43 351 01 76
hedah@niew.nl
www.niew.nl/hedah

Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen 
Open vrijdag & zaterdag 14 - 18 u.

tel. 03/232.73.95

R e

GALERIE FOTOMANIA
H oo rn b r e ke r s st r. 22 3012 C L R ot te rd a m tel. 4135055 wo - z o 12.0 0 » 17. OO

t/m 20/12
Kunstenaars van de galerie

MAGIE EN ZAKELIJKHEID
REALISTISCHE SCHILDERKUNST IN NEDERLAND

1925-1945 13.11.99 - 07.02.00

MUSEUM VOOR MODERNE KUNST ARNHEM

W139
Warmoesstraat 139 1O1Z JB Amsterdam

s www.w139.nl e enter@w139.A2OOO.nl 
t +31 20 - 6229A3A F +31 20 - 925122G 
open: woensdag t/m zondag 13.OO-1S.OO uur

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

t/m 12/12
Tony van Wassem

13/12 t/m 14/01
Jeroen Bodewits

ACHTERZAAL

YOUTHQUAKE!
t/m 21 november

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

t/m 18/11 21/11 t/m 16/12
Gertjan van der Stelt Lies Cosijn

Ralph de Haas

N

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

13/11 t/m 19/12
William Engelen

John Bücking, Meta de 
Vries, Martina Florians, 
Lieven Hendriks, Juul 
Kraijer, Philip Derijcke, 
Mieke van Schaijk, Judith 
Vossen, Harm Jan Vrolijk, 
Barbara Wijnveld, Ineke 
Bakker, Paul Hendrikse, 
Nanda Smits, Annie 
Draaijer, Harm Goslink 
Kuiper, Auke Veringa, Miek 
Hoekzema, Jojit, Ward 
Denys, Jan de Cock,

Robin Vermeersch, Wilco 
Kwerreveld, Arjen de 
Leeuw, Reiner Matysik

VOORZAAL

GIJS FRIELING 
‘Verberg ons voor het Lam’ 

( Prix de Rome 1999 ) 
11 t/m 28 november 

opening 11 november, 
16.00 - 19.00 uur
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PHOEBUS’R OTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdamtel/fax4145151 wo-zo 13.00-17.00

t/m 5/12
Toine Harver, Karin van Dam 

Anet van der Pais, 
Willem den Ouden

12/12 t/m 20/01
Gilbert van Drunen

Charl van Ark

4

i

UTRECHTSEWEG 87, 6812AA, ARNHEM

RAM GALERIE
Rochussenstraat 365 A 3021 DJ Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

t/m 19/12 
John van ‘t Slot

TEL 026 3512431

OPEN DI/VR 10:00 - 17:00

Doel zonder oorzaak. Tentoonstelling / Feest / Lezingen. Zie voor meer informatie de flyer.
Amsterdam / Gent W139 / Eskimo / SMAK. Opening W13910 december 1999 / 21:00 uur.

Harmen de Hoop / Juul Hondius / Els Ceulemans / Annelies Vaneyken / Hans van Houwelingen / Orgacom 
Ruud Akse-AX710 / Paul Perry / Mathijs de Bruijne / Hans Verhaegen / Dylan Graham / Bas Peeperkorn 
Mo Bêcha / Arno Coenen / Davide Bertocchi / Dr. Broadcast / Hans Op de Beek / Nell Donkers / Antousa 
Bandeh Ghiasabadi / Jan De Cock / Agentschap- Kobe Mathijs / Sven t Jolie ! David Nijrings / Eric Weeda

Galeries ZATER/ZON/FEESTDAGEN 11:00 - 17:00 Doel zonder oorzaak.
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Integendeel, de grimas lijkt wel een vrijplaats voor de verbeel
ding omtrent het eigen lichaam. Door de onbeschaamdheid 
waarmee de modellen zich blootgeven aan de blik van hun 
kijkers wisselt Dumas ‘gezichtloze’ uitvoerders van seksrolletjes 
in voor lichamen die iets te maken hebben met modellen in 
levende lijve. MD-light-7£> héét de (porno portrettenserie bin
nen de overkoepelende tentoonstelling die MD werd genoemd 
-zinspeelt op lichtheid en genot. Humor is nooit ver weg bij 
Dumas, vooral niet als het op namen en titels aankomt. Denk aan 
het model Mandy, dat in een andere pose snel even Handy wordt 
genoemd, of aan een schattig koosnaampje als 10-inch.
“In deze voorstellingen van naakte mannen en vrouwen liggen 
de suggestieve kracht van de schilderkunst en het expliciete van 
de pornografie ongewoon dicht bij elkaar,” 'schrijft Dominic 
van den Boogerd in het boekje dat MD vergezelt. “I deal with 
second hand images and first hand experience,” zegt Dumas er 
zelf over. Dat reikt trouwens verder dan de light-sent. Ze trekt 
zich de dromen van mannen, vrouwen, kinderen, modellen en 
andere figuranten aan. Een bedenking die je bij al haar persona
ges kunt maken, is dat ze allemaal een beetje overgeleverd zijn, 
ook als de onderwerpen mythische allures hebben. Een prach
tige zwarte Magdalena ( Queen of Spades) is één uit een reeks 
uit 1995 die de beroemde ‘gevallen’ vrouw uitbeeldt. Girl with 
Lipstick is geen schilderij van een kind maar van een kinder
portretje, één zoals men het bij voorkeur aan de muur in de 
huiskamer heeft hangen . Dumas doet er ongeremd het hare mee 
en transformeert het tot een beeld van een meisje dat stiekem 
met moeders lippenstift speelt en wegdroomt bij het resultaat 
in de spiegel. Met Ryman ’s Brides (de grap is dat de japonnen 
van de vier bruidjes ‘wit’ geschilderd zijn) of Bonnard’s Wife 
neemt ze vol ironie de taak van koppelaarster waar. Al kent ze 
haar modellen misschien slechts van naam, van een portretje 
aan de muur of van een plaatje in een pomoblad, het zet geen 
rem op haar productie van beelden van genot.
MD, schilderijen en aquarellen van Mariene Dumas nog tot 
16 januari in het Muhka, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/238.59.60). (I.K.)

GLAD IJS. Terwijl Museum Boijmans Van Beuningen vorige 
maand met een benefietveiling zo’n 650.000 gulden binnen
haalde en daarmee weer een klein stukje van de inmiddels in 
aanbouw zijnde nieuwe vleugel financierde, pakte het Stede
lijk Museum de zaken voortvarender aan: er werd een overeen
komst met autofabrikant Audi gesloten voor de financiering 
van de nieuwe vleugel, waarvoor de zogenaamde Sandberg- 
vleugel aan de Van Baerlestraat zou moeten wijken. Hoewel 
hierover erg geheimzinnig werd gedaan, circuleerde algauw 
het gerucht dat Audi een ‘showroom’ in deze nieuwe vleugel 
zou inrichten. Uiteindelijk wist het dagblad Het Parooldehand 
te leggen op het vertrouwelijke concept-convenant tussen Audi 
en het Stedelijk, waaruit viel op te maken dat het concern in de 
‘Audi-Forum’ te noemen nieuwe vleugel ‘de Nederlandse 
Audi-flagshipstore’ mag inrichten - waarvoor 160 vierkante 
meter op de begane grond en nog eens 430 vierkante meter in 
het souterrain zijn voorzien. Al zouden hier ookkunstpresentaties 
plaatsvinden, de ruimte op de begane grond zou tevens gebruikt 
worden voor het tonen van ‘speciale Audi-modellen’. Uit 
vertrouwelijke stukken van de wethouder van cultuur bleek 
bovendien dat Audi niet zozeer geld zou doneren voor de 
nieuwbouw als wel een renteloze lening van 12 miljoen gulden 
zou geven, aangevuld met 80.000 gulden per jaar voor projec
ten die te maken hebben met Audi of met Duitsland. Rudi 
Fuchs, de museumdirecteur die als geen ander heeft gehamerd 
op de rol van het museum als cultuurtempel en Bildungsinstitut, 
als baken in de branding van de platte lolcultuur en 
vercommercialisering, bleek dus bereid voor een krediet zijn 
tempel in een ‘flagshipstore’ te laten transformeren. Geen 
enkel vooraanstaand museum in de Verenigde Staten, Groot- 
Brittannië of Duitsland had dergelijke absurde, inhalige condi
ties van een geldschieter geaccepteerd. Het Kunstmuseum 
Wolfsburg is nagenoeg volledig afhankelijk van Volkswagen 
(dat met Audi één concern vormt), maar men zal er vergeefs 
naar de nieuwste automodellen zoeken.
Terwijl onder druk van de gemeentepolitiek - geschrokken 
van de gevolgen van haar eigen zuinigheid - wordt gezocht 
naar een meer acceptabele vorm van financiering, presenteert 
het Stedelijk onder de titel Glad ijs een overzicht van ‘de kunst 

Mariene Dumas

The Painter, 1994, foto: SYB’L s, - Pictures

van de laatste twintig j aar’. Uit de collectie van het museum wel 
te verstaan, maar blijkbaar gaat men ervan uit dat het Stedelijk 
met zijn aankoopbeleid hoe dan ook definieert wat er belangrijk 
is in de kunst. Met Glad ijs heeft Rudi Fuchs nu eens duidelijk 
voor de jongere garde willen kiezen, zodat bijvoorbeeld Jannis 
Kounellis en Bruce Nauman niet zijn vertegenwoordigd - ook 
niet met werk uit de jaren ’ 80 en ’ 90. Merkwaardig is dat Fuchs 
ook Gary Hill niet tot ‘de laatste twintig jaar’ rekent, maar al 
met al is deze opzet zeer nuttig, in die zin dat in één klap 
duidelijk wórdt hoe volledig het Stedelijk de boot heeft gemist. 
Fuchs en zijn voorganger Beeren hebben grote bedragen 
gespendeerd aan vaak belangrijke werken van Warhol, Polke, 
Nauman, Judd en helaas ook Baselitz, maar het Stedelijk heeft 
zich nooit werkelijk gebonden aan de kunst van de jaren ’ 80 en 
’90. Daar komt bij dat onder opeenvolgende directeuren met 
name jongere kunstenaars in en uit de gratie raken, en het beleid 
daardoor vaak incidenteel aandoet: een voor Beeren belang
rijke kunstenaar als Jeff Koons zit onder Fuchs in het verdom
hoekje. Koons’ Ushering in Banality (1988) wordt nu samen 
met werk van onder anderen Peter Halley en Rob Scholte in een 
soort stijlkamer gepresenteerd en daarmee als afgesloten hoofd
stuk voorgesteld. Het is een soort getto van ‘jaren ’80-kunst’, 
waarvan de corrumperende werking kennelijk moet worden 
ingedamd. Verontrustend is dat Koons’ glazen Mound of 
Flowers uit 1991 - een werk dat met zijn perverse sensualiteit 
superieur is aan het houterige varkentje van Ushering in 
Banality - wéér niet is te zien: kort nadat Wim Beeren dit werk 
had aangekocht, verschenen er berichten in de pers dat het glas 
barstjes vertoonde. Het Stedelijk zou zich inzetten voor herstel 
dan wel vervanging van het werk door de kunstenaar, maar het 
is sindsdien uit het gezicht verdwenen.
Terwijl Koons in een hoekje wordt gestopt, is er in de tentoon
stelling wel alle ruimte voor fuchsiaanse fixaties die patholo

gische trekken aannemen: Fuchs verleent de status van 19de- 
eeuwse kunsthelden aan kunstenaars als Günther Förg en 
Georg Herold. Van Förg worden uitsluitend abominabele 
recente werken getoond, die in niets laten zien waarom zijn 
werk betekenis vol is of was. Geen spoor van de goede schilde
rijen en vooral van de foto’ s die het Stedelijk in huis heeft; geen 
spoor van de Förg die schilderkunst en fotografie in installaties 
integreerde, die brak met het originaliteitsdogma door met 
schilders als Newman en Palermo geassocieerde vormen te 
recycleren en ze met ongewone kleurcombinaties weer leven in 
te blazen en die de modernistische architectuur in melancho
lieke, vaak monumentale snapshots vastlegde. De Förg die hier 
wordt gepresenteerd, komt overeen met het negatieve beeld dat 
zo vaak van hem is getekend: een slordige, stroeve, late 
modernist Als zodanig komt hij goed tot zijn recht tussen de in 
Glad ijs als vaandeldragers van ‘De Nederlandse Schilder
kunst’ gepresenteerde kunstenaars als De Goede, Schouten, 
Preesman en Zandvliet: schilders die net als Fuchs worstelen 
met het tot de geschiedenis veroordeelde modernisme en het 
verwarrende heden waarin zij zich als in een wrede grap van de 
geschiedenis geworpen weten.
Behalve werken van Nederlandse kunstenaars als Van Lieshout, 
Mik en Van Warmerdam en aankopen van de afdeling fotogra
fie (Dijkstra, Sherman, Struth, Van Westing) is er slechts een 
handjevol aanwinsten dat van enige ambitie en inzicht getuigt. 
Het werk dat triomfantelijk als pièce de résistance van de 
expositie wordt gepresenteerd, Damien Hirsts Waste (1998), 
een vitrine met medicijnverpakkingen, tissues en ander 
ziekenhuisafval erin, is helaas een weinig enthousiasmerend 
doorsnee-werk. De ornamentele patronen van de verschillend 
gekleurde tissues maken van dit object teveel een nakomeling 
van het nouveau réalisme, teveel een Arman. In welke liga het 
Stedelijk inmiddels speelt, blijkt als men dit werk vergelijkt 
met de Hirst die het Kunstmuseum Wolfsburg heeft aange
kocht: het fenomenale A Hundred Years, waarin vliegen wor
den uitgebroed en in de belendende glazen kubus doodgezapt. 
Overtuigender zijn de aankopen van Douglas Gordon: met 
Remote Viewing (1994) en Hemd and Foot (Right) (1995) heeft 
men goede werken van Gordon te pakken. Aan de wijze waarop 
ze in Glad ijs worden gepresenteerd, is dat overigens nauwe
lijks af te lezen. Het is cruciaal dat de videoprojectie van de rode 
roeiboot in Remote Viewing in een zaal met rood geschilderde 
wanden wordt getoond, zoals tot nu toe ook altijd is gebeurd: 
hierdoor wordt de museumzaal van een koele, fysieke ruimte 
een geladen, mentale ruimte. ïn de huidige opstelling in een 
witte zaal met daarin óók de projectie van Hand and Foot 
(Right) is het werk even verminkt als een doek van Barnett 
Newman met een snee. De volledige onttakeling van het 
Stedelijk blijkt ook uit deze ongevoeligheid in de presentatie 
van weiken, waarvan dit helaas niet het enige voorbeeld is. Al 
komt er een glimmende nieuwe vleugel, als culturele instelling 
is het Stedelijk een smeulende ruïne.
Glad ijs, 20 jaar aanwinsten loopt nog tot 2 januari in het 
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13,1071 CX Amster
dam (020/573.29.11). (S.L.)

Architectuur

STEPHANE BEEL. Vlaanderens bekendste en ongetwijfeld 
ook invloedrijkste hedendaagse architect wordt momenteel 
geëerd met een overzichtstentoonstelling in deSingel. De titel 
van de expositie, Recent werk II, maakt onmiddellijk duidelijk 
wat de bezoeker mag verwachten: een presentatie van een hele 
reeks projecten die tot stand kwamen na 1989 - het jaar waarin 
deSingel reeds eerder aandacht schonk aan het vroege werk van 
de architect, toen zijn inmiddels tot icoon uitgegroeide Villa M 
te Zedelgem in aanbouw was. De bijzonder zakelijke titel van 
de huidige Beel-tentoonstelling legt ook getuigenis af van het 
informatieve karakter van de hele onderneming. Er komen niet 
minder dan een vijfentwintigtal ontwerp-opdrachten aan bod 
en er werden duidelijk nauwelijks pogingen ondernomen om 
het documentaire karakter van de gebruikelijke architectuur- 
tentoonstelling te overstijgen. Een vreemde vaststelling, te 
meer daar Beel zich inmiddels niet alleen tot een talentvol 
museumarchitect ontpopte (Raveelmuseum, Centraal Museum 
Utrecht), maar ook bij diverse gelegenheden tentoonstellings-

DE APPEL NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 1017 DE AMSTERDAM TEL 31 (0)20 625 56 51 FAX 31 (0)20 622 52 15

DEAPPEL@XS4ALL.NL WWW.DEAPPEL.NL DINSDAG T/M ZONDAG 12.00 - 17.00 UUR
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AYE ERKMEN I ANN-SOFI SIDÉN I GERALD VAN DER KAAP I JOHAN GRIMONPREZ I SIMON STARLING I KATARZYNA KOZYRA

21.10.99 - 27.11.99 6.11.99- 14.11.99 2.12.99 - 22.1.2000

LOHAUS
GALLERY

CLAIRE 
TODD

Deelname 
ART COLOGNE

Stand H.16

BJARNE 
MELGAARD GALLERY

VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/257 13 50 WED.-SAT. 14-18 H.
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S. GAMBIT PANAMARENKO Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 — B-9831 Deurle — Tel.: 09/282 51 23 — Fax: 09/281 08 53

12 september— 12 december 1999

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

Met dank aan: trappist Westmalle & graanstokerij Filliers

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

sett 20
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incie Limburg presenteert een kritische kijk op beelden in

BEELDvoorBE
geschiedenis

is iroject dat u via experiment, kunst, BEELDvoorBEELD TONY OURSLER BEELDinBEWEGING FILMmijlPALEN
installatie
.imburg startend in het

Voor meer informatie tel.(011)29 5960 

of surf naar www.limburg.be/BEELDvoorBEI
Kunsten-Begijnhof
23 oktober 1999-17 december 2000

overzichtstentoonstelling
Provinciaal Centrum voor Bee
Kunsten- Begijnhof Hasselt

tie Robert Vrielynck .
iciaal Centrum voor Beeldende 
en-Begijnhof Hasselt

filmcyclus en lessenreeks
Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten-Begijnhof Hasselt

1999 - 3 december 1999 23 oktober 1999 - 21 januari 2000 , 21 oktober 1999- 30 maart 2000

stulens I I z—... mosKs m -

de
ALMEERS CENTRUM

HEDENDAAGSE KUNST OENS
23-10-99_02-01-00

■

Mmm
Vrijdag 17 december van 13.30-18.00 uur symposium ‘Almere: poldergeist in

museumland', dagvoorzitter Janwillem Schrofer.

(deelname ƒ 25.- reserveren gewenst)

X35I

ACHK-De Paviljoens. Odeonstraat 5
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d s ç h r i f t voor beeldende kunst en architectuurvan de oudheid tot heden

14 NOVEMBER 14:00 UUR
e.w.e. - exhibition without exhibition
Nathan Coley (Glasgow), Plamen Dejanov and Swetlana Heger (Vienna), Jens Haaning (Copenhagen), 
Sandra Hastenteufel (Stuttgart) and Olaf Nicolai (Berlin). a lecture by Tilo Schulz

kunstlicht

28 NOVEMBER "DE WORSTELING"
samenstelling: Hieke Compter

PROJECTEN DECEMBER / JANUARI

het nieuwe septembernummer bevat zes artikelen over: 

taal - beeldrelaties in de jaren zestig 

neoclassicistische architectuur in nederland 

de landschappen van eglon van der neer 

ontwerptekeningen van johannes craner 

nan goldin en de verbeelding van het derde gender 

morfinomanie in decadent parijs

bestel kunstlicht door f. 14,- over te maken op giro 5859646 o.v.v. "septembernummer 1 9997t.n.v. kunstlicht, opleiding kunstgeschiedenis en archeologie, 
vrije universiteit, de boelelaan 1105, 1081 hv amsterdam; telefoon: 020- 4446424; e-mail: kuhstlicht@let.vu.nl ; internet: www.kunstlicht.demon.nl ■ '
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presentatie: 26 nov. 1999 20.00 uur 

26 nov. t/m 19 dec. 1999 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven

ANTWERPEN LOKAAL
Verbrande Entrepotstraat 9 

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

Kloosterlaan 138
(NL) 4811 EE Breda 
T: 4-31 (0)76 5141928
F: 4-31 (0)76 5207124
HTTP://www.lokaalO1.nl
E: bureau@lokaalOl.nl

BREDA

http://www.limburg.be/BEELDvoorBEI
http://www.achk-depaviljoens.nl
http://de.slijperij.w3.to
mailto:de.slijperij@w3.to
mailto:INFO@CASCOPROJECTS.ORG
mailto:kuhstlicht@let.vu.nl
http://www.kunstlicht.demon.nl
HTTP://www.lokaalO1.nl
mailto:bureau@lokaalOl.nl


condities in vraag stelde en op een ongewone manier kunst
voorwerpen aan het publiek presenteerde (Verhaal van een 
Metropool in het Antwerpse Hessenhuis, Kunst in de Bank in 
het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten). Enkel bij het 
ontwerp voor de uitbreiding van deSingel zelf (en het naburige 
conservatorium) werd onder meer met behulp van een muur
schildering een meer impressieve evocatie nagestreefd.
De tentoonstelling maakt ook duidelijk dat in de loop van tien 
jaar veel is veranderd. Beel is er sindsdien in geslaagd een min 
of meer consistent oeuvre te ontwikkelen dat nu ook door een 
aantal grotere opdrachten wordt geschraagd. Het cliché dat de 
betere Vlaamse architecten zich noodgedwongen moeten be
perken tot vrijstaande privé-woningen wórdt in elk geval door 
dit retrospectief overzicht doorbroken. Ofschoon sommige van 
Beels grotere ontwerpen om diverse redenen eeuwig tot de 
tekentafel zijn gedoemd (Cultureel Centrum te Oostkamp, 
Vlaams Administratief Centrum te Hasselt, Concertgebouw te 
Brugge) of nog niet zijn gebouwd (Gerechtsgebouw te Gent), 
tonen andere gerealiseerde gebouwen zoals het CM-kantoor te 
Eeklo of het onlangs geopende Raveelmuseum dat Beel op een 
interessante manier met deze schaalvergroting kan omsprin- 
gen. Beel profileert zich hier niet alleen tot een meester- 
puzzelaar inzake de planopbouw van zijn gebouwen, maar 
tevens tot een architect die zich ten volle bewust is van de 
contextuele en stedenbouwkundige implicaties van Zijn gebou
wen. Randvoorwaarden worden geradicaliseerd en de land
schappelijke of stedelijke context wordt van meet af aan tussen 
de schijnbare autonomie van een architecturale taal gemengd. 
Zo wordt het ziekenfondskantoor omgetoverd tot een semi- 
openbare ruimte die een schakel vormt in een stedelijk binnen
gebied, terwijl het Raveelmuseum zich behendig plooit naar de 
ruimtelijke logica van een Vlaamse dorpskom. Jammer genoeg 
komen deze stedenbouwkundige potenties van Beels ontwerpen 
slechts in beperkte mate aan bod in de tentoonstelling in deSingel 
- een opmerking die overigens ook van toepassing is op de door 
Geert Bekaert geschreven monografie, die ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling bij Uitgeverij Ludion verscheen. Ofschoon 
in de persmap van de tentoonstellingaandachtwordt geschonken 
aan het zeer uitgelezen palet van materialen dat Beel hanteert, 
worden in de tentoonstelling zelf nauwelijks pogingen onderno
men om zijn weerbarstig en non-conformistisch materiaal
gebruik of de tactiele beleving van zijn ruimten te evoceren. 
Tentoonstelling en boek bieden ook nauwelijks plaats aan het 
ontwerpproces - waar zijn de speelse collages van weleer? De 
vraag is of dit een bewuste keuze van curator en uitgever is of de 
weerspiegeling vormt van een evolutie in het werk van Beel zelf. 
Sommige recente ontwerpen lijken in elk geval ijler, grafischer, 
strakker, afstandelijker en koeler. De sensualiteit, die Beels 
vroegere werk zo uitzonderlijk maakte, wordt getemperd. Defi
nitieve uitspraken hierover bij Recent Werk III.
Stéphane Beel, Recent werk II nog tot 1 december in deSingel, 
Desguinlei 25,2018 Antwerpen (03/248.28.28). De publicatie 
Stéphane Beel, architect met een tekst van Geert Bekaert en een 
interview door Mil de Kooning en Bart Verschaffel verscheen 
bij Ludion, Muinkkaai 42 in 9000 Gent (09/233.48.16, ISBN 
90-5544-242-9). Recent opende het monografische Roger 
Raveelmuseum de deuren op het adres Gildestraat 2-8 in 9870 
Machelen-Zulte (09/381.60.00). (S.J.)

100 JAAR KANTOREN IN BRUSSEL. Sinds de jaren ’70 
tracht de Brusselse architectuurscène de functionalistische 
erfenis uit te gommen en te vergeten, of op zijn minst te 
negeren. Als het niet anders kan, wordt ze ingekapseld in 
historisch ogende heropbouw. Met deoprichting van de Archives 
d’Architecture Moderne (AAM, 1966) en het Atelier de Re
cherche et d’Action Urbaine (ARAU, mengt Maurice 
Culot zich in de strijd om het behoud en het herstel van de 
Brusselse binnenstad. Hij beschouwt de hele moderne bewe
ging als een miskleun en pleit voor een terugkeer naar een 
architectuur en stedenbouw van vóór de industriële revolutie. 
De nostalgie naar de pre-industriële stad laat zich aflezen aan 
de geromantiseerde straatbeelden in tekeningen en perspectie
ven van ARAU. De stad wordt erin gekoesterd als een pre- 
industrieel beeld of icoon. Het in de jaren ’70 en ’ 80 door onder 
meer Leon Krier beleden paradigma - de reconstructie van de 
Europese stad - heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op 
deze idealiserende beeldvorming.

Dertig jaar ‘missioneringswerk’ van AAM en ARAU lijken, aan 
het eind van de 20ste eeuw, uiteindelijk vruchten af te werpen. 
Traditionele bouwblokken corrigeren het modernistische ge
weld, de boulevards worden hersteld als zogenaamde publieke 
ruimte, ‘atypische’ torengebouwen zullen worden afgetopt Die 
behouden en ‘gereconstrueerde’ stad is echter geen stad meer, 
maar een tot pretpark omgetoverd reservaat voor toerisme en 
consumptie. De hele aanpak van AAM eindigt in een pijnlijke 
karikatuur wanneer men ziet dat het stadsherstel à la Culot en 
Krier uitloopt op een reeks valse historische beelden, die binnen 
de kortste keren uitmonden in een veel vervelender monotonie en 
simplisme dan het vermaledijde modernisme. De reconstructie 
van de Lakensestraat of de huidige invulling van het Europa- 
kruispunt zijn daar voorbeelden van. Het resultaat van ARAU 
kan men aflezen aan de reeks ‘postmoderne’ kantoorgebouwen, 
waarvoor onder meer Jaspers enzijnBureaud’Art Urbain tekent, 
van de Cera-zetel in Leuven tot de nieuwe zetel van de KBC- 
bank en nog veel meer in Brussel.
De ARAU-doctrine vormt de ideologische basis van de ten
toonstelling 100 jaar kantoren, die de Fondation pour 
l’Architecture in samenwerking met AAM organiseert. De 
tentoonstelling buigt zich over de toekomst van het kantoorge
bouw : “Mogelijk worden de grote kantoorgebouwen in de loop 
van de XXIste eeuw in het slechtste geval geleidelijk aan als 
uitstervende dinosaurussen, en in het beste als kathedralen of 
historische monumenten aanzien.” De Fondation doet in ieder 
geval hard haar best om het kantoorgebouw om te toveren tot 
een historische of postmoderne idylle. Zo zouden volgens 
Maurice Culot de nieuwe kleedjes rond de Zuidtoren, de 
Bastiontoren of de Lottotoren en de bouw van nieuwe kantoren 
met een neo-eclectisch kleedje - men denke aan het Markies
gebouw vlakbij de Sint-Michielskathedraal ! - bijdragen tot de 
pittoreske verscheidenheid van het stedelijk landschap. Het 
markante BBL-gebouw van de Amerikaanse architecten 
Skidmore Owing en Merrill — een geslaagd experiment met 
gestandaardiseerde architectonische elementen - zou dan weer 
onrechtstreeks bijdragen tot de banalisering van dit landschap, 
dixit Culot. Onder impuls van deze nefaste reconstructie- 
ideologie wordt het Internationaal Rogier Centrum (de 
Martinitoren) - een multifunctioneel complex met woningen, 
kantoren, handelsruimten, cultuur, recreatie en horeca - opge
offerd ten voordele van nog maar eens een kantoorkolos. En dit 
terwijl men in de tentoonstelling, volgens dezelfde ideologie, 
pleit voor een radicale herbestemming van kantoren voor 
gemengd gebruik.
Wegens uitbreidingswerken aan haar lokalen in de Kluisstraat te 
Elsene brengt de Fondation haar tentoonstelling op de gelijk
vloerse verdieping van een kantoorgebouw, vlakbij het Brusselse 
Madouplein. Wie denkt dat de Fondation deze gedwongen 
verhuizing zou aangrijpen om de confrontatie aan te gaan met de 
gebouwde realiteit, komt bedrogen uit. De tentoonstelling is 
opgebouwd volgens een rastervormig patroon van grijze blok
ken (kantoorgebouwen?) op een kamerbreed, rood tapijt. De 
‘rode loper’ reikt echter meestal niet verder dan een foto of een 
tekening van de gevel van het kantoorgebouw. Plannen en 
doorsnedes worden angstvallig achterwege gelaten, zeer spora
disch krijgt men een kantoormeubel te zien. De tentoonstelling 
heeft vooral oog voor de buitenkant van het kantoorgebouw en 
laat daarmee heel wat belangrijke aspecten ongemoeid, zoals de 
internationale invloed op de Brusselse kantoorbouw; de relatie 
van het kantoorgebouw met de stedelijke omgeving; de vermen
ging van verschillende functies; aspecten zoals het pendel
verkeer en het thuiswerk; het verband tussen technologie, be
stemming van het gebouw en de gebruikte bouwmethode; het 
alsmaar groeiende aanbod van kantoorgebouwen in de periferie, 
enzovoort.
De tentoonstelling is chronologisch onderverdeeld in verschil
lende secties, die verbonden worden aan de initiatiefnemers 
van de projecten: toekomstige gebruikers, de openbare en 
private sector, aannemers van openbare werken, bouw- 
promotoren en internationale instellingen. Elke sectie gaat 
vergezeld van een summiere tekst van zogenaamde specialis
ten op het vlak van de stedenbouw of architectuur, maar waarin 
enige zin voor kritische reflectie over de realiteit ontbreekt. 
Dezelfde oppervlakkigheid spreekt uit de begeleidende catalo
gus met Atoma-systeem, waarin - naast een agenda! - vooral 
plaatjes zijn opgenomen. In de tentoonstelling komen drie 

wijken, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de inplan
ting van kantoorgebouwen, op summiere wijze in beeld: de 
Leopoldswijk, het Noordkwartier en de Louizalaan. De 
verbazingwekkende kortzichtigheid - de reconstructie van de 
Europese stad - speelt ook daar een nefaste rol, zoals bijvoor
beeld blijkt uit de door ARAU gestuurde herinrichting en 
decoratie van het Stefaniaplein. Aan de kijker om het kritische 
overzicht te bewaren.
De tentoonstelling 100 jaar kantoren loopt nog tot 31 decem
ber 1999 op de gelijkvloerse verdieping van een kantoorge
bouw aan het Madouplein, Kunstlaan 3, 1210 Brussel 
(02/648.02.59). (D.D.C.)

SILENT COLLISIONS, MORPHOSIS AT WORK. Ver- 
vaarlijke ijsschotsen, daarop lijkt het landschap in het Neder
lands Architectuur instituut dat de bezoeker van Silent collisions 
bij de ingang betreedt. Het persbericht belooft dat de witte 
massa van aluminiumstructuren en -schermen, ontworpen 
door de Amerikaanse architect Thom Mayne, zich in beweging 
zet en in een tijdsbestek van een uur de ruimte telkens geheel 
zal transformeren. Ik was er twee uur, maar niets verroerde 
zich. En niets beroerde mij. Het is flauw om een technische 
storing onder de aandacht te brengen, maar het defect en de 
inrichting van de tentoonstelling zijn wat mij betreft sympto
matisch voor de inhoud ervan.
Het plateau datje betreedt bij de entree lijkt door het zicht op 
de kruiende panelen de belofte in te houden van een ander 
perspectief. Het is een ruimte zonder hiërarchie, zonder de 
sturende dwang van het lineaire perspectief. Een ruimte ge
maakt voor ‘collisions’. Maar wie de trap afdaalt naar de 
eigenlijke tentoonstellingsruimte komt terecht in een keurige 
zaal; met de panelen in lange rijen en de projecten in het gelid, 
de bijschriften in kunsthistorisch jargon. De poolwind heeft 
hier rondgeraasd en alle anarchie bevroren.
lïetbweauMorphosis,'m 1971 opgericht door Michael Rotondi 
en Thom Mayne, behoort tot de tweede generatie van de 
zogenaamde L.A. School, waarvan Frank Gehry in de jaren ’ 70 
de grondlegger was. In de L. A. School werd architectuur in de 
eerste plaats als kunst beschouwd. De politisering van weten
schap enkunst in dejaren ’60 waarschijnlijk moe, stelde Gehry: 
“Ik denk dat de artistieke expressie de brandstof is voor onze 
collectieve ziel, en dat het niet louter gaat om vernieuwing en 
het vinden van antwoorden op wanhopige sociale problemen.” 
Het benadrukken van de artistieke dimensie leidde ook tot een 
andere ontwerpopvatting. Morphosis weigerde een ontwerp
methodiek te ontwikkelen met een vast uitgangspunt, bijvoor
beeld het programma van eisen, of de historische context. 
Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste denkt de 
mens niet Systematisch maar associatief, aldus Mayne. Ten 
tweede is elke opdracht een uniek samenraapsel van factoren, 
die bovendien onderling vaak tegenstrijdig zijn. Het streven 
naar een logische en algemeen toepasbare methode is daarom 
een vergeefse poging tot samenhang en ordening. Sterker nog, 
het doet de architectuur en de mens onrecht. We moeten 
complexiteit niet bestrijden, maar haar met maximale verbeel
dingskracht omhelzen, zo zou de boodschap van Morphosis 
samengevat kunnen worden.
Dat omhelzen wordt soms een wurggreep, wanneer de com
plexiteit niet een gevolg is van het programma of de locatie, 
maar verworden is tot louter gegoochel met diagonalen, staket
sels en elkaar doordringende volumes. Of wanneer traditionele 
typologie tot een eenvoud gereduceerd wordt die ze nooit 
gehad heeft, om vervolgens zelf met een nuance te kunnen 
komen. Zo wordt bij het project Crawford Residence, een 
eengezinswoning met gastenverblijf (Santa Barbara, 1990), de 
dialoog tussen de architectuur en de plek centraal gesteld, om 
de vermeende afstandelijkheid en het isolement van de traditio
nele villa ten opzichte van het landschap aan te tasten.
Geforceerd of niet, de verbeelding van complexiteit levert 
altijd visueel spektakel. Op de tentoonstelling staan de maquet
tes erbij als veelkoppige monsters, waarvan de meesten in 
tweeën zijn opengespleten; de bezoeker die de wig inloopt 
wordt als het ware door het gebouw opgeslokt. Voor wie de 
draaikolk daarbinnen te veel wordt, is er een uitweg. Zowel het 
MTVRockplexx (Universal City, 1990) als de Kartner Landes- 
und HypothekenbankAG (Klagenfurt, 1999) zijn voorzien van 
tenminste één ongenaakbaar gesloten gevelwand, met als enige
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object een deur met een balkonnetje. De enkele werknemer die 
daar zijn rust zoekt, wordt zonder het te weten een toneelspeler, 
met de gevel achter zich als decor. ‘Backstage’ speelt zich het 
echte leven af: in chaos.
Wie niet ontsnappen wil, maar een poging wil ondernemen de 
werkwijze van Morphosis en de tentoongestelde objecten te 
begrijpen, komt bedrogen uit. De bezoeker wordt permanent op 
afstand gehouden. De maquettes alleen kunnen de tentoonstel
ling niet dragen. De tekeningen en ontwerpschetsen zijn moeilijk 
leesbaar en het doel en de status ervan zijn niet duidelijk: zijn het 
verschillende stadia van het ontwerp, of een reeks van één 
stadium; zijn het presentatietekeningen of hebben ze alleen een 
interne functie? Het soort tekeningen verschilt per project, 
zonder dat wordt uitgelegd waarom. Ingelijst in passe-partout en 
houten lijsten, fungeren de tekeningen vooral als abstracte 
kunstwerken. Zelfs een krabbel op een notitieblokvelletje heeft 
niet aan het keurslijf van de lijst kunnen ontsnappen. Al even 
mystificerend zijndeprojectbeschrijvingen; het zijn minicursusjes 
architectuurtheorie, verpakt in lelijke zinnen die druipen van 
sleets pomo-jargon. Een voorbeeld: “We begonnen bij het idee 
van het dubbele negatief.”
Voor een bureau dat zich in een project voor het gebied rondom 
de Reichstag (Spreebogen, Berlijn 1993) afzet tegen “het 
statische dictaat dat openbare stedelijke ruimten gericht beho
ren te zijn op eerbiedwaardige objecten die als culturele iconen 
fungeren”, en dat vecht tegen hiërarchische systemen, is dit een 
merkwaardige tentoonstelling. De artistieke dimensie van de 
architectuur is op een voetstuk gezet, verheven tot eerbied
waardige, ingelijste kunstwerken; de complexiteit en 
meerduidigheid wordt tenietgedaan door de opdringerige in- 
terpretatie-lesjes in de projectbeschrijvingen.
Dat het ook anders kan, bewijst de tentoonstelling over de 
inspirator van Morphosis en de L.A. School, Frank Gehry, 
eveneens te zien in het NAi. Op nog geen kwart van het 
oppervlak dat Morphosis ter beschikking staat, weet Gehry de 
bezoekers heel wat beter te informeren. In plaats van in een 
museum voor abstracte kunst, waant men zich hier in een 
volgestouwd atelier. Een leestafel, stoelen rondom de tv, overal 
schetsen en vooral heel veel maquettes. De vaart van het 
werktempo spat ervan af: druppen lijm zijn tussen de spleten in 
het karton, hout en papier gestold.
“They do not even look like buildings, but I know what they are 
telling me to do next”, hangt er onder een reeks op de muur 
geprikte schetsen, die inderdaad bepaald niet op bouwvolumes 
lijken, al zijn er soms figuren in te ontwaren, vissen bijvoor
beeld. Deze zelfrelativering ten spijt, maakt Gehry met een 
opeenvolging van modellen wel degelijk zichtbaar hoe een 
ontwerp zich in zijn handen ontwikkelt. We weten dan mis
schien niet wat zich in zijn brein afspeelt, we kunnen zien hoe 
volumes groeien, van vorm veranderen, verdwijnen, verdraaien, 
tot aan de laatste sprong, die van sculptuur naar gebouw.
Het contrast tussen de afstandelijke dikdoenerij van Silent 
collisions en het vrolijke onthaal in The architect’s studio had 
niet groter kunnen zijn. Zonder een uitspraak te willen doen 
over het belang van Morphosis voor de hedendaagse architec
tuur, is het beleidsmatig onbegrijpelijk dat Silent collisions een 
kwart jaar de Grote Zaal mag bezetten. Bezoekersaantallen zijn 
niet heilig, maar het publiek serieus nemen wel. Niemand is 
gebaat bij ivoren torens.
Silent collisions, Morphosis at work is tot en met 16 januari 
2000 te bezichtigen in de Grote Zaal, The architects studio, 
Frank O. Gehry tot en met 14 november in de balkonzaal van 
het Nederlands Architectuur instituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

OP EUROPEES SPOOR. In drie uur van Amsterdam naar 
Parijs, in negen uur naar Madrid, in krap tien uur naar Rome. 
Door de groei van het Europese hogesnelheidsnet zullen in 
2010 de Europese steden in tijd gemeten steeds dichter bij 
elkaar liggen. Dit soort getallen maakt aardige vergelijkingen 
mogelijk. Zo ligt Rotterdam op de tijdkaart dichter bij Parijs 
dan bij Emmen. De geografie van Europa wordt, zoals bij elke 
invoering van nieuw of sneller transport, opnieuw herschikt, 
met de binnenkort in te voeren Euro als smeermiddel. Voor de 
halteplaatsen van de HSL heeft deze herschikking grote conse
quenties. Het gaat voorlopig om zes Nederlandse steden: 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Breda liggen aan de
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Balthasar Burkhard

Ville

HSL-Zuid, richting Brussel en Parijs, de HSL-Oost zal van 
Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar Duitsland voeren. 
Voor de verdere toekomst staat een noordtak via Groningen 
naar Hamburg gepland.
De stations aan de HSL-Zuid en Oost moeten ingrijpend 
worden aangepast, de tracés door de steden worden verbreed en 
er zal nog meer op de schop gaan, want de stationsgebieden die 
straks bereikbaar worden, hebben een enorm verstedelijkings- 
potentieel. Bij elkaar gaat het in de zes genoemde steden om 
ruim drie milj oen vierkante meter nieuw te ontwikkelen kantoor
ruimte. De dollartekens staan eenieder in de ogen. Alleen de 
herstructurering van het Utrechtse stationsgebied wordt al 
geschat op een kleine vier miljard gulden. De overheid probeert 
een wakend oog op deze gebieden te houden door ze tot 
sleutelprojecten te benoemen, met een potje zakgeld van 540 
miljoen gulden voor de komende tien jaar.
De investeringslust is ook te zien op de fraai vormgegeven 
buitententoonstelling bij het Nederlands Architectuurinstituut. 
Op een perron in het gras staan vertrouwde Publex reclame
zuilen, inderdaad ideaal bestand tegen weer en wind. Dit keer 
hoeven we niet te staren naar rondborstige dames en gespierde 
heren; er wordt driftig geadverteerd door de respectieve 
ontwikkelingsorganisaties (“Straks de gaafste stop van de HSL 
Schiphol-Frankfort? Utrecht natuurlijk!”). Maar de zuilen be
vatten ook foto’s en informatie over de stationsgebieden. 
Helaas overstijgt de informatiedichtheid en de kwaliteit van het 
beeldmateriaal het folderniveau niet, al heeft dit ook met de 
beperkte ruimte te maken. Een tentoonstelling als deze verdient 
meer oppervlakte.
Een waardevolle toevoeging is het panorama van het traject 
van de HSL-Zuid, zoals dat in 1998 is vastgesteld. Vanuit het 
denkbeeldige treinraam krijgen we het toekomstige uitzicht te 
zien: landschappen, industriegebieden, snelwegen, viaducten, 
dorpen, steden en heel veel donkere tunnels. Wie naar 
Eurodisney in Parijs wil, heeft al een compleet achtbaanpret- 
park achter de rug eer hij bij de Belgische grens is. Het gevecht 
om elke meter tracé door de dichtbevolkte Randstad kreeg een 
eigen—bestuurlijk niet meer te controleren - dynamiek. In 
emotionele touwtrekgevechten op lokaal niveau werden geluids
wallen, tunnels, omwegen, afsnijdingen en halfverdiepte bak
ken verdeeld onder de hardst schreeuwende partijen, met de 
aanleg van een zeven kilometer lange boortunnel onder een 
deel van het Groene Hart als letterlijk en figuurlijk dieptepunt. 
Een kabinetscrisis werd voorkomen en de milieuminister mocht 
het een overwinning noemen; het betekende natuurlijk ook dat 

op de inpassing van infrastructurele projecten elders in het land 
onmiddellijk bezuinigd werd. Rick van der Ploeg, Staatssecre
taris van Cultuur, spreekt in het tentoonstellingstijdschrift van 
het vastlopen van de besluitvorming in het veen van ons 
poldermodel. Bovendien constateert hij fijntjes dat Den Haag 
straks de enige West-Europese regeringszetel zal zijn die niet 
wordt aangedaan door de hogesnelheidstrein (al spreekt de 
gemeente op de tentoonstelling nog steeds de hoop uit van wel). 
Straks maakt de HSL Nederland nog stuurloos.
Op Europees spoor, de aansluiting op het netwerk van de HSL, 
buitenexpositie bij het Nederlands Architectuur instituut, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). Op 
8 december is er een symposium over de ruimtelijke conse
quenties van de komst van de HSL. Sprekers zijn Peter Hall, 
professor of planning aan de Bartlett School of Architecture 
(onder voorbehoud) en Hans Achterhuis, hoogleraar systema
tische wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Een discussie 
vindt plaats tussen vertegenwoordigers van NS Vastgoed en de 
Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, en steden
bouwkundige Carel Weeber. (P.B.)

Fotografie

BALTHASAR BURKHARD. Alsof ze vanop de Olympos 
genomen zijn, zo zien de foto’s eruit die momenteel tentoon
gesteld zijn in het Palais des Beaux-Arts te Charleroi. De 
Zwitserse kunstenaar Balthasar Burkhard kiest klassieke onder
werpen: de stad, het menselijk lichaam, het dier, de natuur. 
Telkens kiest hij daarvoor een standpunt dat het gefotografeerde 
op de grens tussen het concrete en de abstractie plaatst. In de 
dierenfoto’s, in 1995 tentoongesteld in Le Grand Hornu, en 
verzameld in een soort kinderboek, gebeurde dat door varken, 
paard, poema, olifant, enzovoort als type af te beelden, en niet als 
individueel exemplaar. Hierdoor ontstond een mooi contrast 
tussen de ‘klassieke’, pre-fotografische, representationele con
ventie en het documentaire, individualiserende detail van de foto. 
Los Angeles en Mexico City, Venetië en Helsinki, de steden te 
zien op de monumentale afdrukken in de grote tentoonstellings
zalen, worden ook bekeken vanop zo’n grens. Gezien vanuit een 
x-y-z-as in de ruimte dat het geometrische plan van de stad 
zichtbaar maakt, wordt het gezichtspunt toch ook nooit abstract, 
niet-menselijk. De huizen blijven driedimensionaal, bewoon
baar; er is een einder die duidelijk maakt dat de stad in een 
landschap ligt. Als dit al de blik is van een god, dan niet die van 
een verre, onverschillige god, die zijn eigen wetten wel kent, 
maar nauwelijks de menselijke betrachtingen, wel die van een 
Zeus of Athena, te verleiden tot een landing in de mensenstad. 
Ook de vogelvleugels krijgen een mythische allure, dit door de 
grootte van de afdruk en omdat Burkhard dat niet ten koste laat 
gaan van de textuur van de pluimen. De foto’s van armen, in 
serie rechtop naast elkaar geplaatst, zijn zo uitvergroot dat ze 
herkenbaar menselijk blijven. Ze zijn niet te monumentaal en 
zien er tegelijk ook uit als takken. Hun formele schoonheid en 
breekbaarheid wordt uitgedrukt door de proportie die hen op de 
afdruk werd toegekend.
Om schoonheid ten volle te begrijpen, suggereren deze foto’s, 
moetje een niet-menselijk standpunt innemen. Anders gesteld: 
schoonheid is niet werkelijk van de mens maar van het univer
sum, waarvan de wetten niet op zijn maat zijn en waarop de 
menselijke betrachting te pletter loopt, zoals het geometrische 
plan van de stad te pletter loopt op een rivier, of op de wanorde 
ingebakken in de natuur van de mens zelf.
In de publicatie bij deze tentoonstelling vinden we een kort
verhaal van Laurent Busine dat handelt over menselijke 
aspiraties die op hun grens stuiten: het onmogelijke project de 
wereld rond te reizen om te zien of de geliefde werkelijk de 
mooiste is, de ijdele poging om schoonheid uitputtend te 
beschrijven. De foto’s van Burkhard staan er eigenzinnig 
complementair tegenover. Er is geen mens op te zien, maar ze 
duiden zoals klassieke tragedies een grens aan tussen wat des 
mensen is en wat niet.
De tentoonstelling van Balthasar Burkhard loopt nog tot 28 no
vember in het Palais des Beaux-Arts, Place du Manège in 
6000 Charleroi (071/30.15.97). Depubhcatie L’Ecrivainpublic 
met foto’ s van Burkhard en een tekst van Laurent Busine is ter 
plaatse te verkrijgen. ISBN 2-930199-07-5. (P.R.)

PICTURA
Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190
postbus 232, 3300 AE Dordrecht 
Tel: (078) 614 9822

Openingstijden:
di t/m zo 14.00-17.00 uur.

12 november - 9 december 1999
GROTE ZALEN

Vilma Henkelman
verlangen
Halim Al Karim
Trudy Kunkeler
elementsverwisseling

12 november - 9 december 1999
FOYER

Tamara Jungnickel
verlangen
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9 □ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

21 oktober - 27 november 1999

JUAN USLÉ — VICKY CIVERA
“644COMUN”

2 december 1999 - 22 januari 2000
“Drawings in the 21st century”

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



HUIS MARSEILLE. Nog immer woedt een stedenstrijd 
tussen Amsterdam en Rotterdam over de vestiging van een 
instituut voor de beeldcultuur, voortgekomen uit het verlangen 
van de gemeenten om het (door het Prins Bernhard Fonds) 
beheerde Wertheimer-legaat - meer dan 20 miljoen gulden
voet de oprichting van een fotomuseum in te palmen. Rotter
dam stelde in oktober zijn plan voor: een Internationaal Cen
trum voor Foto, Film en Mediatechnologie met de oer-Hol- 
landse naam Las Palmas, naar het voormalige werkplaatsen
gebouw op het Kop van Zuid waar het gevestigd zou worden. 
Naast het Nederlands Filmmuseum uit Amsterdam en 
V2_Organisatie (voor de nieuwe media) zou hier een nieuw 

fotomuseum deel van moeten uitmaken, waar het Nederlands 
Foto Instituut, het Nederlands Foto archief en het Nationaal 
Fotorestauratie Atelier in zouden moeten opgaan. Het perso
neel van het Nederlands Filmmuseum blijft ondertussen liever 
in Amsterdam, en het laatste woord is in dezen nog niet 
gesproken. Op foto-gebied is Amsterdam hoe dan ook niet 
geheel verweesd: zo wordt er al te vaak vergeten dat het 
Stedelijk Museum in de loop der decennia een uiterst hoog
waardige en in Nederland unieke collectie 20ste-eeuwse foto
grafie heeft opgebouwd, en dat heden ten dage alleen de foto- 
afdeling van het museum nog geen volledige farce is geworden. 
Els Barents, voormalig conservator fotografie van het Stede
lijk, is inmiddels directrice geworden van een nieuw, geheel 
aan de fotografie gewijd instituut aan de Keizersgracht met de 
naam huis Marseille stichting voor fotografie, in het leven 
geroepen door de met particulier kapitaal gerunde Stichting 
De Pont. Huis Marseille - namen van nieuwe Nederlandse 
culturele instellingen worden blijkbaar altijd afgeleid van het 
pand waarin ze gehuisvest zijn - kreeg een basiscollectie mee 
met werk van onder meer Beat Streuli, Sam Samore en Andreas 
Gursky, die werd samengesteld door Hendrik Driessen, direc
teur van De Pont in Tilburg. Deze collectie, waaruit nu een 
keuze in het souterrain van huis Marseille te zien is, is niet erg 
overtuigend: ze is weliswaar zeer verantwoord, maar bevat 
teveel usual suspects en onderscheidt zich niet erg van wat het 
Stedelijk en enkele andere Nederlandse musea op het gebied 
van kunstfotografie aankopen. Dat Els Barents evenwel breder 
wil opereren, blijkt uit de openingstentoonstellingen van Daan 
van Golden en Albert Londe ( 1858-1917), en meer bepaald uit 
de laatste.
Van Van Golden is een selectie van foto’s vanaf de late jaren 
’60 te zien - uiteraard neemt dochter Diana een ereplaats in, 
maar er is ook een prachtige foto van het profiel van de Britse 
Queen Victoria op de tegels van een Londens metrostation, 
waarop de graffito ‘Sex Pistols’ is gekrabbeld. Een andere 
uitschieter is de pittoreske landschapsfoto van Wales Picture 
(1967/75), die door Van Golden is verdeeld in een raster van 
56 apart ingelijste, postkaartgrote fragmenten. Deze redelijk 
kleine presentatie van Van Goldens fotografische werk kan 
fungeren als fotografische aanvulling op zijn schilderkunst- 
expositie in het Nederlandse paviljoen van de Biënnale van 
Venetië. Het is evenwel jammer dat de beide aspecten van zijn 
werk, die allesbehalve los van elkaar staan, zo van elkaar 
worden gescheiden; ook zijn schilderkunst staat immers vaak 
in het teken van referenties aan reproduceerbaarheid en foto
grafie, terwijl een foto als Sex Pistols (1979) duidelijk naar zijn 
schilderkunst verwijst. Het was mooi geweest als in de presen
tatie in huis Marseille ook een schilderij was opgenomen, 
teneinde de geforceerde tweedeling die op deze wijze in 
Van Goldens werk wordt gecreëerd te doorbreken.
Het is de uit Parijs overgenomen tentoonstelling van Albert 
Londe die de hoop rechtvaardigt dat huis Marseille werkelijk 
een belangrijke aanvulling op het Nederlandse museum- 
landschap kan zijn: een dergelijke verzorgde presentatie van 
een lange tijd vergeten maar in zijn tijd zeer prominente 
fotograaf zou men hier anders niet zo snel aantreffen. Londe 
werkte voor de Parijse Salpêtrière, waar de fotografie werd 
gebruikt om een ‘iconografie’ van de afwijkingen te maken van 
de met aangeboren abnormaliteiten en geestesziekten behepte 
patiënten. Ook maakte hij in de openluchtstudio van het 
hospitaal technisch pas in de loop van de jaren 1880 mogelijk 
geworden chronofotografieën, bewegingsstudies à la 
Muybridge. Dit lijkt een van de redenen te zijn om tegelijkertijd 
werk van Van Golden te tonen, aangezien deze vaak meerdere, 
vlak na elkaar gemaakte opnames van zijn dochter tot diptieken 

of langere reeksen samenvoegt. Deze oppervlakkige overeen
komst benadrukt slechts de verschillen. Van Golden gaat af
fectief te werk en probeert door opeenvolgende opnames van 
zijn dochter iets weer te geven van de magie die van haar 
uitgaat. Londe daarentegen was de fotograaf van een nauw
gezette vorm- en bewegingsanalyse van ‘afwijkende’ licha
men, die de ingezetenen van de kliniek reduceerde tot te 
bestuderen objecten; niet voor niets heeft Georges Didi- 
Huberman het gebruik van fotografie aan de Salpêtrière aan een 
foucauldiaanse analyse onderworpen. Het is te hopen dat huis 
Marseille zich in een poging om een breed spectrum aan 
fotografie te tonen niet uitsluitend laat leiden door formele of 
technische analogieën, maar ook oog heeft voor de context van 
beelden.
De tentoonstelling van fotografisch werk van Albert Londe en 
Daan van Golden loopt nog tot 20 november in huis Marseille, 
Keizersgracht401, 1016EK Amsterdam (020/531.89.89). 
Vanaf 27 november loopt de tentoonstelling Full moon, foto’ s 
van de Apollo ruimtevluchten naar de maan samen met presen
taties van Marijke van Warmerdam en Teun Hoeks.
Het Rotterdams plan voor Las Palmas, Internationaal Centrum 
voor Foto, Film & Mediatechnologie, samen met de 
verbouwingsvoorstellen van Benthem Crouwel Architecten 
kan men raadplegen op de site www.kopvanzuid.rotterdam.nl/ 
laspalmas/ (S.L.)

Publicaties

JEAN BAUDRILLARD. Als een auteur naar buiten komt 
met werk in een andere discipline dan degene waaraan hij zijn 
faam dankt, dan produceert dat een mijnenveld. Mag men zich 
laten verleiden door de hypothese dat al wat een mens doet een 
zekere samenhang, een coherentie vertoont? Moet het ene iets 
met het andere te maken hebben? Hoe ontsnappen aan het 
louter afwegen van het mediatieke gewicht van beide soorten 
werk, het vergelijken van de mogelijke impact in de plaats van 
het werkelijk belang? De goede wil en het slechte geweten waar 
het besef van die slangenkuil toe leidt, laat de drietalige 
catalogus lm Horizont des Objekts. Photographies 1985-1998, 
met fotowerk van Jean Baudrillard niet toe: twee teksten over 
fotografie van zijn hand zitten tussen zijn foto’ s gesplitst en het 
monografische essay dat als nawoord fungeert, situeert de 
foto’s resoluut in het verlengde van de theorie.
Dat ware een te appreciëren provocatief gebaar, er valt immers 
niet te ontkennen dat je weet van wie de foto’s zijn. Je 
achterdocht wordt echter gewekt omdat je zolang blijft zoeken 
naar de reden voor deze publicatie. Het fotografische werk erin 
lijkt niet erg bijzonder en misschien moeten de teksten dat 
alleen maar verhullen. Vooral het essay van Peter Weibel dicht 
de foto’s overdreven kwaliteiten toe.
Weibel is nog te volgen waar hij Baudrillard, de fotograaf, 
beschrijft als op zoek naar ‘der Urszene des Bildes’, naar een 
primaire, pre-semiotische toestand van het beeld, gedreven 
door een soort verlangen naar het object als ‘Ding-an-sich’. Je 
kunt zien dat de foto’s een momentane getroffenheid, die 
esthetisch van aard is, weergeven, een moment waar vooral 
kleur en compositie treffen, waar zich nog geen onderwerp 
opdringt. Dit zou, meent Weibel, voor het eerst in de geschie
denis van de fotografie, de dingen recht doen, omdat Baudrillard 
noch de uitdrukking van het subject (de fotograaf), noch die van 
de technologie (de fotocamera) op de vóórgrond plaatst. De 
objecten zouden zich uitdrukken in “de virtualiteit van het 
fotografische apparaat”, waardoor een hint van singulariteit (en 
dus objectief bestaan) van de dingen naar voren zou komen. 
Jammer genoeg ziet het gevolg van dat zogezegd bijna onaf
hankelijk voor zich uitsturen van het fotografische dispositief 
er bij Baudrillard meestal uit als kalenderfotografie, als post
kaarten, posters en vaardige toeristische kiekjes. Het overgrote 
deel van de foto’ s is kunstig en kleurig, erg pictorialistisch, met 
geregeld expliciet schilderkunstige motieven. De reden voor 
dit resultaat hoeft misschien niet ver gezocht te worden. Wie 
beelden wil maken ‘die erom gevraagd hebben ’, die zich als het 
ware opdringen, wie zich met andere woorden intuïtief laat 
leiden, produceert slechts in uitzonderlijke gevallen geen clichés. 
Omdat de onmiddellijke, intuïtieve reactie bijna altijd de voor 
de hand liggende is. Dat Weibel Baudrillards foto’s een laco

niek-melancholische blik op de “in zichzelf rustende wereld 
van objecten” toedicht, is niet zonder oorzaak. In tegenstelling 
tot de magazine- en reclamefoto's waar ze op lijken zijn deze 
beelden functieloos en zonder onderwerp.
Zo’n wat op hol geslagen versie van commerciële fotografie 
-postkaarten zonder vakantieoord, kalenders zonder tijds- 
rekening - zou interessant kunnen zijn, omwille van de her- en 
decontextualisering, maar die mogelijkheid wordt hier teniet
gedaan door het angstvallig vermijden van elk hors-cadre. Wat 
vooral treft, is de moeite die wordt gedaan om in het beeld al 
beeld te zijn, om in de foto te ontkennen dat men weet wat dat 
object daar is, om in de eerste plaats vooral niet talig te denken 
- vaak worden ook expliciet oppervlakken gefotografeerd. 
Dat verbod op ‘betekenis’ van de onderwerpen is zeker niet 
modernistisch te interpreteren; het heeft integendeel als gevolg 
dat de foto’s in plat pictorialisme ontaarden. Elke werkelijke 
onduidbaarheid van het object blijft zo verborgen onder de 
sluier van de fotografische stereotypering. De ‘hint van 
singulariteit’ is daardoor nooit specifiek, maar slechts het 
gevolg van een verhoogd bewustzijn van conventies. Ze is 
nooit een kenmerk van een concrete foto, zelfs niet van 
Baudrillards foto’s in het algemeen.
De vergelijking tussen teksten en foto’ s valt vooral op dit punt 
nadelig uit: waar de ‘theorie’ uitgeeft op een soort roes van 
ongedisciplineerd, gefascineerd denken, dat zelf fascineert, 
missen de foto’s de vitaliteit en besmettelijkheid van die 
duizelingwekkende hinkstapsprong-redeneringen. Ze zijn niet 
geïnspireerd en inspireren niet.
Jean Baudrillard. Im Horizont des Objekts. Photographies 
1985—1998 is een drietalige uitgave (Duits, Frans, Engels) uit 
1999 van Hatje Cantz Verlag, Senefelderstrasse 12 in 
73760 Ostfildem-Ruit (0711/440.50). ISBN 3-89322-984-1 
(P.R.)

ON KAWARA, WHOLE AND PARTS 1964-1995. Ten- 
toonstellingen van On Kawara hebben onvermijdelijk een 
retrospectief karakter. Zijn werk is immers zelf al retrospectief. 
Doordat een Date Painting altijd de datum toont van de dag 
waarop hij geschilderd is, verschijnt hij onmiddellijk als terug
blik op zichzelf, op zijn eigen geschilderd-zijn. Iets gelijkaardigs 
geldt voor de ansichtkaartjes met de gestempelde mededeling 
I got up (gevolgd door het uur waarop OK opstond), en voor alle 
reeksen van On Kawara die gerelateerd zijn aan zijn levens
loop: Imet, Iwent, lam still alive... Al die werken zijn in zekere 
zin 'auto-retrospectief'.
Deze verdubbeling wordt natuurlijk nog eens verdubbeld, 
wanneer een echte retrospectieve van On Kawara wordt 
georganiseerd, zoals einde 1996 gebeurde door Le Nouveau 
Musée/Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne). De ten
toonstelling was op verschillende andere plaatsen te zien, en 
er kwam ook een boek bij uit, met dezelfde titel als de 
tentoonstelling: On Kawara, Whole and Parts 1964-1995. 
Het boek heeft het retrospectieve karakter van On Kawara’s 
werk consequent toegeëigend. Whole and Parts is namelijk 
als een drievoudige terugblik opgevat: van werken, van 
teksten over On Kawara, en van tentoonstellingen van zijn 
werk. Het eerste deel van het boek ordent On Kawara’s 
werken per werktype, en daarbinnen chronologisch. Van de 
telegrammen met de boodschap T am still alive’ wordt een 
keuze getoond, gespreid over de periode 1970-1995. Uit de 
serie ƒ got up wordt dan weer één coherent ‘tijdsblok’ gelicht. 
De vijftien prentbriefkaartjes zijn verstuurd op vijftien 
achtereenvolgende dagen, tijdens de eerste helft van de maand 
april 1971, en dit vanuit New York. Die eenheid van plaats 
genereert een merkwaardig narratief neveneffect. De prent
briefkaarten hebben immers hetzelfde onderwerp (Manhattan 
uit de lucht, hét gebouw van de Verenigde Naties van buiten 
en van binnen), en de opeenvolging van de beelden suggereert 
een bewegende camera die vanuit de lucht om het eiland heen 
zwenkt. De kaartjes met hun neutrale T got up’-mededeling, 
ontpoppen zich onverhoeds tot een thematisch coherente, 
bijna filmisch gestructureerde sequens.
Het tweede deel-een keuze uit teksten over On Kawara, 
afkomstig uit catalogi, publicaties of tijdschriften - loopt in 
chronologische volgorde van een tekst van Donald Karshan uit 
1970 tot een tekst van S atoshi Y amada uitl995.Het derde deel 
met de tentoonstellingen bestrijkt dezelfde periode, van The

Tot en met zaterdag 13 november tentoonstelling Annette Ong. Nieuwe schilderijen 
op houten panelen.Van de tentoonstelling is een catalogus verkrijgbaar.

19 november t/m 18 december JAN WILLEM MARIS
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GALERIE MEERT RIHOUX
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New York Cultural Centre, 1970, tot het Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, 1995.
Whole and Parts, de titel van het boek, varieert op de begrippen
paren die On Kawara in het verleden als titel voor zijn tentoon
stellingen gebruikte, zoals Continuity/Discontinuity (Moderna 
Museet, Stockholm, 1979) of ErscheinenA^erschwinden 
(Kunstverein, Keulen, 1995). In een kort voorwoord stellen 
Xavier DourouxenFranckGautherotdathetboekeenevenwicht 
beoogt tussen de blik op het geheel en die op het detail. Ze 
verbinden de titel van het boek ook met de ondertitel van een 
vroege date painting (DEC. 31.1966): To make a hole in a day 
as a nap. Cruciaal is uiteraard de woordspeling tussen whole en 
hole. Hoe heler dit oeuvre verschijnt, hoe duidelijker wordt dat 
het ‘whole’ om een ‘hole’ draait, zeg maar de volledigheid om 
ledigheid. Douroux en Gautherot karakteriseren deze ‘heelheid’ 
als een negatieve heelheid, een absorberende totaliteit. Ze ge
bruiken het bekende beeld van het zwarte gat dat het licht opslokt. 
Maar wat in dat zwarte gat wegvloeit, is wellicht vooral de tijd, 
die doorheen de notities en geschilderde data een blinde 
zuigkrachtkrijgt.OnKawararegistreerthetwegspoelenvande 
geschiedenis door het gat van de tijd. Whole and Parts weet die 
'tijdsval' helder op te roepen; het retrospectieve boek is de 
retrospectieve tentoonstelling waardig.
On Kawara, Whole and Parts 1964-1995, voorgesteld door On 
Kawara, in 1996 uitgegeven door Xavier Douroux & Frank 
GautherotbijLespressesduréel,RueQuentin 16in21000 Dijon 
(03.80.30.75.23)ISBN2-84066-024-5.Tot27 november loopt 
in Galerie Micheline Szwajcer de tentoonstelling One Million 
Years met tevens de voorstelling van een editie die de One 
Million Years, Past, for all those who have lived and died en 
Future, for the last one bundelt tot een handig, tweedelig 
bijbeltje in zakformaat. Het adres; Galerie Micheline Szwajcer, 
Verlatstraat 14 in 2000 Antwerpen (03/237.11.27). (D.P)

ROSALIND KRAUSS, BACHELORS. Het nieuwe boek 
van Rosalind Krauss zet aan tot speculaties over de motieven 
van de auteur: Bachelors is dermate curieus dat men contrac
tuele verplichtingen jegens uitgever MIT Press vermoedt. Het 
is zeker geen waardige opvolger van The Optical Unconscious 
en The Picasso Papers. Bachelors is een bundeling van essays 
uit de late jaren ’70 tot de late jaren ’90, waarbij auteur en 
uitgever halfslachtig de uiteenlopende herkomst van deze 
teksten over vrouwelijke kunstenaars verdoezelen. Zo wordt 
de oorspronkelijke publicatie van de afzonderlijke teksten niet 
aangegeven, zoals bij bundelingen gebruikelijk is; er zijn alleen 
aanduidingen als ‘Paris, 1993’. Geheel geslaagd is deze opera
tie niet, aangezien de stukken in veel gevallen herkenbaar 
blijven als gelegenheidsteksten die nu nauwelijks door de 
auteur zijn bewerkt. De discrepantie tussen de zestig pagina’s 
beslaande, met veel Lacan doorspekte tekst over Cindy Sherman 
en bijvoorbeeld een luchtige, amper tien pagina’s tellende tekst 
over Eva Hesse maakt Bachelors tot een bundel die geen boek 
wil worden. De nagenoeg identieke herhalingen in meerdere 
teksten ergeren daarbij, zoals in het geval van passages over 
Michel Carrouges en Deleuze & Guattari.
De kwestie die volgens de flaptekst de centrale vraag van het 
boek is, “What evaluative criteria can be applied to women’s 
art?”, komt alleen in het inleidende essay ter sprake, waarin zij op 
briljante wijze wordt gedemonteerd. Deze inleidende tekst, 
eerder gepubliceerd in De Witte Raaf (maart-april 1998), is 
meteen het hoogtepunt. Aan de hand van uiteenzettingen over de 
surrealistische foto’s van Dora Maar en Claude Cahun en haar 
eigen, meerdere decenniabeslaande kunsthistorische bemoeienis 
met het surrealisme, ondermijnt Krauss feministische opvattin
gen over die stroming en over het vrouwelijke kunstenaarschap. 
Zij gaat in tegen de opvatting dat het surrealistische repertorium 
aan vormen en motieven inherent misogyn en antifeministisch is. 
Aan de hand van het werk van Maar en Cahun wordt haarfijn 
aangetoond hoe typisch surrealistische vormen en procédés ook 
door vrouwen voor eigen doeleinden werden gehanteerd. Krauss 
polemiseert in dit verband tegen Susan Suleimans visie op het 
werk van de herontdekte surrealistische fotografe Claude Cahun. 
De als Lucy Schwob geboren Cahun gebonkte de mogelijkhe
den van de surrealistische fotografie niet om (zoals Suleiman 
stelt) een eigen vrouwelijke identiteit tegen de fetisjistische 
vrouwbeelden van de surrealisten in te brengen, maar om net als 
Marcel Duchamp (alias Rrose Sélavy) iedere stabiele identiteit 
als mannelijk óf vrouwelijk kunstenaar te ondermijnen. Krauss 
argumenteert voor een “fluidity in the field of the Imaginary that 
allows for its positions to be occupied by more than one gender 
at once”. Zij eindigt de inleiding met de woorden dat kunst geen 
‘special pleading’ behoeft.
Men kan Krauss makkelijk voor de voeten werpen dat zij geen 
oog heeft voor de meer riskante onderneming van Claude 
Cahun om als flamboyante lesbienne in de jaren ’ 20 van gender 
te veranderen (door middel van de voornaam Claude en man
nelijke kleding) en haar joodse achtergrond te benadrukken 
(via de naam Cahun), terwijl Duchamps transformatie in Rrose 
Sélavy tot enkele kunstwerken beperkt bleven. Maar Krauss’ 
centrale argument is raak. Zij verzet zich terecht tegen 
essentialistische posities binnen het feminisme die een homo
gene, mannelijke symbolische orde poneren tegenover een 
vrouwelijke essentie als louter negatief van die mannelijke 
orde. De ‘close readings’ die Krauss met hulp van Barthes en 
Lacan loslaat op het werk van onder anderen Louise Bourgeois, 
Cindy Sherman en Sherrie Levine (wier Bachelors zonder

Nieuwe Publicaties

■ The anxiety of interdisciplinarity, vol. 2 in de redes de-, dis-, 
ex-, red. Alex Coles en Alexia Defert, Black Dog Publishing, 
Londen, 1998. ISBN 1-901033-75-9
■ Stéphane Beel, architect, red. Geert Bekaert, Ludion, Gent, 
1999. ISBN 90-5544-242-9
■ The optic of Walter Benjamin, vol. 3 in de reeks de-, dis-, ex-, 
red. Alex Coles, Black Dog Publishing, Londen, 1999. ISBN 
1-901033-41-4
■ 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, 
een reeks beeldbepalende verzamelaars, tent, cat, red. Johan 
ter Molen, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 
1999. ISBN 90-5662-113-0
■ Jean-Marc Bustamante, oeuvres photographiques 1978- 
1999, Centre national de la photographie, Parijs, 1999. 
ISBN 2-86754-121-2
■ Collect/Recollect, een dialoog tussen lokale kunst en een 
internationaal georiënteerd museum, Arno van Roosmalen, 
Domeniek Ruyters, Sandy Nairne e.a.. Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam, 1999. ISBN 90-5662-112-2
■ Wim Delvoye, Pigs, 1999.
■ Carl Einstein, La sculpture nègre, Duits origineel met 
Franse vertaling en voorwoord door Liliane Meffre, 
L’Harmattan, Parijs, 1998. ISBN 2-7384-7156-0
■ FilmografievandeBelgischefilm 1896-1996,red.Marianne 
Thys, Koninklijk Filmarchief, Ludion/Flammarion, Brussel/ 
Gent/Parijs, 1999. ISBN 90-5544-234-8
• Fotografie indialoog, red. Willem Elias en Johan Swinnen, 
Groeninghe Uitgeverij, Kortrijk, 1999. ISBN 90-71868-20-6 
■ From #1, Witte de With, Rotterdam, 1999. ISBN 90- 
73362-44-x
■ Jochen Gerz, Respublica, dasöffentliche Werk1968-1999, 
Hatje-Cantz Verlag, Ostfildern, 1999. ISBN 3-7757-0883-9
■ Marie-Jo Lafontaine, Liquid crystals, Hatje-Cantz Verlag, 
Ostfildern, 1999. ISBN 3-7757-9007-1
■ Eugeen Liebaut, de ondraaglijke lichtheid van de ruimte, 
red. Francis Strauven, Ludion, Gent, 1999. ISBN 90-5544- 
273-9 

meer uitleg de titel van het boek heeft opgeleverd) kan niemand 
van dergelijk simplisme beschuldigen. Isabelle Graw verwijt 
Krauss in haar recensie in Texte zurKunst dat zij met dergelijke 
teksten een structuralistische variant van het formalisme be
drijft en daardoor te weinig oog heeft voor de context van 
kunstwerken en de samenhangende politieke kwesties. Hele
maal onterecht is deze kritiek niet. Krauss’ laatste boek, The 
Picasso Papers, is juist getekend door vergrote aandacht voor 
de context; zij wekt geen moment de indruk dat haar briljante 
structuralistische analyses van Picasso’s papiers collés moge
lijk zouden zijn zonder inzicht in de historische context waarin 
zij zich inschrijven. In de teksten van Bachelors is daarentegen 
wel vaak sprake van een concentratie op de werken die een 
ironische gelijkenis met teksten van bijvoorbeeld Michael 
Fried heeft, zelfs al heeft Krauss andersoortige intenties.
De meest uitgewerkte tekst in Bachelors (zij het niet de 
makkelijkst leesbare) is die over Cindy Sherman, geschreven 
voor een monografie van uitgeverij Rizzoli. Krauss gaat in deze 
tekst onder andere in discussie met Laura Mulvey, die zij 
beschuldigt van feministisch essentialisme als zij de lage, 
vormeloze smerigheid in sommige van Shermans werken 
uitroept tot essentie van vrouwelijkheid. Volgens Mulvey 
doorbreken deze de patriarchale orde van Shermans geïmi
teerde mediabeelden van voorheen. Krauss brengt hier tegenin: 
“This is a field without truth, one that resists being organized in 
order to produce /the wound/ as its signified.” In Krauss’ ogen 
is Mulvey, net als Suleiman, een feministe die kunstwerken 
ondergeschikt maakt aan bepaalde concepten die het werk 
plaatsen aan de ‘goede’ kant van een veld van schijnbaar 
eenduidige tegenstellingen, net als de modernistische kunst
beschouwing van Greenberg en Fried dat deed. In de plaats van 
de nadruk op 'opticality', op verticaliteit en op de heldere vorm 
komt de volgens Krauss even verwerpelijke constructie van een 
essentiële vrouwelijkheid, die door Mulvey wordt gekoppeld 
aan het tegengestelde van het modernistische ideaal (het lage, 
vormeloze), maar daarmee binnen hetzelfde substeem blijft.
Net als in The optical Unconscious en de tentoonstelling 
L’Informe staat Bachelors in het teken van Krauss’ bataillaanse 
strijd tegen constructies die de kunst in dienst stellen van een 
bepaald als ideaal geponeerd begrip en het tegenovergestelde 
begrip ‘vernederen’. Aandacht voor kwesties zoals de positie 
van vrouwen in de kunstwereld of ‘the evaluative criteria’ die 
op kunst van vrouwen van toepassing zouden kunnen zijn, 
hoeft in dat kader niet te worden verwacht. Het zou Krauss maar 
afleiden van haar missie.
Rosalind E. Krauss, Bachelors is in 1999 uitgegeven door MIT 
Press, Chenies Street 11,WC1E 7ETLondon(0171/306.06.03). 
ISBN 0-262-11239-6 (S.L.)

RAPHAËL DE SELYS LONGCHAMPS. De publicatie 
Raphaël de Selys Longchamps is een album met vooral familie
foto’ s van deze 19de-eeuwse amateurfotograaf en een bijbeho
rende monografie.

■ Tracey Moffatt, Laudanum, Hatje-Cantz Verlag, Ostfildern, 
1999. ISBN 3-7757-0874-x
■ Nadar ( Gaspard-Félix Toumachon, dit). Correspondance, 
1820-1851, vol. 1, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 
1999. ISBN 2-905985-38-00
■ Francis M. Naumann, Marcel Duchamp, of de kunst om 
(niet) in herhalingen te vervallen, Mercatorfonds/Ludion, Gent, 
1999. ISBN 90-6153-439-9
■ Bamett Newman, Bilder, Skulpturen, Graphik, red. Armin 
Zweite, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 1999. ISBN 3-7757- 
0680-1
■ Jean-Marc Poinsot, Quand l’oeuvre a lieu. L’art exposé et 
ses récits autorisés, Institut d’art contemporain, Villeurbanne, 
1999. ISBN 2-9400159-15-7
■ Recent verworven, visies en aankopen van 19 musea voor 
moderne kunst, met een voorwoord van Jan van Adrichem, 
Mondriaan Stichting, Amsterdam, 1999. ISBN 90-804346-3-9 
■ Rereading Post-Partum document by Mary Kelly, bijdra
gen van Sabine Breitwieser, Isabelle Graw en Griselda Pollock, 
Generali Foundation, Wenen, 1999. ISBN 3-901107-25-8 
■ Edward Ruscha, Editions 1959-1999 Catalogue raisonné, 
Walker Art Center, Minneapolis, 1999. ISBN 0-935640-60-6 
■ Sammlung-Archiv-Kommunikation, bijdragen van Sabine 
Breitwieser, Benjamin H.D. Buchloh, Chris Dercon, Dietrich 
Kamer en Theodora Vischer, Generali Foundation, Wenen, 
1999. ISBN 3-901107-24-x
• Kiki Smith, All creatures great and small, red. Cari Haenlein, 
Scalo Verlag, Zürich, 1999. ISBN 3-908247-04-7
■ Piotr Uklanski, The Nazis, Scalo Verlag, Zürich, 1999. 
ISBN 3-905509-22-9
■ Daan van Golden, Youth is an art, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam, 1999. ISBN 90-6918-187-8
■ Jan Vercruysse, Bem 1989, Ludion, Gent, 1999. ISBN 90- 
5544-268-2

De Selys Longchamps is actief in het laatste kwart van de 
vorige eeuw, een periode waarin onder andere de luchtfotografie, 
het kunstlicht, de bewegingsanalyses geïntroduceerd worden, 
waarin men ook het alledaagse wil gaan fotograferen, het 
gewone leven. Rond 1890 wordt een handzamer, droog foto- 
procédé op de markt gebracht, wat de opkomst van het ‘snap
shot’ en de ‘candid camera’ mogelijk maakt. De Selys 
Longchamps laat er zich nauwelijks door verleiden, hoewel hij 
de nieuwe technieken uitprobeert, maar maakt rustige foto’s, 
die exploreren noch onderzoeken. Zijn fototechnische experi
menten zijn zelden gericht op een spectaculaire vernieuwing 
van de representatie. Het zou ook tegengesteld zijn aan het doel 
van deze foto’s, die eerder vaststaande feiten, vooral sociale, 
willen bevestigen en behoeden: familiestructuur, bedienden en 
werklui incluis, monumenten en de natuur van de omgeving. 
Juist dat maakte de tentoonstelling afgelopen zomer in Charleroi 
verfrissend: ze toonde foto’ s die niet hardnekkig proberen iets 
te bewijzen, zonder overtuigingsdrang, die lang voordien hun 
plaats al gevonden hebben - het familiealbum - en niet 
veruitwendigen, maar rusten in zichzelf. De monografie, van 

de hand van Christine De Naeyer, legt de klemtoon op de 
biografische elementen, op de voorkeur voor genrestukken, op 
beslagenheid, artisticiteit en perfectionisme van de fotograaf. 
Daar is niets mis mee - en er valt nauwelijks iets tegen in te 
brengen - maar door het kunsthistorische genre van de mono
grafie naar gewoonte te beoefenen, riskeert men misschien wel 
net dat te missen wat amateurfoto' s interessant maakt. En is dat 
precies waar ze zich net niet om bekommeren, waar ze, in 
vergelijking met de professionele foto’s, ‘mislukt’ ofgerateerd 
zijn?
Dat de Selys Longchamps nog niet de 20ste-eeuwse amateur is, 
eerder de gentleman-fotograaf, die een hoge kwaliteit van 
fotografie nastreefde en ook verkreeg, maakt die vraag niet 
minder interessant. Het album toont het verhaal van een 
familie, verteld door een familielid, aan voornamelijk de 
familie. Dat houdt een andere 'narratologie' of esthetiek (of 
afwezigheid daarvan) in dan die van een kunstwerk dat erop 
gericht is autonoom de buitenwereld te trotseren. Eén die men 
met een op de traditionele kunstgeschiedenis geënte monogra
fie moeilijk recht kan doen.
Raphaël de Selys Longchamps, un photographe amateur au 
XlXème siècle in 1999 uitgegeven door het Musée de la 
Photographie, Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi/Mont- 
sur-Marchienne (071/43.58.10). ISBN 2-87183-036-3 (P.R.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Dieter DeClercq, Steven Jacobs, 
Ilse Kuijken, Sven Lütticken, Dirk Pültau, Peter Rotsaert
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Tentoonstellingsagenda
—J «.3

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 nat» 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 31 38 452 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 kunstenaars)en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Oud Schepenhuis, Belfort
Grote Markt - 9300 Aalst - di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
"Chaos en naïviteit” - Sarah Boel, Brass Martin, Frank van Heesvelde - schilderijen, 
fotografie [10 tot 12/12]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst ©053/41.37.89- do-w 14-18u zo 10u30-13u30
Bruno Decré, Herman Baeten - schilderijen, lino’s [tot 14/11]

Antwerpen

■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen ©03/231.90.56 - wo-w 14-18u
“z.t (de auditie)” - Guy Van Bossche - schilderijen [tot 18/12]
■ Gallery Ronny Van de Velde
Uzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen ©03/216.30.47- di-zo 10-18u
“Antwerpen, de eerste foto’s, 1860-1880, collectie Prof. Couvreur” [tot 17/12]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 003/231.87.51- zo-di 14-18u do 14-20u
Alvar Gullichsen - schilderijen, sculpturen [tot 22/11 ]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zo 10-17u
“Hek zijn waerom" [tot 16/1]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 003/23859.60 - di-zo 10-17u
“Muka Youth Prints” [27/11 tot 5/12]
“MD” - Mariene Dumas - schilderijen, tekeningen [tot 16/1]
Philippe Vandenberg [10/12 tot 6/2]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen 0096/20.6823 - do-zo 14-18u
Vera Snykers - schilderijen [tot 28/11]
Mark Claerbout - schilderijen [17/12 tot 9/1]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30 
Hélène Jacubowitz, Henri Heerbrant [tot 5/12]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-zo 13-17u
Sean Dower [25/11 tot 18/12]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Vériatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
“One Million Years” - On Kawara [tot 27/11]
■ Van Laere Contemporary Art
Vériatstraat23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17- di-zo 14-18u
“644 comun" - Juan Uslé, Victoria Civera [tot 27/11]
“Drawings in the 21st century” [2/12 tot 22/1]
■ Stella ILohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
“Art Cologne” - kunstbeurs [7 tot 14/11]
Claire Todd [tot 27/11]
Bjame Melgaard [2/12 tot 22/1]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - za-zo 14-18u
Ulrich Meister [tot 27/11]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/242.93.00 - di-zo 10-17u
“Made in Hungary, zij die zijn weggegaan, zij die zijn gebleven” [tot 9/1] 
“Fotografie in dialoog; fotografie in België en filosofie van de fotografie” [tot 16/1] 
“Entre-deux, een confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke foto- 
grafieinBelgiëenNederland”-GermaineVanParys,EmmyAndriesse,EvaBesnyö, 
Julia Pirotte, Valérie Mannaerts, Sophie Whettnall,... [tot 16/1]
■ HAL Antwerpen
Bleekhp/straat 22 - 2018Antwerpen 003/232.73.95 - vr-za 14-18u
"Ithereal" - Tere Recarens [tot 4/12]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 003/244.19.20 - di-zo 14-18u ,
“Stéphane Beel, recent werk D” [tot 1/12]
■ Studio Propaganda
Helenalei 26,10de vend. - 2018 Antwerpen 003/230.20.27- za-zo 14-18u
‘Performance weekends” [tot 12/12]

■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - rriâ-vr 11-13u 14-18u
Georgette Dick - schilderijen, pastels [tot 26/11]
Dany Persoons - schillderijen, pastels [3 tot 21/12]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018Antwerpen 003/216.30.28 - wo-za 14-18u
Sylvie Janssens de Bisthoven [ 18/11 tot 21/1 ]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 ■ ma-vr 10-16u
Erik Spiekermann [tot 26/11]
Ed Fella [3 tot 23/12]
■ M iddel heim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10-20u
Jef Geys [tot 14/11]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem 003/286.88.20 - di-zo 10-17u
“Berchem speelt thuis” [tot 20/11]
“Tremendum et fascinosum, representaties van extreem rechts 1980-2000” [2/12 
tot 1/2]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2 E - 2820Bonheiden 0015/52.00.12 - vr-zo 14-18u 
“Overzichtstentoonstelling 20 kunstenaars” [tot -/12]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30
“Why don’t you build your own house according to your own dreams, desires, and
your body-movement ability?” - Uri Tzaig [tot 13/11]
Sharon Lockhart [18/11 tot 22/1 ]
■ Beursschouwburg
A Ortsstraat 22 -1000 Brussel 002/513.82.90 - do-za 12-22u zo 12-18u
“Argos information days” - audio-visuele media [21 tot 24/11]
•

Hôtel Empain - Rooseveltlaan 67 -1050Brussel 002/216.39.00 - wo-za 14-18u
Franz West, Mike Kelley [9/12 tot 15/1]
■ Etablissement d’en face
Artesiëstraat52 -1000Brussel 002/512.85.42 - do-za 14-19u
Koenraad Dedobbeleer [9/10 tot 4/12]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/503.17.65 -wo-za 14-18u
Fabrizio Plessi [ 18/11 tot 18/2]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 002/646.31.53 -wo-za 13-19u
Alice Stepanek & Steven Maslin - schilderijen [29/10 tot 18/12 en 7 tot 22/1 ]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt-1000Brussel 002/279.64.34-di-zo ll-I8u
Marta Poliakova [tot 23/11]
“RetrospectieveFerdinandSchirren(1872-1944)”-schilderijen,tekeningen[3/12tot 
30/1]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 002/741.72.11 - di-zo 10-17u
“Indian Summer, de eerste naties van Noord-Amerika” [tot 26/3]
■ Bullet
Kogelstraat 7 B-1000Brussel 0075/38.41.36- do-za 14-19u
Tina Gillen [tot 21/11]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10-18u
“La tache aveugle” - James Coleman [tot 14/11]
“PrijsJongeBelgische Schilderkunst 1999”-AnneDaems,GauthierHubert, Barbara
Visser, Sophie Whettnall [24/11 tot 2/1]
"Hungaria regia (1000-1800), schittering en strijd” [tot 9/1]
•Roomade

Koopliedenstraat 60-62 -1000 Brussel 002/223.26.73 - wo-za 10-18u
“Spreken is waarnemen, is voorstellen, is leren: Ordinary language van Franz West
en Künstlerportrait van Peter Kogler” - video [tot 28/11]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10-12u 13-17u
“James Ensor (1860-1949)” - retrospectieve [tot 13/2]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Peter Joseph - schilderijen [tot 4/12]
Sylvie Eyberg [-/12 tot -Z2]
■ Argos
Werfstmat 13-1000Brussel 002/229.00.03 - di-vr ll-18u za 14-18u
“Danny Matthys, selected video works 1972-1984” [tot 20/11]
“Home made chocolate” - Jayce Salloum [3/12 tot 15/1]
■ Galerie Drantmann
Werfitraat 13 -1000 Brussel 002/223.57.07- do-za 14-18u
Beat Streuli - fotografie [tot 18/12]
■ Abel Joseph Gallery
MaarschalkFochlaan 89 -1030Brussel 002/245.67.73 - di-za ll-19u
Hervé Crespel - schilderijen [tot 18/12]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040 Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u
‘Facettes de la collection du Frac de Basse-Normandie à Caen” [tot 11/12]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
"Ensor/Enzo" - James Ensor, Enzo Cucchi [21/11 tot -/2]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstnaat71 -1050Brussel002/511.90.84-di-vr 13-18u30za-zo 10-17u
“Schilders van de ziel, het symbolisme in Frankrijk” [tot 31/12]
■ Chapitre XII
Klauwaertslaan 12 -1050Brussel 002/640.51.09 - di-za 14-18u
"Fifty-fictif' - Jean Le Gac [tot -/I ]

■ Gemeenschapscentrum Elzenhof
Kroonlaan 12-14 -1050Brussel 002/648.20.30
Lydie Vervecken [14/10 tot 21/11]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050 Brussel 002/538.08.18 - di-za 14-19u
“Art Köln 1999” [7 tot 14/11]
Yan Pei Ming [tot 27/11]
“The bodyless dragon” - Lucas Jodogne - fotografie/project-room - Bernard Voita 
[2/12 tot 29/1]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 002/646.63.30- di-za 12-18u
“Paris Photo 1999” - kunstbeurs [18 tot 21/11]
“Details of love” - Adam Fuss [tot 8/1]
■ Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat32 -1060Brussel 002/537.22.02 - wo-za 13-19u
"Sheroes, obsession by 17 female artists” - Abby Gennet, Françoise Schein, Liliane
Vertessen, Sterck & Rozo, Lisa Roet... [tot 18/12]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 002/534.66.11 - do-za 10-18u30
“The lady ofheaven and Russian saints”-TimurNovikov-textiel/”Music and dance 
in the Arab world, 19th century photography and engravings” [tot 15/1]
■ Maison du Livre
Romestraat 28 - 1060 Brussel - ma+wo 14-18u vr 15-19u za 10-13u

“Le gardien des livres, Jorge Luis Borges (1899-1986)” [tôt 30/11]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 002/538.42.20 - di-zo 13-18u
“Photographie finlandaise, identité fictive” - Elina Brotherus, Veli Granö, Heli 
Hiltunen, Jan Kaila, Heli Rekula [tôt 21/11]
B Atelier 340
Rivierendreef340 -1090Brussel 002/424.24.12 - di-zo 14-19u
Georg Hüter - sculpturen [tot 19/12]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 002/226.12.11 - di-zo ll-18u vr ll-21u 
“Europalia 1999, Hongrie, le prix de la liberté” [tôt 28/11] 
“Art brut, de la clandestinité à la consécration” [tôt 19/12]

Charleroi

B Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 0071/30.15.97 - di-zo 10-18u
Balthasar Burkhard - fotografie [tot 28/11]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charieroi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10 - 
di-zo 10-18u
“Le retour imaginaire” - Jorma Puranen/Filip Tas/”Simenon photographe” [tôt 21/11]

Deinze

■ Garage
Kalkhofstraat26- 9800 Deinze 009/381.96.45 -vr 18-19u za 10-12u I3-15u 
“Afgestudeerden schilderkunst Karel de Grote Hogeschool Antwerpen” [26/11 tot 
18/12]
■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 009/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zo 10- 
12ul4-17u
“Modest Huys (1874-1932)” - schilderijen, tekeningen [tot 5/12]

Deurle 

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - di-za 13-17u zo ll-17u
Panamarenko [tot 12/12]

Eeklo 

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900Eeklo 009/378.35.89 - vr-zo 14-19u 
“Wintersalon, grafiek, bibliofilie, kunstboeken” [10/12 tot 16/1 ]

■ Aria
Bekeputstraat 9 - 8480Eemegem-0051/58.31.54 - vr 15-18u za-zo I4-19u
Pol Bonduelle, Didier François - tekeningen, schilderijen, beelden, installatie [14/11 
tot 19/12]

Eupen

■ Internationalen Kunstzentrums Ostbelgien
In den Loten 3 -4700Eupen 0087/56.01.10 - do-zo 14-18u
“Splitter einer Sammlung, abstrakte Kunst 1950-1999 aus der Sammlung 
Merten, Mönchengladbach" - Arman, Adolf Luther, Lucio Fontana,... [tot 
21/11]

■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440Geel 0014/58.27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u
“Thuis” - Fik Van Gestel - schilderijen, tekeningen [tot 21/11]
■ Cultureel Centrum de Werft
Weift 32 -2440Geel0014/57.08.66- ma 13u30-16u30di 9-12u3013u30-18u wo- 
vr9-12u3013u30-16u30 za 10u30-12u
“Identi(3)” - Filip Naudts, Tanja Vrancken, Guy Voet [tot 7/12]

BEAT STREULI 
new works 
4 november t/m 18 december

MARIA CAPELO 
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Gent Oostende Hagen

■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestmat2-9000Gent ©09/223.81.02- wo-do 14-19uvr 14-17ut/i 10-13u
Dirk Zoete - mixed media [25/11 tot 18/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <009/222.17.03 - di-w 9u30-17u
“Mise-en-scène, Keizer Karei en de verbeelding van de 19de eeuw” [1/12 tot 19/3]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <D09/221.17.03 - di-zo 10-18u
"De opening” [tot 5/12]
■ Vereniging van het SMAK -
Citadelpark 1 - 9000 Gent <D09/222.3896 - di-w 10-18u
Tom Claassen - sculpturen [tot 5/12]
■ Lineart ’;
Flanders Expo ■ 9000 Gent <ë09/22240.22 - vr-di ll-19u vr+ma tot 22u
“Lineart 1999” - kunstbeurs [3 tot 7/12]
■ Ruimte voor Aanvallen van het Uiterste
Haringsteeg 5 - 9000 Gent ^09/233.43.09
“Operatie Eenoog” - experimentele cinema, installaties, video [tot 4/12]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000Gent ©09/267.99.99 - di-zo 9u30-l7u
“Pierre Adrein Dalpayrat, art nouveau keramist” [tot 31/12]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <ê)09/225.42.90 - di-vr I2u30-18u zo 14-17u
“Gerrit Rietveld (1888-1964), stoelontwerpen” [23/11 tot 18/12]
■ Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur
St.-Pietersplein 9 - 9000 Gent </)09/222.07.62 - di-zo 10-17u
"Carolus” [tot 30/1]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040Sint-Amandsberg <009/225.49.18-vr 14-19u za-zo ll-19u 
“A small box of air trapped and drawn” - Ria Pacquée & Andrew Webb [tot 28/11] 
“Empty eyes” - Lieve Van Stappen [3/12tot 9/1]

Hasselt

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasseti <0011/22.99.31 - di-zo 10-17u
Camiel Van Breedam [tot 30/12]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zurvebnarkt33 - 3500Hasselt <0011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 14-17u 
Tony Oursler [tot 3/12]
“Beeld in beweging, collectie Robert Vrielynck van filmprojectors” [tot 21/1]
•CIAP
Zuivelmarki44 - 3500Hasselt <0011/22.53.21 - di-vr 12-18u zo 14-17u
Bram Bogart, Hugo Duchateau [tot 27/11]
“Kunst van NU voor NU” [3/12 tot 8/1]

Kortrijk

■ BBL
GnrteMorkt50-8500Kortrijk<0056/23.24.42-ma-vr8u45-12u3014-16u30za9-12u
“Facetten van de BBL-collectie" [tot 29/1]
•Harmagedon

Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk <0056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
André Sprumont, Odile Kinart, de Saedeleer [tot 20/12]

Leopoldsburg

■ Cultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <0011/34.65.48 - zo-vr 14-17u 
"Vlagspraak, een beeld van Gezelle" [tot 25/11 ]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000Leuven <0016/23.84.27 - ma-vr J0-16u30za-zo 13-18u 
“De schatkamer van Alamire, muziek en miniaturen uit Keizer Kareis tijd 1500- 
1535” [tot 5/12]
■ EVE-N & YET Gallery
Vaartstraat 30 - 3000Leuven <0016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
"In.motion, part F - Peter Rogiers [tot 23/12]

Liège

■ Salle St.Georges Musée de l'Art Wallon
Féronstrée 86 - 4000Liège <004/366.56.04 - di-za 13-18u
“Quand soufflent les vents du Sud, aujourd’hui artistes de Wallonie” [5/12 tôt 30/1 ]

Lint

■ Ontmoetingscentrum De Witte Merel
Uersesteenweg 25 - 2547Lint <003/455.12.13 - ma-vr 9-17u za-zo 15-18u
“Het gelaat van de twintigste eeuw” - Octave Landuyt, Oldrich Kulhanek [20/11 tot 
12/12]

Lokeren

■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren <009/340.5039 - zo 10-12u 14-17u
"Tussen traditie en vernieuwing, interbellumarchitectuur in Lokeren” [tot 21/11]
■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren <009/348.28.05 - ma-vr 10-12u 14-17u
“Kind van de rekening” - Karl Deckers - fotografie [tot 9/12]
“Arabia felix” - Michel Stevens - fotografie [11/12 tot 6/1]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve <0010/47.48.41 ■ ma-vr 10-18u za 
14-18u
"Arbre(sy" - Patrick Corillon, Gérard Dederen, Daniel Dutrieux, ... [tot 28/11] 
“Arpad Szenes (1897-1985)” - schilderijen, tekeningen [tot 13/12]

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
“RetrospectieveFritsVandenBerghe(1883-1939)”/”Assoóaties,CamielVan Breedam
en Afrikaanse kunst uit het Koninklijk Museum voor Midden Afrika” [tot 13/2]
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400Oostende <0059/51.94.44 - za-zo 14-18u
“De vlek en andere verhalen” - Mark Cloet [14/11 tot 19/12]
■ het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind • 8400 Oostende <0059/70.51.51 - vr-zp 15-18u
Patrick Merckaert [tot 21/11]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - ma wo-zp 10-12u 14-17u
“Ensor in confrontatie” - grafiek [tot 13/2}

Otegem

■ Deweer A rt Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zp 14-18u 
“Art Cologne 1999” - kunstbeurs [7 tot 14/11]
Stephan Balkenhol - sculpturen/’ "Pinata" - Aernout Mik [tot 19/12]

Quaregnon

■ Maison Culturelle
Rue Jules Destrée 355 - 7390 Quaregnon <0065/78.19.50
Marina Gavazzi - schilderijen [tot 5/12]

Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot <0080/86.42.94 -vr-zp 14-19u
Yves Zurstrassen - schilderijen [tot 14/11]
James Brown [4/12 tot 6/2]

Strombeek-Bever 

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/263.03.43 - dagelijks 10-22u30
Gorik Lindemans [19/11 tot 19/12]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 -3080 Tervuren <002/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zp 10-18u 
“Magisch Marokko, landelijke culturen in Marokko, de Berbers" [tot 5/12]

Duitsland

Berlin

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117Berlin <0030/281.73.25
Carsten Höller/”Beschléunigte Fotografie” [tot 29/2]
■ Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse50:51 -10557Berlin <0030/39.78.34.11 -di-wo+vr 10-18udol0- 
20u za-zp ll-20u
“The 20th Century, a century of art in Germany” [tot 9/1]
■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhqferstrafie 13 -10785 Berlin <0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Punkt, Linie, Flache, Druckgraphik am Bauhaus” [tot 27/2]
■ DAAD Galerie
Kutjiirstenstrasse 58 -13467Berlin <0030/261.36.40 - dagelijks 12u30-l 9u
Carolus Enckell [tot 18/11]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer Strajle 50 -10785Berlin <O030/226.26.56 - di-vr 10-20u za-ZP H-20u 
“The 20th century, a century of art in German/’ [tot 9/1] 
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10-10557Berlin-Tiergarten <0030/39.07.60-ma 13-19udi-zp 10-19u
Dieter Appelt [tot 9/1 ]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn <00228/91.71.200-di-wo 10-21udo-zp 10-19u
"Zeitwenden, Rückblick und Ausblick" [4/12 tot 4/6]

Duisburg

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhebn-Strasse 40 - 47049 Duisburg <00203/283.26.30 - di-za H-17u 
zp 10-18u
“Kulturraume, Skulptur seit 1970” [tot 30/1]

Dusseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf <00211/83.810 - di-zp 10-18u vr 10-20u
Francesco Clemente - werken op papier [tot 9/1]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128 Essen <00201/88.45.314 - di-zp 10-18udo 10-21u 
"Avantgarde als Abenteuer, Leben und Werk der Fotografin Germaine Krul ( 1 897- 
1985)” [tot 5/12]
“Der Fotograf Otto Steinert (1915-1978)”/”Stemer-Schiilei” [tot 2/1 ]
“o,o Total” - Antje Dom - fotografie [19/12 tot 30/1]
Sarah Jones - fotografie [19/12 tot 27/2]

■ Karl Ernst Osthaus-Museum der Stad t Hagen
Hochstn^e 73 - 58095Hagen <002331/207.31.38 - di-zp ll-18u
“Die Faibe hat mich, ein gemeinsames Ausstellungsvorhaben zur zeitgenössischen
Malerei” [26/11 tot 26/3]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover <00511/32.45.94 - di-zp ll-17u wo 11-2 lu
Eija-LiisaAhtila - video-installatie [20/11 tot 31/12]

Heidelberg

■ Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg <006221/18.40.86
Uschi Leonhardt [21/11 tot 31/12]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftiing
Tîergartenstrasse 41 - 47533 Kleve <002821/75.010 - di-zp 10-18u
“Zo wijd de wereld strekt” - Fransje Killaars, Roy Villevoye, Fiona Tan [tot 28/11]

Köln

■ Museum Ludwig
Bischqfsgartenstra/le 1 -50667Köln <00221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Art worlds in dialogue, from Gauguin to a global presence” [tot 19/3]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln <00221/21.70.21 - di-zp ll-17u
“Obsession” - Eugene von Bruenchenheim, Morton Bartlett,... [tot 23/12]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hqf l - 50676 Köln <00221/221.23.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“O.M. Ungers, Zeitraume, Architektur, Kontexf ’ [tot 13/2]
■ Köln Messe
Messeplatz 1 - 50679Köln <00221/82.10
“Art Cologne 1999” - kunstbeurs [7 tot 14/11]

Mönchengladbach 

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 - 41061 Mönchengladbach <002161/25.26.31 - di-zp I0-18u
Suchan Kinoshita/Jorge Pardo [tot 9/1]

Munchen

•AltePinakothek
Barer Strasse 27- 80799München <0089/23.80.52.16- di-zp 10-17u do 10-20u
“Jacopo Tintoretto, der Gonzaga-Zyklus" [17/12 tot 26/3]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799München <0089/23.80.50 - di 10-20u wo-zp 10-17u
“Zen ’49, Fragmente der Erinnerung" [tot 16/1]
“Auguste Rodin und die Freifrau von Nostitz" [26/11 tot 13/2]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München <0089/22.11.52 • di-zp ll-18u
“Some negotiations” - Pierre Huyghe - video- en diaprojecties [tot 21/11]
■ Siemens Kultur Programm
Wittelsbacherplatz 2 - 80333 München <0089/636.336.10
‘Transitional spaces” - George Legrady [tot 28/11]
■ Schack-Galerie
Prinzregentenstrasse 9 - 80538München <0089/238.05-224 •
Böcklin - tekeningen [tot 23/1]
“Frühe Fotografien Griechenlands aus der Sammlung Siegert” [tot 20/2]
■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinz/egentenstra/le 1 - 80538München <0089/29.27.10 - di-zp 10-17udo 10-20u
Rachel Whiteread [711 tot 712]
Erika Giovanna Klien [tot 9/1]
“Paul Klee in der Pinakothek der Moderne” [tot 9/1]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte 
Domplalz 10-48143Münster <00251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
Gordon Matta-Clark - tekeningen, installatie, video en film [tot 2/1 ] 
“Ernst Hermanns, Zeichnungen 1956-1959” [3/12 tot 30/1] 
“Christian Rohlfs, das Licht in den Dingen” [28/11 tot 13/2}

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
LorenzerStm/ie 32 - 90402 Nürnberg <00911/231.24.03 - di-zp 10-17uwo 10-20u 
"Vergiss den Ball und spiel’ weiter, das Bild des Kindes in der zeitgenössischen Kunsf’ 
- Martin Honert, Bethan Huws, Mike Kelley, Rachel Khedoori, ... [tot 9/1]

Stuttgart

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad Adenauerstrafie 30-32 - 70173 Stuttgart <00711/212.40.50 - di-zo 10-20u
Camille Pissarro [11/12 tot 1/5]
■ WürttembergLscher Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz. - 70173 Stuttgart <00711/22.33.70 - di-zp ll-18u
wo Il-20u _
“Colour me blind! Malerei in Zeiten von Computergame und Comic” [13/11 tot 16/1]
‘Third party” - Sam Taylor-Wood [tot 16/1]
Sam Taylor-Wood/”Colour me blind! Internationale Malerei der 90er Jahre” [tot 16/1 ]
■ Galerie der Stadt Stuttgart
Schlossplatz 2 - 70001 Stuttgart <00711/216.21.88
Tony Cragg [tot 1/1]

Mechelen Esslingen Ulm
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■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbrvedersgang5- 2800Mechelen <0015/29.40.00-di-zo 10-18u
Daniel Clowes, Chris Ware - strips [tot 28/11]
“Hedendaagse Joodse kunst in België na 1950” [tot 28/11]
"Archieftentoonstelling 1477-1515” [10/12 tot 16/1]
Jan De Winter [4/12 tot 16/1 ]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen <0015/13.63.36 - vr-zp 14-18u
“Das Triptychon" - Onno S. & Allait L. [tot 12/12]

Morlanwelz

■Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-zo 10-18u 
“En mémoire d'une passion. Fonds Charles et Colette Bertin” - boekbanden [tot 31/12] 
“Belgique-Chine 1910. les collections chinoises de Raoul Warœqué et sa mission 
spéciale ai chine” [26/11 tôt 12/3]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76- 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57- vr-zp 14-18u 
“Lineart” - kunstbeurs [712]

3 2 Philippe Jonneskindt, Chantal Grard-schilderijen, sculpturen [tot 26/12]

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen25 - 73728 Esslingen <00711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zp ll-18u
Inge Gutbrod [tot 21/11]
Elke Krystufek [5/12 tot 71]

“Zero aus Deutschland, 1957 bis 1966, und Heute" [3/12 tot 6/2]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle
Am Ramerberg - 60311 Frankfurt <0069/29.98.82.20 - wo-zp H-22u di+zp ll-19u 
“Ein Ungar in Paris, JozsefRippl-Ronai (1861-1927)” [tot 21/11]
“From Raphaël to Tiepolo, Italian masterpieces from the Esterhazy Collection' ’ [tot 2/1 ]
• Frankfurter Kunstverein
Markt44- 60311 Frankfurt <0069/28.53.30-di do-vr 12-19u wo 12-20uzall-19u 
zo ll-18u
"David” - Liam Gillick [tot 21/11}
Monika Oechsler [tot 11/12]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Franlfurt-am-Main <0069/212.304.47 - di-zp 10-17u wo 
10-20u
"Change of Scene XVT’ - Andreas Slominski, Beat Streuli, Jeff Wall,... [tot 9/1]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43 - 60596 Frankfurt-am-Main <0069/21.23.84.71 - di-zo 10-I7u 
wo 10-20u
“Neue Sammlung, Schenkungenund Akquisitionen 1995-1999” [tot 10/12]

■ Ulmer Museum
Marklplatz 9 - 89073 Ulm <00731/161.43.00 - di-zp ll-17u do ll-20u
“Hommage an Kurt Fried [14/11 tot 16/1]
“Friedrich Vordemberge-Gildewart, Künstler, Lehrer, Typograph” [5/12 tot 30/1 ]
"Historischer Kaufladen” [28/11 tot 27/2}
■ StadthausUlm
Miinsterplatz50 - 89073 Ulm <00731/161.77.40- ma-vr 9-18u zp-zp H-18u
"Souvenir Utopie, architecture dans l’art français contemporain” [tot 28/11]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg <005361/266.90 - wo-zp ll-18u di+zo ll-20u 
“The purge, schilderijen 1991-1998” - Luc Tuymans/’La photographie brésilienne 
1946-1998, Labirinto e identidades" [tot 30/1 ]

Frankrijk

Beaumont du Lac 

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Lie de Vassivière - 87120 Beaumont du Lac <005.55.69.27.27 -dagelijks 11 -19u 
“Nils-Udo, De l’art avec la nature, 1972-1999" [tot 9/1]



Charleville-Mézières

■ Musée Arthur Rimbaud
Quai Rimbaud - 08000 Charleville-Médères (D03.24.32.44.65- di-zo 10-12u 14-18u
“La chasse spirituelle” - Richard Bouwman - schilderijen, tekeningen [tot 5/12]

Dijon

■ Le Consortium, centre d’art contemporain
Rue de Lonnie 37-21000Dijon ©03.80.68.45.55 - di-w 14-18u
“Funky minimal" - Gerwald Rockenschaub/’Koliaps” - Claude Lévêque [tót 24/12]

Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240Dunkerque <503.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
“Une histoire parmi d’autres, collection Michel Poitevin" [tot 27/11 en 11/1229/1]

Grenoble 

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berrial 155 - 38000 Grenoble <1)04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Mike Kelley/”Vega” - Jim Isermann [tot 16/1]

Lyon 

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon ©04.78.28.07.66 - wo-ma 10u30-18u 
“François Vernay (1821-1896)” [tot 19/12]

Nantes

■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7- 44100Nantes ©02.40.69.87.87- di-w 14-18u
“Singulier, pluriel 1” - Noritoshi Hirakawa [tot 22/11]
“Singulier, pluriel 2” - Koo Jeong-A, Hidetoshi Nagasawa [23/11 tot 12/12]
“Quinzièmes ateliers du Frac” - Simone Decker, Christelle Familiari, ... [tot 14/12]
■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clémenceau 10 -44000 Nantes <D02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
“Paul Delaroche (1797-1856), un peintre dans l'histoire" [tot 17/1]

Paris 

■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <£>01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-w 10u-18u45
Roni Hor/'L'éveil des songes” [ 16/11 tot 30/1 ]
“Le fauvisme ou l’épreuve du feu, éruption de la modernité en Europe” [tot 27/2]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris <£>01.42.65.12.73- di-zo 10u-17u40do 10-20u
“Brésil baroque, entre ciel et terre” [tot 6/2]
“Paul Landowski(1875-1961),le temps del’homme”-sculpturen,tekeningen [7/12 
tot 5/3]
■ I.P.M., Paris Photo
Carrousel du Louvre - Paris <£>01.42.77.58.94
“Paris Photo 1999” - kunstbeurs [18 tot 21/11]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris <£>01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
"Erro, images du siècle” [tot 2/1 ]
■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Quai Malaquais 13 - 75006 Paris <£>01.47.03.50.00 - di-zo 13-19u
“Corps social”-Amer Amet, Balogh Bamey,BélotgeyBoty,DollaEgles... [tot21/11]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryer 11 - 75008Paris <£>01.53.76.1232-wo-ma 12-19u
Tracey Moffat, VikMiiriiz [17/11 tót 1071] '
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris <£>01.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u
“Une passion française, photographies de la collection Roger Theroud" [tot 9/1] 
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris <£>01.53.59.12.40 - di-zo 13-19u
“Installation fin de siècle” - Wineke Gartz [tot 21/11]
“Symboles en fleurs, les fleurs dans l’art autour de 1900" [tot 28/11]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 <£> 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Dominique-vivant Denon (1747-1825), l’œil de Napoléon” [tot 17/1]
■ Musée d’Orsay
Quai Anatole France - 75343Paris cedex 07 <£>01.40.49.48.14- di-zo 10-18u zo 9-18u
“Theo van Gogh (1857-1891), broer van Vincent’ [tot 9/1]

Quimper 

■ Le Quartier
Place du 137èRI. - 29107 Quimper <£>02.98.55.55.77-di-zo 10-18u zo I4-17u 
Victoria Civera [tot 2/1 ]

Reims 

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims <£>03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u 
“Embodiment, line one” - Regina Möller/Laurent Montaron [tot 21/11]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes <£>02.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
zo 10-12u 13u30-18u
“Atlas 1” - Anne Frémy/Stéphane Langlois [tot 24/12]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes <£>02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
Aurélie Nemours [tot 3/1]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne © 04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“World comets” - Thomas Hirschhorn [tot 5/12]
“Willi Baumeisteret laFrance” - Arp, Gleizes, Le Corbusier, Léger... [18/12 tot 19/3]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers <£)04.73.80.26.56- ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 
14-19u
Mona Hatoum [tôt 28/11]

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 -59300 Vcdenciennes <£>03.27.22.57.59 - di-zo 15-19u 
“00:00, l-12_12-l”-UriTzaig[l/12tot 12/1]

Villeneuve d’Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq <£>03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“Collections du Frac Nord-Pas-de-Calais et du Musée d’art moderne” [tot 10/1]

Groot-Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg £>0352^2.50.45 - wo-ma 10-18u
“Art forever" - Jacques Charlier - retrospectieve [tot 9/1]

Groot-Brittannië

Edinburgh 

■ Scottish National Gallery of Modern Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh <£>0131/624.62.00 - ma-zo 10-17uzo 14-17u
“Business and commerce” [tot 23/1]
Elizabeth Blackadder [1/12 tot 7/2]
“Eileen Agar(1899-1991)” [1/12 tot 27/2]
René Magritte [22/12 tot 26/3]
■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh <£>0131/624.62.00 - ma-za 10-17u zo 14-17u
“Magna brava, the Magnum women photographers” [tot 30/1]
■ National Gallery OS Scotland
The Mound - Edinburgh <£>0131/332.22.66 - ma-za 10-17uzo 14-17u
‘Turner and Sir Walter Scotf ’ [17/12 tot 19/3]

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax <£>0845/309.89.89
T am the other” - Michelangelo Pistoletto [tot 19/3]

Leeds 

■ Henry Moore Institute
TheHeadrow74-LSl 3AA Leeds <£>0845/309.89.89-dagelijks 10-17u30wo 10-21u
Dom Hans van der Laan [tot 16/1]

London 

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW& ORH London <£>0171/624.82.99 - do-zo 12-18u
“Neurotic realism part two” - Dexter Dalwood, Peter Davies,... [tot 5/12]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road, The South Bank Centre - SEI 8XX London <£) 0171/960.42.42 - 
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
Lucio Fontana [tot 9/1]
■ British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG London ©011/636.15.55
“Antoon Van Dyck, inspirerende landschappen” [tot 9/12]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1VODSLondon <£>0171/439.74.38- ma-zo10-18u
“John Soane (1753-1837), architect, master of space and light’ [tot 3/12]
“Anthony Van Dyck (1599-1641)” [tot 15/12]
“Amazons of the avant-garde; Exter, Goncharova, Popova, Stepanova,...” [tot 6/2]
■ Design Museum
ShadThames - SE12YD London <£>0171/37860.55-ma-vr Uu30-18u za-zo 12-18u
“Design: process, progress, practice” [tot 30/1 ]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London <£>0171/938.83.61 - ma 12-17u50 di-zo 
10-17u50
“Designing in the digital age” [tot 3/1]
“A grand design, file art of the Victoria and Albert Museum” [tot 16/1 ]
“It won’tbelong, the rediscovery ofRonTraeger,Michael Cooper and John Cowan” 
[tot 30/1]
“Brand.New” [tot 14/1]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London <£>0171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21u
“Ana Maria Pacheco; working in the National Gallery” [tot 9/1 ] 
“Renaissance Florence in the 1470’s” [tot 16/1]

Oxford 

■ Museum of Modem Art
30 Pembroke Street - OXI IBP Orford <£>01865/72.27.33 - di-zo Il-18u do ll-21u 
“Mirror work, 1962-1992” - Michelangelo Pistoletto [tot 30/12]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo <£>0546/84.33.88 - di-zo 13u30-17u
“Puur natuur” - Wiebe Bloemena, Peter Hoogers, René Völker [tot 21/11]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere <£>036/537.82.82 - di-zo 12-17u 
“Eingeladen/uitgenodigd” - Olafur Eliasson, Isa Genzken, Carsten Holler, Thomas 
Klegin, Andreas Siekmann/’ ’Bouwkunst, inventarisatie van ongetekende constrac- 
ten” - Rudy Luijters [tot 2/1]

Amersfoort 

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort <£>033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
André Groothuizen, Henk van den Bosch [tot 24/12]
“Mach 2” - Henk van den Bosch, André Groothuizen [tot 23/1 ]
■ Mondriaanhuis
Kortegracht 11 - 3811 KG Amersfoort <£>033/462.01.80- di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
“De passies van Piet Mondriaan, muziek en dans”/Vijf jaar Mondriaanhuis” [tot 9/1] 
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36 - 3811Amersfoort <£>033/461.40.88 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
"Berlijn, de herinnering"-Armando/’BerlinGeisterbahn”-FonsBrasser-fbtografie 
[tot 12/12]
“Fotoforum; De allermooiste foto van de wereld, een keuze van Johan De Vos” [14/ 
11 tot 30/1]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 NDAmerfoort <£>033/463.30.34 - di-za 10-17u zo!3-17u
“Waar het is” - Marc Ruygrok [tot 14/11]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <£>020/547.50.50- di-zo H-17u
“Prijswinnaar Schilderkunst 1999, Philip Morris Finest Selections” [tot 5/12]
“Wilde Traume, retrospectieve Jan Commandeur” [13/11 tot 12/12]
“Carel Willink (1900-1983), foto‛s"/‛Philip Morris Kunstprijs 1999" - Elka
Oudenampsen [tot 12/12]
“Christian Dotremont uit de collectie van Pierre Alechinsky” [11/12 tot 13/2] 
‘Van Kandinsky tot Corneille, linoleum in de 20ste eeuwse kunsf’ [ 18/12 tot 27/2]

Amsterdam

E Joods Historisch Museum
Jonas Daniël Meijerplein 2-4- Amsterdam £020/625.42.29 - di-zo ll-17u 
“Retrospectieve Jozef Israëls (1824-1911)” [17/12 tot 5/3]

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <£>020/620.48.78 ■ di-za 13-17u 
“Continuïteit en vernieuwing 2; Eileen Gray, Evelyne Merkx.NL Architects” [tot 712] 
■ De Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam <£>020/638.69.09 - ma-zo 10-18u
“Kunst van de Islam, aardse schoonheid, hemelse kunsf ’ [ 16/12 tót 24/4] 
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <£>020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“De indruk, kunstenaars van nu verhalen van toen” [tot 2/1 ] 
“Delfts uit de provincie, aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken" [tot 9/1] 
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam <£>020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u 
“Koppelingen” - Liliane Vertessen, Marijke Brouwers, Peter Klashorst, Bart Hart
man, Paul Kleman, Paul Leeuwis... [tot 21/11] 
“Het mag van de kleur”-Roger Raveel, Ger Lataster,... [10/12 tot 13/2] 
■ De Oude Kerk
Oudekerksplein 1 -1012 GX Amsterdam <£>020/625.82.84 - di-vr 10-17u 
“www.immaterie.nl” - Daan Roosegaarde [16 tot 19/11] 
■ W139
Warmoesstraat 139-1012 JB Amsterdam <£>020/622.94.34 - wo-zo 13-18u 
“Youthquake!” - John Bucking, Meta de Vries, Ineke Bakker,... [tot 21/11] 
‘Verberg ons voor het lam, Prix de Rome 1999” - Gijs Frieling [11 tot 28/11] 
“Doel zonda oorzaak” - Harmen de Hoop, Juul Hondius, Annelies Vaneyken, Hans 
van Houwelingen, Paul Perry, Hans Op de Beeck... [10/12 om 21u.] 
■ Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 
Brouwersgracht276 -1013 HG Amsterdam <£>020/523.15.23 - ma-vr 10-17u 
"Atelierverblijven in Parijs, Berlijn, New York en Kitakyushu” - Karin Arink, Karin 
van Dam, Jeanne van Heeswijk, Mathilde ta Heijne [tot 26/11 ] 
■ Galerie Paul And riesse
Prinsengracht116 -1015 EA Amsterdam <£>020/623.62.37- di-vr ll-18u za 14-18u 
"Koelucht" - Jan Koster [tot 27/11]
Jan van de Pavert, Ann Lislegaard [5/12 tot 19/1] 
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam <£>020/420.57.71
“Neues Gestim" - Mathias Lanfer, Markus Linnenbrink [tot 11/11] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam <£>020/423.30.46 - di-za 13-18u 
Dierk Schmidt, Sophie VonHellermann [tot 13/11] .
Elisabet Stienstra- beelden [20/11 tot 24/12] 
■ Montevideo/TB.A
Keizersgracht 264 -1016 EVAmsterdam <£>020/623.71.01 - di-za 13-18u 
"Masterclass, nieuwe producties van zes studenten aan de Keulse Kunsthochschule 
fiir Medien” [tot 13/11] 
“Canadian media art” [27/11 tot 31/12] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <£>020/622.17.32 - wo-za 13-17u30 
“All waits for the right voices” - Kars Persoon - schilderijen, aquarellen [13/11 tot 
11/12] 
■ De Praktÿk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam £>020/422.17.27 - wo-za 13-18u 
“Stillevens”-RonaldZuurmond[13/ll tot 15/12]
Houcine Bouchiba, Lise Haller Baggesen - schilderijen, collages [18/12 tot 26/1] 
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam <£>020/620.93.03 - eerste zondag vd maand 
14-17u
Gerold Miller [21/11 tot 31/12] 
■ Ellen de Bruijne Projects 
Rozengracht207A -10161ZAmsterdam <£>020/530.49.99- di-za 13-18uzol4-17u 
“Slick, bang&doo wops”-Saskia Janssen [13/11 tot 11/12] 
“Did it again” - Luuk Wilmering [18/12 tot 22/1 (gesl. 25/12 tot 9/1)] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NNAmsterdam £>020/422.04.71 -di-zo ll-17u 
“Supercalifragilisticexpialigetisch” - Matti Braun, Michael Krebber, Heike Beyer, 
Carsten Holler & Rosemarie Trockel, Hendrik Krawen... [tot 28/11 ] 
Ronald Ophuis - schilderijen [5/12 tot 16/1] 
■ Collection d’Art
Keizersgracht 516 -1017 EJAmsterdam <£>020/622.15.11 - wo-za 13-17u 
Alphons Freijmuth [13/11 tot 25/12] 
■ Gate Foundation
Keizersgracht 613 -1017 DS Amsterdam <£>020/620.80.57- ma-vr 10-17u 
Laila Meliani [tot 26/11] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <£>020/625.72.14 - di-za 13-18u 
“Art Cologne 99” - kunstbeurs [7 tot 14/11]
Merina Beekman - tekeningen [20/11 tot 20/12] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat 409 -1017PH Amsterdam £>020/624.17.77- wo-zo 14-20u 
‘Panorama’s” - Wim Wenders, Bob Karhof [tot 28/11] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam ©020/625.56.51 - di-zo 12-17u 
“Fireworks”-Ayse Erkmen, Ann-Sofi Sidén, Gerald van der Kaap,... [12/11 tot 3/1] 
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan291 -1019 LE Amsterdam <£>020/418.70.03 - di-vr 9u30-17u30za-zo 
13-17u30
Maria Hobbing, Marga Llin [tot 17/11] 
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam <£>020/573.29.11 - di-zo H-17u 
“Fotoboeken uit de collectie” [tot 28/11] 
“Glad ijs, 20 jaar aanwinsten” [tot 9/1]
Eva Besnyö-fotografie [4/12 tot 16/1]
Michel Huisman - objecten, tekeningen [tot 16/1] 
Hilarius Hofstede, Berend Hoekstra [tot 16/1 ] 
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <£>020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
‘Van Cézanne tot Van Gogh, de collectie Dokter Gachet” [tot 5/12] 
“Jean-François Millet" - tekeningen [tot 9/1] 
“Praag 1900, poëzie en extase” [17/12 tot 25/3]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam <£>020/674.70.00-ma-zo 10-17u 
“Antoon Van Dyck, inspirerende landschapstekeningen” [tot 9/1] 
“Couture, hoogtepunten uitde kostuumverzameling Van Emmerik 1900-1940” [tot 
27/2]
“Amsteiriams gouden zilver, het complete bezit van het Rijksmuseum”[ll/12tot 263]

Apeldoorn 

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom <£>055/578.55.55 - do-zo 13-17u 
“Loaded” - Lie van der Werff, Sabine Mooibroek, Lisa Holden, Marisca Voskamp, 
Amo Nollen, Viviane Sassen,... [tot 14/11] 
■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <£>055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u
“Presentatie uit de eigen collectie” [tot 5/12]
Angèle Etoundi-Essamba - fotografie [tot 2/1] 
“De koppoter voorbij” [18/12 tot 27/2]

Arnhem 

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem <£>026/442.69.00 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Hoogtepunten uit Arnhems handschriftenbezit" [tot 21/11]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem <£>026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Woord en beeld, een keuze uit de eigen collectie” [tot 21/11]
“Magie & zakelijkheid, realistische tendensen in de Nederlandse schilderkunst, circa 
1920-1940” [14/11 tot 7/2]

Bergen 

■ Kunstenaars Centrum Bergen
Plein 7 -1861JX Bergen <£>072/589.41.95 - wo-vr 13-17u za H-17u zo 13-17u 
“Grafiekgroep Bergen”. [20/11 tot 31/12]

Breda 
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Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda <£>076/514.19.28 - do-zo 13-17u
MartijnteWinkel,WillemHussem,RobertLambermont[26/lltotl9/12] 3 3
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Den Haag

• Stroom hcbk-dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag ®070/365.89.85 - di-za 12-17u
“Van mij over mij, zelfportretten van 38 Haagse kunstenaars” [tot 27/11]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195- 2511 BNDen Haag ig>070/365.89.85 - ma-za 12-17u
"World processor, 100 globes, de wereld verbeeld in feiten” - Ingo Gunther [tot 8/1 ]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr ll-17u za-W 12- 
17u
“Me, myself&I. hedendaagse zelfbeelden”-Philip Akkerman. FrancescoCIemente, 
Gilbert & George, Sigurdur Gudmundsson, Sarah Lucas, Bruce Nauman, Liza May 
Post [tot 9/1]
“Romantisch buiten wonen in de stad, 125 jaar Van Stolkpark" [23/12 tot 12/3]
•Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513AB Den Haag <0070/302.34.56- di-za 10-17u w ll-17u
“Rembrandt zelfportretten” [tot -/12]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag <0070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“Messages in stone, beelden uit Indonesië” [tot 16/1 ]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 -2517 HV Den Haag <0070/338.11.11 -di-w9-21uzo-ma 9- 
18u
“Gitaren en mandolines” [tot 23/1 ]

Hoorn 

■ Westfries Museum
RoodeSteen 1 - Hoorn <00229/28.00.28-ma-vrll-17uza-W 14-17u
Li Zi Jian - schilderijen [tot 5/12]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turjrnarkt 11 - 8911KSLeeuwarden <0058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u 
‘Gerrit Benner (1897-1981)” - schilderijen, gouaches, tekeningen/’Good morning 
herbert” - Berend Strik/Martine Stig - fotografie [tot 12/12]
“Nanne Ottema (1874-1955), een kleurrijk verzamelaar” [tot 9/1]

Leidschendam

■ APZ Robert Fleury Stichting
Buitenterrein Veursestraatweg 185 - 2264 EG Leidschendam <0 070/444.41.00 - 
dagelijks, zonsopgang tot zonsondergang
“Orpheus bij zinnen, een dertiental zintuigelijke verkenningen op het gebied van 
beeldende tamst” - R. Bus, E. Buijs, D. Dyckhoff, G. Koster, L Langeland, N. 
Marti not, E Luycken, E. Partoll, S. Rood, E. Stolkwijk. Vaissier, J. van de Walle [tot 
1/1]

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Enduring spirit ’ - Phil Borges - fotografie [tot 21/11 ]
“Erotische tamst uit China, van Ming tot Shanghai belle époque” [tot 5/12]
“Zeppelin, luchtbel of luchtballon” [tot 12/12]
“Isaac Israëls (1865-1934), Hollands impressionist” [tot 9/1]
“Ernst & Karin van Leijden, een reizend kunstenaarspaar” [tot 9/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Grand tour” - Hans Jansen - fotografie [tot 6/2]
“Leo Gestel (1881-1941), een onbekende collectie” - tekeningen [18/12 tot 5/3]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam <0010/412.40.48 ■ do-vr 14-20u za 13-18u zo 
14-17u
Gertjan van der Stelt, Ralph de Haas [tot 18/11]
Lies Cosijn [21/11 tot 16/12]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <0010/246.36.66- di-za ll-17u zo 12u30-17u
“Snikken en glimlachjes in het 19de eeuwse Schiedam” [tot 9/1]
Ansuya Blom [13/11 tot 23/1]

Sittard

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesseheweg 29 - 5751 WNDeume <00493/32.29.30- di-zo 12-17u 
“Jeanne Oosting Prijs 1999” - Elly Strik, Philip Akkerman [tot 12/12] 
“Paul van Dongen, plafondetsen, studies en schetsen” [tot 16/1]
“Raoul Martinez (1876-1974)” - schilderijen [ 18/12 tot 27/2]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <0043/329.01.90 - di-zo ll-17u
“Departement oude kunst, het ‘gelijk’ van de achterkant’'/’Rijksmuseum aan de
Maas” [tot 28/11]
“Smaak” [tot 14/2]

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-zo ll-17u 
“Graven in het Hoogveld, de prehistorie van een nieuwe wijk” [tot 14/11] 
‘Traveling landscape” - Ronny Heiremans - video-installatie [tot 14/11] 
Edward Lipski [tot 9/1]

Tilburg

Diepenheim 

■ Kunstvereniging Diepenheim
Grotestmat17- 7475AA Diepenheim <00547/35.21.43-di-vr 12-17uza-ZO 14u30- 
17u
“AKI Beeldhouwen” [20/11 tot 8/12]
Peter Buggenhout [18/12 tot -/2]

Dordrecht

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht <0078/613.75.62 - di-zo 14-17u
“Verlangen” - Vilma Henkelman, Tamara Jungnickel/’Elementsverwisseling" - 
Halim Al Karim, Trudy Kunkeler [12/11 tot 9/12]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“De Verzameling: deel IV, aanwinsten uit de beleidsperiode Edy de Wilde, 1946- 
1963” [13/11 tot 9/1]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“De Cadillac en de non” - Ger van Elk [13/11 tot 9/1]
■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven <0040/296.16.63- ma-vr 10-18u za 11-17u zo 
13-17u
“Food for thought, hedendaagse multimediale Chinese kunsf ’ [21/11 tot 12/12]
■ Museum Kern penland
St-Antoniusstraat 5-7- 5616RTEindhoven <0040/252.90.93 - di-zo 13-17u 
“Eindhoven, portret van een industriestad” - Hans-Joachim Schröter/Joep Coppens 
[tot 16/1]
“Mirakels millennium, markante momenten uit de stedelijke en regionale historie” 
[20/11 tot 27/2]

Franeker

•′
M>orstraal49 - 8801 LA Franeker <000315170/2192 - di-za 10-17u zo 13-17u
Fons Hoiting - schilderijen [tot 13/11]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda <00182/52.07.46- za 14-17u zo 15-17u
Kees Vossestein - schilderijen [tot 14/11]
Jan P. van den Bos - tekeningen/‘Museumkrant Hidden Times nr. 7 Verhandelingen 
van de Academie der Onsterfelijken" [21/11 tot 2/1]

Groningen

■ Der Aa-kerk
Akerkhof2 - Groningen <0050/314.89.79 - di-vr 10-17u
“www.immaterie.nl” - Daan Roosegaarde [6 tot 9/12]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen <0050/366.65.55 - di-zo I0-17u
Peter Struycken [tot 5/12]
“Retrospectieve Jozef Israëls (1824-1911)” [19/12 tot 5/3]
“Haks was here” [tot 4/6]
■ Centrum Beeldende Kunst Groningen
Tmmpsingel27-9724DA Groningen <0050/368.01.60-di-vr 10-17uza-zo 13-17u 
“Exposed!” - Jasper van den Brink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Tobias 
Schalken, Arjan Wijgergangs... - video [tot 12/12]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Gmot Heiligland62 - Haarlem <0023/511.57.75 - ma-za ll-17u zo 13-17u 
“Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700” [tot 31/ 
•2]
■ Galerie Tanya Rumpff
Spaamwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem <0023/535.95.65 - do-zo 13-17u
Bjarne Melgaard - beelden, schilderijen, tekeningen [tot 8/12]
Hans Broek - schilderijen, tekeningen [10/12 tot 19/1 (gesl. 25/12 tot 4/1)]

Hattem
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9 ■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46^8- 8051 GCHattem <0038/444.28.97-di-za 10-17u 
“De wereld van Voerman opnieuw bezien” [tot 31/12]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen <0045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u
“De collectie Aad de Haas (1920-1972)” - schilderijen, grafiek [tot 21/11]
“Ik hoop dat ik stoor, retrospectieve Jan Elburg(1919-1992)” [28/11 tot 30/1]

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch <0073/687.78.00-di-vr 10-17uza- 
zo 12-17u
“Dag buurvrouw!, Duitse spotprenten” [tot 28/11]
Paul van Dongen [23/10 tot 16/1]

3 4 “Sculpture at Goodwood, hedendaagse Britse beeldhouwkunst’ [tot 16/1]

Middelburg 

■ Zeeuws Museum
Abdij3- 4331 BK Middelburg <00118/62.66.55 - ma-za H-17u zo 12-17u
“De tuin van Zeeland, tuinen en buitenplaatsen op Walcheren in de 17de en 18de 
eeuw” [tot 16/1]

Nijmegen

■ Sint-Stevenskerk
Kerkboog2-Nijmegen <0024/360.47.10 - di-vr 10-17u
“www.immaterie.nl” - Daan Roosegaarde [23 tot 26/11]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102- 6511XH Nijmegen <0024/360.07.60 - wo-zo 12-17u
Gerard van de Kamp, John Sikking [tot 24/11]
Stichting Splendor [24/11 tot 12/12]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511BP Nijmegen <0024/360.61.00- wo-zo 13-17u
“B” - Moniek Rutten - installatie [tot 21/11]
Erik Urlings [2 tot 19/12]
■ Paraplufabriek
Van Oldebameveltstraat63A - 65 12 AT Nijmegen <0024/360.17.46- do-zo 13-I7u
Judith Vossen, Marjorieke Glaudemans, Eric Wie, Mieke van Schaijk... [tot 28/11]
■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss <00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
“Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), voorbij de Haagse School” - schilderijen, 
tekeningen [tot 7/2]
“1001 nacht, de verbeelding” - David Bade, Lisa Couwenbergh, Kees de Goede, 
Guido Lippens, Jaap Noordermeer, C.A. Wertheim [tot zomer 2001]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg6-6731AWOtterlo <00318/59.1241 ■ di-zo 10-17u 
“Isaac Israëls, chroniqueur van het vlietende leven” [tot 2/1]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96- di-vr 11-17u za-zo 14-17u 
“De wereld van het boeddhisme, religie en cultuur” [tot 21/11]
“Joep Nicolas(1897-1972),recente  aanwinsten van de Roermondse Stichting 1880” 
[tot 28/11]
“Verborgen facet’ [11/12 tot 12/3]

Roosendaal

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Peter Geerts, Theo van der Meijden [tot 22/11]

Rotterdam

• Laurenskerk
Gmtekerkplein 15 - Rotterdam <0010/413.14.94 - di-vr 10-17u 
"www.immaterie.nl" - Daan Roosegaarde [30/11 tot 3/12]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CLRotterdam <0010/413.50.55 - do-zo 12-17u
“Kunstenaars van de galerie” [tot 20/12]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam <0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Toine Horver, Krain van Dam, Anet van der Pais, Willem den Ouden [tot 5/12]
■ RAM Foundation
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam <0010/476.76.44 - op afspraak
John van ‘t Slot [tot 19/12]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <0010/413.54.98 - di-zo ll-18u
Soichi Arichi & Takashi Sasaoka [15 tot 28/11]
Hulya Yilmaz [tot 5/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <0010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Stimuli” - Antoni Abad, Francis Alys, Vito Acconci, Marcel Duchamp, Ann 
Veronica Janssens, Steve McQueen... [21/11 tot 13/2]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BMRotterdam <0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
William Engelen [13/11 tot 19/12]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zo ll-17u 
‘Theatre of manners” - Tina Barney/’Lang leven” - Rince de Jong [23/11 tot 9/1]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 -3014 GMRotterdam <0010/209.20.90 - ma-do 10-19u vrl0-17u 
“6 Tage” - Thomas Kocheisen & Ulrike Hullmann/Transif’ - Anke Cott/”Soil 
Profile” - Simone Mangos [tot 19/11]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 11- 
17u
“Speurtocht naar een horizon, gastcurator Ger van Elk” [tot 14/11]
“Hollands classicisme, het andere gezicht van de Gouden Eeuw"P‛Veelzijdige 
talenten, ander werk van de schilders van het classicisme”/”Vuur over water" -
Bernhard Schobinger - sieraden [tot 9/1]
Sharon Lockhart - fotografie [20/11 tot 6/2]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam <0010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“The architect’s studio, Frank O. Gehry” [tot 14/11]
“De Nederlandse aansluiting op het netwerk van de hogesnelheidstrein” [tot 2/1]
“Silent Collisions, Morphosis: werk in uitvoering” [tot 16/1 ]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam <0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Tony van Wassem [tot 12/12]
Jeroen Bodewits [13/12 tot 14/1] '

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg <0013/544.42.40 - do-zo 13-17u
“Willie” - Hartmut Wilkening [tot 21/11 ]
•Scryption

Spooriaan434A - 5038 CH Tilburg <0013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Miniaturenenmonnikenwerk”/”ChristianDotremont(1922-1979),logogrammen” 
[13/11 tot 13/2]
■ Stichting De Pont
Wilhelmin^rark 1 - 5041EA Tilburg <0013/543.83.(X) - di-zo ll-17u
“Mare Mulders, schilderijen en werken op papier 1987-1999” [tot 9/1]
“Roll I & H” - Fiona Tan - video-installatie [tot 16/1]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96- 5046GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Amsterdamse School, textiel 1915-1930” [tot 9/1]
“Jaap Gidding. Ontwerpen voor het interieur 1910-1940” [tot 9/1]
“Marinas exceptional textiles, van idee naar industrie” [tot 23/1]

Utrecht

■Casco
Oudegracht366- 3511PP Utrecht <0030/231.99.95 -wo-zo 13-17u30
Jeanne van Heeswijk, Asier Pérez Gonzalez [-/12 tot -/I]
■ Architlectuurcentrum Aorta
Achter de Dom 14 - 3512 Utrecht <0030/232.16.86 - di-zo 13-17u
“Leidsche Rijn’.’ [ 18/11 tot 23/1]
■ Huisa/dWerf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht <0030/231.53.55 - dagelijks vanaf 18u
“Heartbeat ’ - Dora Garcia - audio-installatie [17 tot 20/11]
“Videoscene London” [4/12]
“Schnee” - Stefan Altenburger - video-installatie [15 tot 18/12]

Vlissingen

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen <00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Urs Pfannemuller, James Moores, Amikam Toren, Angela de la Cruz, Roel
Achterberg, Frank Halmans, Mark De Weijer, Ronald van Tienhoven [tot 14/11]

Oostenrijk

Krans 

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems <002732/82.669 - di-zo 10-18u
‘Time based art, new temporal practices of media art” [tot -/12] 
“Der Katalog” - Heimo Zobernig, Bust Strouhal [-/12 tot -/I]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg <00662/842.29.40 - di-zo 10-17u
“Consolation service” - Eija-Liisa Ahtila - film [tot 5/12]

Wien 

■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien <001/779.69.00
Bernard Frize - schilderijen [tot 28/11]
“50 years of Central European artl949-1999” [17/12 tot 27/2]
• Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien <001/587.53.07 - di-za 10-18u
Roman Signer - installaties/Udo Wid [tot 18/11]
Johanna Kandl, Ann-Sofi Sidén [3/12 tot 17/1]
■ Museum Moderner Kunst Stif tung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Fiirstengasse 1 -1090 Wien <001/317.69.00 - di-zo 10-18u
Pedro Cabrita Reis [tot 28/11]
“50 years of Central European Art, 1949-1999” [17/12 tot 27/2]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien <001/521.89.33 - dagelijks 10-I8u do 10-20u
“Get together, art as teamwork” [tot 9/1]
■ Kiinstlerhaus
Karlsplatz 5 -1010 Wien <001/587.96.63 - dagelijks 10-18u do 10-21 u
“Max Weiler im Jahrhundert der Moderne, Malerei seit 1927’ [tot 6/2]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien <001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
‘Retrospectieve Robert Smithson (1938-1973)” [10/12 tot 13/2]
“I am the Y2Kbug”Cai Guo-Qiang [tot 27/2]
■ Akademie der bildende Kiinste
Schillerplatz 3 -1010 Wien <001/58.81.62.26 - di-zo ll-18u
“Max Weiler imJahrhundertderModeme, der grosse EntwurfFresken.Mosaikeund
Glasfenster", [tot 23/1]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien <001/504.98.80 - di-vr Il-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“A presentation of the collection” [tot 19/12]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 januari 2000. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 december 1999 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue ofDe Witte Raafwillbe released on 1 January2000. Please send your 
information before 15 December 1999 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 76 - NOVEMBER-DECEMBER 1998 VOORAF UITGEVERIJ

■ Pierre Michon De Koning van het woud ■ De encyclopedie van 
Actieve 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

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

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
http://www.dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en
Bart Verschaffel

NUMMER 77 - JANVARI-FEBRUARI1999

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

■ Mieke Bal Geelzucht en Schone Letteren ■ Bart Meuleman 
Mismaakte kinderen ■ De encyclopedie van Actieve kunste
naars (deel 2) van A tot DolfZeebroeckUHse Kuijken Opmerkin
gen bij hét (voormalige) plastische œuvre 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

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Mondriaan Stichting

M
REDACTIE

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Koen Brams
Webmaster
Jef Vervoort

Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

NUMMER 78 - MAART-APRIL1999

■ Dirk Lauwaert De koppige openbaarheid der 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 vuurU Rudi Laermans Morgen is alles anders 
Over de massamedia als nieuwsbrengers ■ Buck Spender & 
B. Kartoen De Lage Landen Fabre ’s Fabriek

NUMMER 79 - MEI-JVNI1999 

■ 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! Overfilmbeleid en de onafhankelijke 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

NUMMER 80 - JVLI-A VGVSTVS1999 

■ Het woordenboek van pasklare ideeën o ver kunst en maatschap
pij ■ Clément Rosset De niet-waargenomen werkelijkheid ■ 
Matthijs van Boxsel Morosofie: dwaze wijzen en wijze dwazen 
in Nederland en Vlaanderen ■ Hilde Van Gelder Greenbergs 
esthetica: eigenbereid en eigengereid ■ Frank Vande Veire 
Blinde autoreferentialiteit Dirk Braeckmans licht op de foto grafie 
■ Camiel van Winkel Schilderkunst en fetisjisme Visuele intel
ligentie bij David Salle en Luc Tuymans ■ Sven Lütticken Andy 
Warhol, een fabriek en een kantoor ■ Buck Spender & B. Kartoen 
De Lage Landen Bouwen met Bex

NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER 1999

■ Bart Verschaffel Kleine theorie van het portret ■ Dirk 
Lauwaert Divismo ■ Rudi Laermans 'Rock ’n' roll rock... ' Over 
de onechte echtheid van het rockconcert ■ Dirk Pültau Mystiek 
lichaam ■ Philip Auslander Liveness Performance en de angst 
voor simulatie ■ Steven Jacobs Andreas Gursky: fotograaf van 
de Generic City Bloedige vingerafdrukken ■ Buck Spender & B. 
Kartoen De Lage Landen The Temptation of St.-Chris
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■ Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. Recentelijk 
verzorgde hij de monografische bijdrage in de publicatie Stéphane Béel, 
architect (Ludion, 1999).
■ Koen Brams Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
■ Alain Géronnez Beeldend kunstenaar. Doceert aan de École de 
Recherche Graphique (ERG)te Brussel. In 1997verscheen bij Keepsake 
éditions de monografie Alain Géronnez - Expositions/Exhibitions. Tot 
5 december loopt de tentoonstelling singe ou perroquet van Alain 
Géronnez en Juan d’Oultremont in het Centre d’Art Nicolas de Staël in 
Braine-l’Alleud.
■ Henri-Pierre Jeudy Socioloog en schrijver. Hij doceert esthetica 
aan de Ecole d’ Architecture van Paris- Villemin. Auteur van talrijke 
publicaties, onder andere La mort du sens (Mame, 1974), La peur et les 
media (P.U.F., 1977), Mémoires du social (P.Ü.F., 1986), Sciences 
sociales et démocratie (Circé, 1997), Le corps comme objet d’art 
(Armand Colin, 1998) en Les usages sociaux de l’art (Circé, 1999) 
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden aan de 
opleiding kunstgeschiedenis en archeologie van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.
■ Dirk Pültau Doceert muzieksociologie aan het R.I.T.S. Schrijft over 
beeldende kunst voor verschillende media, onder andere voor NRC 
Handelsblad.
■ Jorinde Seijdel Kunsthistorica en freelance publiciste.
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Alterstil

Of Spatstil (Theodor W. Adorno): de stijl van kunstenaars op leeftijd. 
Over het laatste meesterwerk, maar ook over kunstenaars die zich 
(vroeg of heel laat) vastrijden. Over de notie ‘generatie’, en de 
moeilijkheid om de eigen generatie te buiten te gaan.
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Kunstwelten im Dialog
Museum Ludwig
5. November 1999 bis 19. Mrz 2000
BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln
Fon 0221 2545 20

Kulturraume. Skulptur seit 1970 
Wilhelm Lehmbruck Museum
7. November 1999 bis30.Januar 2000
Düsseldorfer StraBe 51, 47049 Duisburg 
Fon 0203 283-26 30/32 94

Zeitwenden
Rheinisches Landesmuseum Bonn 
in der Kunst- und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland 
Kunstmuseum Bonn

Organisation:
Stiftung für Kunst und Kultur e.V.
ViktoriastraBe 26, 53173 Bonn 
Fon 0228 93 45 50

- GlobaLArt Rlieinland 2000Vaet9 edéMB Kunst der welt in sechs Mu seen

.mm
Das fünfte Element-GeldoderKunst
Kunsthalle Düsseldorf ■

Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf
Fon 0211 899 62 43

lch ist etwas Anderes
Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts
Kunstsammiung Nordrhein-Westfalen
19. Februar bis 18. Juni 2000
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
Fon 0211 8381-146

-

Wege der Welt - Abraham David Christian
-Wilhelm Lehmbruck Museum

Düsseldorfer StraBe 51, 47049 Duisburg
Fon 0203 283-26 30/32 94

Stiftung Kunst und Kultur 
E des Landes Nordrhein-Westfalen

NRW. vWestLB


