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Het laatste kunstwerk
Wat hebben de Grosse Fuge, een van de 
laatste composities van Ludwig van Beet
hoven, de Victory Boogie Woogie, het 
laatste schilderij van Piet Mondriaan, en 
Eyes Wide Shut, de laatste film van 
Stanley Kubrick, met elkaar gemeen? 
Zijn deze werken emanaties van wat in 
de kunstgeschiedschrij ving bekendstaat 
als Altersstil (of Spatstil), en zo ja, wat is 
de stijl van die Altersstil'! Dat er met het 
late oeuvre in het algemeen en het laatste 
kunstwerk in het bijzonder‘iets’ aan de 
hand is, daar lijkt iedereen het over eens. 
Het is zelfs een erg populaire gedachte 
die welhaast onmiddellijk tot een 
psychologisering van de kunst aanlei
ding geeft Zowel Carel Blotkamp, in 
zijn bijdrage over de late stijl van beel
dende kunstenaars, als Eddy Bettens, in 
een ‘dialoog’ over het werk van oude 
auteurs, leveren terecht talrijke argu
menten om de ‘late’ kunst met de nodige 
omzichtigheid te benaderen.
Maar zelfs als het laatste kunstwerk voor
namelijk de fascinatie van necrofielen 
opwekt, en vooral tot platte psychologise
ring inspireert, betekent dit dan meteen 
ook dat vragen over Altersstil onzinnig 
zijn? Neen, toch? In twee essays worden 
late werken onder de loep genomen. S ven 
Lütticken bespreekt Eyes Wide Shut,“een 
uitstekend laatste werk, juist omdat het 
niet afsluit, omdat het geen grafsteen op 
Kubricks oeuvre is”. Van Theodor 
Adorno publiceren we een tekst over 
Beethovens late stijl, die hij in 1934 
schreef. Adorno bestreed als geen ander 
de simplistische psychologische benade
ring van kunst - zijn bijdrage vangt 
overigens aan met een aantal berispin
gen aan het adres van kunstpsychologen. 
Maar het weerhield Adorno er niet van 
- zoals ook uit het naschrift van Dirk 
Pültau blijkt - om op basis van een 
formele of technische analyse van de 
composities van Beethoven, Wagner en 
Schönberg tot een karakterisering van 
hun ‘late stijl’ te komen. “Het ‘late’ aan 
het late werk is het ongelukkige bewust
zijn van de taal, die juist in haar pure 
taligheid niet bij zichzelf aankomt,” al
dus Pültau in zijn bijdrage over Adorno 
en de ‘late stijl’.
Zoals het gevaarlijk is om een uitspraak 
te doen over het ‘late’ van het laatste 
kunstwerk, zo is het heikel om kunst en 
cultuur in termen van ‘generaties’ te 
benaderen. Betekent dit opnieuw dat we 
deze invalshoek dan maar vaarwel moe
ten zeggen (of moeten overlaten aan 
luiaards die het als een sjabloon over 
alles en iedereen heenschuiven)? Het es
say Mon lieu commun. Over de betekenis 
van het ‘werk’ in het moderne van Bart 
Verschaffel eindigt met een even reto
rische vraag: “En als het zo is dat het 
‘moderne’ de zaak is van een generatie, 
en in de notie zelf van het werk en het 
oeuvre verbonden is met wat in die le
vens op het spel staat, wat dan met wat nà 
het moderne komt?” In zijn korte tekst 
geeft Bart Meuleman misschien een 
valabel antwoord: na het moderne komt 
werk dat nooit meer oud wordt 
Verder in dit nummer: de twaalfde afle
vering van de strip De Lage Landen: De 
persoonlijkheden van 1999.
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My Only Friend, The End. 
The Doors, 1967

Enige tijd geleden las ik in de krant een 
bespreking van de onvoltooide laatste ro
man van Albert Camus, Le dernier homme, 
die eindelijk door de erven voor publicatie 
was vrijgegeven, en in een vlaag van 
jeugdsentiment greep ik zijn verhalenbundel 
L’exil et le royaume uit de kast. ‘Utrecht, 
7.7.65’ stond op het voorblad; ikmoethetin 
mijn studententijd hebben gekocht. Er was 
me eigenlijk maar één verhaal bijgebleven. 
Hoewel ik het bij herlezing van de bundel 
zeker niet het mooiste vond, trof het me 
opnieuw, het verhaal Jonas. In zo’n vijfen
veertig bladzijden schetst Camus de hele 
carrière van een schilder, de goedmoedige 
Gilbert Jonas: zijn opkomst en groeiende 
succes, met alle druk van de commercie en 
van de voortdurende aanwezigheid van een 
schare bewonderende leerlingen, vleiende 
critici en gretige verzamelaars, en zijn neer
gang, als nieuwe kunststromingen de aan
dacht opeisen en zijn werk steeds minder 
wordt geapprecieerd. Door iedereen behalve 
zijn gezin en een enkele trouwe vriend in de 
steek gelaten, trekt hij zich terug op een 
soort vliering die hij in de hoge gang van 
zijn woning heeft getimmerd om rustig te 
kunnen werken. Uiteindelijk stort hij van 
uitputting in. Terwijl een arts de geschrok
ken familie geruststelt dat Jonas er wel weer 
bovenop komt, bekijkt diens vriend met 
verwondering het enige schilderij dat hij op 
de vliering aantreft, een blank doek waarop 
in het midden in heel kleine letters een 
woord is geschreven. Hij kan evenwel niet 
uitmaken of er ‘solitair’ of ‘solidair’ staat. 
Dood gaat de schilder niet, maar het is 
duidelijk dat dit zijn laatste schilderij zal 
zijn. Op de voorlaatste bladzijde van het 
verhaal staat het met zoveel woorden: “Hij 
zei bij zichzelf dat hij nu nooit meer zou 
werken, hij was gelukkig.” [1]

The End

Bas Jan Ader

In Search of the Miraculous, 1975, uitnodigingskaart

Famous last words

Het laatste werk van kunstenaars is een 
onderwerp dat me al lange tijd fascineert. 
“Werken die grote kunstenaars aan het einde 
van hun leven maken,” schreef ik in het slot 
van mijn boek over Mondriaan, “[...] vooral 
hun onvoltooide laatste werken zijn, net als 
de Unvollendeten in de geschiedenis van de 
muziek, moeilijk zuiver te beoordelen, 
ingesponnen als ze zijn geraakt in een my
thisch web.” [2] Het einde van de artistieke 
activiteit is op zichzelf concreet genoeg en 
over het laatste kunstwerk valt in principe 
even precies te spreken of te schrijven als 
over willekeurig welk ander werk, maar 
toch ligt de zaak voor ons gevoel anders. Of 
we nu leken of professionelen zijn, we ont
komen er bijna niet aan om het sluitstuk van 
een kunstenaarscarrière - dat overigens niet 
samen hoeft te vallen met het einde van het 
leven van de kunstenaar - een speciale, zelfs 
existentiële betekenis toe te kennen, die 
mythische proporties kan aannemen.
In dat opzicht ligt een vergelijking voor de 
hand met het fenomeen famous last words, 
al dan niet apocriefe uitspraken die zijn 
overgeleverd van beroemdheden in hun laat
ste ogenblikken. Dergelijke laatste woor
den zijn volgens de gangbare opvatting ka
rakteristiek voor de betrokkene, er ligt een 
samenvatting in besloten van zijn of haar 
visie op het leven, op de kunst, of op beide. 
Sommige zijn bijna spreekwoordelijk ge
worden en doen het goed in elke conversa
tie. “Mehr Licht” van Goethe bijvoorbeeld, 
of van Gertrude Stein, die op de vraag van 
haar levenspartner Alice B. Toklas: “What 
is the answer?", antwoordde: “What is the 
question?” Een favoriet van me zijn de 
laatste woorden van Wyndham Lewis: 
“Mind your own business.” [3] Ook de laat
ste songs van (vaak jonggestorven) pop
musici worden weleens opgevat als famous 
last words. In NRC/Handelsblad liep en

kele jaren geleden een serie getiteld Zwanen
zangen, waarin Bernard Hulsman op de 
sterfdagen van die zangers hun ‘veelbeteke
nende’ laatste nummer besprak.
In de omgang met deze verschijnselen klinkt 
vaak een zekere relativerende ironie door, 
maar die kan nauwelijks de serieuze onder
toon verhullen. In laatste woorden en wer
ken wordt zoiets als een geestelijk testa
ment gezien. Het oermodel vormen natuur
lijk de zeven kruiswoorden van Jezus, niet 
alleen ontelbare malen in bijbelcommentaren 
en preken behandeld, maar ook een belang
rijk thema in de muziek, van Haydn tot 
heden - soms zelfs in alleen maar instrumen
tale zetting.
In deze lijn past Camus’ verhaal. Het betreft 
weliswaar een fictieve kunstenaar maar er is 
geen wezenlijk verschil met wat over echt 
bestaande kunstenaars wordt geschreven. 
In het laatste schilderij van Jonas, met het 
opschrift ‘solitair’ of ‘solidair’, is als het 
ware een visie op het leven samengebald, in 
het bijzonder op het leven van een kunste
naar. Daarom draait het, de rest van het 
verhaal is alleen maar een aanloop tot die 
ultieme uitspraak in de vorm van een schil
derij — waarbij overigens, dit terzijde, taal 
nodig is, kennelijk omdat de visuele midde
len van de schilder tekortschieten.
Het is op het eerste gezicht niet duidelijk 
waarom Camus de schilder de naam heeft 
gegeven van Jonas, een van de kleine profe ■ 
ten uit de Bijbel. De schrijver geeft echter 
zelf een aanwijzing door een kort citaat ui' 
het gelijknamige Bijbelboek als motto bo 
ven zijn verhaal te plaatsen. Om de kennis 
even op te frissen: Jonas probeert zich per 
schip te onttrekken aan de opdracht die God 
hem heeft gegeven om de zondige stad 
Ninevé te gaan bekeren. Als er een storm 
opsteekt, zegt hij tegen de bemanning - en 
dat is het citaat dat Camus gebruikt: “Werp 
mij in de zee [...] want ik weet dat deze 
grote storm u om mijnentwil overkomt.” [4]

http://www.dewitteraaf.be
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Jonas de kunstenaar, moeten we uit de con
text begrijpen, is een soort martelaar, of 
misschien juister, iemand die gestraft wordt 
met het onoplosbare dilemma solidair of 
solitair te zijn.

Het leven van de kunstenaar als mythe

In hun boek Die Legende vom Künstler uit 
1934 hebben Ernst Kris en Otto Kurz op 
magistrale wijze aangetoond dat kunste
naarsbiografieën in de oudere kunstliteratuur 
vaak te herleiden zijn tot standaardmotieven, 
topoi, die hun oorsprong, dan wel een paral
lel vinden in de mythologie. Veel aandacht 
besteden de auteurs aan verhalen over de 
toevallige ontdekking van het talent van 
grote kunstenaars (bijvoorbeeld bij Giotto, 
die schaapherder was) en de goddelijke 
herkomst van het scheppend vermogen, 
dat zich bij hun geboorte al aankondigt in 
een bijzondere astrologische constellatie 
of in andere gunstige voortekenen (bij
voorbeeld bij Michelangelo). Maar niet al
leen het begin, ook het einde neemt in 
kunstenaarsbiografieën soms mythische 
trekken aan, getuige de verhalen over kun
stenaars die stoppen met het maken van 
kunst omdat een collega of leerling het beter 
doet, die door collega’s uit afgunst worden 
vermoord, die krankzinnig worden of zelf
moord plegen uit wanhoop om het misluk
ken van hun werk. Zo ontstond over Giotto 
de legende dat hij zich van de door hem 
ontworpen campanile in Florence zou heb
ben gestort nadat hij er fouten in had ont
dekt. [5] Kris en Kurz brengen deze verha
len in verband met het mythologische mo
tief van de nijd der góden die in antieke 
tijden al Prometheus en Icarus had getrof
fen, twee archetypische kunstenaars. In de 
legendevorming omtrent het kunstenaar
schap hebben goddelijke inspiratie, wed
ijver met de góden en goddelijke straf elk 
hun plaats.
De talrijke voorbeelden die Kris en Kurz 
aanhalen, komen uit de oudere kunst
literatuur, en ook Rudolf en Margot 
Wittkower behandelen in hun befaamde 
boek Bom under Saturn alleen de periode 
van de klassieke oudheid tot aan de Franse 
Revolutie, maar het zou een vergissing zijn 
te denken dat in moderne tijden de legende
vorming omtrent het kunstenaarschap is 
verdwenen. Wij zijn niet alleen kinderen 
van de Verlichting maar ook, nog steeds, 
denk ik, van de Romantiek. Waar het talent 
vandaan komt, welke factoren er bepalend 
voor zijn, hoe de uitingen ervan verbonden 
zijn met het leven van de kunstenaar, dat 
alles blijft een mysterie, dat, alle kunst
historische onderzoek ten spijt, ruimte laat 
om op de creatieve persoonlijkheid bepaalde 
denk- en wensbeelden te projecteren.
Deze neiging komt op exemplarische wijze 
tot uiting in de kunstenaarsroman, een lite
rair genre dat in de late 18de eeuw ontstond 
en in de 19de eeuw een grote bloei bereikte, 
maar ook in de 20ste eeuw bepaald nog niet 
in diskrediet is geraakt. De novelle Jonas 
van Camus is maar één schakel — wel een 
hele mooie - in een lange keten. De perso
nages in een kunstenaarsroman kunnen 
nauwkeurig gemodelleerd zijn naar be
staande kunstenaars, zodat er gesproken 
kan worden van een geromantiseerde bio
grafie, bijvoorbeeld Lust for Life (1934) van 
Irving Stone over Van Gogh en Het vijfde 
zegel (1937) van Simon Vestdijk over El 
Greco. Ze kunnen ook fictief zijn zoals in 
Henri Murgers boek Scènes de la vie de 
bohème (1851). Er zijn uiteraard allerlei 
nuances tussen die beide uitersten mogelijk, 
waarbij schrijvers bepaalde karakteristie
ken van bekende kunstenaars hebben ver
werkt en gecombineerd in de creatie van 
hun literaire personages. [6] Dat is het geval 
bij L’œuvre (1886) van Emile Zola. Voor de 
hoofdpersoon Claude Lantier koos hij zijn 
jeugdvriend Cézanne als model, maar hij 
veroorloofde zich zeer veel vrijheden. Voor 
het genre als geheel geldt echter zeker dat 
het bepaalde topoi uit de traditionele legende
vorming over kunstenaars continueert en er 
een eigentijdse inkleuring aan geeft.
Het einde van het leven van een kunstenaar, 
of van zijn artistieke activiteit, krijgt in de 
kunstenaarsroman opvallend veel aandacht. 
Een zeer bekend voorbeeld betreft Balzacs 
Le chef-d’œuvre inconnu uit 1831: de som
bere en in zichzelf gekeerde vroeg-17de- 
eeuwse meester Frenhofer is tien jaar lang 
bezig geweest aan een schilderij, La belle 
noiseuse, dat uiteindelijk slechts een stukje 
van een voet blijkt te vertonen; de rest is 
weggeschilderd. In L'œuvre van Zola werkt 
Claude Lantier even lang en vergeefs aan 
een groot doek, een gezicht op Parijs met 
een naakte vrouw op de voorgrond. Uitein
delijk verhangt hij zich in zijn atelier. Het 
moet voor Cézanne, inmiddels gebrouil- 

2 leerd met Zola, bijzonder pijnlijk zijn ge

weest om dat te lezen. In beide boeken 
figureert de topos van het tragische genie 
dat aan zijn kunst ten onder gaat. Het maakt 
daarbij betrekkelijk weinig verschil dat het 
ene boek afkomstig is van een romantisch 
schrijver, en het andere van een uitgesproken 
naturalist. [71 In onze literatuur is Bavink, uit 
Nescio’s Titaantjes van 1915, een mooi, meer 
ingehouden voorbeeld. Hij schildert alleen 
nog maar zonsondergangen en loopt volledig 
vast. “Op een morgen zat-i wezenloos te 
Staren voor z’n laatste zonsondergang”, 
waarna hij wordt opgesloten in “een ge
sticht voor zenuwpatiënten”. [8]
Zo tragisch is het gelukkig niet gesteld met 
elke kunstenaar als romanfiguur. In het ge
noemde Scènes de la vie de bohème zijn de 
meeste kunstenaars van het luchthartige type 
dat nu eenmaal met het leven van de bohème 
wordt geassocieerd, en in Carel Vosmaers 
Amazone (1880), waarvoor de succesvolle 
schilder Alma Tadema model heeft gestaan, 
zijn des kunstenaars zorgen tamelijk alle
daags van aard. Maar het is evident dat veel 
schrijvers van kunstenaarsromans in de crea
tieve persoonlijkheid een uitvergroting zien 
van de menselijke tragiek en heroïek: de 
triomf der onsterfelijkheid is groter, de straf 
der góden zwaarder.
Hetzelfde valt af te lezen uit het beeldende 
equivalent van de kunstenaarsroman: die 
vorm van historieschilderkunst waarin het 
kunstenaarsleven wordt gethematiseerd, 
eveneens een genre dat vooral in de 19de 
eeuw bloeide. In Hugo van der Goes in het 
Rode Klooster (1872) portretteerde Emile 
Wauters het tragische genie. Wauters’ schil
derij is gebaseerd op de kroniek van een 
broeder van het klooster waar Van der Goes 
zich op hoge leeftijd had teruggetrokken; 
het is een van de eerste ziektegeschiedenis
sen van een kunstenaar die is overgeleverd. 
De geestesziekte waaraan Van der Goes ten 
prooi was gevallen, sprak zeer tot de roman
tische verbeelding - een (tijdelijke) gees
tesziekte die volgens de kroniekschrijver 
Gods straf was voor de hoogmoed van de 
succesvolle Vlaamse Primitief. Het werk 
van Wauters toont het moment waarop de 
kloosterbroeders proberen om de geest van 
de schilder met muziek te helen, zoals David 
deed met zijn harpspel voor koning Saul; 
ook dit gegeven, inclusief de bijbelse verge
lijking, is in de kroniek terug te vinden. [9] 
Een heel ander beeld van de grote kunste
naar in zijn ultieme levensfase wordt gepre
senteerd in Ingres’ schilderij De dood van 
Leonardo uit 1818. Dat de koning van Frank
rijk, Frans I, de schilder in diens laatste 
ogenblikken bijstaat, is al veelzeggend voor 
diens status, maar bijzonder is vooral de 
manier waarop Frans is afgebeeld: zittend 
op het bed en met een hand het hoofd van 
Leonardo ondersteunend, kijkt hij hem met 
zo’n intense blik aan dat het lijkt of hij het 
scheppende genie dat in dat hoofd zit pro
beert te doorgronden. Iets daarvan is ook 
terug te vinden in Ary Scheffers Sterfbed 
van Géricault uit 1824, waarin een eigen
tijdse artistieke grootheid is voorgesteld op 
een wijze die voorheen was voorbehouden 
aan stervende klassieke helden. [10]
De romantiserende verbeelding van leven 
en dood van de kunstenaar heeft in de 20ste 
eeuw een vervolg gekregen in de film, waar
voor in veel gevallen kunstenaarsromans de 
basis vormen. Recent nog werd in La belle 
noiseuse de fictieve kunstenaar Frenhofer 
uit Le chef-d’œuvre inconnu tot leven ge
wekt door Michel Piccoli. Van Gogh werd 
in de verfilming van Lust for Life uit 1956 
gespeeld door Kirk Douglas. In de slotscène 
vliegen de kraaien wild om Van Gogh heen 
als symbool van zijn getroebleerde 
geestestoestand, terwijl hij probeert verder 
te schilderen aan Korenveld met kraaien. 
Daarna hoort men hem buiten beeld het 
fatale schot lossen. Het is al sinds lange tijd 
bekend dat het genoemde schilderij zeker 
niet Van Goghs laatste is geweest. Niette
min is die mythe zo hardnekkig dat Robert 
Altman in zijn verfilming van het leven van 
Van Gogh uit 1990 erop voortborduurt, 
evenals Akira Kurosawa in zijn film Dreams 
uit hetzelfde jaar. [11]

Altersstil

Dat in de literatuur, in de historie
schilderkunst en in de film bepaalde topoi 
uit de legendevorming omtrent het kunste
naarschap hardnekkig voortleven, nemen 
we zonder meer aan. Dat ook de kunst
historische literatuur daarvan niet gevrij
waard is gebleven, wordt minder graag toe
gegeven. Het is echter onloochenbaar dat 
het streven naar wetenschappelijke objecti
viteit samengaat en vermengd is met de 
projectie van waarden die de schrijvers koes
teren. Zoals ik reeds aangaf, zijn we bij
voorbeeld geneigd om aan de afsluiting van 
het actieve kunstenaarsbestaan een bijzon

dere, existentiële betekenis toe te kennen. 
Dat geldt niet alleen voor de letterlijk laatste 
werken - vaak is immers niet precies vast te 
stellen wat het laatste werk is waaraan een 
kunstenaar bezig is geweest - maar voor het 
late werk in het algemeen. In monografieën 
over kunstenaars die op respectabele ouder- 
dom zijn gestorven, wordt steevast een ‘late 
periode’ onderscheiden, die vaak met veel 
ontzag wordt behandeld en wordt aange
duid als Altersstil.
De Duitse kunsthistoricus À.E. Brinckmann 
probeerde in zijn boek Spatwerke alter 
Meister uit 1925 tot een definitie van de 
Altersstil te komen. Daartoe hanteerde hij 
begrippenparen ter karakterisering van het 
late tegenover het vroege werk van groten uit 
de kunstgeschiedenis. Het zal geen verwon
dering wekken dat hij, om Dürer en Renoir, 
Donatello en Bernini op één noemer te bren
gen, geen zuiver stilistische categorieën à la 
Wölfflin kon definiëren, maar zijn toevlucht 
moest nemen tot nogal vage, ideëel getinte 
begrippen zoals ‘Verschmolzenheit’ (tegen
over ‘Relation’), ‘Introversion’ (tegenover 
de ‘Dynamik’ van de jeugd) en 'Zurücklegung 
in Sich’ (tegenover ‘aussere Interessen- 
beziehung’). [12] De generaliseerbaarheid 
van kenmerken tot een Altersstil lijkt me 
dubieus. Het kost weinig moeite om allerlei 
uitzonderingen op de regel te bedenken. We 
kunnen beter van geval tot geval bekijken 
hoe het late werk van kunstenaars uitpakt, 
zoals Sem Dresden betoogde, die het pro
bleem op het terrein van de literatuur heeft 
behandeld. [13]
Een persoonlijke Altersstil is in de 
monografische literatuur een vast gegeven 
en opvallend vaak worden daaraan posi
tieve kwalificaties verbonden, niet alleen in 
artistieke maar in algemeen-menselijke zin. 
Dat geldt althans voor oudere kunst. In de 
literatuur over Michelangelo, Titiaan en 
Rembrandt, om slechts enkele namen te 
noemen, komt het beeld naar voren van 
gelouterde kunstenaars die in hun late werk 
alle uiterlijke schijn hebben afgelegd en tot 
het wezen zijn doorgedrongen. Michelan
gelo’s Rondanini Pietà, zijn laatste, onvol
tooid gebleven werk met de befaamde dub
bele arm, werd door Burckhardt nog als een 
mislukking beschouwd maar geldt sinds
dien, mede door de opwaardering van het 
nonfïnito en het fragment, als expressie van 
humaniteit in de meest sublieme vorm. [14] 
Hetzelfde gaat op voor Titiaans laatste werk, 
eveneens een Piëta. Het onderwerp werkt in 
deze gevallen uiteraard mee in de verering 
voor het sluitstuk van het oeuvre.
In de kunst van de late 19de en 20ste eeuw 
ligt de zaak minder eenvoudig. Met de na
druk die is komen te liggen op originaliteit 
en vernieuwing, is ook de reputatie van 
kunstenaars sterk verbonden geraakt met de 
bijdrage die zij hebben geleverd aan de 
formering van nieuwe stromingen, en dat 
deden ze meestal op betrekkelijk jonge leef
tijd. Dat zij daarna tot een verdieping en 
intensivering van hun persoonlijke stijl zijn 
gekomen, wordt in sommige gevallen graag 
erkend: dat do Altersstil van Cézanne, Monet, 
Matisse, Beckmann en Mondriaan tevens 
een hoogtepunt vormt in hun oeuvre, is 
nauwelijks omstreden. Daar staan talloze 
voorbeelden tegenover van grote kunste
naars die naar algemeen gevoelen in hun 
latere werk niet meer hun oude niveau heb
ben gehaald: Chagall, Kandinsky, Dix, 
Kirchner, De Chirico, Magritte, Dali. De 
lijst is met vele namen uit te breiden.
Er is echter in recente tijden, pakweg in de 
laatste twintig jaar, kritiek gerezen op de 
ingeroeste gewoonte om de opeenvolging 
van stromingen in de kunst van de 20ste 
eeuw als normatief te beschouwen, een kri
tiek die onderdeel vormt van een ruimere 
discussie over modernisme en post
modernisme. In dat kader passen de pogin
gen om van bepaalde kunstenaars het voor
heen verguisde late werk, dus van ver voor
bij het moment waarop zij hun bijdrage 
leverden aan nieuwe stromingen, op te waar
deren . Dat is gebeurd met Derain, De Chirico 
en Picabia; zelfs het late figuratieve werk 
van Malevich, dat altijd was beschouwd als 
het treurige gevolg van Stalinistische re
pressie, vond zijn verdedigers. Het meest 
interessante voorbeeld is Picasso. Zijn late 
werk werd lange tijd inferieur gevonden 
- zelf heb ik er bij zijn dood in 1973 heel 
negatief over geschreven - maar sindsdien 
zijn de meningen radicaal veranderd — ook 
de mijne — en wordt zijn Altersstil vergele
ken met die van een Michelangelo of een 
Rembrandt. Deze revisies in het oordeel over 
het late werk van de grootheden van de 
modernistische traditie staan in aanwijsbaar 
verband met opvattingen en verschijnselen 
in de hedendaagse kunst, zoals de hernieuwde 
aandacht voor het schilderen in de jaren ’80. 
Maar ongetwijfeld speelt ook de gebruike
lijke idealisering van ouderdomswerk mee. 

In de reacties op de tentoonstelling van het 
late werk van Willem de Kooning, in 1996 
in Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam gehouden, kreeg het begrip 
Altersstil een nieuwe dimensie, omdat ter 
discussie stond in hoeverre dit nog kon 
gelden als werk van De Kooning, die zoals 
bekend aan de ziekte van Alzheimer leed. 
Het werk vanaf de jaren ’80 dankte zijn 
ontstaan mede aan Elaine de Kooning, die 
de schilder van de drank afhielp en hem 
stimuleerde tot schilderen met medewer
king van assistenten. Hun steun aan de de
menterende schilder ging volgens de be
richten zo ver dat zij soms oudere tekenin
gen van hem op een doek projecteerden om 
hem op weg te helpen. Ook werden be
paalde partijen op de schilderijen door de 
assistenten aangebracht. [15]
De eigenhandigheid van het werk is in de 
beeldhouwkunst doorgaans een minder 
zwaarwegend punt. Assistentie is normaal 
en kan allerlei vormen aannemen; ze kan 
zelfs na de dood doorgaan. Postume gietsels 
van Rodin gelden nog steeds als een Rodin. 
Iets problematischer ligt het bij de gietsels in 
brons die de erven Gonzalez lieten maken 
van zijn gelaste ijzeren sculpturen, of bij het 
laatste beeld van de jonggestorven Duchamp- 
Villon, Portrait du Professeur Gosset, dat 
zijn broer Marcel Duchamp postuum liet 
vergroten en glad afwerken, of bij het laatste 
werk van Brancusi, het gipsen beeld Le grand 
coq TV, waarvan zijn assistenten, tevens erf
genamen, decennia na zijn dood nog een 
lelijke versie in roestvrij staal maakten.
In de schilderkunst is eigenhandigheid sinds 
het uitsterven van de atelierpraktijk prak
tisch sacrosanct. Bij De Kooning was bo
vendien niet alleen de eigenhandigheid in 
het geding, maar ook de ‘eigengeestigheid’ 
van het werk. Over dat probleem hebben 
zich kunsthistorici en medici (geriaters en 
hersenspecialisten) gebogen. Ondanks alle 
geïnvesteerde geleerdheid is er geen eens
luidend oordeel over het late werk van De 
Kooning. Dat kan ook moeilijk, want het 
gaat niet zozeer om objectief vaststelbare 
feiten als wel over subjectieve waarden. 
Volgens sommigen is het eenvoudig zijn 
werk niet meer, of alleen een zwakke echo 
van wat hij ooit presteerde. Anderen, en ook 
niet de minsten, zien er wel degelijk grote 
kwaliteiten in, waarbij geheel in de traditie 
van de waardering voor de Altersstil argu
menten van esthetische en levensbeschou
welijke aard vaak in elkaar overgaan. Zo 
schreef de schilder Jonathan Lasker, in een 
overigens mooie tekst: “In deze schilderijen 
kan men bijna de ziel van de kunstenaar zien 
opstijgen en zich losmaken van zijn 
lichaam.” [16]
Deze metafoor van het ontstijgen aan de 
materiële wereld en het eigen lichaam tref
fen we vaker aan als het late of laatste werk 
van een kunstenaar ter sprake komt, en de 
stap naar expliciete religieuze metaforiek is 
dan snel gezet. Over Skudera, waarschijn
lijk het laatste werk van Franz Kline, vriend 
en geestverwant van De Kooning, schreef 
Budd Hopkins: “Dit is een magisch schilde
rij, een hemelvaart die men zich goed kan 
voorstellen in de koepel van een kerk van 
Borromini.” [17] Het laatste werk krijgt 
echter niet alleen veel aandacht als de be
trokken kunstenaar een gezegende leeftijd 
heeft bereikt, misschien is de belangstelling 
ervoor zelfs wel het grootst als het kunste
naars betreft die op jeudige leeftijd zijn 
gestorven, door ziekte, ongeval of eigen 
hand. De vroege dood van dergelijke kun
stenaars, van Rafaël tot Manzoni, Haring en 
Basquiat, heeft op zichzelf al een mythische 
glans, conform het gezegde: ‘Wie de góden 
liefhebben, nemen ze jong tot zich.’
Een goed voorbeeld van de toekenning van 
eschatologische trekken aan een laatste 
kunstwerk is te vinden in de literatuur over 
Yves Klein, die in 1962 aan een hartaanval 
overleed, net 34 jaar oud, dus ongeveer de 
leeftijd waarop Jezus stierf. Klein had kort 
tevoren al een hartaanval gehad en wist dat 
zijn conditie uiterst fragiel was. “Het einde 
was op gepaste wijze mythisch, en gemar
keerd door voortekenen,” schreef 'Thomas 
McEvilley in een biografisch essay over de 
kunstenaar. [18] Enkele weken voor de dood 
van Yves Klein stierf zijn bijna-naamge- 
noot Franz Kline, en Miró, die bij vergissing 
dacht dat het om Yves ging, stuurde aan 
diens vrouw Rotraut een condoleantiebrief, 
die door Y ves zelf werd beantwoord: “Even 
een kort briefje om te zeggen dat ik nog in 
leven ben.” Op de dag van zijn dood zou 
Klein het voornemen hebben uitgesproken 
om geen schilderijen en reliëfs meer te ma
ken, wat fysiek ook te zwaar voor hem werd, 
maar alleen nog immateriële werken, zoals 
hij al enkele jaren eerder had gedaan in zijn 
beroemde ‘sprongen in de leegte’, zijn ten
toonstelling Le vide en zijn verkoop van 
‘zones van immateriële picturale sensibili-



teit’. Het einde van Klein wordt door 
McEvilley in religieuze termen beschreven: 
“Zijn hart opende zich, de ‘absolute liefde’ 
van de Leegte stroomde tenslotte binnen, 
terwijl iets van hem, een gouden trilling of 
een hevige paradox, naar buiten stroomde 
(‘eindelijk vrij ’ ), om ogenblikkelijk gewicht
loos tot voorbij de hemel te vliegen.”

Het laatste werk

Het laatste werk van een kunstenaar: soms 
is dat het onvoltooide werk waaraan hij 
bezig was toen hij stierf, maar het kan ook al 
jaren vóór dat moment zijn ontstaan, omdat 
de .kunstenaar door omstandigheden werd 
gedwongen of uit vrije wil besloot te stop
pen met werken. Soms weten we precies 
wat het laatste werk is, meestal niet. Niet bij 
Van Gogh. Korenveld met kraaien is het 
zoals gezegd zeker niet, al is de mythe taai 
en neemt zij weleens curieuze nieuwe ge
daanten aan. In de kunsthistorische catalo
gus van de Van Gogh-tentoonstelling die in 
1968 in Londen werd gehouden, stond bij
voorbeeld het volgende te lezen: “Dit schil
derij is feitelijk niet Van Goghs laatste werk, 
hoewel de kracht van de voorstelling het 
geschikt maakt voor die rol.” [19] We we
ten het evenmin precies bij Cézanne en 
Degas. Hun late werk kan alleen maar bij 
benadering van een datering worden voor
zien. Zij schilderden trouwens, zoals veel 
kunstenaars, jarenlang door aan een werk, 
en aan verscheidene werken tegelijk. 
Cézanne werkte praktisch tot aan zijn dood, 
Degas was tijdens de laatste zeven jaar van 
zijn leven door verregaande slechtziendheid 
en achteruitgang van zijn geestelijke ver
mogens tot niets meer in staat.
Over de raadselachtige schilder Matthijs 
Maris vertelt Emest D. Fridlander dat deze 
tussen 1906, toen hij verhuisde naar zijn 
laatste woning in Londen, en zijn dood in 
1917 geen nieuw werk meer is begonnen; 
hij werkte alleen nog maar door, en dat 
sporadisch, aan een paar oudere schilde
rijen, zonder ze te kunnen voltooien. Of de 
biograaf hier misschien mythograaf is ge
worden, valt niet uit te maken, maar wat hij 
aanwijst als het laatste werk is wel veelbe
tekenend: “Wat betreft zijn Grief-of zoals 
hij het zelf noemde, Vanished Illusions - 
daaraan werkte hij tegen het einde het meest, 
toen zijn gezichtsvermogen minder en min
der werd. Hij liet dit schilderij uiteindelijk 
op zijn ezel achter. Vaak, zoals gezegd, 
sprak hij met bitterheid over het schilderij 
als een sprekende getuigenis van hoe zijn 
leven was geweest, en met zijn verdwenen 
tekening, zijn gedempte kleur, leek het me 
soms het meest trieste embleem dat denk
baar is van alle ongelukkige aspecten van 
zijn leven.” [20]
In zijn onvermogen om het werk te vol
tooien doet Maris denken aan Frenhofer uit 
Balzacs Le chef-d’œuvre inconnu, zowat 
het prototype van het tragische genie en in 
die hoedanigheid een model voor talloze 
moderne kunstenaars. Bij de illustraties die 
de onstuitbaar productieve Picasso maakte 
voor een boekuitgave uit 1931 krijgen we 
niet de indruk dat hij zich sterk identifi
ceerde met de hoofdpersoon. Dat deed 
Cézanne wel, die op hoge leeftijd meer dan 
eens over Frenhofer heeft gezegd: “Dat ben 
ik.” [21] Toch denk ik dat het non finito bij 
Cézanne niet slechts het teken is van de 
hopeloze strijd om de volkomenheid te be
reiken, maar dat hij al doordrongen was van 
het besef dat het onvoltooide een kwaliteit 
op zich kan zijn - dat het schoonheid kan 
bevatten èn waarheid, als uitdrukking van 
het moderne levensgevoel. Het principieel 
onvoltooide, dat veel kunst van de 20ste 
eeuw kenmerkt, is als het ware een voortdu
rend herhaald ritueel als voorafschaduwing 
van het laatste werk.
Soms weten we precies wat het laatste werk 
is. Bij Arshile Gorky bijvoorbeeld, die zelf 
een einde maakte aan zijn leven, en bij 
Picasso. In het laatste etmaal voor zijn dood 
op 8 april 1973 schijnt Picasso met witte 
verf Liggend vrouwelijk naakt en hoofd 
overschilderd te hebben. Of het daarbij ge
bleven zou zijn als hij langer geleefd had, 
zullen we nooit weten. Onvoltooid was in 
ieder geval het laatste schilderij van Barnett 
Newman, een doek dat hij geheel in enkele 
tinten rood wilde beschilderen, maar dat bij 
de dood van de schilder slechts een rood 
kwadraat tussen twee vlakken met witte 
onderschildering vertoonde. Onvoltooid was 
tevens Victory Boogie Woogievan Mondriaan 
bij zijn dood in 1944. Of misschien ligt het 
ingewikkelder: het schilderij, waaraan hij al 
in 1942 was begonnen, was volgens de 
berichten van bezoekers aan zijn atelier 
enkele weken voor zijn dood af, maar 
Mondriaan besloot vervolgens weer tot ra
dicale veranderingen, zoals wel vaker ge
beurde zolang hij een schilderij nog niet had
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verkocht. Het doek in de staat waarin het is 
achtergebleven, is volgeplakt met stukjes 
papier en plakband. Een voltooid schilderij 
is dus weer onvoltooid gemaakt. [22] 
De onvoltooide laatste werken van erkende 
groten uit de kunst van de 20ste eeuw kun
nen worden vergeleken met die van groten 
uit het verleden, de Rondanini Pietà van 
Michelangelo, Rafaëls Transfiguratie en 
Titiaans Pietà. In de receptie wordt er vaak 
op dezelfde wijze een bijzondere betekenis 
aan toegekend. Maar een nieuw aspect is dat 
er nu ook foto’s zijn van het laatste werk in 
het atelier, suggererend dat op deze heilige 
plek de geest van de schepper nog aanwezig 
is.

De thematisering van het einde

Met betekenis geladen is niet alleen het 
onvoltooide laatste werk, maar de afsluiting 
van het kunstenaarschap als zodanig. ‘Het 
einde’ heeft een aura. Kunstenaars zijn zich 
daarvan bewust en zeker in de 20ste eeuw 
lijken zij zich soms te voegen naar de mythe
vorming daaromtrent. Het komt dan ook 
Voor dat zij dat einde bewust ensceneren of 
anderszins tot een statement maken, soms 
zelfs al geruime tijd vóór hun dood. Ad 
Reinhardt bijvoorbeeld thematiseerde het 
einde in de zwart-op-zwarte schilderijen 
van identiek formaat, de enige werken die 
hij in zijn laatste jaren maakte, als een steeds 
herhaald laatste schilderij. Kort voor zijn 
dood in 1966 verklaarde hij: “Ik ben bezig 
met het maken van de laatste schilderijen 
die iemand ooit ergens maken kan.” [23] 
Op heel andere wijze werd het einde aan de 
orde gesteld door Pyke Koch in zijn laatste 
schilderij De koorddanser, een soort zelf
portret als oude circusartiest die met een 
doek over zijn hoofd zijn kunsten uitvoert in 
een halfduistere kamer. Of moeten we het 
kapotgesneden schilderij Melancholia als 
Kochs laatste beschouwen? [24]
Van Pieter Engels kan worden gezegd dat 
hij het einde heeft geïroniseerd. Bij wijze 
van conceptueel werk bood hij in 1971 aan 
het Koninkrijk der Nederlanden “zijn le
venslange staking als beeldend kunstenaar” 
aan voor een bedrag van 25 miljoen gul
den. [25] Marina Abramovic en Ulay 
theatraliseerden het einde toen zij in 1988 in 
een performance over de honderden kilo
meters lange Chinese muur naar elkaar toe
liepen. De ontmoeting, onder het oog van 
vele camera’ s, luidde de scheiding in van de 
geliefden en een afsluiting van hun vast 
samenwerkingsverband als kunstenaarsduo. 
Bij Bas Jan Ader tenslotte bleef het niet bij 
een performance. Zijn werk In Search of the 
Miraculous uit 1975 begon met een ten
toonstelling in een galerie in zijn woon
plaats Los Angeles, waar een koor zeemans
liederen zong. Het tweede deel van het werk 
zou de oversteek over de Atlantische Oceaan 
in een kleine eenpersoonszeilboot zijn, het 
derde deel een tentoonstelling in zijn ge
boorteland Nederland, met opnieuw de uit
voering van zeemansliederen dooreen koor. 
Maar de triptiek bleef onvoltooid. Tijdens 
de zeiltocht raakte Ader vermist en een jaar 
later spoelde zijn lege boot aan op de kust 
van Ierland. We mogen aannemen dat hij, 
zo hij de dood al niet zocht, zich toch zeer 
bewust is geweest van het risico dat dit zijn 
laatste werk zou zijn. [26]
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Het laatste werk als een soort testament? 
Dat gaat zeker op voor Palazzo reale, de 
laatste installatie die de al zieke Joseph 
Beuys in 1985 maakte, met zijn oude bont
jas en andere objecten in vitrines. Soms 
echter komt ook het omgekeerde voor, dat 
een testament het laatste werk is, omdat de 
implicaties ervan over de dood heen reiken. 
Het is goed voorstelbaar dat Duchamp in 
zulke termen dacht toen hij het raadselach
tige Étant donnés: 1. La chute d’eau. 2. Le 
gaz d’éclairage vermaakte aan het museum 
in Philadelphia, waar het enkele maanden 
na zijn dood in 1968 voor het eerst publieke
lijk werd getoond. Bijna niemand, zelfs niet 
in zijn naaste omgeving, wist tot op dat 
moment dat hij over een periode van meer 
dan twintig jaar intensief bezig was geweest 
met een groot werk. Het mag dan in mate
riële zin niet het laatste product van zijn 
hand zijn - hij sloot het af in 1966 en maakte 
daarna nog een aantal etsen en ander klein 
werk - het is het wel degelijk in geestelijke 
zin door de manier waarop hij er pas pos- 
tuum mee voor de dag kwam en door zijn 
instructies en bepalingen betreffende de 
wijze van 'Vertonen: het kan alleen op 
voyeurswijze door twee kijkgaten bekeken 
worden. Duchamp stipuleerde ook dat het 
werk gedurende vijftien jaar niet gerepro
duceerd mocht worden. [27]
Ook in hét geval van Marcel Broodthaers 
kan een testament als zijn laatste werk gel
den. In 1974 moest hij in Berlijn een zware 
operatie ondergaan. Zich de ernst van de 
situatie bewust, schreef hij in het ziekenhuis 
op een stuk papier een paar regels, waarin 
hij zijn vrouw machtigde om zich bezig te 
houden met les séquelles, de naweeën van 
zijn artistieke activiteit, en om er “een ge
heel van te maken, met de hulp van verlichte 
kenners”. [28] Zij werd ook geautoriseerd 
om te bepalen wat echt en vals is. Broodthaers 
leefde nog meer dan een jaar, in welke tijd 
hij verscheidene werken en installaties rea
liseerde, maar door de genoemde wilsbe
schikking tilde hij zijn creatieve werkzaam
heden als het ware over zijn eigen dood 
heen, met zijn vrouw als medium: ik kan de 
typisch Broodthaeriaanse formuleringen 
waarin de tekst is gesteld niet anders lezen 
dan op deze manier.
Duchamp en Broodthaers hadden er als 
weinig andere kunstenaars weet van wat de 
aura van kunst betekent, ook de aura van het 
laatste werk. Hun testamenten geven uit
drukking aan een oude maar zeer levende 
fascinatie, de idee dat kunst de dood over
wint en dat de scheppende geest onsterfelijk 
is.

Carel Blotkamp
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Marcel Duchamp, Philadelphia, 1969; Arturo 
Schwarz, The Complete Works of Marcel 
Duchamp, Londen, 1969, pp. 557-562.
[28] Michael Compton, In Praise of the 
Subject, in: Marcel Broodthaers (tent, cat.), 
Walker Art Centre, Minneapolis, 1989, 
pp. 15-69, het citaat staat op p. 60.

Bovenstaande tekst is een bewerking van 
de lezing die Carel Blotkamp op 2 novem
ber 1996 gaf op de alumnidag van het 
Kunsthistorisch Instituut Utrecht ter ge
legenheid van het 360-jarig jubileum van 
de Rijksuniversiteit Utrecht en werd eer
der gepubliceerd voor leden van de Stich
ting Vrienden van het Kunsthistorisch 
Instituut Utrecht.
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De Mondriaan Stichting kent diverse mogelijkheden voor 
financiële ondersteuning:

16.01.00-26.03.00

Norbert Schwontkowski
FLOS

Mondriaan Stichting 
Stimuleringsfonds voor 
beeldende kunst, 
vormgeving en 
museale activiteiten.

- incidentele museale activiteiten
- aankopen beeldende kunst en vormgeving door kunstmusea
- opdrachten beeldende kunst en fotografie
- projecten en publicaties beeldende kunst en vormgeving
- internationale presentaties van Nederlandse beeldende 

kunst en vormgeving
- deelname aan internationale kunstbeurzen door 

Nederlandse galeries
- activiteitenprogramma’s van kunstenaarsinitiatieven
- beurzen voor kunsthistorisch onderzoek
- KunstKoopregeling voor particulieren
- kunstprojecten in het onderwijs

(via Kunst en Bedrijf 020 - 623 0271)

Roy Villevoye
Verder beheert de Mondriaan Stichting een tweetal lofts 
(geen ateliers) in New York waar kunstenaars, vormgevers of 
architecten kunnen verblijven als zij voor de presentatie van 
hun werk in New York moeten zijn. Ook kent de Mondriaan 
Stichting diverse ondersteuningsmogelijkheden voor musea.

‘My Bonnie Is Over The Ocean...
De Mondriaan Stichting is het cultuurfonds dat activiteiten 
op het terrein van beeldende kunst, vormgeving en musea 
ondersteunt en stimuleert. Het gaat ondermeer om opdrach
ten voor beeldende kunst, publicaties, projecten en om 
diverse museale en internationale activiteiten. Sinds 1994 
wordt er gewerkt door een slagvaardige, stimulerende en 
rechtvaardige organisatie. Voor het werk van de Mondriaan 
Stichting is jaarlijks circa 30 miljoen gulden beschikbaar.

opening 16.01 15.00 uur

De Mondriaan Stichting werkt in de regel voor rechts
personen; we geven ondersteuning - en soms ook advies 
- aan instellingen, bedrijven en overheden zowel nationaal 
als internationaal. Voor individuele kunstenaars/ 
vormgevers bestaan er alleen mogelijkheden tot onder
steuning op het gebied van presentaties in het buitenland.

MUS E U M
HET DOMEIN
S I T T A R D

De Mondriaan Stichting ondersteunt bijzondere projecten 
die vernieuwend zijn, een voorbeeldwerking hebben en die 
anders nooit of zeer moeilijk van de grond gekomen zouden 
zijn. Een financiële bijdrage in zulke projecten betreft nooit 
het gehele bedrag dat voor een project noodzakelijk is.
Een aanzienlijk deel van het benodigde geld moet de instel
ling zelf financieren of moet elders gevonden worden.

Kapittelstraat 6
Hoe kunt u een aanvraag doen

Postbus 18
NL 6130 AA Sittard
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Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111

Email het.domein@wxs.nl
www.hetdomein.nl
tue-sun 11-17

M E N

Als u van plan bent een aanvraag in te dienen bij de 
Mondriaan Stichting raden wij u aan telefonisch contact 
op te nemen. Wij kunnen u dan een algemene informatie
brochure toesturen en eventueel de regeling welke op uw 
aanvraag van toepassing is. In de regelingen staan de 
criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen. U moet mini
maal drie maanden voor aanvang van het project waarvoor 
u ondersteuning vraagt een aanvraag bij ons indienen. 
Wij raden u overigens aan pm, voordat u een schriftelijke 
aanvraag indient, eerst een gesprek te voeren met één van 
onze projectmedewerkers (telefonisch of op ons kantoor).

Informatie

Voor meer informatie over het werk van de Mondriaan 
Stichting, en voor het opvragen van onze brochure en rege
lingen kunt u ons bellen. Het telefoonnummer is 020 - 676 2032. 
Ons adres is Jacob Obrechtstraat 56,1071 KN Amsterdam, 
e-mail: mondriaan@mondriaanfoundation.nl 
www.mondriaanfoundation.nl
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Een schitterende anticlimax
Stanley Kubricks Eyes Wide Shut

Toen Stanley Kubricks laatste film Eyes 
Wide Shut vorig jaar kort na zijn dood in 
première ging, werd er door critici op zeer 
uiteenlopende manieren gereageerd. Na de 
bizarre geruchten over de opnames van 
Kubricks eerste film sinds 1987 en de daar
opvolgende loftuitingen in de in memoriams 
waren er kennelijk nog maar twee keuze
mogelijkheden: óf Kubrick had vlak voor 
zijn dood nog een laatste keer zijn meester
schap getoond, óf zijn laatste film was het 
maakwerk Van een geïsoleerde oude man 
die de voeling met zijn eigen tijd was kwijt
geraakt. Critici die de laatste mening waren 
toegedaan, hekelden vooral Kubricks be
slissing om het verhaal van Arthur 
Schnitzlers Traumnovelle van het Wenen 
van Freud naar het hedendaagse New York 
over te plaatsen. Dit zou ongeloofwaardig 
zijn omdat er op het einde van het millen
nium een volstrekt andere seksuele moraal 
heerst. Hoewel natuurlijk de vraag moet 
worden gesteld wat de betekenis is van de 
delocalisatie van Schnitzlers Traumnovelle 
uit 1926 naar het New Y ork van de late jaren 
’90, en of deze operatie geslaagd is, lijkt het 
niet aangewezen om de film te veroordelen 
met een beroep op de grote vertelling van de 
vooruitgang inzake seksualiteit - niets was 
Kubrick immers zo vreemd als hol 
vooruitgangsgeloof.
De hoofdpersonen van Schnitzlers novelle 
heten Fridolin en Albertine; in Eyes Wide 
Shut zijn zij veranderd in het door Tom 
Cruise en Nicole Kidman gespeelde echt
paar Bill en Alice Horgan, dat een sjiek 
appartement in Manhattan bewoont. Hij is 
een huisarts met een puissant rijke klanten
kring, zij is ex-galeriehoudster. Het echt
paar heeft een kind, een dochtertje. De film 
opent met een groots kerstbal bij Victor 
Ziegler, een patiënt van Bill, waar een cliché
matig charmante Hongaar Alice tracht te 
verleiden en haar man flirt met twee foto
modellen. Hij wordt echter door Ziegler 
naar een badkamer geroepen om een naakt 
hoertje te onderzoeken dat het bewustzijn 
heeft verloren na drugsconsumptie; zij over
leeft het. Naar aanleiding van deze avond 
met zijn verlokkingen ontspint zich een dag 
later tijdens het roken Van een joint in bed 
een discussie over ontrouw. Alice vertelt 
aan Bill dat zij ooit op het punt heeft gestaan 
om hem te bedriegen met een marinesoldaat; 
vooral door de spijt over de gemiste kans die 
uit Alices woorden spreekt, ziet Bill zijn 
heile Welt aan scherven vallen en begint hij, 
nadat hij naar een patiënt is weggeroepen, 
aan een nachtelijke odyssee. Uiteindelijk 
belandt hij via zijn vriend Nick Nightingale, 
een pianist, op een gemaskerde orgie in een 
kasteelachtig pand buiten de stad.
De beelden van deze orgie zijn adembene
mend: Kubrick ensceneert te midden van 
vorstelijke architectuur een mechanisch 
ballet van in mantels gehulde of naakte, 
maar altijd gemaskerde mensen. Bill (even
eens gemaskerd) dwaalt door het huis en 
ziet links en rechts copulerende paren of 
groepjes. Uiteindelijk wordt Bill naar de 
centrale hal gehaald en voor een soort tribu
naal geplaatst, waar hij letterlijk en figuur
lijk wordt ontmaskerd.
Op het moment dat er vreselijke dingen met 
hem lijken te gaan gebeuren, verschijnt er 
op een balkon een naakte vrouw die hem wil 
vrijkopen, vermoedelijk met haar leven. Zij 
wordt door een man met een onheilspellend 
snavelmasker afgevoerd en Bill mag gaan, 
maar moet met zware consequenties reke
nen als hij een woord loslaat over het ge
beurde. De volgende dag gaat hij de etappes 
van zijn nachtelijke reis nog een keer na; hij 
hoopt duidelijkheid te krijgen over het lot 
van het mysterieuze meisje, maar kennelijk 
probeert hij ook om de gemiste seksuele 
escapade van de avond tevoren in te halen, 
toen hij zowel bij de dochter van een patiënt, 
alsook bij een hoer die hem van straat plukte 
en uiteraard op de orgie zelf steeds niet aan 
overspel toekwam. En wederom wordt zijn 
reis een geprolongeerde coïtus interruptus, 
al lijkt hij wel duidelijkheid te krijgen over 
het meisje van de orgie: in het mortuarium 
van een ziekenhuis vindt hij het hoertje dat 
hij op Zieglers feest moest onderzoeken 
dood terug, en hij is ervan overtuigd dat zij 
het was die hem heeft gered. Kennelijk is 
Bill in een sadistisch universum terechtge
komen, waar een club van immorele wel- 
gestelden over lijken gaat.

Filmische archeologie

Het is opmerkelijk hoe weinig hedendaags 
het bal bij Ziegler en de orgie in het landhuis 
aandoen: heeft Kubrick, die Eyes Wide Shut 
zoals al zijn films sinds de jaren ’60 vrijwel 

volledig in Engeland heeft opgenomen, dan 
toch gefaald in het ‘actualiseren’ van het 
materiaal? Een dergelijke visie is kortzich
tig. Aan de bal-sequentie is bijvoorbeeld 
veel meer aandacht besteed dan in Schnitz
lers verhaal; zo is er van het hoertje dat de 
hoofdpersoon moet behandelen geen spoor 
te vinden in de Traumnovelle. Aan het decor 
en het licht is bovendien duidelijk veel aan
dacht besteed. Het kan dus niet anders dan 
dat de Unzeitgemassheit van dit feest opzet
telijk is. Door voor het feest bij Ziegler een 
allerminst hedendaagse balzaal met mar
mer en kroonluchters te kiezen, lijkt Kubrick 
bewust de pompeuze luister van het Wenen 
van rond 1900 op te roepen. Schnitzlers in 
1926 gepubliceerde Traumnovelle speelde 
overigens zelf niet in het toenmalige heden, 
maar in een tijd waarin men zich per koets 
verplaatste - in het Wenen van voor de 
Eerste Wereldoorlog, toen de bovenlaag 
van de Oostenrijkse burgerij en de adel zich 
aan elkaar vastklampten om iedere vorm 
van maatschappelijke verandering tegen te 
houden. Vond Schnitzler zijn verhaal over 
de nachtzijde van de menselijke geest beter 
in deze tijd passen dan in de jaren ’20, toen 
met zaken als ontrouw in ‘verlichte’ krin
gen misschien iets minder verkrampt werd 
omgegaan? De critici van Eyes Wide Shut 
zouden dan op voorhand het gelijk aan hun 
zijde hebben. Zo zou echter dezelfde be
narde opvatting van ‘bij de tijd zijn’ op 
Schnitzler worden losgelaten.
De sterk freudiaanse inslag van de 
Traumnovelle vraagt om een andere bena
dering, die het werk niet aan een lineaire 
opvatting van historische progressie onder
werpt. Freud stelde dat in de menselijke 
geest meerdere ontwikkelingsfasen present 
zijn, en dat de psychoanalyticus als een 
archeoloog van de late, bewuste, beschaafde 
lagen naar de meest primitieve, door het Es 
geregeerde moet doorstoten. Freud was bo
vendien de opvatting toegedaan dat het ver
schil met de ‘echte’ archeologie erin gele
gen is dat in de menselijke geest de verschil
lende lagen niet op elkaar, maar door elkaar 
heen liggen. De bezitter van enkele etsen uit 
Piranesi’s Vedute di Roma-reeks vergeleek 
het met een Rome waarin de gebouwen uit 
verschillende era’s allemaal simultaan aan
wezig zouden zijn. [ 1 ] Schnitzler, en in zijn 
navolging Kubrick, kan men beschouwen 
als freudiaanse archeologen die deze onge
makkelijke gelijktijdigheid centraal stellen. 
De nachtelijke odyssee van de man wordt in 
de Traumnovelle en in Eyes Wide Shut ver
geleken met een droomdie dé thuisgeble
ven vrouw diezelfde nacht heeft. Deze 
droom, die zij aan haar man vertelt, lijkt 
elementen van diens belevenissen te bevat
ten. Zij heeft onder andere gedroomd dat zij 
door een hele reeks mannen genomen werd. 
Iets soortgelijks als de mechanische orgie

Stanley Kubrick

Eyes Wide Shut, filmstill, Warner Bros. (All rights reserved)

waarin de man terechtkomt, speelt zich met 
andere woorden in niet controleerbare lagen 
van haar geest af. Het ‘officiële’ bal van het 
begin en de clandestiene orgie zijn twee 
tijdlagen die tegelijkertijd bestaan: zoals de 
droom in gecodeerde vorm manifestaties 
van het ld toont,, zo realiseren de gemas
kerde mannen een heerschappij van de lust 
die het realiteitsprincipe tijdelijk ondermijnt. 
Deze archeologie betreft dus niet alleen de 
individuele psyche maar ook het culturele 
domein, waarin al dan niet ruïneuze gebou
wen uit verschillende eeuwen elkaar blijken 
te doordringen.
Reeds op het luisterrijke bal bij Ziegler 
beginnen voor de Horgans de tijdzones door 
elkaar te lopen; in de bal-sequentie sche
mert als het ware het Wenen van de 
Schnitzler-tekst (gesitueerd rond 1900) door 
het New York van Kubrick (een eeuw later) 
heen. Wat bij Schnitzler een carnavalsbal is 
- een al te onwaarschijnlijk fenomeen in de 
New Yorkse upper class - wordt bijvoor
beeld niet door een Halloween-party ver
vangen, maar door een sjiek kerstbal dat op 
generische wijze Wenen of ‘Weensheid’ 
verbeeldt. Ook uit dit voorbeeld mag blij
ken dat Kubrick de vergelijking met 
Schnitzlers novelle niet geschuwd heeft. 
Integendeel, de uitgave van het filmscript 
bevat een vertaling van Schnitzlers tekst 
- een initiatief dat gezien de berichten over 
de totale controle die Kubrick zelfs na zijn 
dood op de marketing van de film uitoefent 
ongetwijfeld voor zijn rekening komt. Door 
deze double bill-uitgave wordt men ertoe 
aangezet om beide teksten als een palimpsest 
te beschouwen, om ze over elkaar heen te 
leggen en te vergelijken. [2] Het feest bij 
Kubrick wordt zo een griezelige reprise van 
dat van Schnitzler, alsof het gedoemd is zich 
eeuwig te herhalen.

Deze interpretatie is in overeenstemming 
met de narratieve structuren van andere 
Kubrick-films, zoals 2001 - A Space 
Odyssey (1968) en The Shining (1980). In 
eerstgenoemde film is het beroemdste voor
beeld van Kubricks filmische archeologie te 
vinden: een aapmens gooit een bot dat hij 
juist als wapen leerde gebruiken in de lucht, 
waarna het middels een van de beroemdste 
montages uit de filmgeschiedenis wordt 
getransformeerd in een ruimteschip dat door 
het heelal zweeft op de melodie van Die 
schone blaue Donau. De oorsprong van de 
mensheid en haar toekomst worden kemach- 
tig samengevat, terwijl de agressieve, des
tructieve kracht achter de technologische 
ontwikkeling wordt onderstreept, waarmee 
quasi-religieuze, teleologische vertellingen 
over technologische vooruitgang - alomte
genwoordig in de jaren ’50 en ’60 —worden 
ondergraven. Het is geen toeval dat 2007 - 
A Space Odyssey gekenmerkt Wordt door 

cirkelvormige ruimtestations en ruimtesche
pen, en mensen die in cirkels lopen. Op het 
einde wordt voor de astronaut Bowman de 
cirkel gesloten: hij sterft en wordt op raad
selachtige wijze als sterrenkind herboren, 
waarbij de klanken van Richard Strauss’ 
Also sprach Zarathustra, die de film open
den, hem ook weer afsluiten.
Een soortgelijke structuur kenmerkt The 
Shining. Jack Torrance, gespeeld door Jack 
Nicholson, verliest gaandeweg zijn verstand 
door de kwade invloed van het verlaten 
Overlook Hotel waar hij in de winter met 
zijn gezin op past. Twee cruciale scènes 
spelen zich af in de Góld Room, de luxueuze 
feestzaal van het hotel. Alhoewel het hotel 
verlaten is, duikt in de feestzaal plots een 
barman op. Later blijkt er zelfs een mondain 
feest uit de jaren ’ 20 aan de gang te zijn. Het 
Overlook Hotel staat op grond die ooit is 
afgetroggeld van de indianen, die niettemin 
in allerlei details van het interieur present 
zijn. [3] Het lijkt erop dat zij een vloek 
hebben uitgesproken over het hotel: een 
voorganger van Jack Torrance heeft als win
terse caretaker in 1970 zij n vrouw en kinde
ren met een bijl om zeep geholpen. Jack 
komt deze Delbert Grady als ober in de Gold 
Room tegen, en wordt door hem berispt 
omdat hij zijn vrouw en dochter niet hard 
genoeg aanpakt. Als Torrance na een nach
telijke jacht op zijn zoon en vrouw bevroren 
in de sneeuw zit, verschijnt een foto in beeld 
van een feest uit 1921, die aan een van de 
wanden van het hotel hangt; hierop is een 
grijnzende Nicholson te zien. Jack Torrance 
is kennelijk veroordeeld tot een eeuwige 
Wiederkehr.
Ook Schnitzlers Fridolin lijkt als een soort 
levende dode in het hedendaagse New York 
rond te spoken. Hierbij komt het de film ten 
goede dat Kubrick, ondanks zijn bewonde
ring voor de Freud-be wonderaar Schnitzler, 
een broertje dood heeft aan de psycholo
gische karaktertekening van zijn persona
ges. Net als in al zijn voorgaande films zijn 
de personages in Eyes Wide Shut ontdaan 
van veel details die hun eerdere incarnaties 
in Traumnovelle tot round characters ma
ken. Frederic Raphael, de scenarist van Eyes 
Wide Shut, getuigt dat Kubrick het scenario 
ontdeed van toevoegingen die de persona
ges teveel reliëf gaven. [4] Kubrick 
recycleerde weliswaar veel dialogen van 
Schnitzler, maar zag er nauwlettend op toe 
dat het script niet teveel tekst bevatte. Niet 
alleen door het script, ook door het starre 
gezicht van Tom Cruise blijven de emoties 
van de hoofdpersoon, die door Schnitzler 
nogal breed worden uitgemeten, ondoor
grondelijk. De uitbeelding van de geleide
lijke ontwrichting van Cruise is juist effec
tief omdat hij vanaf het begin zo’n leeg 
teken is: het wegvallen van gekoesterde 
zekerheden wordt er alleen maar tragischer
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door. De reactie van Bill op de ontboeze
ming van zijn vrouw is wellicht naïever en 
extremer dan die van Fridolin, maar tegelij
kertijd ook pregnanter. Net zomin als de uit 
zijn zerk klimmende man in De voorbarige 
begraving van Antoine Wiertz - waarvan 
Freud in Wenen een reproductie aan de 
muur had hangen - is deze Fridolin/Bill 
verleden tijd. Maar de tijden veranderen wel 
degelijk, en de schijnbaar identieke fouten 
die het mannelijke hoofdpersonage maakt, 
krijgen door de verschillende context een 
andere lading. Dit blijkt als Kubrick in het 
laatste deel van de film plots sterk van 
Schnitzler afwijkt.

Een sadistisch universum

Een cruciaal referentiepunt voor Eyes Wide 
Shut is Kubricks briljante historische epos 
Barry Lyndon uit 1975. In deze op een 
roman van Thackeray gebaseerde film por
tretteert Kubrick de periode die onmiddel- 
lijk voorafgaat aan de Franse Revolutie als 
een grotesk ballet van hypocriete conven
ties. De film vertelt het verhaal van de Ierse 
avonturier Redmond Barry, gespeeld door 
Ryan O’Neil. Barry is eerst een naïeve knaap, 
een soort nobele wilde, maar hij maakt snel 
carrière in het leger en als professioneel 
gokker aan Europese vorstenhoven. De met 
kaarsen verlichte kastelen zijn in beeld ge
bracht als 18de-eeuwse tableaus, die in hun 
precisie en stasis een volmaakte weerspie- 
geling zijn van de verstarde, angstvallig aan 
de schijnbaar eeuwige maatschappelijke 
orde vasthoudende wereld van het Ancien 
Régime. [5] Met deze bijna statische beel
den, die haaks staan op de narratieve con
venties van de doorsnee Hollywood-film, 
toont Kubrick een wereld die Verstard en 
circulair in plaats van dynamisch is.
In Eyes Wide Shut heeft Kubrick een verwij
zing ingelast naar Barry Lyndon: de scène 
waarin Cruise tijdens de orgie door de zalen 
van de villa loopt, is een referentie aan een 
tafereel uit Barry Lyndon dat Redmonds 
libertijnse levenswandel na zijn huwelijk 
met de rijke weduwe Lady Lyndon uit
beeldt. Ook in Eyes Wide Shut gaat het om 
formeel geklede mannen en naakte vrou
wen, en ook in de orgie van Eyes Wide Shut 
bevinden wij ons in 18de-eeuwse zalen; de 
ingangspartij en de centrale hal van de buiten
plaats in Eyes Wide Shut zijn een soort 
Moorse fantasie-architectuur, maar in de 
andere vertrekken, waar de copulerende 
paren zich hebben teruggetrokken, zijn we 
in de wereld van Barry Lyndon. De rijke en 
machtige anonieme gemaskerden van Eyes 
Wide Shut willen het leven van de 18de- 
eeuwse adellijke libertijnen heropvoeren 
- de wereld van het Venetiaanse carnaval 
en van de enkel op genot beluste vrijbuiter 
Casanova. Het is bekend dat ook de Weense 
auteurs uit de omgeving van Freud zoals 
Hugo von Hofmannsthal en Schnitzler een 
grote voorliefde koesterden voor Venetië. 
Schnitzler publiceerde in 1918 de novelle 
Casanovas Heimfahrf, wellicht speelde ook 
bij de keuze van het carnavalsseizoen als 
achtergrond in de Traumnovelle deze be

Stanley Kubrick

Eyes Wide Shut, filmstill, Warner Bros. (All rights reserved)

langstelling een rol. Voor 19de- en vroeg- 
20ste-eeuwse auteurs was Venetië, dat in 
1797 door de Fransen was veroverd en ge
zuiverd van buitensporige en decadente 
vormen van carnavalsvertier, een ideaal 
projectievlak voor seksuele angsten en ver
langens. [6]
De sfeer van de orgie in Eyes Wide Shut 
heeft echter niet zozeer met Venetië en 
Casanova te maken als wel met de bere
kende en mechanisch aandoende uitspattin
gen in de romans van de markies de Sade. 
Reeds in Schnitzlers beschrijvingen is de 
associatie met Sade onontkoombaar, en 
Kubrick - de schepper van de adembene
mende geweldballetten in A Clockwork 
Orange (1971)- versterkt haar met zijn 
enscenering nog. De orgie is met welhaast 
militaire precisie gepland. Het is beslist 
geen woeste, ongeremde eruptie van lust. 
Kubricks personages zijn evenwel geen pre
dikanten zoals de helden en heldinnen van 
Sade: zij rechtvaardigen hun libertijnse le
venswandel niet door, zoals Sade, de argu
menten van de Verlichting tegen de christe
lijke seksuele moraal uit te spelen en te 
perverteren. [7] Zij gaan er weliswaar net 
als Sade van uit dat de sterken zich alles 
kunnen permitteren - ook verkrachting en 
moord -, maar zij worden niet zozeer door 
‘intellektuelle Freude an der Regression’ 
gedreven als wel door de wens om de re
gressie op stalinistische wijze te organise
ren. [8] Als superieure individuen verwe
zenlijken zij de sadistische utopie van totale 
vrijheid in de ‘rationele’ uitleving van de 
driften. De theoretische onderbouwing in
teresseert hen geen barst. In dit sadistische 
universum is de ratio slechts de dienst
maagd van het ld. De regels en procédés van 
het geheime genootschap functioneren als 
de (door Kubrick van al te goedkope effec
ten ontdane) freudiaanse versleuteling van 
de droom die de vrouw van de hoofdper
soon heeft: de lust wordt geformaliseerd en 
gecodeerd.
Het gezelschap bedient zich evenwel van 
een attribuut dat meer in de rococo-wereld 
van Casanova thuishoort dan in de 
geperverteerde Verlichting van de markies 
de Sade: het masker. Terwijl Sade zich 
beroept op fundamentele natuurwetten om 
de moraal op haar kop te zetten, beweegt 
Casanova (alias Chevalier de Seingalt) zich 
met list en leugen door de hoofse wereld, net 
als Redmond Barry. In Barry Lyndon zijn 
de gezichten nadrukkelijk kunstmatig, wit 
én van mouches de beauté voorzien: het zijn 
geen individuele gezichten maar sociale 
maskers, geheel onderworpen aan conven
ties. De anoniemen van Eyes Wide Shut 
voelen zich genoodzaakt om tijdens hun 
sadistische rituelen maskers te dragen ten
einde smadelijke onthullingen te voorko
men. Omdat zij rijk, machtig en bekend zijn, 
menen zij hun privéleven te moeten be
schermen - met als bonus de mogelijkheid 
om naar hartelust te moorden, iets waar 
Joop van den Ende en John de Mol door een 
achterlopend waardenbesef nog geen tele- 
visie-format voor hebben ontwikkeld. Er 
zijn natuurlijk computerspelletjes waarin 

men moorddadige fantasieën kan uitleven 
en die Slavoj iek tot de opmerking heb
ben verleid dat de dagdroom wellicht be- 
langrijker is geworden dan de ‘ouderwetse’ 
droom. [9] Sociaal acceptabelere verlangens 
kunnen in talloze televisieprogramma’s 
worden ‘waargemaakt’. Er lijkt een maat
schappij van de wensvervulling te zijn ont
staan, waarin niet zozeer Traumdeutung als 
wel de al dan niet virtuele vervulling van 
dromen is gevraagd. In de huidige cultuur is 
het ld door de ratio tot hoogste principe 
verheven, waarbij de waarheidsdrift van 
Sade echter is vervangen door het genot van 
het rollenspel. Ook het Wenen van 
Schnitzlers tekst is een grote maskerade, 
maar in de Traumnovelle bedekken de mas
kers een duistere, naakte waarheid, die zich 
in de orgie aan Fridolin openbaart. Hier 
neemt Eyes Wide Shut een volkomen andere 
wending: de maskerade is de waarheid.

Na de orgie is Bill ervan overtuigd dat hij in 
aanraking is gekomen met een groep van 
machtige individuen die zo nodig over lij
ken gaat om het voortbestaan van haar zorg- 
vuldig geplande praktijken te garanderen. 
Hij heeft aanwijzingen dat de vrouw die 
hem op het feest heeft gered en zijn 
pianospelende vriend door het gemaskerde 
gezelschap om zeep zijn gebracht. Met alle 
middelen die Kubrick ter beschikking staan, 
wordt deze angstaanj agende gedachte kracht 
bijgezet. De camera, door Kubrick zelf be
diend, lijkt door het trage tempo een haast 
paranoïde aandacht voor de zichtbare wer
kelijkheid te hebben. Alles wordt bedrei
gend. De soundtrack hamert met een terug
kerend pianomotief als het ware op Bills 
geweten in, en herinnert hem aan de door 
zijn schuld in moeilijkheden geraakte pia
nist.
Reeds van in het begin van de film roept 
Kubrick met behulp van de soundtrack een 
lichte irritatie op: als de Horgans zich in hun 
appartement klaarmaken voor het bal, blijkt 
de walsmuziek geen voor de personages 
onhoorbare filmmuziek te zijn, maar uit een 
stereo-installatie te komen die door Tom 
Cruise wordt uitgezet. Het pesterijtje met de 
soundtrack is de eerste speldenprik die 
Kubrick de toeschouwer toedient. Eyes Wide 
Shut is een film die met perverse intelligen
tie verwachtingen onderuithaalt. Op het 
einde van de film laat Ziegler Bill langsko
men; hij blijkt een van de aanwezigen op de 
orgie te zijn geweest. Hij vertelt Bill dat de 
dreigementen en de dramatische actie van 
de vrouw alleen maar een toneeltje waren 
om Bill flink de stuipen op het lijf te jagen 
en hem figuurlijk het zwijgen op te leggen. 
De vrouw (inderdaad het hoertje van het 
begin) zou levend en wel zijn als ze niet door 
eigen toedoen aan een overdosis was ge
storven. De tergende herhaling van de nach
telijke reis en de banale ontknoping zorgen 
voor een uiterst ongewone structuur. De 
tweede helft van de film demonteert het 
eerste deel: de anticlimax wordt door 
Kubrick tot kunst verheven. [10]
Als Bill na de ontmoeting met Ziegler thuis
komt, ziet hij het masker dat hij op het 

landgoed droeg naast zijn slapende vrouw 
in bed liggen. De ondoorgrondelijke blik
ken waarmee Cruise tijdens de orgie werd 
bekeken en de gezichtloze ogen waarmee 
hij zelf het spektakel aanschouwde, hebben 
nu plaatsgemaakt voor een masker dat naast 
de slapende Kidman ligt met twee donkere, 
gapende gaten - ogen wijd gesloten. Bil! 
stort in en vertelt Alice alles over wat bij 
nader inzien inderdaad een maskerade was. 
De nachtmerrie waarin hij verzeild was ge
raakt, was in feite virtual reality. Het gaat 
niet om de naakte waarheid van Sade, maar 
om de rollenspelen van computeranimatie 
of van de ‘waargemaakte’ fantasieën in het 
televisieprogramma Sex voorde Buch. Deze 
ontknoping is een volledige breuk met de 
novelle van Schnitzler, waarin Fridolin geen 
andere optie krijgt dan te blijven geloven in 
wat hij tijdens die nacht zag en hoorde. Bij 
Schnitzler maskert het gezelschap zich om 
in een door kuddemensen gedomineerde 
maatschappij een totale heerschappij van de 
lust af te roepen. In Eyes Wide Shut halen de 
deelnemers aan de orgie misschien net zo
veel genot uit het theater als uit de seksuele 
escapades. Als bij Kubrick de gastheer van 
het bal (de bij Schnitzler niet als apart per
sonage opgevoerde Ziegler) op zijn feest 
een hoertje paraat heeft, wat is dan nog het 
verschil met de orgie? Is de aantrekkings
kracht van de orgie dan niet juist in de 
maskerade gelegen? De orgie in Eyes Wide 
Shut is de wereld van de schijn en de mas
kers, van Barry Lyndon en Casanova - niet 
de grimmige ‘waarheid’ van Sade, waarvan 
Schnitzler suggereert dat zij zich in de orgie 
openbaart. Bij Schnitzler lijken de maskers 
slechts ondergeschikte hulpstukken om het 
sadistische universum te verwezenlijken, 
om het gerationaliseerde lustprincipe zijn 
tirannie te laten ontplooien; bij Kubrick is 
de lust daarentegen vooral gelegen in de 
maskerade, in de anonimiteit van het rollen
spel.
Kubricks laatste pesterij komt helemaal aan 
het slot: de uiteindelijke verzoening van 
Bill en Alice, als zij in een speelgoedzaak 
inkopen met hun dochtertje doen. De scène 
doet naar Holly wood-maatstaven nogal on
geloofwaardig aan en smaakt licht bitter. 
Alice zegt tegen haar man dat er iets is dat ze 
nodig moeten doen om hun huwelijk weer 
op de rails te krijgen. Op zijn vraag wat dat 
is, spreekt zij het laatste woord: “Fuck”. 
Deze drastische actualisering - in Schnitz
lers Traumnovelle komt dit woord uiteraard 
niet voor — is de travestie van een happy 
end, een pseudo-therapeutische nep-oplos- 
sing: alsof dit de verlangens die alle ellende 
hebben veroorzaakt voorgoed zou kunnen 
begraven. Met een flinterdun happy end 
achter een adembenemende anticlimax is 
Eyes Wide Shut een uitstekend laatste werk, 
juist omdat het niet afsluit, omdat het geen 
grafsteen op Kubricks oeuvre is. Het is een 
tartend non-einde dat ertoe uitnodigt alles 
nog een keer te gaan zien.

Sven Lütticken
Noten
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Mon lieu commun
Over de betekenis van het ‘werk’ in het moderne
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Voor Charles Vermeersch

Nous sommes tous nés dans les chaînes. Il y 
a ceux qui les oublient, et ceux qui les font 
dorer ou argenter. Mais nous, nous voulons 
les briser. Non pas avec une violence bru
tale, sauvage: nous voulons peu à peu 
grandir hors d’elles.
Rainer Maria Rilke

I.

Zoals we weten dat we een kind geweest 
zijn en ons ook zonder herinneringen door 
dat kindgewesensein getekend weten, zoals 
we nooit helemaal volwassen worden om
dat we een kind meedragen, dat we naar 
binnen verbannen hebben, zo is de wereld 
‘modem’. De wereld is niet altijd, niet van 
bij het begin modem geweest, maar is mo
dem geworden, en precies daardoor is het 
moderne altijd getekend door ‘vroeger’. 
Anders gezegd: we komen altijd ergens 
vandaan. Elke identiteit begint ergens. En 
hoe ver kunnen we van dat begin wèg? 
Terwijl dat begin natuurlijk altijd ook verlo
ren is, de volwassene het kind kwijtgespeeld 
is, en niemand nog weet wie hij geweest is 
of weet hoe het toen, vroeger, ‘écht’ was.

Franz Kafka heeft hierover een kortverhaal 
geschreven: Het naaste dorp. “Mijn groot
vader placht te zeggen: ‘Het leven is ver
wonderlijk kort. In mijn herinnering is het 
nu zo samengedrongen, dat ik bijvoorbeeld 
niet begrijpen kan, hoe een jonge man kan 
besluiten naar het naaste dorp te rijden, 
zonder te vrezen, dat - afgezien van onge
lukkige toevallige omstandigheden - de tijd 
van het gewone, gelukkig verlopende leven 
voor zo’n rit bijlange na niet toereikend zou 
zijn’.” Duurt een leven lang genoeg om weg 
te geraken van het begin en een ànder dorp 
te bereiken, om los te komen van de oor
sprong en modem te worden? Wie is die 
jongeman die, tot onbegrip van de grootva
der, vertrokken is, misschien omdat hij weg 
wou, misschien met een bestemming voor 
ogen? Wie is die jongeman die weggegaan 
is zonder ergens aan te komen, en ‘halver
wege’ leeft, op de rag van een paard?

Het leven van de grootvader is een leven dat 
zich op één plaats afspeelt. Het is het leven 
van iemand die niet weggaat, die niet weg 
kan en niet weg wil, maar blijft, die niet 
anders kàn en toch tegelijk kiest om te 
blijven, om samen te blijven, en daar de 
dingen te doen die gedaan moeten worden: 
de noodzakelijke, dagelijkse, onontkoom
bare handelingen. In deze oude, premoderne 
wereld zijn de levens ongebroken, de men
sen zijn er uit één stuk, ze twijfelen niet, en 
ze zijn trots. Ze geloven niet in weggaan. Uit 
de vele beschikbare beschrij vingen van deze 
levens en van het premoderne Vlaanderen, 
kies ik enkele bladzijden van Ernest Claes, 
die als een der grote culturele antropologen 
van het premoderne Vlaanderen beschouwd 
kan worden, en die er ook belangrijke 
‘herinneringsarbeid’ verricht heeft.

In Jeugd, in het openingshoofdstuk Het 
land van de lemen Huizen en de open Haar
den, beschrijft Claes de voorvaderlijke we
reld van het huis met de haard, de dieren, de 
‘gasten’ (de reiziger, de foorkramer, de sol
daat, de zonderling), met zij die wegtrekken 
naar het zwarte mijnland en nimmer nog iets 
van zich laten horen, met het land en de 
nacht van het land, en vooral: met het ‘werk’. 
Want het is de arbeid of het werk dat de 
Oude Wereld in stand houdt. “Of zij geluk
kig waren of niet gelukkig waren, was een 
vraag die nooit oprees. Ze waren blij als er 
iets meeviel, en ramp en ongeluk ondergin
gen ze met droeve gelatenheid. In het harde 
werk van iedere dag, in de voortdurende 
bezorgdheid om het dagelijks brood, kwam 
er in hun geest geen verlangen naar een 
welzijn dat buiten hun bereik lag, was er 
geen verbittering in hun hart om wat ze niet 
hadden. Om hun leven hing een schijn zo al 
niet van tevredenheid dan toch van berus
ting. Ze aanvaardden dat leven als iets dat 
niet anders kon, en waar niet over te 
prakkezeren viel. Wie op het land leeft, wie 
de vreedzame gang van de dagen ziet ge
beuren, wie het koren zaait en de aardappe
len plant, ziet gedijen en rijpen, overheen 
lente, zomer en herfst, die kent de gejaagd
heid niet van het gewin dat vlak voor u ligt, 
en dat men dagelijks meet, die draagt iets in 
zich van de langzame groei van het graan en 
de bomen, en van de kalme verduldigheid 
van de dieren. De arbeid op de goede, de 
eeuwige aarde veroorzaakt geen inwendige 
schokken, geen wrok of opstandigheid. De 
mens is er verbonden met de grond, en niets

Gaston Eysselinck

Het huis van de architect, Gent, 1930-31

wordt daar ooit uit zijn evenwicht gerukt. 
De geest van de geduldige aarde gaat over in 
de mens en maakt hem vast en sterk.”

De oude wereld: werk wat dienst is; pietas 
of levensvroomheid; en dan, daarnaast, half 
gemengd met gecontroleerd christendom, 
een heidens besef van het anders-werkelijke 
en het onvatbare. De oude wereld is daar
door wel naar binnen gekeerd en gesloten, 
maar niet bekrompen. De wetenschap, de 
techniek en de geneeskunde hebben nog 
niet het gevoel gecreëerd dat ‘alles onder 
controle’ is: het vertrouwde valt nog niet 
samen met het zelf-gemaakte dat men kent 
en beheerst. In en om het gedomesticeerde 
en naast de wereld van het werk ligt een 
grote ‘rest’ : het vreemde en onbegrijpelijke 
van de nacht en de donkere krachten, van de 
magie en de geesten, en van het lichaam 
waarover men niet spreekt. Dit vreemde 
krijgt zijn plaats en wordt tegelijk op af
stand gehouden door het te vertellen. De 
twee basisoperaties in Jeugd zijn: werken 
en vertellen.

Jean-François Lyotard heeft deze plaats van 
het grootvaderlijke leven en van de 
neolithische wereld van Claes beschreven 
en geconceptualiseerd in Domus et la 
mégalopole. De ‘domus’: “temps commun, 
sens commun, lieu commun”: gemeenschap
pelijke tijd, onderling verstaan, een gedeelde 
wereld. Het domestieke is een ‘orde’: een 
modus van de tijd (de tijd van de seizoenen, 
herhaling, ritme), een modus van de ruimte 
(van verdichte betekenis, van een gecen
treerde wereld) ; een bepaling van het lichaam 
(vruchtbaarheid, kracht, schrik, dood), en 
een bepaling van wat ‘arbeid’ is en betekent. 
Het domestieke is de orde van de ‘natuur’, 
dit wil zeggen van de continuïteit, van zorg 
en dienstbaarheid, van het doorgeven van 
het leven, van dephusis: van datgene wat de 
wereld in het bestaan brengt en doet be
staan. De koeien moeten worden gemolken 
en de gevels gewit, er moeten kinderen 
komen, we moeten eten, de zieken moeten 
worden verzorgd en de doden begraven. Dat

zijn dingen die gedaan moeten worden, en 
j dat werk gaat niet over geld verdienen of 
vooruitkomen in het leven. Dit ‘natuurlijk’ 
leven, gemaakt van werk, is allesbehalve 
lieflijk of idyllisch, en men kan er niet naar 
verlangen. Het is zeker niet gemakkelijk 
een leven te leven dat helemaal ‘werkelijk’ 
is: zonder alternatief, zonder ‘mogelijkhe
den’ en zonder dromen. In een leven dat 
zich op één plaats afspeelt, en waaruit men 
niet wegkan, is alles onontkoombaar en 
fataal, het dagelijkse zowel als de “razernij 
der winderige dagen” (Pleysier) of de ‘rest’ 
van onrast en woede waarvan geen ‘natuur’ 
-continuïteit, kringloop, leven —te maken 
valt. Maar de grootvader gelooft niet dat 
men dat ontloopt door weg te gaan.

Maar, natuurlijk, Kafka en Claes, en al de 
modernen, zijn weggegaan. Claes is allang 
iemand anders, hij leest in vele talen en 
werkt in het parlement, hij schrijft Jeugd in 
een burgerpak in een burgerhuis in de stad, 
en gaat alleen terug naar Zichem om er voor 
de BRT-camera even met nonnetjes te wan
delen en dan snel te verdwijnen. De pre
moderne levensvorm: één plaats. Het mo
derne: weggaan, vertrekken van de ‘eerste 
plaats’, loskomen van de oorsprong, de on
mogelijkheid om ‘gedomesticeerd’ en op 
één plaats te leven. Men kàn natuurlijk wel 
terugkeren, thuis op bezoek gaan, en zelfs 
wat sentimenteel worden, maar Claes en 
Lyotard en Pleysier en de andere modernen 
weten zelf hoezeer ze voor de ‘domus’ 
vreemden zijn geworden. Voor de broers en 
de zussen, en zij die gebleven zijn, zijn ze 
misschien alleen maar een beetje anders 
geworden, wat moeilijker te begrijpen, en 
ze hebben het intussen toch maar ‘ver ge
bracht’. Maar de modernen zelf weten on
dertussen dat ze thuis niet meer kunnen 
vertellen wie ze zijn, dat ze daar alleen 
kunnen zwijgen en meespelen. Zij weten 
hoezeer ze het huis verlaten én ‘verraden’ 
hebben. En niet alleen zijn ze weggegaan, 
maar de door hen achtergelaten wereld is, zo 
blijkt, achter hun rag, mee veranderd, zodat 
er ook geen weg terug is.

n.
Het gaat er niet alleen om te weten ‘wat er 
gebeurd is’ of een geschiedenis te recon
strueren of te kennen. Het gaat er ook om de 
herinnering te bewerken en om te verstaan 
wat vandaag, hier en voor ons, ‘vroeger’ is. 
Het gaat er om de herinneringen te ontleden 
waarin het heden zich een verleden ‘te bin
nen brengt’. Zoals: wat is ‘vroeger’ voor de 
mensen die, in Vlaanderen en België, de 
moderne kunst en architectuur maken en 
gemaakt hebben?

In het begrip en het zelfbegrip van de mo
derne beweging staat het moderne ten eerst 
voor 'modernizering' : het moderne wordt 
begrepen als een globaal proces van ver
nieuwing en verbetering, van vervanging 
van en breken met het oude. Oude technie
ken en werkwijzen maken plaats voor meer 
efficiënte, meer productieve, snellere tech
nieken. Rationelere en complexere denk
beelden, gevoelens of levenswijzen worden 
ontwikkeld, die meer vrijheid en zelf
bepaling, meer mogelijkheden of ontwikke
lingskansen, meer ‘voorlopigheid’ en meer 
‘toekomst’ scheppen. Modernizering houdt 
in dat oude verschillen, die berusten op 
traditie en geërfde macht, vervangen wor
den door gelijkheid, gelijkwaardigheid, en 
loon naar arbeid: er komt sociale gelijkheid, 
gelijkheid tussen de geslachten. Samenge
vat: het moderne berust, in deze opvatting, 
op een geloof in wetenschap en technologie, 
op individualisme, en op democratie. De 
architectuur, ook de Belgische architectuur, 
heeft zeer zeker deze waarden tot haar ‘zaak’ 
gemaakt. Ze kiest voor de nieuwe mogelijk
heden inzake materialen, technieken en con
structie, om daarmee een architectuur te 
maken die een ‘modem leven’, een modem 
zelfbewustzijn en een modem samenleven 
mogelijk maken. De lemen huizen zijn af
gebroken, en - schrijft Claes - “de stenen 
huizen, die in de plaats zijn gekomen, zijn 
ruimer, gezonder, met meer licht”; “alles is 
gezonder, beter”. In deze zin begrepen heeft 
de moderne architectuur een duidelijk so- 
ciaal-utopische inzet: modemizeren impli
ceert, uiteindelijk: op vele niveaus de we
reld verbeteren.

Het grote modernizerings- en Verlichtings
project blijft voorondersteld in een breed 
verspreide opvatting van wat ‘goede archi
tectuur’ is. De ‘goede architectuur’ heeft 
een wereld voor ogen: ze is utopisch gela
den en roept op tot verandering. Ze is op 
zichzelf een gerealiseerd fragment van een 
betere wereld, en ze fungeert tegelijk als 
voorbeeld. Ondertussen heeft het modemi- 
zeringsproject veel van haar kracht en dui
delijkheid verloren, en moet het begrip van 
wat ‘goede architectuur’ is opnieuw be
dacht worden. Is het zo dat het goede ge
bouw te midden van banaliteit en rommel, 
dat de betere woning te midden van een 
verkaveling fermettoïden en villa-achtigen, 
daar staat als een voorloper of wegbereider? 
Wat staat die goede architectuur daar te 
doen? Voorlopig pathetisch onaangepast te 
wachten op medestanders, op méér ‘goede 
architectuur’ tot de wereld tenminste voor 
een deel gevuld zal zijn met ‘goede archi
tectuur’? En wanneer dit naïef of te simpel 
zou lijken, en het dus niet of niet meer 
daarover gaat, waarover gaat het dan wel? 
Wat is de inzet, wat staat er vandaag op het 
spel in de ‘goede architectuur’?

In de laatste decennia is het moderniteits- 
begrip ontwikkeld en verfijnd. De grote 
ontwikkelingslijnen, en het conceptuele 
kader, geijkt aan de filosofische en literaire 
traditie en de grote sociologische en cultuur
filosofische thema’s, zijn ter beschikking. 
Het wordt daardoor - in principe - moge
lijk om lokaal en dus concreter en preciezer 
te denken, en een verstaan van het moderne 
op te bouwen, niet enkel vanuit Baudelaire 
en Benjamin en Picasso, maar ook vanuit 
Ernest Claes en Toussaint van Boelare, Karei 
Elno en Marc Dessauvage, Roger Raveel en 
Dan Van Severen. Het lijkt mogelijk om wat 
er hier gebeurd is te begrijpen, niet door het 
af te meten aan een ‘internationaal’ 
moderniteitsbegrip, maar door het te be
schrijven als een eigensoortige, hybride 
moderniteit. Wanneer zijn België en Vlaan
deren ‘modem’ geworden? Ergens tussen 
1950 en 1970? Daar zit een generatie die het 
recht opeiste op een ‘eigen tijd’, die het 
eigen aanvoelen van het bestaan wou ver
duidelijken en verhevigen door moderne 
kunst en architectuur te maken. Die genera
tie is ‘weggegaan’ en is - vooral buiten de 
steden - ‘modem’ gaan wonen en leven. 
Wel, hoe is het om het voorvaderlijke huis

8



af te breken en om moderne levens en mo
derne architectuur te gaan maken? Wat zijn 
die witte, lichte, moderne huizen, wie heeft 
ze gebouwd, en waarom? Of wat betekent 
het om alle ‘inhoud’ te liquideren en ab
stract of ‘internationaal’ te schilderen? Is 
één leven (één generatie) niet te kort om 
helemaal ‘modem’ te worden?

Het is onbetwistbaar dat ook in België de 
architectuur en de wooncultuur het leven en 
het land gemodernizeerd hebben, en dat het 
moderne hier ook gaat over het inruilen van 
het oude voor wat beter, gezonder en vrijer 
is, voor wat meer efficiënt en meer gelijk is. 
Ook in België hebben de kunst en de archi
tectuur effectief gefungeerd als laboratoria 
waar het moderne zelfbesef, en een besef 
van en zin voor het nieuwe, ontwikkeld is. 
Maar toch, tegelijk, komt dit moderne niet 
ver weg van waar het begint, en wordt, 
naarmate het moderne achteruitschuift in de 
tijd en zelf ‘geschiedenis’ wordt, meer en 
meer duidelijk hoezeer het moderne diep 
getekend blijft door haar ‘vroeger’. “Au 
moment même où la pensée témoigne que la 
domus est devenue impossible, (...) elle 
appelle à la maison, à l’œuvre, en laquelle 
elle inscrit ce témoignage” (Lyotard). Wie 
moderne cultuur maakt, vertrekt van het 
besef dat de ‘domus’ voorbij is: de moderne 
kunst en architectuur zijn dus getekend door 
hun begin of door vroeger. Ze getuigen van 
de wereld die ze verwerpen en verlaten, in 
het verlangen of de wil om ‘werk’ te maken: 
‘echte’ architectuur of kunst wordt niet ge
maakt voor geld of comfort of succes of 
carrière, maar opdat het beeld, de tekst of 
het gebouw zou bestaan, en door te bestaan 
zin en betekenis geeft aan de materie die het 
verbruikt, en aan de plaats en de tijd die het 
neemt om het te maken of om ermee te 
leven.

III.

De mentale ruimte waarbinnen het besef 
van het moderne is ontwikkeld, en waarbin
nen de avant-gardecultuur is gemaakt, is die 
van het ‘werk’ : van het kunstwerk, van het 
architectuurwerk, van het oeuvre. Gertrude 
Stein, die geboren is in Amerika maar haar 
leven in Parijs heeft doorgebracht, schrijft 
in An American and France dat men om iets 
te maken twee ‘civilisaties’ nodig heeft: één 
waar men vandaan komt, en één waar men 
verblijft zonder er te ‘wonen’ en waar men 
voor zichzelf de ruimte schept om ‘werk’ te 
maken. Amerika is “the half that made me” 
— mensen zijn waar ze vandaan komen- 
maar Parijs is niet de àndere helft ‘that made 
me’. Parijs is geen tweede thuis, maar is de 
helft “in which I made what I made”. Pre
cies om kunst en architectuur te maken 
breekt het moderne uit die beknellende ‘eer
ste plaats’, breekt het moderne uit de ‘domus’ 
die voor kunst en denken en schrijven geen 
plaats biedt. Het gaat weg, niet om overal en 
nergens thuis te zijn of om te surfen, maar 
om een tweede plaats te kiezen waar werk 
gemaakt wordt waarmee men zich verbindt: 
een tekst, een boek, een beeld, een gebouw, 
dat in de wereld staat en in het eigen leven 
als een feit en een beslissing, als een uit
spraak. Weggaan is dus niet: verhuizen; het 
werk of oeuvre is zelf geen plaats in de 
wereld, het is onbewoonbaar en kan geen 
tweede thuis worden. Maar tegelijk is het, 
alhoewel gekozen en contingent, toch even 
noodzakelijk en dwingend als een begin. 
Maurice Blanchot schrijft, naar aanleiding 
van Cézanne, over de verplichting kunst te 
maken: deze eis - ’’appelons donc cette 
exigence peinture, appelons-la œuvre ou 
art” - zegt niet waar ze haar autoriteit van
daan haalt, noch waarom ze méér vraagt dan 
om het even welke moraal kan vragen. Ter
wijl de eis om kunst te maken tegelijk ook 
volstrekt vrijblijvend blijft, en aan wie ze 
opeist meteen laat weten dat hij gemist kan 
worden.

Het moderne is dus niet alleen toekomst en 
de belofte van een andere wereld, maar ook 
en vooreerst even een ‘vroeger’ dat men 
meedraagt. De denkplaats van het ‘oeuvre’ 
is, welbeschouwd, essentieel premodern. 
Deze norm van het ‘werk’, waaraan het 
moderne zijn eigen kunst en architectuur 
afmeet, is een herinnering waardoor men 
opgeëist wordt.

Neem opnieuw Claes. Hij beschrijft niet de 
initiatie van het kind: het wordt niet inge
wijd in een 'initium' of een oorsprong, om 
zo opgenomen te worden in de volwassen 
gemeenschap en in een continuïteit. In Jeugd 
schrijft Claes integendeel dat de kindertijd 
voorbij is wanneer het kind uit die continuï

teit gestoten wordt, en getekend wordt door 
een ‘vroeger’. De initiatie in het moderne is 
niet een inwijding, maar een ervaring van 
verlies en van weggaan. De inwijding is het 
keerpunt dat bijblijft en het leven tekent, 
door de herinnering aan het moment en de 
wijze waarop het kind, niet voor het eerst, 
maar voor het laatst, ongebroken tot de oude 
wereld behoort. In Jeugd zijn dit de momen
ten waarop Claes heeft leren vertellen, en 
waarop hij voor het eerst heeft gewerkt.

Het kind heeft bij de haard veel verhalen 
gehoord, maar het vertellen heeft hij van 
zijn vader geleerd. Claes beschrijft in en
kele grootse bladzijden hoe hij als kind eerst 
een tijdje doof en dan een jaar blind is 
geweest, en zo, terwijl de anderen op het 
land waren, achterbleef met zijn zieke vader 
in het huis, halverwege tussen Zichem en 
Averbode. “Zo zaten we met ons twee, 
vader en ik, alleen thuis, terwijl de anderen 
in de stal of de schuur of ergens buiten met 
het een of ander winterwerk bezig waren. 
En vader vertelde, en ik luisterde. Ik zat op 
een stoel of een bankje vlak voor hem, mijn 
geblinddoekt gezicht naar hem omhoog
gekeerd, mijn handen op mijn knieën. (...) 
Hij was dicht bij me, en daar ik zelf niet zien 
kon, opgesloten in een hol van zwarte don
kerte, werkten alle intonaties van zijn stem, 
met de beelden die zijn woorden opriepen, 
dubbel zo sterk op mijn verbeelding. (...) 
‘Als ge vertelt dan kijkt ge toch altijd naar 
mij, hè?’ ‘Ja zeker, m’n jong’Wanneer de 
vader dan ook buiten is, en het kind achter
blijft, komt er “een onnoemelijke angst”: 
“Als het tot mij doordrong dat ik alleen was 
met de stilte, en dat ineens alle dingen in de 
kamer, de tafel en de stoelen, de hangklok 
en de muren mij aanstaarden, met een koude, 
vijandige blik, waartegen ik mij niet verwe
ren kon, dan kroop ik weg in een hoekje van 
de kamer en zat daar te rillen van de schrik.” 
De eerste strategie is roepen - "Zie es... is 
mij n doek niet losgegaan” — en de tweede de 
geesten te paaien - "Als ge me niks doet 
krijgt ge mijn babbeleer". De laatste, wer
kelijk effectieve strategie is het vertellen: 
“en zo beloofde ik op een keer: ‘Als ge 
allemaal stillekens blijft zitten en mij niet 
zeer doet dan vertel ik iets.’ En plots, docht 
ik, zwegen ze, zaten ze roerloos met aan
dacht te wachten. Ik hoorde zelfs de hang
klok niet meer. Mijn angst was ineens weg. 
En in die doodstille kamer, alleen, vertelde 
ik, voor de geesten van ons huis, van 
Genoveva." De vader sterft, het kind gaat 
studeren, en wordt een schrijver die vooral 
schrijft om te vertellen, en over het vertel
len. Wat is schrijven anders dan, alleen, 
voor de geesten van de ‘domus’, iets vertel
len aan niemand?

De tweede ervaring is het werk. In de slot
bladzijden van Jeugd, getiteld: Werken, 
beschrijft Claes eerst hoe hij voor even in de 
oude wereld opgenomen wordt, om er ver
volgens uit weg te gaan. Na vaders dood 
moet het kind van school af, om te werken 
op de boerderij. “ ‘Ge moet dat stuk achter in 
de tuin omgraven, we zouden daar bieten 
kunnen zaaien,’ beveelt Hein op dezelfde 
toon waarop hij dat zou zeggen tegen Lowie 
of tegen Frans. En alleen die toon is het 
grootste bewijs van erkenning en vertrou
wen.” En dan, als het stukje grond is 
omgegraven: “Zie, het kind van elf of twaalf 
jaar, dat daar als een volwassen mens, op 
zijn spade leunend, neerblikt op het stuk 
verse aarde, die hij schop voor schop heeft 
omgestoken, zijn werk, het zichtbaar en 
tastbaar gevolg van zijn goede arbeid - dat 
is geen kind meer. ‘Het is gedaan daar 
achter in de hof, zulle Hein’ ; ‘Goed.’ - Eén 
woord van lof ware te veel geweest’”. En: 
“In dat werk is een voldoening ‘waarbij de 
vreugde van primus te zijn op een ‘sixième 
préparatoire’ of een ‘sixième latine’ zeer 
klein was’.” Deze vreugde, of het moment 
waarop men ze kan beseffen en voelen, is 
een herinnering - de wijze waarop het ver
leden te binnen gebracht wordt - die samen
valt met het besef van afstand en verlies. 
Immers, toen, na het werk, was ‘s avonds 
ieder op zichzelf, ook de kinderen, en dan 
kwamen de boekverhalen en ‘de geest van 
Conscience’ terug, en die brachten “de zucht 
naar iets dichterbij, mogelijker, ruimer en 
zonniger, (en) dat boven de harde slavende 
arbeid stond die ik om mij zag, en waarvan 
de poëzie elke dag verminderde, boven het 
ruwe van het leven waarin, ik voelde dat 
toen reeds, de droom werd doodgedrukt. En 
zonder droom was er toch geen vreugde in 
de arbeid”. Het verlangen, wanneer het geen 
spontane kracht is, maar wanneer het beseft 
en bewerkt wordt, en een droom wordt, tast 
de volle ‘werkelijkheid’ en de volledigheid 

van het ‘huis’ aan. En het kind wil weg, 
richting “het beloofde land van de geest en 
van de ziel”.

IV.

De modernen zijn weggegaan voor een vrij
heid en een droom waarvoor de ‘domus’ 
geen begrip heeft en geen plaats kan maken. 
De ‘domus’ heeft immers geen bibliotheek. 
Het is zeker niet niets om als eerste te 
schrijven in plaats van te vertellen, om kunst 
te maken in plaats van écht te werken, of om 
huizen te bouwen waarin de anderen niet 
zouden willen wonen. Maar de vraag is toch 
wat dat ‘weggaan’ inhoudt. Men gaat weg 
om te schrijven, te schilderen of te bouwen, 
maar is precies daarin - in die betrachting 
modem werk te maken - op een onmoge
lijke manier trouw aan datgene wat men 
verlaat en verraadt. Het moderne trekt weg 
uit dè dwingende en verstikkende gemeen
schappelijkheid, uit de tirannie van de ge
meenplaats en de gedeelde, vaste betekenis
sen en gebaren, om iets te maken dat, op
nieuw, zélf de vorm of de structuur heeft 
van een ‘gedeelde betekenis’, en ondanks 
alles opnieuw om instemming vraagt. De 
verzwegen referentie en norm van het kunst
en architectuurwerk blijft het vertellen en 
het werk van het kind, het is de dienstbaar
heid van de dienstbode van Henry Van de 
Velde en later van Jean-François Lyotard, 
het is de boerenwoning van Adolf Loos en 
Charles Vandenhove, het is de grootvader 
die stapt en zwijgt: leven en werk dat te
rechtkomt. Maar de trouw van de modernen 
komt natuurlijk te laat, nà het verraad, ze 
kan niet als trouw herkend worden, en ze 
kan dus niets goedmaken. Boeken worden 
natuurlijk gelezen, schilderijen bewonderd, 
en huizen bewoond, maar tegelijk is het zo 
dat er nooit echt iemand is - een gemeen
schap of een wereld - om het moderne werk 
in ontvangst te nemen. Het moderne werk 
wordt nooit deel van een wereld zoals het 
werk van het kind dat de grond omspit in een 
wereld past en deze bekrachtigt. Het mo
derne werk is getekend door een norm en 
een herinnering van gemeenschappelijkheid, 
waarmee men als schrijver of lezer, maker 
of toeschouwer altijd alleen blijft. Het mo
derne werk wordt opgedragen aan een ge
meenschap, maar wordt'tegelijk gemaakt 
voor niemand - en a fortiori niet voor ‘het 
publiek’. Lyotard formuleert deze structu
rele eenzaamheid en het contradictoire ka
rakter van het moderne werk treffend wan
neer hij stelt dat het ‘huis’ of het ‘werk’ 
duurt als een ‘onmogelijkheid’: “elle 
demeure comme impossible”. Het werk is, 
in het moderne, geen logische onmogelijk
heid of ondenkbaarheid, maar is de ‘nul- 
graad’ van wat voor ons bereikbaar is, net 
zoals de inhoud van een herinnering altijd 
onmogelijk en onwerkelijk is, een ‘vroe
ger’, dat wèg .is. Het moderne werk: “mon 
lieu commun” : een restitutie die te laat komt, 
een gemeenplaats waarmee men alleen blijft.

Het ‘werk’ spreekt dus zichzelf tegen, en 
kan niets meer zijn dan een poging. De grote 
oeuvres, die nu beschouwd worden als ver
wezenlijkingen van de moderne cultuur 
-Nietzsche, Kafka, Benjamin, Musil, 
Blanchot, Duchamp, Giacometti, Rothko - 
hebben alle de structuur van probeersels of 
van ruïnes, en ze zijn bijna openlijk op het 
besef daarvan gericht. Het is zeker zo dat het 
gebrekkige karakter van het werk, of het 
besef van onmogelijkheid, niet steeds of 
noodzakelijk de duidelijkheid en scherpte 
heeft van die van de ‘grote mislukkingen’. 
Zeker voor de architectuur liggen de zaken 
anders : wat gebouwd wordt, bestaat immers 
en wordt gebruikt, en is dus in zekere zin 
altijd gelukt. De architect beslist trouwens 
zelden alléén, en hij kan de mislukking nog 
wijten aan externe factoren, zoals de bouw
heer, reglementen, of het budget. Maar ook 
het moderne architectuurwerk, zelfs de door
snee, halfslapende architectuur zonder 
heroïsche bedoelingen, is door de onmoge
lijkheid van het werk getekend, en structu
reel mislukt. Het moderne werk is nooit zo 
sterk als een boerentafel, en de moderne 
architect is toch nooit echt een ‘bouwer’.

De architectuur nadert hierdoor, opnieuw, 
de kunst. Goede architectuur is niet het 
begin of een deel van een betere wereld, 
precies zoals het moderne kunstwerk niet 
een bijdrage is tot de verfraaiing van de 
wereld, en even zo naast de wereld terecht
komt. De betekenis van het architectuur- en 
kunstwerk ligt in het feit dat het de 
gemodemizeerde, steeds ‘lichter’ wordende 
wereld, merkt met datgene wat die wereld 
achter zich gelaten heeft. Architectuur en 

kunst die als een ‘werk’ in de wereld willen 
staan, staan in de wereld als een getuigenis. 
Precies doordat ze mislukt, en daardoor 
tegelijk zichzelf én de onmogelijkheid van 
het ‘werk’ tonen, kwetsen kunst en architec
tuur het heden, en schrijven het ‘vroeger’ 
opnieuw in. Zoals het woord van de getuige, 
die getekend is door wat hij gezien heeft en 
dit in zichzelf meedraagt, het gebabbel on
derbreekt en geen antwoord verlangt en 
verdraagt, zo onderbreekt de architectuur 
het leven. De betekenis en het belang van 
kunst en architectuur liggen nu in de weer
stand die ze bieden.

(Lyotard: Wat moeten we doen, wat wordt 
er van ons, bewoners van de megalopool, 
verwacht? Communicabel denken, presta
ties verbeteren, opbouwen, converseren, per- 
formativiteit, nuttig-zijn, doorzichtigheid, 
gedurig ruilen... Dat wil zeggen: het 
singuliere uitvlakken. Politici, beurs
makelaars, managers, handelaars, organisa
toren, communicatiespecialisten, voeding- 
fabricanten, journalisten en fermettever- 
kopers maken eigenlijk niets. Ze ruilen, ze 
verwisselen, maar ze verbinden zich niet. 
De betekenis en het belang van het kunst- en 
architectuurwerk liggen steeds duidelijker 
en méér in de weerstand die het biedt aan de 
laat-modeme eisen tot verwisselbaarheid, 
communicatie, transparantie, interactie, 
polyvalentie, performativiteit, voorlopig
heid, virtualiteit, enzovoort.)

Een tekst, een gebouw, een beeld maken 
geen verschil in de wereld en de tijd. Ze 
vinden slechts oneigenlijk hun plaats in de 
wereld: als koopwaar of als nationaal bezit, 
als trofee, als historisch document. Maar er 
is toch het geloof of de hoop, dat die 
vereenzaamde, onvolledige werken, die niets 
oplossen en die structureel onbewoonbaar 
zijn, toch de ruimte scheppen voor een ‘mo
gelijke gemeenschap’. Het werk, terwijl en 
wellicht doordat het mislukt, creëert de 
mogelijkheid van een uitgestelde en indi
recte ontmoeting. Het is een plaats waar 
Einzelgdnger, die elk hun richting uitgaan, 
die de warmte en conyivialiteit van de kring 
of van het publiek niet kennen en niet willen 
verdragen, voorbijkomen en sporen vinden. 
Notities in een oud boek; zinnen en woor
den die men zelf alweer vergeten was en 
iemand anders onthouden heeft; beelden 
die, zo blijkt ineens, ook ànderen hebben 
beziggehouden... De omgang met de wer
ken laat sporen en indrukken na, die voor 
ànderen, later, bijna begroetingen worden. 
Het moderne werk, dat nergens past, provo
ceert zo gebeurtenissen die in de geschiede
nis geen plaats vinden. Dus toch: het werk 
als utopie - als een ommekeer die niets 
verandert?

In de mate dat de moderne kunst en architec
tuur verlangen naar het ‘werk’ als bestem
ming, of zich op de mogelijkheid/onmoge- 
lijkheid ervan oriënteren, lijken ze nu geda
teerd. Ze zijn getekend door hùn ‘vroeger’, 
en die herinnering is die van een generatie. 
En als het zo is dat het ‘moderne’ de zaak is 
van een generatie, en in de notie zelf van het 
werk en het oeuvre verbonden is met wat in 
die levens op het spel staat, wat dan met wat 
nà het moderne komt?

Bart Verschaffel
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De rijpheid van de late werken van be
langrijke kunstenaars lijkt niet op die van 
vruchten. Ze zijn doorgaans niet rond, 
maar gerimpeld, zelfs gespleten; gewoon
lijk ontberen ze zoetheid en stellen ze 
zich wrang, stekelig teweer tegen wie 
hen enkel wil smaken; ze missen de har
monie die de classicistische esthetica ge
woonlijk van het kunstwerk verlangt en 
vertonen eerder het spoor van geschiede
nis dan van groei. Volgens de gangbare 
opvatting ligt de verklaring daarvoor in 
het feit dat ze het product zijn van de 
onverbiddelijk te voorschijn tredende 
subjectiviteit of liever nog ‘persoonlijk
heid’; deze zou om zichzelf uit te druk
ken het ronde van de vorm doorbreken, 
de harmonie wenden naar de dissonantie 
van haar lijden, de zintuiglijke bekoring 
afwijzen krachtens de eigenmachtigheid 
van de vrijgemaakte geest. Zo wijst men 
het late werk een plaats toe aan de rand 
van de kunst, in de buurt van het docu
ment. In uiteenzettingen over de late 
Beethoven ontbreekt inderdaad zelden 
de verwijzing naar zijn biografie en zijn 
lot. Het is alsof de kunsttheorie, gecon
fronteerd met de waardigheid van de 
menselijke dood, afstand wil doen van 
haar rechten en zich voor de werkelijk
heid wil terugtrekken.
Alleen om die reden valt te begrijpen dat 
haast niemand ooit ernstig aanstoot heeft 
genomen aan die benaderingswijze. Het 
ontoereikende ervan wordt duidelijk zo
dra men in plaats van de psychologische 
oorsprong het kunstwerk zelf onder de 
loep neemt. Indien men de grens met het 
document niet wil overschrijden, komt 
het erop aan de formele wet van het werk 
te onderscheiden - voorbij die grens heeft 
overigens eender welk conversatieboekje 
van Beethoven meer te betekenen dan 
het kwartet in cis-klein. De formele wet 
van late werken is echter in elk geval van 
die aard, dat ze niet in het begrip van de 
uitdrukking opgaan. Van de late Beet
hoven bestaan hoogst ‘uitdrukkingsloze’, 
afstandelijke composities, en daarom zou 
men uit zijn stijl even graag besluiten dat 
er van een nieuwe, polyfoon-objectieve 
constructie sprake is als van het onver
biddelijk persoonlijke. Zijn verscheurd
heid hangt niet altijd samen met de be
reidheid te sterven of met demonische 
humor; vaak is ze zonder meer raadsel
achtig, en ze is ook voelbaar in stukken 
van een opgewekte, zelfs idyllische toon. 
De bovenzinnelijke geest gaat uit- 
voeringsaanwijzingen zoals ‘cantabile e 
compiacevole’ of ‘andante amabile' niet 
uit de weg. In geen geval is zijn houding 
simpelweg bij het cliché ‘subjectivisme’ 
onder te brengen. In heel Beethovens 
muziek werkt de subjectiviteit, helemaal 
in de geest van de Kantiaanse, niet zozeer 
vormdoorbrekend als wel oorspronke
lijk vormgenererend. Daarvoor kan exem
plarisch de Appassionato borg staan: die 
is stellig dichter, geslotener, ‘harmo
nischer’ dan de laatste kwartetten, maar 
meteen ook zoveel subjectiever, autono- 
mer, spontaner. Toch houden de kwartet
ten vast aan de voorrang van hun geheim. 
Waarin is het gelegen?

Enkel de technische analyse van de wer
ken in kwestie kan ons helpen om de 
opvatting van de late stijl te herzien. Ze 
zou zich vooraf moeten oriënteren aan 
iets karakteristieks dat de gangbare op
vatting met opzet over het hoofd ziet: de 
rol van de conventies. Die rol is bekend 
bij de oude Goethe, bij de oude Stifter, 
maar kan eveneens worden waargeno
men bij Beethoven, de zogenaamde ver
tegenwoordiger van een radicaal per
soonlijke houding. Dat verscherpt de 
vraag. Want het eerste gebod van een 
‘subjectivistische’ werkwijze luidt: geen 
enkele conventie dulden, de onvermijde
lijke conventies omsmelten naargelang 
van de drang van de uitdrukking. Zo 
heeft precies Beethoven in zijn midden
periode de traditionele begeleidings
figuren door de vorming van latente 
middenstemmen, door hun ritme, door 
hun spanning en welk middel dan ook, in 
de subjectieve dynamiek verwikkeld en 
ze overeenkomstig zijn intentie omge
vormd, voor zover hij ze zelfs niet 

- zoals in het eerste deel van de Vijfde 
Symfonie - uit de thematische substantie 
zelf ontwikkelt en ze krachtens hun 
eenmaligheid aan de conventie onttrekt. 
Hoe anders is dat bij de late Beethoven. 
Overal komen in zijn vormentaal - ook 
als deze zich van een even unieke syn
taxis bedient zoals in de vijf laatste piano
sonates -conventionele formules en wen
dingen voor. De vijf laatste pianosonates 
zitten vol versierende trillerketens, 
cadenza’s en fiorituren; vaak wordt kaal, 
onverhuld, onveranderd de conventie 
zichtbaar: het eerste thema van de sonate 
op. 110 toont een onbevangen primitieve 
begeleiding in zestiende noten die de stijl 
uit de middenperiode nauwelijks had ge
tolereerd; de laatste bagatelle brengt in
leidende maten en slotmaten zoals het 
verwarde voorspel van een opera-aria 
- dat alles te midden van de hardste steen
lagen van het veelstemmige landschap, 
de meest gedempte opwellingen van in
gehouden lyriek. Geen enkele interpreta
tie van Beethoven en vermoedelijk van 
eender welke late stijl is toereikend, wan
neer ze het gebruik van brokstukken van 
de conventie alleen psychologisch ver
klaart, en onverschillig blijft voor de 
uiterlijke kenmerken. Het gehalte van 
kunst ligt toch stellig enkel in haar ver
schijning. De verhouding van de conven
ties tot de subjectiviteit zelf moet worden 
opgevat als de formele wet waaruit het 
gehalte van de late werken voortkomt, 
voor zover ze werkelijk meer te beteke
nen hebben dan ontroerende relikwieën. 
Deze formele wet wordt precies in de 
gedachte aan de dood zichtbaar. Als het 
recht van kunst voor de werkelijkheid 
van de dood vergaat, dan kan deze beslist 
niet onmiddellijk als ‘onderwerp’ in het 
kunstwerk worden opgenomen. De dood 
is enkel de schepsels, niet de werken 
opgelegd en verschijnt daarom vanouds 
in alle kunst als gebroken: als allegorie. 
Dat ontgaat de psychologische interpre
tatie. Doordat ze de sterfelijke subjecti
viteit tot substantie van het late werk 
uitroept, hoopt ze de dood in het kunst
werk ongebroken te kunnen gewaarwor
den; dat blijft de misleidende kroon van 
haar metafysica. Ze ontwaart in het late 
kunstwerk weliswaar de explosieve 
kracht van de subjectiviteit, maar ze zoekt 
in de richting die tegengesteld is aan die 
waarin ze zich een weg baant; ze zoekt ze 
in de expressie van de subjectiviteit zelfs 
Maar in feite verdwijnt deze subjectivi
teit, die sterfelijk is, in naam van de dood 
uit het kunstwerk. Het geweld van de 
subjectiviteit in het late kunstwerk is het 
oprijzende gebaar waarmee ze het kunst
werk verlaat. Ze blaast het op, niet om 
zichzelf uit te drukken, maar om uitdruk
kingsloos de schijn van de kunst af te 
schudden. Van het werk laat ze brok
stukken achter, en ze uit zichzelf slechts 
via de holle plekken waaruit ze is ontko
men, zoals in codetaal. Aangeraakt door 
de dood laat de hand van de meester het 
materiaal los dat ze voorheen had vorm
gegeven. De breuken en barsten daarin, 
tekens van de eindige machteloosheid 
van het ik tegenover het zijnde, vormen 
haar laatste werk. Vandaar het exces
sieve materiaal in de tweede Faust en in 
de Wanderjahre, vandaar de conventies 
die de subjectiviteit niet meer doordringt 
en overwint, maar laat staan. Zodra de 
subjectiviteit ontkomen is, breken ze af. 
Als scherven, afgebrokkeld en achterge
laten, slaan ze tenslotte zelf in uitdrukking 
om; nu niet meer de uitdrukking van het 
individuele ik, maar van de mythische 
geaardheid van de creatuur en haar val, 
waarvan de fasen door de late werken 
zinnebeeldig worden doorlopen, alsof ze 
telkens even stilhouden.

Zo komen de conventies bij de late Beet
hoven tot uitdrukking in de naakte voor
stelling van zichzelf. Daartoe dient de 
vaak opgemerkte reductie van zijn stijl: 
die wil de muzikale taal niet zozeer zui
veren van de frase als de frase zuiveren 
van de schijn dat ze door de subjectiviteit 
wordt beheerst: de vrijgelaten, aan de 
dynamiek onttrokken frase spreekt voor 
zichzelf. Dat doet ze echter slechts op het 
ogenblik dat de wijkende subjectiviteit 

erdoorheen schiet en ze met haar intentie 
plotseling doet oplichten ; vandaar de cres- 
cendi en diminuendi die bij de late Beet
hoven schijnbaar losstaan van de muzi
kale constructie, en ze dikwijls aan het 
wankelen brengen.
Niet langer brengt hij het landschap, dat 
nu verlaten en vervreemd is, in een beeld 
samen. Hij bestraalt het met het vuur dat 
de subjectiviteit ontsteekt doordat ze, 
terwijl ze uitbreekt, tegen de muren van 
het werk opbotst, de idee van haar dyna
miek getrouw. Ook zijn late werk blijft 
nog proces; nu weliswaar niet meer als 
ontwikkeling, maar als ontvlamming tus
sen extremen die geen veilig midden en 
geen spontane harmonie meer dulden. 
Tussen extremen in de meest precieze 
technische zin: enerzijds de eenstem
migheid, het unisono, de frase, ander
zijds de polyfonie, die er onverwachts 
boven uitrijst. Het is de subjectiviteit die 
de extremen een ogenblik samendwingt, 
de compacte polyfonie met haar span
ningen oplaadt, ze in het unisono stuk
slaat en eruit wijkt, de blootgelegde toon 
achter zich latend; de subjectiviteit zet de 
frase in als gedenkteken voor wat ge
weest is, en waarin ze zelf ook versteend 
opgaat. De cesuren echter, het plotse
linge afbreken dat meer dan wat ook 
kenmerkend is voor de late Beethoven, 
zijn die ogenblikken van ontsnapping; 
het werk zwijgt wanneer het verlaten 
wordt en keert zijn uitholling naar bui
ten. Pas dan voegt het volgende brokstuk 
zich erbij, op bevel van de ontsnappende 
subjectiviteit op zijn plaats gekluisterd 
en onvoorwaardelijk met het vooraf
gaande samenzwerend; het geheim is 
namelijk tussen hen in, en het laat zich 
alleen bezweren in de figuur die ze met 
elkaar vormen. Dat verklaart meteen het 
ongerijmde feit dat de late Beethoven 
tegelijk subjectief en objectief wordt ge
noemd. Objectief is het verbrokkelde 
landschap, subjectief het licht waarin dat 
landschap begint te gloeien. Hij bewerk
stelligt niet hun harmonische synthese. 
Hij rukt ze, als macht van de dissociatie, 
in de tijd uiteen, om ze misschien voor de 
eeuwigheid te bewaren. In de geschiede
nis van de kunst zijn late werken de 
catastrofen.

Theodor W. Adorno

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Bovenstaande tekst is een vertaling 
van Spatstil Beethovens, geschreven in 
1934, opgenomen in Gesammelte 
Schriften, Bd. 17, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1982, en in 
Nachgelassene Schriften, Abteilung 1: 
Fragment gebliebene Schriften, Bd. 1, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1993, pp. 180-184.

Muziek moet niet versieren, maar waar zijn. 
Arnold Schonberg

Al sinds 1937, het jaar waarin Theodor W. 
Adomo het drie jaar tevoren geschreven 
Spatstil Beethovens publiceerde, gaf hij te 
kennen een filosofisch werk te willen schrij
ven over Ludwig van Beethoven (1770- 
1827). Het boek zou evenwel in geen dertig 
jaar over het premature stadium van losse 
notities heenraken. Die werden in 1993, 
vierentwintig jaar na Adomo’s dood, ge
bundeld in een boek met de titel Beethoven: 
Philosophie der Musik, een deel in de reeks 
‘fragment gebleven geschriften’. Naast de 
Beethoven-notities, als het ware een 
Konversationsheft van een denker in sa
menspraak met zichzelf, verenigt het boek 
ook alle afgewerkte teksten en de meeste 
substantiële passages of uitspraken over de 
componist uit omvangrijke werken zoals de 
Einleitung in die Musiksoziologie of de 
Asthetische Theorie. Zowat alles wat Adomo 
ooit over Beethoven aan het papier toever
trouwde, is aldus bij elkaar gebracht. Eén 
hoofdstuk gaat specifiek over ‘late stijl’. 
Het omvat Spatstil Beethovens (Adomo’s 
eerste volwaardige bijdrage over de compo
nist), het opstel Verfremdetes Hauptwerk 
(een late tekst over de Missa Solemnis), een 
bespreking van de Bagatellen opus 126, en 
weerom een reeks notities.
Met Adomo willen we hier het specifiek 
‘late’ van Beethovens Spatstil trachten te 
duiden. Tevens gaan we na wat Adomo over 
Altersstil in het algemeen stelt. Hoewel de 
idee om zo’n topos in zijn geschriften te 
isoleren wat ‘ondialectisch’ lijkt, nodigt 
Adomo daar zelf toe uit. In Zur Partitur des 
‘Parsifal ’(1956/57) schrijft hij aan Wagners 
laatste werk “de deugd van een AltersstiF 
toe [1], en in het laatste deel van het 
Schönberg-hoofdstuk in Philosophie der 
neuen Musik (1949) legt hij het verband 
tussen het late werk van Schönberg en dat 
van Beethoven: zelfs in zijn late stijl, aldus 
Adomo, staat Schönberg nog in een traditie, 
en deze traditie “doet de late werken van de 
grote muziek op elkaar gelijken”. [2]

Beethovens tour de force

De late stijl van Beethoven, daar is iedereen 
het over eens, kan men vrij exact afbakenen. 
Ze neemt haar aan vang ongeveer bij de 
Sonate nr. 28opus 707, geschreven in 1816, 
en omvat naast de laatste pianowerken (vijf 
sonates, de Bagatellen opus 119 en 726, en 
de Diabelli-variaties opus 120) ook - en 
vooral -de vijf laatste strijkkwartetten. Geen 
late stijl is de 9de Symfonie, ook al dateert ze 
uit Beethovens laatste periode; de Missa 
Solemnis opus 123 heeft bij Adomo dan 
weer een erg ambivalent statuut, hetgeen al 
doorklinkt in het titeltje Spatwerk ohne 
Spatstil, dat in het Beethoven-boek boven 
de Missa-notities prijkt.
De echte Spatstil is dus enkel in de late 
piano- en kamermuziek terug te vinden.
Voor Adomo vloeit deze late stijl noodza
kelijk voort uit de dialectische beweging 
van Beethovens oeuvre. De componist vindt 
niets nieuws uit. Hij denkt de premissen van 
zijn klassieke werk - het werk dat aan het 
late oeuvre voorafgaat - zo ver door, dat 
deze in hun zelfkritiek omslaan. Als in het 
late oeuvre de harmonische synthese ont
breekt - of de harmonie “die de classicis
tische esthetica gewoonlijk van het kunst
werk verlangt,” zoals Adomo in Spatstil 
Beethovens schrijft - dan spreekt het late 
werk de waarheid uit over de harmonie van 
de klassieke Beethoven.
Waarop is het werk van de klassieke Beet
hoven gebaseerd? Simpel gesteld: op de 
tonaliteit. Maar Beethoven componeert niet 
zomaar tonaal, hij doet volgens Adomo 
niets anders dan de tonaliteit uitcomponeren. 
De tonaliteit is niet zomaar zijn abstracte 
beginsel, ze wordt ook telkens in de 
concreetheid van het werk voltrokken. Zo 
vertrekt Beethoven van motieven die tel
kens niet meer zijn dan ‘grondstof van de 
tonaliteit’ : een luttel interval, een drieklank, 
een toonladder-motief. De motieven, en ei
genlijk alle afzonderlijke muzikale momen
ten worden tot ‘niets’ gereduceerd, opdat ze 
volledig als wordend kunnen worden be
paald, en als dusdanig kunnen opgaan in het 
geheel. Tegelijkertijd verschijnt dit geheel 
als de ‘universele bemiddeling’ van zijn 
momenten. Bij Beethoven ontstaat aldus de
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paradoxale indruk dat de totaliteit uit het 
niets oprij st, en daarin berust volgens Adomo 
de uiterste krachttoer van zijn werk. In de 
Âsthetische Theorie merkt hij op dat 
Beethovens muziek bij nauwgezette 
beluistering op een “continuüm van het 
niets” lijkt: het is de “totaliteit van het niets 
die letterlijk Hegeliaans als één van het zijn 
bepaald wordt...” [3]
Dit betekent niet dat Beethoven met de 
traditionele vormen breekt. Wel zal hij die 
vormen zoveel mogelijk als ‘wording’ be
palen, en dat betekent simpel gezegd: ze 
ontdoen van alles wat aan hun conventio
neel, statisch karakter herinnert. Dit kan 
makkelijk geïllustreerd worden aan de hand 
van Beethovens behandeling van het klas
sieke sonatenschema. Heel summier ge
steld omvat het sonatenschema drie secties: 
een expositie waarin de thema’s - in de 
regel twee - worden voorgesteld (respec
tievelijk in grondtoon en dominant) en wor
den verbonden door overgangen of ‘brug
gen’; een doorwerking waarin de thema’s 
worden bewerkt, en aan harmonische span
ningen onderworpen; tot slot een reprise 
(eventueel nog gevolgd door een coda) 
waarin de thema’s worden teruggebracht in 
de hoofdtoonaard, en het evenwicht dus 
wordt hersteld. We razen hier even over 
menig detail heen in dit overigens papieren 
model; belangrij k voor onze uiteenzetting is 
dat bij Haydn en Mozart al wel de idee 
bestond van ontwikkeling op basis van iden
tiek uitgangsmateriaal (de thema’s) en van 
‘bemiddeling’ van de thema’s (in de door
werking), maar dat de vorm nog in hoge 
mate als een schema over de concrete muzi
kale inhoud gestulpt bleef. Dat schema
tische tracht Beethoven dynamisch te den
ken. Om te beginnen wordt de doorwerking 
voor hem steeds belangrijker. Ook bestaan 
de (in principe twee) thema’s vaak uit een
zelfde kiemmotief, waarbij hun ogenschijn
lijke niet-identiteit dan progressief als iden
titeit wordt onthuld. Maar de crux voor 
Beethoven is de reprise. Als sluitstuk is de 
reprise in elke sonatenvorm onmisbaar: het 
‘terugkomen bij het begin’ spruit gewoon 
voort uit de latente homeostase die de 
tonaliteit kenmerkt. Maar het boudweg her
halende van de reprise is voor Beethoven 
onverdraaglijk. Hij lost dit probleem op 
door de hele vorm als het ware zodanig te 
berekenen op de reprise, dat deze als uitein
delijk resultaat van het compositorische pro
ces verschijnt. De dynamische rechtvaardi
ging van de reprise is dé krachttoer in 
Beethovens opvatting van de sonatenvorm. 
Met Adomo lom je stellen dat Beethoven in 
zijn klassieke werken de sonatenvorm ‘rea
liseert’, door ze radicaal als ‘zelf-wording’ 
voor te stellen. Hij neemt de dialectische 
idee van het sonatenschema, namelijk dat 
alles slechts is in de mate waarin het wordt, 
radicaal serieus. Door de thema’s daadwer
kelijk uit hun negatie af te leiden, wordt die 
idee ‘werkelijkheid’. Bij Beethoven wordt 
de vorm aldus subject.
Aangezien de sonatenvorm voortspruit uit 
de harmonische spannings- en symmetrie- 
verhoudingen van de tonaliteit, realiseert 
Beethoven zo ook de tonaliteit, brengt hij de 
tonaliteit tot zichzelf. Beethoven, zo zegt 
Adomo in Philosophie der neuen Musik, 
“heeft de zin van tonaliteit uit subjectieve 
vrijheid gereproduceerd”. [4]
Maar door die uiterste geste brengt Beet
hoven het sonatenschema (en de tonaliteit) 
ook tot zijn grens. De gerealiseerde, volle

dig ‘subject-geworden’ tonaliteit wordt zo 
doorzichtig, dat ze hem als het ware ‘zelf in 
de ogen kijkt. Zo ontmoet hij als het ware de 
laatste rest die hij niet kon ‘subjectiveren’, 
zonder dat zijn subject alle grond onder de 
voeten zou verliezen. Men zou de idee dat 
Beethoven de vorm vanuit subjectieve vrij
heid herschept, dus net zo goed kunnen 
omkeren: zijn subject heeft ook de vorm 
nodig om zich te objectiveren. Om de vorm 
te subjectiveren, moet hij dus altijd al ‘ver
geten’ dat die vorm hem al voorafging. 
Alleen dan kan hij de voorwaarde verheffen 
tot resultaat, en daarin het objectieve met 
het subjectieve doen samenvallen. De klas
sieke Beethoven (en zijn ‘harmonische syn
these’) steunt dus op een soort verdrongen 
‘voorwaardelijkheid’: het lijkt alsof de 
tonaliteit ‘wordt’, alsof ze zich uit het niets 
als uit haar grond lostrekt, maar deze ‘wor
ding’ kan maar plaatsvinden als het zoge
naamd wordende al verondersteld is. In die 
zin heeft de Beethoveniaanse totaliteit iets 
van een systeem dat zichzelf in de lucht 
houdt.

Late Beethoven: allegorie van de muziek

In zijn late werk stelt Beethoven dit 
identische moment aan de orde. Het ver
schijnt er als zijn aporie.
Tonaliteit en sonatenvorm worden niet uit 
handen gegeven, maar in zekere zin op 
zichzelf teruggeplooid. Zo heeft Adomo het 
over de economische tendens in het late 
werk om de vorm te reduceren tot een schema 
van zichzelf. De vorm realiseert zich niet, 
maar citeert zichzelf. De bestanddelen 
- reprise, doorwerking,... - worden slechts 
aangeduid of aangehaald; ze ‘werken’ niet 
meer ten volle. Daaraan beantwoordt ook de 
afkalving van melodie en harmonie. De 
harmonie ‘sterft af bij de late Beethoven. 
Ze heeft vaak iets maskerachtigs, aldus 
Adorno. Ze stagneert, of wordt uitgerokken 
in de tijd. De akkoorden vertonen de neiging 
om zich uit de muzikale voortgang los te 
maken, en in plaats van elkaar in perspectief 
te zetten, de aandacht op zichzelf te vesti
gen. De harmonie dreigt ‘functieloos’ te 
worden, en in te krimpen tot het naakte, 
geïsoleerde akkoord.
Op het melodische vlak doet zich iets 
gelijkaardigs voor. De late Beethoven is 
niet on-melodisch - zoals Adomo ook in 
Spatstil Beethovens opmerkt - maar lijkt de 
melodie tot de suggestie van zijn eigen 
gedachte uit te puren. Zijn melodieën zijn de 
ene keer unheimlich primitief (zoals in het 
middendeel van de Bagatelle opus 126 nr.4), 
en bevreemden elders door hun spaarzaam
heid, alsof er noten tussenuit zijn gevallen 
en slechts hun omtrekken worden gesugge
reerd. Kortom, zowel de spaarzame thema’ s 
als de naakte akkoorden verschijnen als 
“toevallige representanten van het alge
mene”. [5] De late Beethoven krijgt daar
door iets abstracts ; hij verzaakt aan de schij n 
van individualiteit.
Dat is nergens duidelijker dan in wat Adomo 
het “meest raadselachtige” aspect van de 
late stijl noemt: de rol van de conventies. 
Essentieel daarbij is dat conventies - en dat 
strookt met Adorno’s hele opvatting over 
muzikaal materiaal - nooit zomaar ‘gege
vens’ zijn. Ze zijn zelf historische sedimen
ten van subjectieve ervaring, die aangeslibt 
zijn tot een soort ‘tweede natuur’. Zoals 
Beethoven de sonatenvorm nooit verlaat, 
maar subjectief legitimeert, zo zijn ook de 

conventies hem nooit vreemd, alleen wor
den ze in de klassieke fase steevast in de 
dynamiek van het muzikale verloop betrok
ken, en krijgen ze zo een ‘tweede leven’. 
Daaraan verzaakt de late Beethoven. Trillers, 
decoratieve gestes, conventionele figuren 
blijven bij hem staan, als hard geworden 
materiaal dat zich uit de dynamische stroom 
van de klassieke Beethoven heeft afgezet. 
Een werk als de laatste pianosonate blijft op 
het einde van de vierde variatie in een einde
loze trillerketen hangen. In de late kwartet
ten komen melodieën voor die Adomo met 
spreukwijsheden vergelijkt (een motief uit 
het scherzo van het Kwartet opus 131 in cis- 
klein, doet hem denken aan versjes in de stijl 
van “Knusper, knusper Knauschen, wer 
knuspert an mei’m Hauschen”). [6]
In al die figuren, akkoorden, melodieën 
heeft de muziek iets on-aanschouwelijks. 
Ze is niet meer zichzelf, maar ontwerpt 
‘types’, ‘modellen’ of ‘categorieën’ van 
zichzelf. Of ze ‘betekent’ eerder dan die 
betekenis aanwezig te stellen. Niets ver
schijnt nog als onmiddellijk aanwezig, en in 
die zin verzaakt de late Beethoven aan de 
“eenheid van zintuiglijke verschijning en 
inhoud”. [7] Zijn muziek krijgt het karakter 
van een allegorie: ze roept haar betekenis op 
zonder er nog mee samen te vallen. Ze 
spreekt over zichzelf, en daarin splijt ze zich 
als het ware van zichzelf af. Haar ontdane, 
a-sensuele klank heeft dus niet zomaar te 
maken met een ascetische kuur, ze staat 
voor een reflexieve splijting in de muziek. 
En precies op het moment dat de muziek 
over zichzelf spreekt - en haar eigen waar
heid uitspreekt - wordt ze on-harmonisch. 
Adomo brengt bijvoorbeeld de kale zetting 
ter sprake die Beethoven bij momenten in 
zijn late kwartetten toepast: eenstemmige of 
tweestemmige passages waarin twee 
strijkers mekaar gewoon op octaafaf standen 
verdubbelen. Beethoven doet hier afstand 
van het harmonisch-polyfone stemmen
weefsel, dat bijvoorbeeld de doorwerkings- 
passages in de kwartetten uit de klassieke 
fase kenmerkt. Maar dat niet alleen: de 
kaalheid toont die harmonische polyfonie in 
haar waarheid. Het evenwicht tussen een
heid en veelheid, tussen (horizontale) stem
voering en (verticale) harmonie wordt in de 
klassieke werken bijvoorbeeld bekomen 
door één melodie op te breken in verschil
lende stemmen. De veelstemmigheid is in 
feite homofoon gedacht, en in die zin fake. 
Precies dat wordt in de kale, bewust on
subtiele monodie van de late Beethoven 
uitgesproken. De late Beethoven zegt: waar 
er in wezen maar één is, toon ik maar één. 
Hij verkiest uniformiteit boven de schijn 
van veelheid. Zo spreekt hij de waarheid uit 
over de dynamische totaliteit van de klas
sieke periode. Het vele kan slechts één wor
den, omdat het al bij voorbaat onder het 
algemene begrip van de muziek - de 
tonaliteit - is ondergebracht. Alleen omdat 
de particuliere momenten gedegradeerd zijn 
tot nietige substantie van de tonaliteit als 
zodanig, kunnen ze (tot totaliteit) worden: 
ze zijn er al bij voorbaat door gemerkt. Niet 
rond de pot draaien, de zaken niet mooier 
voorstellen dan ze zijn: dat is de kritische 
geste van de late Beethoven. Zo offert hij de 
harmonie op aan haar waarheid.

Tonaliteit spreekt zelf

In de eenheid van de kale monodie van de 
late Beethoven verschijnt de harmonie als 

abstracte algemeenheid, zonder de schijn 
van individualiteit. De harmonie wordt zo 
‘hard’ gesteld dat haar harmonieuze klank 
wegtrekt. In de extreem polyfone construc
ties daarentegen verschijnt de veelheid als 
disparaat, een samendwingen van wat zich 
niet meer laat verzoenen. De eis tot dwin
gende objectiviteit wordt er zo serieus ge
nomen, dat de polyfone constructie die ze 
tot stand wil brengen, omslaat in vervreem
ding. In de poging om reële veelstemmigheid 
op de algemene noemer van de tonaliteit af 
te dwingen, geeft de muziek haar harmonie 
prijs. “De Beethoveniaanse polyfonie is in 
de meest letterlijke zin uitdrukking van het 
tanen van het geloof in de harmonie,” zo 
noteert Adomo ergens voortvarend, “ze stelt 
de totaliteit van de vervreemde wereld 
voor.” [8] Telkens denkt de muziek haar 
premissen zo ver door dat ze uiteenbreekt. 
Ze offert dus werkelijk haar harmonie op 
aan het uitspreken van de waarheid over die 
harmonie. “De late stijl, de opsplitsing in 
monodie en polyfonie, is de zelfbeweging 
van de klassieke Beethoven. Om volledig 
zuiver de zaak zelf, om ‘klassiek’ zonder 
bijkomstigheden te kunnen zijn, barst de 
classiciteit in fragmenten.” [9] 
Beethoven heeft de tonaliteit ‘uitgecompo
neerd’, en heeft ze daarbij zo doorzichtig 
gemaakt, is zo dicht tegen haar grens gesto
ten, dat hij ze als zuivere voorwaardelijkheid 
heeft onderkend. De klassieke Beethoven 
heeft de voorwaarde van zijn muziek voor
gesteld als zijn resultaat; in het werk van de 
late Beethoven verschijnt het resultaat als 
zijn voorwaarde. “Tonalitat redet selber," 
noteert Adomo ergens. [ 10] In de ‘zelf spre
kende’ tonaliteit verschijnt de muziek in 
haar taligheid, ontdaan van de “schijn van 
subjectieve beheerstheid” (cf. Spatstil 
Beethovens). Het subjectieve licht nog 
slechts op in de crescendi en decrescendi die 
in de late kwartetten als een blinde stuip
trekking door de constructie trekken. Het 
‘worden’ van de klassieke vorm verschijnt 
in zijn blinde negativiteit. De muziek graaft 
een holte, en schouwt haar ontvreemde werk : 
haar “kale taal” die Beethoven “gezuiverd 
van alle individuele uitdrukking" in de ogen 
kijkt. [11]
Beethovens muzikale bewustzijn kan niet 
buiten de tonaliteit. Zijn uiterste geste be
staat erin de eindigheid van de tonaliteit te 
denken, en door te stoten tot haar blinde, 
mythische kem. Dat is de zin van Adomo’s 
uitspraak dat het subject in de late Beet
hoven in het teken staat van de dood. De 
wetmatigheid van de late Beethoven is die 
van de onophefbare dood van het ‘tonale 
subject’. Het is in zijn sterven dat dit subject 
de muzikale brokstukken aaneenrijgt. Het 
plotselinge afbreken, het ‘uit de muziek 
breken’ zijn de tekens van het ‘ongelukkige 
bewustzijn’ van een subject dat op zijn 
grondeloosheid botst zonder die te kunnen 
assumeren. Beethoven zou ooit hebben ge
zegd dat je over de generale bas, net zoals 
over de religie, niet mag nadenken. De uit
spraak duikt in Adomo’s nota’s verschei
dene keren op, en of ze nu historisch is of 
niet, ze kan staan voor Beethovens relatie 
tot de tonaliteit. In de obstinate afwijzing 
van elk geredetwist over de tonaliteit - de 
‘generale bas’ kan je hier vervangen door de 
(tonale) harmonieregels - toont zich een 
haast onwezenlijk bewustzijn van de eigen 
grenzen. Men zou Beethovens late stijl in 
die zin als de eerste moderne ervaring in 
muziek kunnen karakteriseren. De ervaring 1 1
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van de late Beethoven is die van de splijting 
in de muzikale taal zelf: daar waar het sub
ject zich uitdrukt, behoort het al niet meer 
aan zichzelf toe. De cesuren en de 
autoreflexiviteit in de late werken articule
ren die uitwendigheid van de taal, en beken
nen het onophefbare moment in de dialec
tiek van het klassieke werk. Hun onverzoend- 
heid is hun weergaloze moderniteit.

Coda: Wagners Parsifal

In een korte tekst over de partituur van 
Parsifal, Wagners laatste opera, becommen
tarieert Adomo het vreemde gebruik van 
Wagners vertrouwde leidmotieven. [12] 
Deze motieven, die verbonden zijn met be
paalde personages, kerngedachten of situa
ties, hebben door hun begrippelijke 
gefixeerdheid altijd al iets van een zelf
verklaarde waarheid, die er door herhaling 
bij de luisteraar wordt ingehamerd. In te
genstelling tot de motieven van Beethoven 
die op zich ‘niets’ betekenen, willen Wagners 
leidmotieven wel degelijk ‘betekenisvol’ 
zijn. Daardoor stellen ze zich in feite teweer 
tegen muzikale ontwikkeling; alleen ver
hult Wagner hun statische karakter door ze 
mee te voeren in de stuwing en dynamische 
aandrift van de muziek. Opvallend is nu dat 
Parsifal het harde symboolkarakter van de 
motieven niet (meer) verdoezelt. Veel mo
tieven in Parsifal hebben de rituele starheid 
van “toverspreuken”. [13] Het lijkt, aldus 
Adomo, alsof hun allegorische gehalte ze 
“van binnenuit verteerd, ascetisch ver
schraald...” heeft. [14] Daarenboven ont
breekt in Parsifal de verwevenheid van de 
motieven (zoals in de Tristan), hun integra
tie in het muzikale verloop. Vaak zijn ze 
gewoon “als plaatjes” [15] naast elkaar ge
zet: “De meester van de overgang schrijft 
uiteindelijk een statische partituur.” [16] 
Parsifal wil de verlossing bewerkstelligen 
door ze in beeld te brengen — Wagner noemt 
het stuk een Bühnenweihfestspiel. Met dat 
religieuze ritueel, ritualiseert ook de mu
ziek, zo grondig zelfs dat ze haar concreet 
en lichamelijk karakter verliest. De leid
motieven lijken al citaten uit de herinnering. 
De muziek lijkt meer in haar nagalm, haar 
echo te bestaan dan in haar klinkende aan
wezigheid. Het is alsof de stijl van Parsifal 
niet zomaar de muzikale gedachten wil voor
stellen, zegt Adomo, maar ook hun aura wil 
meecomponeren. En hij verduidelijkt: niet 
het aura dat vorm krijgt waar de muziek zich 
(hier en nu) voltrekt, maar waar ze weg
sterft. Waar dat aura klinkt, verschijnt de 
muziek in haar on-tijdigheid. W at verschijnt, 
is eerder het ‘oproepen’ van een gedachte 
dan die gedachte zelf - hetgeen herinnert 
aan de allegorische trekken die Adomo bij 
de late Beethoven temgvond.
De “deugd van een AltersstiF' die Adomo in 
Parsifal ontmoet, ligt net zoals bij Beet
hoven in de verzaking aan de schijn. Waar 
Wagners cultus van de oneindige overgang 
het star allegorische van zijn gestes verdoe
zelt, verschijnen deze in Parsifal als gebro
ken citaat. En de allegorische zelf
bespiegeling van de muziek zegt niet alleen 
de waarheid over Wagners magische tech
niek - het leidmotief -maar logenstraft ook 
zijn ‘kunstreligieuze’ programma: “.. .in de 
onwaarheid van Parsifal ontspringt zijn 
waarheid, de onmogelijkheid om uit zui
vere geest de ontvallen betekenis op te roe
pen. [...] Wat in Parsifal overleeft, is de 
uitdrukking van de broosheid van het op
roepen zelf.” [17] De muziek lijkt zelf te 
treuren over de onmogelijkheid van wat het 
Bühnenweihfestspiel haar opdraagt. Wagner 
heeft daadwerkelijk een verlosser nodig. 
Maar de partituur van Parsifal ontzegt hem 
die: “élan vital en bevestigende gebaren 
ontbreken zozeer, dat men de redding op het 
einde zo weinig gelooft als doorgaans het 
geval is in het sprookje.” [18]

Coda: de late Schönberg

“In de laatste werken van Beethoven spelen 
de kale conventies, waar de compositorische 
stroom als het ware stuiptrekkend doorheen 
gaat, precies die rol die het twaalftoon- 
systeem in de laatste werken van Schönberg 
speelt,” zo schrijft Adomo in de Philosophie 
der neuen Musik. [19] Schönberg heeft het 
materiaal in de expressionistische fase be
vrijd van elke voorgegeven hiërarchie. De 
weg naar de 'totale beheersing’ van het 
materiaal ligt open, en die realiseert de 
componist in de twaalftoontechniek. Strikt 
genomen is een twaalftoon-compositie 
steeds gebaseerd op een twaalftonige reeks, 
dat wil zeggen één bepaalde rangschikking 
van de twaalf tonen van de chromatische 

toonladder. Alle twaalf komen erin voor, 
geen enkele wordt dus herhaald. De reeks 
kan door de componist in vier modi worden 
teruggebracht: als basisreeks, als omkering 
(kort gezegd: de toonladder op zijn kop 
gezet), als kreeft (namelijk gelezen van ach
teren naar voor) en als omkering van de 
kreeft. In elk van de vier modi, kan de reeks 
met elk van de twaalf tonen beginnen, zodat 
uiteindelijk achtenveertig permutaties mo
gelijk zijn.
Wat de componist kan bewerkstelligen op 
basis van deze totale determinering - en 
Schönberg maakt telkens weer het onmoge
lijke mogelijk, aldus Adomo - laten we in 
deze ietwat absolute voorstelling van zaken 
terzijde. Feit is dat er in een strikte twaalf- 
tooncompositie geen vrije noot meer is; alle 
noten zijn afgeleid van de reeks. Het para
doxale is nu dat het systeem waarmee het 
subject zijn heerschappij over het materiaal 
voltooit, ditzelfde subject tot een slaaf van 
de zelf opgestelde regels reduceert: het wordt 
de blinde uitvoerder van het twaalftoon- 
protocol.
Bij Adorno is de twaalftoontechniek een 
noodzakelijke stap waar de muziek ‘door 
moet’; ze is immers de uitkomst van een 
ontwikkeling in de burgerlijke muziek naar 
een steeds toenemende heerschappij over 
het materiaal, en bovendien is de discipline 
die ze oplegt aan het subject niet gratuit, 
maar bemiddelt ze “de objectieve eis van de 
hele samenleving”. [20] De componist moet 
deze onvrijheid op zich nemen. Toch mag 
hij die ‘objectieve eis’ niet verabsoluteren. 
Als model is het componeren met twaalf 
tonen slechts “de engheid van de discipline, 
waar alle muziek doorheen moet” en niet 
“haar veelgeprezen land van objectivi
teit”. [21] Hij moet dus én die discipline 
desnoods in zijn onmenselijkheid affir
meren, én er zich van emanciperen. Dat doet 
de late Schönberg. Hij ervaart de zinloze 
dwang waarmee het systeem zich doorzet, 
en trekt daar de consequentie uit. De late 
werken zoals hetStrijkkwartetnr. 4 opus 37, 
het Vioolconcerto opus 36 en het Strijktrio 
opus 45 milderen in niets hun constructieve 
discipline, en zijn toch ‘expressief. Maar 
de dynamische karakters van de late 
Schönberg komen niet voort uit de con
structie, ze klinken als citaten en zijn als het 
ware van buiten aan de constructie opge
drongen. Juist op die breuk tussen construc
tie en expressie licht de negativiteit op van 
een breukloze organisatie die zich anders 
zou kunnen schuilhouden achter het masker 
van stoere rationaliteit. “Pas de laatste fase 
van de muziek, waarin het subject zich uit 
- als het ware afgesneden en over de af
grond van het verstommen heen - door ge
heel afstand te doen van zijn taal, rechtvaar
digt de kilte, die als mechanisch gesloten 
functioneren slechts de ondergang ver
diende.” [22] Het subject dat als een ‘stuip
trekking’ door de constructie heen trekt, 
spreekt alsnog de waarheid uit over zijn 
totale aliënatie.
Als er iets is wat de ‘late stijl’ in de oeuvres 
van Beethoven, Wagner en Schönberg blijkt 
te kenmerken, is het wel die splijting waarin 
de muziek kennis over zichzelf wordt. De 
splijting brengt Schönberg ertoe met de 
fictie van het gesloten kunstwerk spreuk- 
wijsheden te bedrijven: ze blijken voor 
Adomo een typisch symptoom vanAltersstil. 
De muziek trekt zich uit zichzelf terug, en 
articuleert haar ‘ontzet zijn’ door als het 
ware ‘over zichzelf heen te spreken’.
Het is alsof het late werk daarin telkens zijn 
laattijdigheid incorporeert. Wat Adomo het 
uit elkaar treden van verschijning en inhoud 
noemt, is dit onherroepelijk te laat komen 
waarin de muziek altijd al haar lichamelijk
heid achter zich laat. De leidmotieven van 
Wagner stellen hun inhoud niet aanwezig, 
ze klinken op als nagalm, verklankte herin
nering. De tonaliteit van Beethoven spreekt 
zelf, zoals Schonbergs taal ‘zelf spreekt’, 
maar juist waar de taal ‘zelf spreekt’, blijkt 
ze al niet meer bij zichzelf, verliest ze haar 
aanschouwelijkheid, en valt ze als allegorie 
van zichzelf af. Het ‘late’ aan het late werk 
is het ongelukkige bewustzijn van de taal, 
die juist in haar pure taligheid niet bij zich
zelf aankomt. De taal articuleert haar onher
stelbare differentie. Ze buigt zich over zich
zelf heen, en neemt haar blinde gemis in 
zich op, zoals Wagners leidmotieven hun 
nagalm. “Zo luistert het Adagio van de 
Hammerklaviersonate naar het ruisen van 
de muziek op zich, dat dan uiteindelijk als 
het ware in haar begint door te klinken. NB 
wat is ruisen? Een van de grondvragen 
omtrent Beethoven...” [23]

Dirk Pültau
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De ouder geworden artiest. De rij
pere kunstenaar. Onverdraaglijk is 
de aanblik van zijn stilstand, zijn 
neergang. Wat gebeurt er als hij 
voor zichzelf geen nieuwe uitda
ging meer opwerpt? Wat gebeurt er 
als de problemen die hij zich in zijn 
werk stelde, allemaal geklaard zijn? 
Een gepensioneerde die iedere 
week zijn tuin harkt! We zouden 
eerbied kunnen opbrengen voor zijn 
vroegere verworvenheden, en mis
schien willen we dat ook, maar is 
dat schuldig besef niet het beste 
bewijs van zijn vernedering? De 
eis tot respect voor (het werk van) 
oudere kunstenaars verhult een fei
telijke minachting. Een geluk nog 
voor sommigen dat het hen zelf zo 
weinig kan schelen. Toch blijft de 
afgrond van deze gedachte ons 
wenken. Hoe ermee omgaan?
Veel kunstenaars van nu lijken er 
een oplossing voor gevonden te 
hebben. Ze wachten het proces van 
neergang niet meer af, ze snijden 
het de pas af door een werk voor te 
staan waarin van in den beginne 
alle problemen geklaard zijn. In 
hun leerjaren al hebben ze de vondst 
gedaan die hen een plek garandeert 
in de verkaveling van de heden
daagse kunst. Het devies is zo snel 
mogelijk een terrein af te bakenen 
en het van een handelsmerk, een 
logo te voorzien. Meer nog, het 
werk Is het logo, en vice versa. Het 
valt volledig samen met zijn her
kenbaarheid. Daarmee is niet al
leen het tragische probleem van de 
ontwikkeling opgelost, maar ook 
dat van de identiteit. Iedere toevoe
ging aan het oeuvre is immers de 
ondubbelzinige bevestiging van die 
identiteit - die op die manier he
laas wel tot karikatuur verwordt.
Een dankbaar voorbeeld is Wim 
Delvoye. In een al niet meer zo 
recent verleden werd hij opgemerkt 
door Jan Hoet met een vondst die 
hij sindsdien zonder toegeving is 
blijven herhalen. Grofweg bestaat 
zijn vondst uit een systeem dat we 
nog kennen uit de middelbare 
school: de overheadprojectie. 
Delvoye brengt steevast twee een
voudige concepten samen - doel 
en glasraam, drol en vloertegel, 
mozaïek en salami, tatoeage en var
ken, ... - en presenteert ze in een al 
even eenvoudig transparant samen
spel -glasraam in doel, drol op 
vloertegel, salami als mozaïek, 
getatoeëerd varken,... - dat met een 
knipoog vooral als een nieuwe 
Delvoye herkend wil worden. En 
inderdaad, dat lukt hem zeer goed, 
een nieuwe Delvoye herkent men 
uit de duizend. Wie zijn gedachten 
laat gaan over de mogelijkheden, 
ziet een procédé dat tot in de onein
digheid zijn voortgang kan vinden, 
tot een veranderde smaak van de 
markt het ooit geruisloos uit de 
aandacht doet verdwijnen. Een 
echte toekomst wil het niet bezit
ten, het doet geen enkel beroep op 
onze nieuwsgierigheid naar een ver
dere ontwikkeling. Infantiliteit is 
zijn huidige staat, iets anders ligt er 
niet in het verschiet. Delvoye be
hoedt zichzelf zo voor de pijnlijke 
neergang die hem als kunstenaar 
ooit te wachten zou staan. Die tra
giek weigert hij. Hij heeft gekozen 
voor onbenulligheid.
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‘Late stijl’
Op bezoek bij de oude schrijver

—Erg enthousiast klonk je niet, gisteravond 
aan de telefoon.
— Nee? Ik wil je graag helpen. Maar een 
scriptie over ‘late stijl’...
—Wat heb je tegen dat begrip? Vind je het te 
vaag?
— Als je het beschrijvend gebruikt, is het 
zeker bruikbaar. Maar het is dan wel 
tautologisch: de late stijl is de stijl van kun
stenaars in de laatste periode van hun 
productiviteit. So what?
— Je kunt toch proberen een reeks kenmer
ken op te sporen waarmee je het begrip 
preciezer invult?
— Probeer het maar. Ik heb er vanochtend 
alvast enkele biografieën en overzichten op 
nagevlooid. De late stijl, zo blijkt, is kaal, 
streng, abstract. Hij is ook concreet en “ge
hecht aan de zintuiglijke wereld waarvan hij 
afscheid neemt”. Hij doet geen toegevingen 
aan de lezer, bekreunt zich niet om vlotte 
communicatie; anderzijds is hij open, vrien
delijk, toegankelijk. Hij is uit op verzoening 
en harmonie, maar laat evengoed onverzoen
lijke elementen naast elkaar bestaan - disso
nanten, schrille contrasten tussen het sublieme 
en het triviale storen hem niet meer. Clichés 
neemt hij onbewerkt op; tegelijk streeft hij 
naar een oorspronkelijke, elementaire taal. 
Dramatische incidenten interesseren hem 
minder dan de tijdloze patronen die eronder 
schuilgaan. Anderzijds is hij vooral gespitst 
op het vluchtige, het vergankelijke, het op
pervlakkige.
— Enzovoort.
— Enzovoort, ja. Leveren die kenmerken je 
een hanteerbare definitie op? We kunnen de 
proef op de som nemen. Ik bezorg je tien 
romans die stuk voor stuk in hetzelfde jaar 
verschenen zijn. Wie ze geschreven heeft, 
weetje niet. Jij vertelt me welke teksten blijk 
geven van ‘late stijl'. Wedden dat je niet ver 
komt? ;
— Op die manier waarschijnlijk niet, nee.
—Een algemene definitie van ‘late stijl’ lijkt 
me even onhaalbaar als een definitie van 
‘debutantenstijl’ of ‘rijpe stijl’. Onhaalbaar 
en onzinnig.
— Maar binnen het oeuvre van één enkele 
auteur heeft de term toch wel zin? Hugo 
Claus 'heeft de jongste tijd zijn gedichten, 
toneelstukken en verhalen bijgeschaafd om 
ze in verzamelbundels op te nemen. De ten
dens van dat schaafwerk is heel duidelijk: 
versobering en vereenvoudiging. En in zijn 
jongste bundel 'Wreedgeluk schrijft hij : “Zo
lang hij een dichter / voor dichters was ver
koos hij / het matglas boven het klare. // Nu 
het donkert in zijn ogen / hunkert hij naar het 
ware / van iets zichtbaars als gras.”
—Je bent er zeker van dat die ‘hij ’ Claus zelf 
is? Maar goed, stel dat we het erover ééns 
worden wat ‘versobering’ precies betekent. 
Stel dat Claus’ recente stijl inderdaad een
voudiger is, veeleer ‘klaar’ dan ‘mat’. Wat 
besluit je daaruit?
— Als iemand met zo’n lange carrière in zijn 
nadagen voor soberheid en klaarheid kiest, is 
dat toch veelzeggend? En ook wel aangrij
pend, vind ik: de oude schrijver die zijn 
virtuoze spelletjes en maskerades opgeeft, 
die voortaan ‘het klare’ laat rijmen op ‘het 
ware’. Het doet me aan Prospero denken, de 
oude magiër in The Tempest. Die breekt op 
het eind zij n staf en gooit zij n grote toverboek 
in het water. “Our revels now are ended...” 
— Dan moet je Claus’ werk wel in het 
keurslijf van een ontwikkelingsverhaal wrin
gen: van maniërisme en spel naar ernst en 
klaarheid, zoiets. Je weet dat Claus altijd een 
hekel heeftgehad aan ‘expressie’, aan beken
tenissen, aan oprechtheid als literaire norm. 
In jouw versie kiest hij plotseling ondubbel
zinnig voor doorzichtigheid en authentici
teit. Hoe weet je dat hij geen ironisch spel 
speelt met de clichés van de ‘late stijl’?
— “Nu het donkert in zijn ogen,” schrijft hij. 
Dàt is de reden waarom hij voor klaarheid 
kiest. In een van je essays citeer je Roland 
Barthes: “Je schrijft met je lichaam.” Als dat 
lichaam doodmoe is, of gedeprimeerd, of 
dronken, of verstrooid, of oud, dan schrijft 
het toch ook anders? Jij bent zelf even oud als 
Claus. Vind je het zo vreemd dat iemand van 
zeventig anders schrijft dan iemand van twin
tig?
— Helemaal niet. En dat lichaam zal er wel 
iets mee te maken hebben. Je kunt je moeilij- 
ker concentreren, ideeën zinken weg als je ze 
niet meteen opschrijft, je brengt het geduld 
en de energie niet meer op om je teksten 
eindeloos te bewerken. Iemand van tachtig 
zal doorgaans geen epos à la Oorlog en Vrede 
meer op touw zetten. Allemaal waar. En als 
ik me even in de plaats van Claus probeer te 
stellen - je schrijft al meer dan vijftig jaar 

lang, als je een zin bedenkt kun je de vijf 
volgende zinnen haast dromen, je wordt kots
misselijk van je eigen stilistische tics en je 
hele retoriek, je stijl wordt een lijfgeur die je 
nooit meer kwijtraakt.
— Precies! Sorry als het bot klinkt, maar 
volgens mij zit het zo: de naderende dood 
confronteert je met jezelf, je puurt je stijl uit 
omdat je jezelf wilt uitpuren, je gooit je 
ironietjes en spielereitjes overboord omdat je 
eindelijk wilt doorstoten tot datgene wat het 
wezen van je leven zal zijn geweest. Waarom 
lachje nu?
— Omdat je indirect mijn grote bezwaar 
tegen de ‘late stijl’ formuleert. Die berust 
namelijk op een mystificatie van de dood. 
Het idee dat de naderende dood de oude 
kunstenaar dwingend met zichzelf confron
teert: dat is er de verzwegen veronderstelling 
van. De dood souffleert de kunstenaar, hij 
waarborgt dat het late werk een waarheid 
uitspreekt: harmonie, verzoening, dissonan
tie, enzovoort. Die waarheid kan heel goed 
het wezen of de toekomstige ontwikkeling 
van het medium zelf zijn - dan krijg je Beet
hoven die in zijn late kwartetten al op 
Schönberg vooruitloopt. Vroeger was het de 
persoonlijkheid van de kunstenaar die einde
lijk onverhuld werd uitgedrukt. Volgens 
nieuwe theorieën schudt de oude kunstenaar 
zijn subjectiviteit van zich af: hij wordt het 
medium van een waarheid die zijn subjecti
viteit overstijgt - het anonieme, het andere, 
‘de creatuur’, het sterfelijke menselijke we
zen. Hoe dan ook, altijd is het de naderende 
dood die de waarheid uit de kunstenaar perst. 
— Dat doet me aan Rilke denken. Je weet 
wel, die mooie passage in Malte Laurids 
Brig ge waarin hij de anonieme dood in Parij se 
ziekenhuizen contrasteert met de ‘ eigen dood’ j 
die mensen een leven lang meedragen, “zo
als de vrucht haar pit”. Ieder heeft zijn eigen 
dood in zich, en het komt erop aan die dood 
te laten rijpen.
— Wat bedoelde Rilke daar precies mee? 
Blijkbaar was een biografie voor hem iets 
organisch, een proces van groei en rijping. 
Wanneer dat proces voltooid is, valt het 
omhulsel weg en komt de pit vrij - de eigen, 
onverwisselbare dood die de waarheid van 
het individu vormt. En retrospectief belicht 
die waarheid de hele biografie waarin ze is 
gerijpt.
— Ja, die dood geeft het hele leven zin en 
betekenis.
— Ik denk dan altijd aan die sterfbedscènes 
in 19de-eeuwse romans, met die hele impo
sante dramaturgie van de heroïsche doods
strijd. Je weet wel: iedereen fluisterde, ook 
het dienstpersoneel. Op straat werd stro ge
legd om het ratelen van de koetsen te dem
pen. De stervende tierde en raasde, hij kwijnde 
en werd broos en doorschijnend als perka
ment, tot hij zich gewonnen gaf en zijn laatste 
woorden prevelde.
— Ik zie het helemaal voor me.

’—En die laatste woorden, dat waren orakel
spreuken die de dood had ingefluisterd. Ze 
werden opgeschreven, gewikt en gewogen. 
Als je ze schouderophalend negeerde, deed 
je dat op eigen risico. Veel 19de-eeuwse 
romans scharnieren rond dergelijke laatste 
woorden: ze herschrijven familiegeschiede
nissen, ontwortelen hele stambomen, bren
gen op de valreep misdaden, bastaards, fail
lissementen aan het licht. Betwijfeld werden 
ze haast nooit. Want woorden die je op de 
drempel van de dood spreekt, die veins je 
niet. Leugen en retoriek smelten weg, het 
skelet van de waarheid blijft over. Volgens 
mij teert het begrip ‘late stijl’ op dezelfde 
mythologie.
— Goed, maar is die mythologie niet allang 
passé? Dergelijke alles onthullende sterfbed
scènes kun je alleen nog ironisch gebruiken. 
En laatste woorden komen alleen nog in 
westerns voor. Of in strips.
— Dat geldt ook wel voor de late stijl. Erg 
vaak wordt dat begrip niet meer gebruikt, 
vermoed ik, toch niet in zijn zware, nadruk
kelijke betekenis. Maar de mystificatie 
waarop het teert, blijft bestaan.
— En die mystificatie hangt samen met de 
dood?
— En met de biografische illusie - de onbe
dwingbare neiging om een leven te vertellen 
als een samenhangend verhaal. Het toeval, 
de zijpaden, de ongebruikte mogelijkheden 
gom je weg. Watje overhoudt, is een verhaal 
met een richting, een doel, een betekenis. Het 
verhaal van de zelfverwerkelijking, bijvoor
beeld. Daarin draag je een soort bouwtekening 
mee, en je leven is pas geslaagd als je die 
bouwtekening kunt realiseren. De dood is 
dan de voltooiing, de voleinding van je 
‘eigenlijke leven’.

— Ik begrijp je argwaan wel, maar overdrijf 
je nu niet in de andere richting? De dood is 
toch geen willekeurig moment. Vorige week 
las ik Walter Benjamins essay De verteller. 
Daarin citeert hij een rare uitspraak: “Een 
man die op vijfendertigjarige leeftijd sterft, is 
op elk moment van zijn leven een man die op 
vijfendertigjarige leeftijd sterft.” Benjamin 
vindt dat onzin, tenminste zolang die man 
nog leeft. Het klopt volgens hem wel in de 
herinnering, retrospectief, zodra de man dood 
is. De dood bezegelt namelijk het leven, 
maakt er een afgesloten continuüm van. 
Wanneer je aan die man terugdenkt of wan
neer je zijn biografie leest, is hij inderdaad op 
elk moment iemand die op zij n vijfendertigste 
sterft.
— Misschien gaat zelfs dat te ver. Aan de 
retrospectieve illusie valt niet te ontkomen, 
maar ze blijft toch een illusie? Als de bio
graaf van een terechtgestelde seriemoorde
naar ontdekt dat hij als kleuter zijn zusje in 
het oor heeft gebeten, zal hij dat beslist ver
melden. In de biografie van een beroemde 
schrijver komt datzelfde feit vermoedelijk 
niet voor. De biograaf kent het einde, verze
gelt het leven en propt het vol met betekenis
sen. Hij teert op onze honger naar een begrij
pelijk leven. Maar geen biografie kan ooit de 
versies vervangen die iemand van zijn of 
haar eigen leven bedenkt - en die versies zijn 
altijd onaf, voorlopig, onvoorspelbaar. Mis
schien zijn ze verhalend, misschien ook niet. 
— Een zeer netelige kwestie vind ik dat.
— Vind ik zelf ook. Misschien moet je er 
eens over praten met iemand die echt ver
stand heeft van filosofie.
— Dwalen we niet af?
—Heel evennog. Volgens mij teert de mythe 
van de late stijl nog op iets anders. De 
ingesleten' gedachte namelijk dat extreme 
ervaringen - de naderende dood, maar ook 
lijden in het algemeen, crisissen, oorlog, ge
vaar - de waarheid over onszelf onthullen. 
En dat we die waarheid in ons prozaïsche, 
alledaagse bestaan verdringen, begraven on
der oppervlakkigheid, gebabbel, routine. Hoe 
vaak hoor je mensen niet beweren dat be
schaving niets meer is dan een laagje vernis, 
dat de ‘ ware aard van de mens ’ pas in extremis 
te voorschijn komt, in burgeroorlogen of 
concentratiekampen bijvoorbeeld. Als je erop 
gaat letten, kom je die manier van denken 
werkelijk overal tegen. Vandaag nog, in het 
cultureel supplement, in een interview met 
de schrijfster Amélie Nothomb: “Zet een 
paar mensen in een kleine ruimte en je ziet dat 
ze binnen de kortste keren een perverse, 
gewelddadige, sadistische of sadomasochis
tische relatie met elkaar hebben.” Veel schrij
vers vinden er blijkbaar plezier in om ex
treme situaties te bedenken en er hun arme 
personages doorheen te jakkeren. Ik kan er 
niet precies de vinger op leggen, maar er is in 
die manier van denken iets wat me hartgron
dig tegenstaat... Maar we dwalen inderdaad 
af.

*

— Wat je zeker ook kunt citeren, is The 
Middle Years van Henry James. Ken je dat 
verhaal?
— Nee.
— Dacht ik al. Ik heb het klaargelegd, boven 
op die stapel bij het raam... James schreef het 
in 1893. Eigenlijk is het een vrij kort verhaal. 
Toen James later de Prefaces schreef voor de 
New York Edition van zijn verhalen en ro
mans, was hij erg trots op de compactheid: “it 
consists, in fact, should the curious care to 
know, of some 5.550”. Nu, als je echt gaat 
tellen, blijkt The Middle Years bijna 8.000 
woorden lang te zijn. Maar de compactheid 
van het verhaal is inderdaad enorm- Eigenlijk 
zou ik het je helemaal moeten voorlezen. 
— Waarover gaat het?
— Over een bescheiden, vrij onbekende ro
mancier die Dencombe heet, poorDencombe, 
zoals Henry James hem hardnekkig noemt. 
Hij herstelt in een kuuroord van een zware 
ziekte, de opstoot van een oude kwaal. Voor 
het eerst sinds lang maakt hij een aarzelend 
wandelingetje. Hij voelt zich beter, maar 
beter dan wat, vraagt hij zich af. “He should 
never again, as at one or two great moments 
of the past, be better than himself.” Dat citaat 
ontsluit al meteen een verschil, een kloof: 
tussen ‘jezelf zijn’ - de alledaagse toestand - 
en ‘meer dan jezelf zijn’ — een toestand die 
voorbehouden blijft voor zeldzame, uitzon
derlijke waarheidsmomenten.
— Hoe oud is die Dencombe eigenlijk?
— Niet jong meer, dat weten we. Hoe oud 
precies vertelt James ons niet. Ik heb een 
vermoeden, maar dat verklap ik je straks wel. 

Goed, Dencombe gaat op een bankje zitten 
en staart naar de zee. Op zijn knieën ligt het 
pakje dat de postbode hem zonet heeft ge
bracht. Dencombe weet wat erin zit: een 
auteursexemplaar van The Middle Years, zijn 
nieuwe roman. Nieuwsgierig is hij niet. Hij 
heeft zichzelf al zo vaak gedrukt gezien; het 
genoegen van de debutant is bij hem allang 
gesleten. Hij geniet ervan om het openen van 
het pakje nog even uit te stellen. Op het strand 
ziet hij intussen drie figuren naderen: een 
jongeman, een oude dame, een jonge vrouw. 
De jongeman heeft geen oog voor zijn gezel
schap: hij is helemaal verdiept in een roman, 
driftig slaat hij de bladzijden om, aangezogen, 
zo lijkt het, door zijn nieuwsgierigheid naar 
het einde. Dencombe benijdt hem: zijn eigen 
relatie met de literatuur is die ongekunstelde 
intensiteit allang kwijt. Intussen overweegt 
hij of hij de drie figuren als personages kan 
gebruiken. Onwillekeurig raadt hij naar hun 
onderlinge relaties, laat hij intriges ontkie
men, probeert hij mogelijkheden uit.
—De romancier die zijn ochtendgymnastiek 
doet.
—Zoiets. Henry James deed hetzelfde als hij 
in zijn Notebooks het begin van een moge
lijke intrige probeerde vast te leggen. Goed, 
Dencombe pakt zijn roman uit, “his ‘latest’, 
perhaps his last”. En even weet hij niet meer 
wat erin staat. Geen enkele zin kan hij zich 
herinneren. Op de plek in zijn geheugen waar 
de roman zat, bevindt zich nu een kloof, een 
zwart gat. “He uttered a low moan as he 
breathed the chill of this dark void, so 
desperately it seemed to represent the 
completion of a sinister process.”
—Hij verliestplotseling zijn geheugen? Nogal 
melodramatisch, nee?
— Het is maar een tijdelijke inzinking. Ver
geet niet dat Dencombe herstelt van een 
zware ziekte. Maar dàt moment vat wel sa
men wat hij de voorbije maanden steeds 
sterker heeft gevoeld: hij takelt af, zijn crea
tiviteit droogt op. Zijn schrijverscarrière is 
voorbij, of toch zo goed als. En dat besef, 
schrijft James, “was as violent as a grip at his 
throat”. Het besef is een initiatie. Zodraheter 
is, kun je het niet meer uitwissen. In paniek 
slaat hij het boek op en begint hij zijn eigen 
roman te lezen.
— Waarvan hij zich niets meer herinnert. 
—Ja, maar daardoor leest hij zijn roman niet 
als schrij ver, maar als lezer. En wat hij tot zijn 
voldoening ontdekt, is een behoorlijke ro
man, een uitzonderlijk goede roman zelfs. 
The Middle Years is zonder enige twijfel zijn 
beste boek. Zijn talent, mijmert hij, is pas nu 
ten volle gerijpt. Pas nu komt het tot bloei. 
— Gebruikt hij dergelijke organische meta
foren ook zelf?
— Natuurlijk, je verwacht niets anders: rij
pen, bloeien, vrucht dragen... James laat 
zien hoe Dencombes opgeluchte tevreden
heid de illusiemachine op gang trekt. Eerste 
beweging: goed, zijn carrière is voorbij, maar 
hij sluit ze toch maar mooi af met een mees
terwerk. Tweede beweging: pas enkele we
ken geleden zat hij over de drukproeven 
gebogen van wat kennelijk een meesterwerk 
is. Hoe kan zijn carrière dan voorbij zijn? 
Nee, het is uitgesloten: hij zal zeker nog een 
reprieve krijgen: respijt, uitstel van executie. 
Want zijn artistieke ontwikkeling is folte
rend langzaam verlopen. Tot nu toe heeft hij 
weinig meer gedaan dan materiaal verzame
len. Om dat materiaal vrucht te laten dragen, 
heeft hij extra tijd nodig.
— Misschien denkt hij alleen maar dat zijn 
nieuwe roman een meesterwerk is?
— Dat zou kunnen, maar James verzint een 
incident dat die mogelijkheid onwaarschijn
lijk maakt. De drie figuren op het strand zijn 
dichterbij gekomen. Dencombe staart naar 
de rug van de roman die de jongeman net 
uitgelezen heeft, de jongeman staart naar de 
roman die op Dencombes knieën ligt.
—Mag ik raden ? Ze lezen allebei The Middle 
Years.
— Precies. " 
— Tsja.
—Je vat toch het probleem dat James moest 
oplossen? Hij moest iets bedenken dat 
Dencombes gemijmer voor ons kan objecti
veren. Anders zien we Dencombe alleen van 
binnenuit, in een wisselbad van tegenstrij
dige emoties.
—Geef toe, zo’n ontmoeting is toch wel erg 
onwaarschijnlijk. De roman is net versche
nen!
— Dat beseft James ook wel. Straks zul je 
zien hoe handig hij dat besef in zijn verhaal 
verweeft. Goed, de jongeman ziet dus ie
mand met de gloednieuwe roman die hijzelf 
net gelezen heeft. Hij veronderstelt natuur
lijk dat die Dencombe een criticus is die een 1 3
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recensie-exemplaar heeft gekregen. En in 
zijn enthousiasme gaat hij bij Dencombe 
pleiten om toch vooral een enthousiaste re
censie te schrijven, want: “it’s the best thing 
he has done yet!” Dat is natuurlijk de dag
droom van elke miskende schrij ver: plotse
ling sta je oog in oog met een lezer die je 
vertelt dat je gloednieuwe boek fantastisch 
is. En je hebt geen enkele reden om aan zijn 
oprechtheid te twijfelen, want hij weet niet 
eens dat jij de schrijver bent.
—Dencombe laat hem natuurlijk in de waan. 
— Ja. De jongeman blijkt arts te zijn, dus 
geen criticus of schrijver, wat zijn enthou
siasme nog veel overtuigender maakt. Het 
toeval heeft Dencombe blijkbaar in contact 
gebracht met zijn greatest admirer in the new 
generation. Die ‘nieuwe generatie’ is niet 
onbelangrijk. Dencombes vrouw en kinde
ren zijn dood; dat hij in zijn kinderen voort- 
leeft, is uitgesloten. De enthousiaste jonge
man, Doctor Hugh, opent een ander perspec
tief: misschien kan zijn werk onverhoopt 
voortleven bij de lezers van de volgende 
generatie.
— Wie zijn de twee vrouwen die met die 
Doctor Hugh over het strand liepen?
— Die interesseren ons hier niet zo erg; ze 
zijn alleen belangrijk voor de nevenintrige. 
De dame is een steenrijke douairière die 
Doctor Hugh heeft ingehuurd als lijfarts. De 
jonge vrouw is haar gouvernante, die kenne
lijk een oogje op de jonge dokter heeft. Als 
Doctor Hugh de zieke weduwe blijft verzor
gen, staat hem namelijk een riante erfenis te 
wachten.
— Hoe gaat het verder?
—De complimentjes van Doctor Hugh doen 
Dencombes illusiemachine nog harder 
draaien. Dat zijn creativiteit opgedroogd is, 
zoals hij in een zwak moment had gevreesd, 
is uitgesloten. Zijn jongste roman is zijn 
beste, zijn volgende wordt vast nog beter. 
Was die verdomde kwaal er maar niet! Kon 
hij maar gezond worden ! Is het toeval dat het 
lot een jonge, bekwame, enthousiaste arts op 
zijn pad heeft gestuurd?
— Daarom heeft James van die jongeman 
een arts gemaakt?
— Ja. De ontmoeting met Doctor Hugh is 
zo’ n onverwacht toeval dat het ook Dencombe 
zelf verbijstert. Jij bent echt niet de enige die 
ze onwaarschijnlijk vindt. Een ervaren ro
mancier als Dencombe had ze nooit zelf 
kunnen verzinnen. En hij bedenkt “that there 
would still be work to do in a world in which 
such odd combinations were presented”. 
— Combinations?
— Hij bedoelt zoiets als mogelijkheden, re
laties, misschien ook wel scheikundige ver
bindingen. Het woord komt enkele keren in 
het verhaal voor. Mij deed het plotseling 
denken aan een ervaring die John Stuart Mill 
beschrijft in zijn Autobiography — gepubli
ceerd in 1873, twintigjaarvoordat James The 
Middle Years schreef. Mills opvoeding is 
berucht: zijn vader leerde hem Grieks toen 
hij drie was, op zijn zesde las hij Hume en 
Gibbon, nog voor zijn twaalfde beheerste hij 
de differentiaalrekening en schreef hij een 
heuse geschiedenis van het Romeinse staats
bestuur. Geen wonder dat de arme kerel op 
z’n twintigste een zware depressie kreeg. 
Een van de vreemdste symptomen daarvan 
was, schrijft hij, “that I was seriously 
tormented by the thought of the exhaustibility 
of musical combinations”.
—De gedachte dat de muzikale combinaties 
uitgeput kunnen raken ? Wat bedoelt hij daar
mee?
— Mill hield heel veel van. Mozart. In zijn 
depressie bedacht hij dat het aantal esthetisch 
aantrekkelijke notencombinaties eindig was. 
De bron van de muziek, een van de weinige 
genoegens die hem nog restten, zou straks 
opdrogen. Anders geformuleerd: voor Mill 
zat er letterlijk geen muziek meer in de toe
komst. Dat lijkt me een treffend beeld voor 
de uitzichtloosheid - niet alleen van de de
pressie, maar ook van de ouderdom. Mill had 
voor zichzelf een toekomst ontworpen die 
helemaal dichtgemetseld zat, waarin hem 
niets te wensen overbleef. Als alle mogelijk
heden uitgeput zijn, kun je je nieuwsgierig
heid en je verlangens maar beter bevriezen. 
Henry James laat onze poor Dencombe pre
cies hetzelfde toekomstbeeld ontwerpen. Om 
zich met het einde van zijn schrijverscarrière 
te verzoenen, had hij zichzelf ervan proberen 
te overtuigen “that all the combinations were 
exhausted”. De onwaarschijnlijke ontmoe
ting met Doctor Hugh doet hem beseffen dat 
het niet zo is. Het bevroren verlangen mag 
weer stromen.
— En de illusiemachine mag weer draaien. 
Want het loopt natuurlijk slecht af?
— Dencombe is nauwelijks hersteld; de hef
tige emoties matten hem af. Hij valt flauw. 
Als hij wakker wordt, zit Doctor Hugh aan 
zijn ziekbed. Die weet intussen dat Dencombe 
de schrijver van The Middle Years is. 
Dencombe zelf is helemaal in de ban van zijn 
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vertrouwd met de nieuwste medische tech
nieken en zal er alles aan doen om hem te 
redden. Koortsig praat hij over datgene wat 
hij in zijn tweede leven wil bereiken — ”a 
certain splendid ‘last manner’, the very cita
del, as it would prove, of his reputation, the 
stronghold into which his real treasure would 
be gathered”.
— Die last manner, dat is Dencombes term 
voor de ‘late stijl’.
—Precies. Die late stijl wordt voor Dencombe 
het embleem van zijn ‘eigenlijke leven’, het 
leven waarin hij eindelijk helemaal zichzelf 
zal zijn. Vermoedelijk hebben de meeste 
mensen wel zo’n beeld van een eigenlijk 
leven. In zijn leegste vorm is het een verlan
gen naar de verwezenlijking van de bouw
tekening die je in jezelf meedraagt; het ver
langen dat er in één klap een einde komt aan 
het dagelijkse gemodder, het prozaïsche le
ven van willekeur, gevolgenloosheid en 
voorlopigheid. Altijd ontglipt dat leven ons, 
maar het lijkt constant binnen handbereik: 
als het er écht op aan komt, vermoeden we, 
zullen we het wel kunnen grijpen. Dencombe 
beschrijft zijn gedroomde last manner enigs
zins geëxalteerd als een vesting, een tempel 
waarin hij zijn schatten wil verzamelen: “the 
precious metals he would dig from the mine, 
the jewels rare, strings of pearls, he would 
hang between the columns of his temple”.
—Edele metalen juwelen, parels... Hij heeft 
het niet meer over groeien, bloeien, vrucht 
dragen. Zijn metaforen komen uit de mine
rale wereld...
—Klopt. Nu, goud en diamanten zijn natuur
lijk klassieke beelden voor de volmaaktheid. 
Maar misschien is er meer aan de hand. 
Diamant en goud worden niet voortgebracht 
door een organisch proces. Het gestage pro
ces waar ze het resultaat van zijn, duurt 
eeuwen en heeft niets menselijks. Met een 
rechtlijnig verhaal van groeien en bloeien 
heeft het niets te maken. Dencombe had 
gehoopt op een ‘tweede leven’ waarin zijn 
talent eindelijk zou bloeien en vrucht dragen. 
Zijn gedroomde last manner is echter geen 
vrucht maar een diamant. Als je de orga
nische en de minerale metaforen samen
brengt, krijg je iets onmogelijks - een boom 
die van diamanten vruchten droomt.
— Mooi beeld.
— Dank je. Zie je, in Dencombes koorts- 
dagdroom is de ‘late stijl’ niet meerde summa 
van een ontwikkelingsverhaal. Hij is zo vol
slagen anders dat hij niet meer in een narratief 
schema past. Diamanten vruchten aan een 
boom - dat is ondenkbaar, tenzij als resultaat 
van het alleronwaarschijnlijkste toeval.
— Nu heb je me wel nieuwsgierig gemaakt 
naar de afloop.
— Dan zal ik het kort houden. De rijke 
douairière wordt zwaar ziek en keert naar 
Londen terug. Doctor Hugh weigert met haar 
mee te reizen. Hij blijft bij Dencombe, in het 
volle besef dat hij daarmee een riante erfenis 
uit handen geeft.
— Een offer! Als dat niet melodramatisch 
is...
—Ja, maar je begrijpt waarom Henry James 
die wending nodig had: samen met de lezer 
moet Dencombe beseffen dat Hughs toewij
ding diep en volkomen onbaatzuchtig is. Dat 
besef laat hem niet onberoerd. Als zijn werk 
zo’ n onvoorwaardelijk toegewijde lezer heeft 
voortgebracht, bedenkt hij, moet het toch 
echt wel iets voorstellen. Misschien was zijn 
laatste roman inderdaad zijn beste - maar 
Doctor Hugh heeft dat boek met zoveel gre
tige intensiteit gelezen omdat hij ook al door 
Dencombes vorige romans was aangegre
pen. Het ‘eigenlijkeleven’, de ‘tweedekans’ 
waarvan Dencombe koortsig heeft gedroomd, 
ligt niet meer onbereikbaar veraf, aan de 
andere kant van een diepe kloof - misschien 
heeft hij dat leven en die kans al gehad. Zoals 
Doctor Hugh beweert: “What people ‘could 
have done’ is mainly what they’ve in fact 
done.” Zijn ‘eigenlijke’ leven, het leven 
waarin hij al zijn verborgen mogelijkheden 
kon realiseren, valt bij nader inzien samen 
met het enige leven dat hij heeft gehad. En 
zijn gedroomde ‘late stijl’ ligt uitgestrooid 
over al de romans die hij geschreven heeft. 
— Elke vrucht heeft wel iets van een dia
mant. Zoiets?
—Zoiets, ja. Hoe dan ook, het ontwikkelings
verhaal ligt aan scherven. Het ‘eigenlijke 
leven’ is geen waarheid die door de nade
rende dood of andere extreme ervaringen 
wordt onthuld: het ligt uitgestrooid over alle
daagse, prozaïsche, oppervlakkige momen
ten.
— Dencombe laat zijn droom van de last 
manner los.
— Hij laat vooral zijn vertwijfeling over het 
verlies van die droom los. Zijn droom van 
een tweede leven noemt hij nu a delusion, 
een waanvoorstelling. Het zijn zo ongeveer 
zijn laatste woorden, en de 19de-eeuwer die 
Henry James tenslotte was, geeft ze het pa
thos van een artistiek credo mee.
— Laat horen.

— Daar gaan we. “A second chance - that’s 
the delusion. There never was to be but one. 
We work in the dark - we do what we can - 
we give what we have. Our doubt is our 
passion and our passion is our task. The rest 
is the madness of art.”
— Nou!
— Zoiets mag ik graag voor me uit prevelen 
als ik me ’s ochtends sta te scheren. Maar nu 
wil ik iets drinken. Witte wijn? Sherry?

*

— Je had een vermoeden over Dencombes 
leeftijd, zei je.
— Klopt. Volgens mij is hij vijftig. Of daar
omtrent.
— Vijftig? Maar dat is toch helemaal niet 
oud!
— Dat is precies wat Doctor Hugh ook zei. 
— Is datje enige argument?
— Nee. Henry James was zelf vijftig toen hij 
The Middle Years schreef. Hij bevond zich 
zelf in zijn middle years. De dagdroom- 
fantasieën in het verhaal verraden dat er voor 
hemzelf veel op het spel stond. Ik vermoed 
dat hij het verhaal heeft opgezet als een 
gedachte-experiment: stel dat mijn carrière 
nu voorbij is, wat dan? Wat heb ik bereikt? 
Wat stelt het eigenlijk voor, het succes 
d’estime dat ik bij een handjevol liefhebbers 
geniet? Moet ik daarvoor mijn leven als zand 
door mijn vingers laten glijden?
—“Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, / 
voor de rechtvaardiging van een bestaan?” 

Maar zijn carrière was niet voorbij.
— Nee. Hij had nog 23 jaar te leven, maar dat 
kon hij natuurlijk niet weten. Hij kon even
min weten dat hij een stijl zou ontwikkelen 
die je met recht en reden zijn late stijl kunt 
noemen. In zijn zogenaamde ‘derde periode’, 
keurig zoals het hoort. Het is de stijl van 
grote, verslavende romans als The Ambassa
dors of The Golden Bowl. Schimmig, 
ontastbaar, afwezig, voortdurend zinspelend 
op iets wat nooit ondubbelzinnig wordt uit
gesproken.
— Sorry hoor, maar in die late romans kom 
ik nooit meer dan tien pagina’s ver.
— Dat komt wel, wees gerust. Maar je bent 
de enige niet. Een criticus vergeleek James’ 
drie stijlperiodes met drie regeringen: James 
I, James II, and the Old Pretender. Zelfs 
Henry’s broer, de filosoof William James, 
vond zijn late stijl een vergissing. “In this 
crowded and hurried reading age, pages that 
require such close attention remain unread 
and neglected. You can’t skip a word if you 
are to get the effect, and 19 out of 20 worthy 
readers grow intolerant. The method seems 
perverse: ‘Say it out, for God’s sake,’ they 
cry, ‘and have done with it’.” In diezelfde 
stijl zou Henry in 1916 overigens zijn de
menterende brieven aan zijn dode broer en 
zijn dode zus schrijven. Hij ondertekende ze 
met de naam Napoleone.
— Tragisch.
—Tsja, ook dat is ‘late stijl’, natuurlijk. Nog 
iets. Na James’ dood in 1916 werd een reeks 
onvoltooide autobiografische schetsen ge
publiceerd, onder de titel die James zelf had 
vooropgesteld: The Middle Years.
— Wat mij verrast, in de brief van William 
James die je daarnet citeerde, is zijn beschrij
ving van het lezerspubliek. Dat mensen het 
blijkbaar toen reeds te druk hadden om aan
dachtig te lezen...
—Verrast je dat? Henry James vond zelf dat 
hij in “an age of trash triumphant” leefde 
-’’this age of advertisement and news- 
paperism, this age of interviewing”. Over het 
bestaan van een geletterd publiek was hij 
zeer sceptisch. Tegelijk vond hij dat fictie als 
een kunst beoefend moest worden, anders 
hoefde het voor hem niet. Niet toevallig heeft 
hij van Dencombe een Flaubertiaanse zoeker 
naar le mot juste gemaakt. “Dencombe was 
a passionate corrector, a fingerer of style; the 
last thing he ever arrived at was a form final 
for himself.”
— Dan zou ik die Henry James weleens met 
de teletijdmachine naar 1999 willen trans
porteren! Als hij al in 1890 vond dat alles 
door trash gedomineerd werd...
— De meeste schrijvers hebben het altijd 
moeilijk gehad om een publiek te veroveren. 
Op dat gebied geloof ik niet zo erg in vooruit
gang of achteruitgang. Ik hou me liever aan 
de Constante van Enzensberger.
— Wat is dat nu weer.
— Hans Magnus Enzensberger heeft proef
ondervindelijk vastgesteld dat de harde kern 
van literatuurliefhebbers in elk taalgebied 
constant blijft. Het zijn er dus evenveel in het 
IJslands als in het Frans. Nog sterker: het zijn 
er evenveel in 1899 en 1999. Dat getal staat 
bekend als de Constante van Enzensberger. 
— En om hoeveel mensen gaat het dan wel? 
— Op de kop af 1453. Alleen in het Russisch 
zijn het er blijkbaar meer. Daar is extra 
onderzoek nodig.
— Erg grappig.
—Ik weet wel dat men oude schrijvers graag 

de rol van ondergangsprofeet wil laten spe
len. Die rol ligt me niet zo goed, vrees ik. Wil 
je me soms horen oreren over de toekomst 
van de literatuur? Dergelijke discussies vind 
ik alleen amusant bij een goed glas wijn, op 
voorwaarde dat ze niet te lang duren.
— Lekker wijntje, trouwens. Maar de onge
looflijke overproductie van titels, de steeds 
kortere levensduur van boeken, het verram- 
sjen, de media die een handvol titels tot 
enorme proporties opblazen, de literaire tra- 
ditiedie steeds meer ondergesneeuwd raakt... 
— Het geweeklaag over overvloed en snel
heid is een stokoud cliché van de cultuur
kritiek. Informatievloed, beeldenstroom, 
mediabombardement - je kent de frasen. Als 
consument vind ik die overvloed niet onpret
tig, moet ik zeggen. Ik blijf maar boeken 
aanslepen. Als je een boek beschouwt als een 
diepvriespakje leestijd dat je tijdens het lezen 
ontdooit, heb ik hier minstens nog voor dertig 
jaar leestijd op de rekken staan.
— Ja goed, maar als schrijver...
— .. .als schrijver is het geen pretje om die 
boekensupermarkten binnen te lopen, dat 
geef ik toe. Al die titels, al die stapels, en jij 
in het beste geval met je ene exemplaartje in 
de rekken. Dat er hooguit zes maanden mag 
blijven staan.
— Een narcistische krenking.
— En zoals de meeste narcistische krenkin
gen niet ongezond. Narcisme is altijd een 
beroepsrisico van de schrijver geweest; als 
het niet op tijd en stond even gekrenkt wordt, 
slaat het in grootheidswaan om. Waarschijn
lijk heb ik een veel realistischer visie op het 
effect van literatuur dan al die bestseller- 
kanonnen. Ik heb geen illusies te verdedigen. 
— Je weet hoe jonge schrijvers over je den
ken. Voorde nieuwe generatie ben jij een van 
de letterheren.
— Idiote uitdrukking. Maar goed, ik speel 
mee. We hebben dus enerzijds de letterheren, 
conservatief, wereldvreemd en Byzantijns. 
En we hebben anderzijds de barbaren. Zoals 
Kavafis zo onvergetelijk heeft gezegd: “Wat 
moet er van ons worden, zonder barbaren?” 
—- Meen je dat nu?
— Natuurlijk meen ik dat. We hebben de 
barbaren broodnodig. Plaats maken en oprui
men is hun parool. Ze zijn zo verfrissend 
naïef, zo heerlijk onschuldig. Met traditie en 
stilering hebben ze natuurlijk weinig op. 
Barbaren zijn iconoclasten: ze willen direct
heid, onmiddellijke impact Weg met de re
torica, weg met de media.
— Denk je? Jonge schrijvers zijn anders 
constant met media bezig.
— Wat nemen ze de literatuur kwalijk? Dat 
ze te traag is, te indirect en te afstandelijk, dat 
ze teveel naar zichzelf verwijst. Stuk voor 
stuk kenmerken van elk medium. Maar je 
moet ze eens over nieuwe media horen pra
ten. Hun hele cyberwereld is er een zonder 
weerstand, een wereld waarin alle identiteiten 
moeiteloos in elkaar overgaan, een lauwe 
virtuele Tuin van Eden.
—Die nieuwe generatie heeft je intussen wel 
zo goed als volledig verdrongen.
— Toch vreemd dat iedereen nu constant in 
generaties denkt. Ook in de politiek: sinds de 
jongste verkiezingen is er blijkbaar een 
nieuwe politieke generatie aan de macht die 
een nieuwe politieke cultuur draagt. Alsof 
een generatie op zichzelf al een programma 
is. Het is de vleesgeworden tautologie: 
waarom is die generatie de nieuwe genera
tie? Omdat ze niet de oude generatie is. Ze 
heeft nog schone handen, ze heeft nog geen 
compromissen hoeven te sluiten, ze heeft 
nog geen ervaring. Volgens een natuur- 
gegeven logica komt nieuw in de plaats van 
oud, dat weten we. Nee, de enige legitimatie 
van al die generaties X, Y, Z is blijkbaar het 
feit dat ze ‘de tijdgeest vertolken’. Vertol
ken! De tijdgeest! Wat daarmee bedoeld 
wordt, heb ik nooit begrepen. Blijkbaar praat 
de tijdgeest uit principe alleen met twintig-, 
dertigjarigen.
-— Eindelijk iets watje dwarszit.
— Ik nestel me zonder tegenzin in de ge
dachte dat alles verandert, dat het onverstan
dig is om verandering te moraliseren als 
verlies of vooruitgang of verval. Maar waar 
ik wel mismoedig van word, is de tirannie 
van de gelijktijdigheid. Voortdurend horen 
we praatjes over hoe anders de ander is, in 
zijn andersheid, en dat we er dringend de 
confrontatie mee moeten aangaan als we niet 
in provincialisme willen verzanden. Intussen 
wordt elk toneelstuk dat meer dan dertig jaar 
oud is genadeloos geactualiseerd. Alles wordt 
tot één dimensie platgeslagen. Terwijl het 
toch veel boeiender zou zijn om de actualiteit 
te zien als een bundel van ongelijktijdig- 
heden en anachronismen. Veel boeiender en 
veel verstandiger. Maar nu begin ik toch te 
mopperen. Zal ik nog een fles ontkurken?
— Liever niet. Ik heb gereserveerd voor 
halfnegen. Maar we kunnen in het restaurant 
verder praten.

Eddy Bettens



De Jan van Eyck Akademie is een 

internationale post-academische 

werkplaats voor beeldende kunst, 

ontwerpen en theorie. Iedere 

afdeling ontwikkelt haar 

programma dat afgestemd is op 

de individuele behoeften van

Jan van Eyck 
Akademie
Beeldende kunst
Ontwerpen 
Theorie

deelnemers. Kritisch onderzoek, 

gezamenlijke seminars en 

workshops, en een programma 

van publieke activiteiten 

stimuleren de dialooog tussen 

de afdelingen. Transculturele 

studies en Ontwerpen en media 

behoren tot de onderzoeksvelden.

Voor meer informatie, aanmel

dingsformulieren en onze 

brochure 2000, bel, schrijf of 

e-mail naar:

Academieplein i

6211 km Maastricht

telefoon 043.350.3737

fax 043.350.3799

e-mail info@janvaneyck.nl

m DanielBuren
21 janvier ~ 21 mai 2000_______ •

Mises en demeures.
Cabanes éclatées, 1999-2000
Institut d'art contemporain, Villeurbanne
Tél. 04 78 03 47 00 Fax. 04 78 03 47 09 
http://www.i-art-c.org

leo copers

22 janvier ~ 14 mai 2000

Une traversée,
Peintures, 1964-1999
Musée d'art moderne Lille Métropole, 
Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 20 19 68 68 Fax. 03 20 19 68 99 
http://www.nordnet.fr/mam/

Beelden en tekeningen 

16/1 tot en met 18/2

Opening van de tentoonstelling 
op zondag 16 januari 
van 16.00 tot 18.00 uur

Openingstijden wo t/m za 

van 13.00 tot 18.00 uur 

en 1e zondag van de maand 
van 14.00 tot 17.00 uur

galerie singel 74

Singel 74, 1015 AC Amsterdam 

tel. 020 4205771, fax 020 4278860 

e-mail galerie@singel74.demon.nl
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

CAMOUFLAGE. Zo heet een nieuw initiatief van een 
triumviraat bestaande uit de in Brussel residerende Angolese 
kunstenaar Fernando Alvim, de Afrikaanse kunstverzamelaar 
Hans Bogatzke uit Duitsland en de Zuid-Afrikaanse curator 
Clive Kellner. Zij ijveren voor de oprichting van een cen
trum voor hedendaagse kunst in Johannesburg, dat het 
eigenlijke moederhuis zou moeten worden van het ‘peri
fere’, sinds december geopende Brusselse platform. Bedoe
ling is de culturele erfenis en de actuele kunst van Afrika te 
ondersteunen en te propageren.
Brussel lijkt te zijn uitgekozen omdat Alvim er zijn stek 
heeft en er een ruime tentoonstellingsruimte en accommo
datie voor artists in residence kan openstellen. In Brussel 
kan evenwel ook de Europese Unie worden verleid tot het 
verlenen van subsidies voor het nog op te richten moeder
huis. Camouflage heeft heel wat munitie bij elkaar gebracht: 
de Afrikaanse en Europese ‘relaties’ in heden en verleden, 
Zuid-Afrika als salonfahige thuisbasis, een privé-collectie 
als statement, Clive Kellner als mede-curator van beide 
biënnales in Johannesburg, het transnationalisme van de 
kunstenaars, de groeiende aandacht vanwege de actuele 
kunstmarkt,...
In de recent opengestelde tentoonstelling met werk van een 
tiental kunstenaars circuleren ideeën over communicatie, 
verwerking en vertaling. Manifest aanwezig bijvoorbeeld is 
Extemet van Pascal Marthine Tayou, een accumulatie van 
gerecycleerde radio’s, cassette- en platenspelers; of het 
werk van William Kentridge natuurlijk. De vraag blijft of 
Camouflage na de graai uit de collectie Bogatzke deze 
uitdaging ook inhoudelijk kan uitdiepen en ontwikkelen. En 
welke hun ambities in het Belgische kunstveld zijn. Daar
over viel alvast bij de voorstelling van het initiatief weinig 
te vernemen, tenzij dan dat dit voorjaar Fernando Alvim in 
de hoedanigheid van curator over een gehele verdieping van 
het Muhka mag beschikken.
De tentoonstelling Contemporary African art met werk 
van onder meer Fernando Alvim, Kendell Geers en 
Moshekwa Langa loopt nog tot 15 mei in Camouflage, 
Koninklijke Prinsstraat 37 in 1050 Brussel (02/502.01.17). 
(E.W.)

PRAKTIJKBUREAU BEELDENDE KUNST- 
OPDRACHTEN. Bij de start in 1994 van de Nederlandse 
Mondriaan Stichting als subsidieverlenend fonds voor mu
sea, beeldende kunst en vormgeving kwam ook het Praktijk- 
bureau Beeldende Kunstopdrachten onder de hoede van de 
Mondriaan Stichting. Dit bureau bestond al langer als bui
tenpost van het toenmalige ministerie van WVC en trad op 
als adviseur en begeleider van projecten beeldende kunst in 
de openbare ruimte en dat voor diverse overheidsinstanties, 
gemeenten, stichtingen, Staatsbosbeheer, enzomeer. Maar 
het boterde niet goed tussen de Mondriaan Stichting en het 
Praktijkbureau. Het Praktijkbureau stelde zich bijvoorbeeld 
ten dienste van opdrachtgevers, en liet de bekendmaking 
van producties ook aan hen over, terwijl de Mondriaan 
Stichting haar beleid voert door via regelingen en commis
sies subsidies aan instellingen uit te keren.
De Raad voor Cultuur adviseerde reeds positief over de 
verzelfstandiging van het Praktijkbureau en vanaf 6 decem
ber is dat ook gebeurd met behoud van financiering via het 
ministerie van ÖCW. Voortaan heet het Stichting Kunst en 
Openbare Ruimte. Het adres: Ruysdaelkade 2 in 1072 AG 
Amsterdam (voorlopige tel. 0653/157 331 en -361, voorlo
pige e-mail PBSKOR@hotmail.com). (E.W.)

Krijn de Koning

Beeld voor Centraal Museum, 1999, foto: © Hans Wilschut

WERELDMUSEUM ALMERE. In opdracht van project
ontwikkelaar MAB tekenden kunsthistorici MayaMeijeren 
Els van der Plas (oprichter van de Gate Foundation in Am
sterdam, nu directeur van het Prins Claus Fonds) samen met 
Hans van de Ven(‘urbanmanagementconsultant’)hetcon- 
cept uit van een wereldmuseum in Almere (zie ook Dutchtown 
in de rubriek Architectuur). Een brochure bericht over het 
mogelijke programma van dit museum voor niet-westerse 
eigentijdse kunst. Het wereldmuseum zou de verschillende 
culturen met hun eigen kunst, gedachten en gewoonten een 
plaats geven, niet als een volkenkundig museum maar als 
een museum voor hedendaags kunst. De collectie zou uniek 
zijn want nergens ter wereld bestaat er een museum dat 
enkel niet-westerse eigentijdse kunst verzamelt. Jaarlijks 
zou een groot evenement met een thematische invulling 
(carnaval, migratie, bruiloft, traditionele normen en waar
den, ...) opgezet worden, aangevuld met kleinere presenta
ties. In 2004 kan alles klaar zijn, luidt het ferm, “in een 
architectuur van I.M. Pei, Frank Gehry, Rem Koolhaas of 
een jonge veelbelovende architect”.
Met deze nieuwe biotoop dreigt ‘niet-westerse eigentijdse 
kunst’ uit het ‘echte’ kunstgebeuren gedraineerd te worden, 
en daarmee ook alle mogelijke vruchtbare interpretaties en 
confrontaties die zouden kunnen ontstaan. Het wereld
museum dreigt een vergulde isolatiecel te worden. Vraag is 
overigens of de ‘vreemdeling’ erg te vinden is voor een 
classificatie als ‘niet-westers kunstenaar’. De in de bro
chure opgenomen afbeeldingen tonen werk van Nam June 
Paik, Zhang Xiaogang, Bodys Isek Kingelez of Julio Galan, 
dat alleszins in de bestaande musea en manifestaties voor 
actuele kunst aan bod komt. En wat moeten we verwachten 
van het verkooppunt met leuke souvenirs als aluminium 

serviesgoed uit India, fotolijstjes uit Zimbabwe, stoffen uit 
Senegal, sieraden, enzovoort? Maar eerst moeten we be
nieuwd uitkijken of het voorstel van de gemeenteraad van 
Almere om 1 miljoen gulden uit te trekken voor de 
voorbereidingsfase daadwerkelijk uitgevoerd wordt... 
(E.W.)

CENTRAAL MUSEUM. Als het gaat om het afstemmen 
van vlag en lading slaat het Utrechtse Centraal Museum de 
plank nogal eens mis. Het gedegen jaarboek over de heden
daagse kunst dat het museum onlangs voor de tweede keer 
publiceerde heet weinig wervend Basta! en de collectie
catalogus wordt uitgebracht in zakformaat. Het populisme 
waarmee het museum de recentelijk afgeronde verbouwing 
wereldkundig heeft gemaakt stemt al evenmin hoopvol over 
het resultaat. Ten onrechte, want onderbroekenjoligerd Wim 
T. Schippers maakt met puberale woordspielereitjes op de 
radio reclame voor een heropend museum dat een inhoude
lijke stap voorwaarts gemaakt blijkt te hebben - zij het in 
goede Utrechtse traditie, één met de nodige behoedzaam
heid en navenant gebrek aan werkelijk elan.
De ‘publieksgerichte’ noviteiten die directeur Sjarel Ex 
tijdens de opening vol trots presenteerde als bouwstenen 
van wat hij het ‘Open Museum’ noemt, baarden weliswaar 
het nodige opzien, maar hebben welbeschouwd meer 
curiositeits- dan gebruikswaarde. Ex’ besluit de kaart
verkopers bij de entree te vervangen dooreen automaat leidt 
tot een storend surplus van museumpersoneel in de zalen, 
dat zich, gestoken in uniform jeanstenue-met-sjerp van 
ontwerpersduo Victor & Rolf, aan de bezoeker opdringt. 
Naar verluidt zal ook de museumstaf zich op gezette tijden 
als gastheer of -vrouw onder de bezoekers mengen.
Het meest hooggegrepen en op de wensen van de indivi
duele museumklant toegesneden novum is de depotservice: 
tegen betaling van vijfenveertig gulden (Ex zelf zegt - hoe 
kan het anders - twintig Euro) wordt binnen het Uur een 
kunstwerk naar wens uit het verafgelegen depot het museum 
ingereden, alwaar men het vervolgens in alle rust kan 
bekijken.
Aanzienlijk minder spectaculair, maar dienstig aan de pu
blieke zaak is het eigenlijke zwaartepunt van de hele opera
tie: de inwendige vertimmering van het grillige klooster
complex waarin het museum huist. Het Belgische architecten
duo Stéphane Beel en Lieven Achtergael is erin geslaagd het 
ondoorgrondelijke agglomeraat van gangetjes, zalen en 
kabinetjes met onopvallende ingrepen te herstructureren tot 
een omgeving die in elk geval de suggestie van ruimtelijke 
helderheid weet te wekken. De vroegere refter heeft, nu hij 
onderdak biedt aan een nieuw museumcafé, zijn oorspron
kelijke functie teruggekregen. De deprimerende ontvangst- 
hal van weleer is met een kloek gebaar in het tentoonstellings- 
parcours opgenomen. Verscholen in een hoekje van het 
pleintje naast het museum is uit staal, beton en glas een 
nieuwe, transparante entree opgetrokken. Daarin is, behalve 
garderobe en kaartautomaat, op de verdieping ook een 
bescheiden museumwinkel ondergebracht die toegang geeft 
tot het dakterras.
Geheel nieuw is de dependance aan de overkant van de 
Agnietenstraat. Daar is na een no-budget-verbouwing door 
de Utrechtse architect Peter Versseput onder meer de uitge
breide collectie Rietveld-meubilair van het museum uitge
stald. Krijn de Koning heeft er in situ een bonte blokkendoos 
gebouwd.
Enige terughoudendheid in de inspanningen - in de nieuwe 
vleugel uit geldnood voortgekomen — had in het hoofdge
bouw ook geen kwaad gekund. Ex’ verwoede pogingen het 
stof van de stijlkamerformule te blazen, pakken zelden

Jean-Marc Bustamante
Inédits
Tableaux 1978-1982

13 januari tot 26 februari 2000

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 646 63 30 — fax. 02 646 93 42
e-mail info@xavierhufkens.com — http://www.artnet.com/xhufkens.html
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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galerie Fons Welters
Bloemstraat 140

1016 LJ Amsterdam 
Tel (+31) 20 423 3046 
Fax (+31) 20 620 84 3 3

Email welters@xs4all.nl

Aki 2 Postbus 1440 7500 BK Enschede [T] 053 482 4423 
[F] 053 482 4422 site: www.aki2.nl mail: info@aki2.nl

Exploding Cinema in Museum BoijmansVan Beuningen 
27 januari t/m 6 februari

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020) 4220304

DE PRAKTIJK

In het kader van het International Film Festival Rotterdam toont Museum 
BoijmansVan Beuningen nieuwe filminstallaties van Fiona Tan, Tacita 

Dean, Shirin Neshat, Ellen Cantor en Johan Van der Keuken. Ook wordt 
op 5 en 6 februari het nieuwste deel uit het Cremaster-epos (deel 2) 

vertoond van de Amerikaanse kunstenaar Matthew Barney samen met 
‘Teatro Amazonas’van Sharon Lockhart

De filminstallaties zijn te zien tijdens de openingstijden van het museum. 
Filmvertoningen Zaterdags en zondag 6 februari 

14:30 uur Sharon Lockhart, Teatro Amazonas 
15:13 uur Matthew Barney, Cremaster 2

t/m 26 januari
Houcine Bouchiba

Jarjar 
schilderijen — collages 

Lise Haller Baggesen 
Weeks in the Prison of Beauty 

schilderijen

28 januari t/m 1 maart
Albert van Westing

Beminnen 
fotowerken

tvww. boijmans.rotterdam.nl

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam wo t/m za 13.00 - 18.00
1e zo vd maand 14.00 - 17.00
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gelukkig uit. Waar anderen een opknapbeurt als deze aan 
zouden grijpen om die oubollige boudoirs te ontmantelen, 
hangt Ex zijn nieuwe Open Museum sterker dan ooit tevoren 
op aan de stijlkamer en andere vormen van geïntegreerde 
presentatie. In het beste geval mondt dit uit in volslagen 
gratuite ensembles. Zo worden schilderijen van Mariene 
Dumas en Rob van Koningbruggen tussen allerhande textilia 
en meubelstukken getoond. Kwalijker staaltjes zijn echter 
ook voorhanden. Waar bijvoorbeeld in ‘s hemelsnaam de 
aandrang vandaan komt de Saenredams van het museum in 
een van onder tot boven zeegroen gekwastte container te 
willen hangen, is een raadsel.
De collectie van het Centraal Museum is zoals die van veel 
middelgrote musea in den lande: breed, maar tamelijk 
ondiep. De klemtoon ligt op de plaatselijke kunstpraktijk 
- van Jan van Scorel en de Utrechtse Caravaggisten tot 
Gerrit Rietveld en Pyke Koch, maar ook allerhande lokale 
bodemvondsten en toegepaste kunsten door de eeuwen 
heen. Wie speciaal voor de hedendaagse kunst naar het 
museum trekt, moet derhalve niet te veeleisend zijn, maar 
kan gecharmeerd worden door Atelier van Lieshout (ver
antwoordelijk voor de in gifgroene kunststof gegoten toilet
potten) en Pipilotti Rist. Een solo van haar werk is de enige 
tentoonstelling van eigentijdse kunst die het komende jaar 
op stapel staat, naast retrospectieves over Theo 
van Doesburg, Jan van Scorel en projecten over Neder
landse vormgeving.
Het Centraal Museum is gelegen in de Agnietenstraat 1 in 
3512 XA Utrecht (030/236.23.62). (R.S.)

CENTRE POMPIDOU. Na bijna driejaar gesloten te zijn 
geweest, werd het Centre Pompidou op 1 januari plechtig 
heropend. Maar naast de verdwijning van Georges - het 
centrum heet nu officieel Centre Pompidou - is er eigenlijk 
niét veel veranderd. De gevel werd opgéschilderd, de tech
nische installaties volledig vernieuwd en aangepast aan de 
meest actuele veiligheids- en andersvalidennormen. De 
bibliotheek werd uitgebreid en volledig geïnformatiseerd. 
Door de administratie te delocaliseren kon het museum met 
een derde worden uitgebreid. Renzo Piano heeft vooral het 
Forum en het Atrium aangepakt, plus de terrassen en de 
buitenstructuur. Het museum en de tentoonstellingsruimten 
plus de bibliotheek werden ingericht door Jean-François 
Bodin. Het restaurant op de bovenverdieping is van 
Dominique Jakob & Brendan MacFarlane. De architectuur 
van het museum voor moderne kunst (niveau 5) is dezelfde 
gebleven. Niveau 4, waar de hedendaagse kunst werd on
dergebracht, is wel volledig vernieuwd. De donkere ruimten 
met vast tapijt zijn omgetoverd tot ruime zalen met helder 
licht en een aangenamer parketvloer.
Het oorspronkelijke concept is echter niet gewijzigd: een 
megacultureel centrum dat alle artistieke disciplines van de 
20ste eeuw samenbrengt (plastische kunsten, architectuur, 
design, mode, uitvoerende kunsten, film, muziek, literatuur 
erf nieuwe media). De 20ste eeuw is voor het Centre 
Pompidou nog altijd synoniem voor de geschiedenis van het 
modernisme. Even zijn er stemmen opgegaan om het cen
trum om te bouwen tot een heus museum van de 20ste eeuw, 
maar de erfenis van Pompidou wordt stevig bewaakt. Het 
museum zal zijn uitbreidingsplannen in navolging van het 
Guggenheim dus buitenshuis moeten realiseren.
Het Musée national d’art moderne en het Centre de création 
industrielle geven nu wel, in navolging van het MoMA, een 
min of meer volledig overzicht van de 20ste-eeuwse kunst, 
design en architectuur. Met de komst van de Duitse kunst
historicus Wemer Spies wordt in de verzameling minder de 
nadruk gelegd op de Franse kunst en de formele geschied
schrijving. Belangrijke hiaten werden via aankopen (Dix, 
Duchamp, Picabia) en bruiklenen (Schlemmer, Kirchner, 
Beckmann, Rothko) goedgemaakt. Ook voor de kunst van 
na de Tweede Wereldoorlog, waarmee het museumparcours 
via het nouveau réalisme en de pop art begint, werden

Philippe Ramette

Le balcon, 1996, foto: © Marc Demage

opvallende leemten opgevuld. Belangrijke ensembles zijn 
deze van de arte povera en de antiform (Serra, Morris, 
Flavin en Eva Hesse). Duitse kunstenaars als Richter, Polke 
en Kiefer zijn goed vertegenwoordigd. Als enige Belgen 
telden we voorlopig Guillaume Bijl, Luc Tuymans en Didier 
Vermeiren. Opvallend afwezig zijn de Franse bewegingen 
Support-Surface en Figuration Libre. Daniel Buren daaren
tegen kreeg de twee buitenmuren, zodat zijn geel-wit ge
streepte installatie, die als het ware het hele museum omvat, 
zowel van binnen als van buiten te zien is.
De tijdelijke presentatie in de Galerie de l’art graphique is 
van Boltanski. Hij koos een werk van elke kunstenaar die 
sinds de oprichting van het centrum in de verzameling werd 
opgenomen. De vijfhonderd werken op papier werden ver
volgens in alfabetische volgorde opgehangen. Fabrice Hybert 
mocht dan weer kiezen uit de hele verzameling. Hij vult een 
zaal met een wel erg eclectisch ensemble. De meest recente 
aankopen zijn vooral van Franse kunstenaars: Bustamante, 
Hains, Séchas, Veilhan, Closky, Jouve, Barbier, Touyard en 
Mayaux. Terwijl de fotografie een belangrijke plaats in
neemt, zijn de nieuwe media, ondanks de consultatiebalie 
voor de videocollectie, nog sterk ondervertegenwoordigd. 
Een belangrijke aankoop is zeker The Poetics Project van 
Mike Kelley en Tony Oursler dat ter gelegenheid van de 
vorige documenta gemaakt werd; een reconstructie over 
beider punkrock-groep The Poetics. Hiermee wordt tevens 
de relatie gelegd met de muziek erfde uitvoerende kunsten, 
die de volgende jaren meer aandacht zullen krijgen. Hier
voor werden in de kelder vier nieuwe theaters ingericht. 
Naast projecten met Laurie Anderson en Sonic Youth is er 
dans en theater met onder anderen Thomas Hauert, Meg 
Stuart, Christine de Smedt en de Ballets C. de la B., Victoria 
en Stan.

Naast dit museum, dat zich over twee volledige verdiepin
gen uitstrekt (niveau 4 en 5), beschikt het Centrum ook over 
drie galerieën op de hoogste verdieping (niveau 6) en de 
Galerie Sud op het gelijkvloers rechts. Hier loopt vanaf 
19 januari een tentoonstelling over het werk van Renzo 
Piano. In de traditie van de grote thematische tentoonstellin
gen die de reputatie van het Centre Pompidou indertijd 
gemaakt hebben, opent de grote galerie (niveau 6) op 13 ja
nuari met een thematische tentoonstelling over de tijd. Le 
temps, vite behandelt de perceptie van de tijd zoals die in 
relatie tot de snelheid door kunstenaars en wetenschappers 
op de meest verschillende manieren beleefd wordt. Les 
mots, l’image et l’événement, voorzien voor het najaar, 
behandelt de invloed van de media. Verder plant het Centre 
Pompidou een retrospectieve van Brassai' (april-juni) en het 
sculpturale werk van Picasso (juni-september), tentoonstel
lingen met Mariko Mori (april), Pierre Huyghe (juni-juli) en 
de tekeningen van Rosemarie Trockel (oktober) en een 
project met Purple Institute (mei-juni). In het Forum ten
slotte werd een speciale ruimte voorzien voor monumentale 
werken van hedendaagse kunstenaars. Maurizio Cattelan 
bijt de spits af met een olijfboom op sokkel die ook op de 
laatste Manifesta te zien was. Vanaf maart staat hier de 
eerder op de biënnale van Venetië getoonde, teakhouten 
betonmolen van Wim Delvoye.
Tijdens het openingsweekend wordt met de tentoonstelling 
Jour de Fête de Franse hedendaagse kunst op feestelijke 
wijze op de internationale kaart gezet. Volgens organisator 
Cathérine Grenier, die vorig jaar in de Tate Gallery de 
tentoonstelling Abracadabra presenteerde, wordt de jonge 
Franse kunst gekenmerkt door het ludieke en het spectacu
laire. Maar dat wil niet zeggen dat deze kunst niet kritisch 
zou zijn. Integendeel. Niet alleen de definitie, maar ook het 
resultaat lijkt sterk op wat er de laatste tien jaar in Engeland 
en vooral in België te beleven viel. Ironie en zelfspot zijn 
ook nooit de sterkste kant geweest van een Franse kunst die 
zichzelf altijd zeer ‘au sérieux’ heeft genomen. Misschien 
vormt een kunstenaar als Pierrick Sorin hierop een uitzon
dering, maar zijn geestige vitrines hebben meer met slapstick 
dan met hedendaagse kunst vandoen. Jacques Tati dus. Dat 
men niet opteerde voor een prestigieuze openingstentoon- 
stelling is natuurlijk bewonderenswaardig, maar het feit dat 
de meeste van deze kunstenaars ook al in de verzameling 
aanwezig zijn, ruikt sterk naar autopromotie en een 
selffuljilling prophecy. Nog dit jaar opent in het Palais de 
Tokyo (rechtover het Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris) een nieuw kunstcentrum dat zal worden geleid door 
Nicolas Bourriaud en Jérôme Sans. In dat licht is Jour de fête 
mogelijk nog maar het begin van het tegen elkaar opbieden 
van jonge Franse kunstenaars tot meerdere eer en glorie van 
het curatorendom. (L.V.D.A.)

AMSTERDAMS ARCHITECTUURONDERWIJS. Op 
de valreep kon het nog: op uitnodiging van ARCAM gingen 
op 8 december jongstleden de drie Amsterdamse 
architectuuropleidingen met elkaar in debat. Volgend jaar 
zal Amsterdam er nog maar twee tellen: de Rietveld Acade
mie en de Academie van Bouwkunst. Het Berlage Instituut 
verhuist naar Rotterdam. De respectievelijke hoofden van 
de opleidingen, Ynte Alkema, Aart Oxenaar en Roemer 
van Toom gingen met elkaar in debat over de inhoud van het 
architectuuronderwijs.
De aard van de opleidingen verschilt ingrijpend. Rietveld- 
studenten hebben gekozen voor een kunstacademie en spe
cialiseren zich pas in het tweede jaar. De Academie van 
Bouwkunst is een deeltijdse opleiding die aanvulling biedt 
op de praktijk: studenten werken op een architecten- of 
ingenieursbureau en hebben veelal een hogere technische 
opleiding afgerond. Het Berlage Instituut verzorgt een twee
jarige postacademische opleiding voor internationale stu
denten die hun architectentitel al op zak hebben.
Toch waren de drie heren opvallend eensgezind in hun

JOE SCANLAN
28 januari tot 4 maart 2000

GALERIE 
MICHELINE 
SZWAJCER
verlatstraat 14 • B-2000 antwerpen 
tel. (03) 237 11 27 • fax (03) 238 98 19 
open di t/m vr 10.00 - 18.00 u. • za 12.00 - 18.00 u.
email szwajcer@planetinternet.be
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192 2.4.2000
Advisors 
Hans Aarsman 
Dennis Adams 
Ansuya Blom 
Marie José Burki 
Alain Cueff 
Richard Deacon 
Michel François 
Judith Goddard
Dan Graham
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Michelangelo Pistoletto Denys Zaoharopoulos

■
Hermann Pte
Janwillem Schrofer
Berend Strik
Manfred Stumpf
Monlek Toebosch
Luc Tuymans

Sigurdur Gudmundsson
Hou Hanru
Kees Hin
Els Hoek
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Anne-Mie VanKerckhoven
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Guy Mees
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Werkplaatsen 
metaal 
steen 
keramiek 
glas

hout 
was/gips 
kunststoffen 
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offset 
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computer 
elektronica 
geluid

video/film
fotografie

De Rijksakademie heeft 60 ateliers. Elk jaar komen er ongeveer 30 vrij voor jonge kunstenaars uit binnen- 
en buitenland.

open vrijdag, zaterdag en zondag 14 - 18 uur 
of na afspraak

Informatiebrochure
aanvraag per briefkaart, fax of email

Sarphatistraat 470 
1018 GW Amsterdam
T 020 5270300
F 020 5270301
ihfo@rijksakademie.nl
http://www.rijksakademie.nl
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IANN LISLEGAARD «n
■ OEF STAGE - NOTHING BUT SPACE / WO 12 T/M ZA 15 JANUARI /18.00-23.00 UUR DOORLOPEND

TANNE WALSH isn
I TWO MEN MAKING GUN SOUNDS / WO 26 T/M ZA 29 JANUARI 118.00-23.00 UUR DOORLOPEND

TVIDEOSCENE BRUSSEL
I SAMENSTELLING: MORITZ KÜNG (CH) / VR11 FEBRUARI 12030 UUR 1120 MINUTEN

TOBIASREHBERGERi " '
■ WOMAN MURDERS LIBRARY IW0 23 T/M ZA 26 FEBRUARI /18.00-23.00 UUR / DOORLOPEND

I JUDITH SPIESS(CH)
■ STEAM SCULPTURE / WO 8 T/M ZA11 MAART /18.00-23.00 UUR / DOORLOPEND

DAVIDCLAERBOUT)
I CAT AND BIRD IN PEACE / WO 22 T/M ZA 25 MAART /18.00-23.00 UUR / DOORLOPEND

TADRIANSCHIESS/I
I THE COMPLETE VIDEOWORKS 1989-1999 / WO 5 T/M ZA 8 APRIL /18.00-23.00 UUR / DOORLOPEND

’VIDEOSCENE PARIS
I SAMENSTELLING: CHRISTA ZIEGLER (CH) ! VRIJDAG 21 APRIL ! AANVANG 20.30 UUR

Dorothée De Pauw Gallery

Rue De Hennin 70 Bruxelles 1050 ! De Henninstraat 70 Brussel 1050

T +32 2 649 43 80 / F +32 2 649 65 19

Email De.Pauw.GaUery@skynet.be
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ALEC DE BUSSCHÈRE
P.R.01 

27/01 - 10/03
De galerie is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 u., zaterdag van 11 tot 18 u. en op afspraak

Hans op de Beeck 
Richard Caldicott 
Charley Case 
Hein Hage 
Seydou Keïta 
Katherine McKee 
Jock Sturges 
Nick WAPLINGTON
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schets van de ideale student-architect: deze moet kritisch 
kunnen omgaan met verschillende ontwerpopvattingen en 
daarin een authentieke, niet-modieuze positie innemen. 
Volop vertrouwend op eigen kracht, moet een student deze 
tegelijkertijd ook relativeren en ter discussie stellen. Er was 
nog een overeenkomst. Van de twee thema’s die centraal 
waren gesteld, ‘continuïteit’ en ‘vernieuwing’, kon men 
duidelijk beter uit de voeten met het tweede. Aart Oxenaar 
ontdeed ‘vernieuwing’ weliswaar van haar modernistisch- 
ideologische lading door liever te spreken over ‘verande
ring’, feit bleef dat alle sprekers wezen op het ontstaan van 
een ‘nieuwe moderniteit’ (Van Toom) waarin, als gevolg 
van nieuwe (digitale) technieken, een ander besef van ruimte 
en tijd is ontstaan. Daarnaast veranderen de maatschappe- 
lijk-economische condities waaronder architectuur tot stand 
komt razendsnel, kortom: de positie en werkmethoden van 
de ,architect ondergaan ingrijpende veranderingen. In de 
architectuur gaat het daarom in de eerste plaats om een 
bewustzijn van de culturele betekenis van ruimtelijke inter
venties, aldus Van Toom, meer dan om het esthetische 
object.
Het leek er bijna op dat de architectuur een talige discipline 
geworden was, en het object zich moest schuilhouden achter 
discussies en argumentaties. Ynte Alkema was de enige die 
beeldmateriaal liet zien van ontwerpen van studenten. Maar 
opnieuw bleek de eensgezindheid groot. De Academie van 
Bouwkunst werkt met ateliers, het Berlage Instituut noemt 
zichzelf een laboratorium. Onderzoek en experiment hebben 
plaats in het ontwerpproces. Rest de vraag hoe het kan dat met 
zoveel consensus over de noodzaak tot een kritische en 
authentieke architectuur in de praktijk de middelmaat regeert. 
Misschien functioneren de opleidingen volgens Darwiniaanse 
principes: soorten die kwetsbaar zijn omdat ze veel natuur
lijke vijanden hebben of veelvuldig aan bedreigingen bloot
staan, produceren een overmaat aan nakomelingen, zodat een 
enkeling de jungle overleeft en floreert. (P.B.)

Lezingen

NICC BRUSSEL. Sinds de zomer 1999 nodigt de Brusselse 
afdeling van het kunstenaarsplatform NICC kunstenaars en 
andere individuen uit de kunstwereld uit voor een lezing, 
niet over maar naar aanleiding van hun werk. De sfeer is 
informeel en zeer vruchtbaar voor een goed gesprek. Aan- 
gekondigd zijn volgende sprekers: Luc Tuymans op 14 ja- 
nuari en de groep Association d’Artistes français op 28 ja
nuari, Willem Oorebeek op 11 februari en Moritz Küng op 
25 februari - de lezing van deze laatste heeft als titel The 
glamourous' life of a curator. Steeds om 20.30 uur in de 
kléine achterzaal van schaakcafé Greenwich, Kartuizerstraat 
in 1000 Brussel (infp via NICC Antwerpen 03/216.08.71). 
Ondertussen loopt in NICC Antwerpen het omstandige 
programma Les occasions du travail, legend, myth, magic, 

’evidenees/anachronismes, tafels en stoelen, occasionsand 
conditions in the image and work of the artist. Elke zaterdag
namiddag zijn er film- of videoprojecties te zien, en daar
naast vinden er ook lezingen plaats, gesprekken, enzovoort. 
Het is de bedoeling om de artistieke praktijk te tonen als een 
zeer concrete realiteit. Doorlopend wordt bijvoorbeeld de 
video Soft andhdrdyan Jean-Luc Godard en Anne-Marie 
Miéville getoond en kan men naar keuze video's consulte
ren die op documentaire wijze kunstenaars volgen.
Dit tot 18 maart in het NICC, Pourbusstraat 5, 2000 Ant
werpen (03/216.07.71). (E.W.)

JEUNESSE & ARTS PLASTIQUES. Organiseert op 
24 februari een lezing van Jean-Hubert Martin over Robert 
Filliou en de Biënnale van Lyon met als titel Partage 
d’exotismes. Deze vindt plaats om 20.30 uur in de studio van 
het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23,1000 
Brussel (02/507.82.251. (E.W.)

THE GENERIC CITY & THE OLD METROPOLIS. 
De architectuurafdelingen van de Gentse en Leuvense uni- 
versiteit geven via publicaties en werkgroepen veel rucht
baarheid aan hun activiteiten. De inleidende tekst tot het 
tweedaagse symposium The generic city & the old metro
polis citeert tweemaal Koolhaas: “The city is no longer... 
we can leave the theatre now” en het kernbegrip “the 
evacuation of the public realm”. Op 4 februari staan presen
taties van Hilde Heynen, Akos Moravansky, Elia Zenghelis, 
Ignasi de Sola-Morales en een seminarie van T om A vermaete, 
Alexander D ’ Hooghe en Dieter de Clercq op het programma 
over ontwikkelingen in de oude en nieuwe stad. Op 5 fe
bruari wordt gefocust op de conditie van de publieke ruimte 
met presentaties van Lieven De Cauter, Kristiaan Borret, 
Kelly Shannon, Neil Leach, Eleni Gigantes en Ellen Dun
ham-Jones.
Dit dagvullend programma vindt plaats in het blauwe audi
torium van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, depar
tement ASRO, Kasteel van Arenberg in 3001 Heverlee 
(info: Lieven De Cauter, tel. 02/511.38.51, fax 016/32.19.84, 
e-mail lieven.decauter@asro.kuleuven.ac.be). (E.W.)

CELLULOID REMBRANDTIANA. Een filmcyclus en 
seminarie in Rotterdam, verzorgd door filosoof en media- 
wetenschapper Thomas Levin (Princeton University), heeft 
als onderwerp de veranderende historische verbeelding van 
Rembrandt doorheen enkele speelfilms. De verschillende 
culturele strategieën in de verhouding tussen film en beel
dende kunst worden in kaart gebracht. De helft van het 
programma ligt reeds achter ons, maar de cylus loopt voort 
met als thema’s Rembrandt herwonnen: beelden van verzet, 
humanisme en kritiek op 17 februari, Het celluloid als 
schildersdoek: een experiment in avant-garde realisme op 
2 maart en tenslotte op 6 april Het verlangen naar authen
ticiteit: Hollywoods Rembrandt-project. De films worden 
vertoond vanaf 19.30 uur in theater Lantaren/Venster (010/ 
436.13.11) en‘s anderendaags steeds om 10.00 uur lopen de 
seminaries in Witte de With (010/411.01.44) met respectie
velijk gastbesprekingen door Mieke Bal, Jos Stelling en 
Andras Balint Kovacs. Voor mei tenslotte wordt een afslui
tend symposium aangekondigd. (E.W.)

KUNSTLICHT. Naar aanleiding van hun jubileumnummer 
Kunstgeschiedenis 2000 (met bijdragen van Jeroen Boom
gaard, Heidi de Mare, Kitty Zijlmans en interviews met 
onder meer Mieke Bal) organiseert het tijdschrift Kunstlicht 
(Vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit) op 
3 maart een lezingenmiddag over de stand van zaken in de 
kunstgeschiedenis in een tijd van beeldcultuur en visual 
studies.yan 13.00 tot 17.00 uur spreken in de Lutherse Kerk 
aan het Amsterdamse Spui onder meer volgende professo
ren; Geoffrey Batchen (auteur van Burning with desire) en 
Frank Reijnders (JKunst-geschiedenis, verschijnen en ver
dwijnen en Metamorfose van de barok).
Reservatie kan via een bericht aim Kunstîicht(020/444.64.10 
of -63.74, e-mail kunstlicht@let.vu.nl). (E.W.)

Wissels

VLEESHAL MIDDELBURG. Lex ter Braak verliet zijn 
post als directeur van de Stichting Beeldende Kunst Middel
burg om het Fonds beeldende kunsten, vormgeving en 
bouwkunst te gaan leiden. Zijn opvolger per 1 februari heet 
Rutger Wolfson, totnogtoe als curator actief in Witte de With 
(Rotterdam). (E.W.)

BOIJMANS VAN BEUNINGEN. Kranten berichtten er 
meermaals over: het botert niet goed tussen directeur Chris 
Dercon en stafleden van het Museum Boijmans Van 
Beuningen. Dan plegen financieel beheer en bezoekers
aantallen altijd weer de kop op te steken. Geen probleem. 

vanaf 1 januari wordt Hugo Bongers geïnstalleerd als zake
lijk directeur, naast artistiek directeur Dercon. Ten tijde van 
het directeurschap van Wim Beeren was Bongers overigens 
plaatsvervangend hoofd Kunstzaken op het Stadhuis van 
Rotterdam. Bongers legt zijn functie neer als financieel 
directeur in het Stedelijk Museum Amsterdam. (E.W.)

ETABLISSEMENT D’EN FACE. Vorig voorjaar nog 
nam Kurt Vanbelleghem, als programmater van deze arm
lastige Brusselse tentoonstellingsplek, een cultuurprijs van 
de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst. Het programma 
van lezingen en tentoonstellingen had de jury vertederd. 
Maar de toekomst ligt waar de middelen zijn: vanaf 1 ja
nuari bereidt Vanbelleghem in gezelschap van Tim 
Vermeulen, De Tijd-criticus Els Roelandt en Andrea Wiarda 
de oprichting voor van een centrum voor hedendaagse kunst 
en nieuwe muziek (met Lieven Bertels) in Leuven. Hiervoor 
wordt een structuur opgericht met als partners de Cera- 
Holding (tevens initiator), de Katholieke Universiteit, de 
Stad Leuven, de Provincie Vlaams Brabant en het studenten
centrum Stuc. Een eerste project wordt aangekondigd voor 
najaar 2000 en hoogstwaarschijnlijk komt een pand ter 
beschikking in het St.-Raphaël Ziekenhuis in de Brusselse- 
straat. En Etablissement d’en face? Daar nemen Eva 
Gonzalez-Sancho en Guy Bovyn voortaan de honneurs 
waar. (E.W.)

Plastische kunsten

MAGIE EN ZAKELIJKHEID. Het Museum voor Mo
derne Kunst Arnhem pakt groots uit met de tentoonstelling 
Magie en Zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Neder
land 1925-1945. Een omvangrijk deel van het museum is 
ingericht met schilderijen uit deze relatief onderbelichte 
periode van de kunstgeschiedenis - een tijd die overigens 
door het Arnhemse museum zelf altijd gezien werd als de 
bakermat voor de verzameling.
De timing voor een expositie over het nieuwe realisme uit 
het interbellum lijkt in elk geval perfect. “Het werkelijk 
vreemde herken je niet als iets dat volledig afwijkt van al het 
andere. Het speelt zich juist af op het punt waarop de dingen 
wel herkenbaar zijn, maar ook zodanig anders zijn dat je 
vertrouwdheid ermee wegglijdt.” Zo uit zijn verband gerukt 
zou het een uitspraak van een magisch realistische schilder 
kunnen zijn, maar hij komt uit een interview met Aemout 
Mik. Door de hernieuwde belangstelling van hedendaagse 
kunstenaars voor allerlei vormen van realisme lijkt de weg 
vrij naar een herwaardering van de realistische tendensen in 
de jaren ’20 en ’30. Een indruk die nog versterkt wordt 
doordat de zalen voorafgaand aan Magie en Zakelijkheid 
zijn ingericht met een kleine stoet min of meer recente 
aankopen van het museum. Het werk van Inez van Lams- 
weerde, Barbara Visser, Antoine Berghs en Rosemin 
Hendriks toont dat er ook tegenwoordig weer sprake is van 
‘nieuwe realistische tendensen’, zij het dat de fotografie de 
prominente positie van de schilderkunst heeft overgeno
men.
De Nederlandse realistische schilderkunst uit de jaren ’20, 
’30 en ’40 kampt al jaren met een imago-probleem. Realis
tische tendensen uit het interbellum worden soms wat al te 
makkelijk in verband gebracht met cultuurpolitieke ontwik
kelingen in Duitsland, Italië en Rusland. In kunsthistorische 
kringen was het lange tijd bon ton om de kunstproductie uit 
deze periode met meewarig hoofdschudden af te doen als 
regressief en oubollig. Zo wordt in de publicatie De door
braak van de moderne kunst in Nederland realistische kunst 
steevast beschreven met woorden die negatieve associaties 
oproepen. De modernistische avant-garde is ‘overdonde
rend’ en ‘levenslustig’, realistische kunst ‘oud’ en 'traditie- 
gericht’. In de inleiding van dat boek beschreef Willemijn 
Stokvis de jaren '20 en '30 als een tijd die gekenmerkt werd
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galerij c. de vos Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

19.12-20.02

9 januari - 30 januari 2000

LEOPOLD BRASSEUR 
JENNY LEMAIRE

6 februari - 4 maart 2000

MIKKO PAAKKOLA

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.

JARS IV
"TESENVLEUG / À REBROUSSE-POIL” 

POSITIES IN SCHILDERKUNST

BRUNO GOOSSE 
SIMONHANTAI 

MICHAEL KREBBER 
LAURA LISBON 

GUY MEES 
JOHAN MESKENS 

WILLEM OOREBEEK 
MICHEL PARMENTIER

MINOTRAFELI 
PHILIPPE VAN SNICK 

JAMES WELLING

LUK LAMBRECHT 
GUY MASSAUX

Gastcuratoren:

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74

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

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

KUNSTInHUIS
Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info: 021247 97 10. U vraagt naar Inge.

Leyenbroekerweg 113a Sittard (NL.) 
wo t/m zo 14.00 - 17.00 en op afspraak 
tel 046 45 23 686 fax 046 45 84 989

KUNSTCENTRUM SITTARD
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Fiona Tan
Roll I & II

Ijl visie "otle

Brusselsestraat 114 Maastricht
Anna M van Thiel de Vries
There is some method in this madness
8 januari t/m 30 januari 2000
Opening: za 8 januari 18.00 uur 
Openingstijden: do t/m zo 13.00-17.00 uur
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GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.BIA 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

08/01 t/m 20/02
Eva Klee 

Simone van den Heuvel

27/02 t/m 02/04
Tekeningenmanifestatie

Ger Lataster

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

Illi ichier ills 3

16/01 t/m 24/02
Henk van Putten 

beelden en sculpturen 
Vincent van Ojen 

grafiek

27/02 t/m 02/04
Tekeningenmanifestatie

François Gervais

Cortenstraat 3 Maastricht e

5 februari tm 28 mei

Stan Douglas
Film- en video-installaties

Franco Anqeloni
Blind Cave Man, Blind Date Fish 
20 december t/m 16 januari 2000 
Openingstijden: 24 uur per dag/nacht

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

03/01 t/m 20/01 
EN BLOC 

o.a. M. Breedveld, C. van Dijk, 
J. Meijerink, D. Ketting 

09/02 t/m 15/02 
ARCO Madrid

22/01 ? 20/02
Hans Wilschut
27/02 t/m 02/04

Tekeningenmanifestatie
Ton of Holland
Gig Wailgum

III exre PHOEBUS*ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 3.00-17.00
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Ines den Rooijen
Furniture with an attitude: reportage 
Met dank aan: Eugene Baak (radio LI), 
Bert Herckenrath en Oskar van Empel (video). 
Zondag 19 december 20:00 
Brusselsestraat 114 Maastricht

23/01 t/m 20/02
Paul de Kort 

sculpturen, tekeningen 
Simon Benson 

tekeningen, sculpturen, 
letterwerken

27/02 t/m 02/04
Tekeningenmanifestatie

Joachim Bandau
Groepstentoonstelling 
‘Schilderingen op papier’

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

DE PONT Wilhelminaparkl Tilburg
: dinsdag - zondag I I - I7 uur

kintiir
14/01 t/m 24/02 27/02 t/m eind maart

Groep studenten Tekeningenmanifestatie
Willem de Kooningacademie Peter Otto

Rotterdam

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

27/02 t/m 02/04

Tekeningenmanifestatie
SCHILDERINGEN OP PAPIER
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door “een grote behoefte aan traditie en degelijkheid waarin 
[...] in reactie op het frivole experiment van vóór ’20, veel 
beklemmend middelmatigs werd gemaakt”. Naast derge
lijke expliciet negatieve opinies was er natuurlijk ook se
rieuze aandacht voor realistische schilderkunst uit het inter
bellum, maar die ging vrijwel altijd uit naar de bekende 
magisch realisten en naar Edgar Femhout, Charley Toorop 
en Joop Moesman. Door die eenzijdige belangstelling raak
ten allerlei andere realistisch werkende schilders op de 
achtergrond. Magie en Zakelijkheid brengt verschillende 
vormen van realisme bij elkaar die indertijd werden aange
duid met termen als neo-realisme, neo-classicisme, nieuwe 

. zakelijkheid, magisch realisme en surrealisme.
De tentoonstelling is samengesteld doör een werkgroep 
onder leiding van Carel Blotkamp, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, en Ype Koopmans, conservator 
van de Gemeentemusea Arnhem. Op enkele tekeningen na 
bevat de tentoonstelling louter schilderijen en voorde graficus 
Escher is een kleine knieval gemaakt om ook zijn werk op te 
kunnen nemen. Gezien de wetenschappelijke ontstaansge
schiedenis is het niet verwonderlijk dat deze expositie een 
zeker academisch karakter vertoont. Dat blijkt onder meer uit 
het begin van de tentoonstelling, waar men wordt uitgenodigd 
om enkele voorlopers van de latere realisten te bestuderen. 
Schilderijen van Jan Veth, Willem van Konijnenburg, Floris 
Verster en Jan Mankes leiden de bezoeker op verantwoorde 
wijze van het einde van de 19de eeuw naar de jaren ’20. Er is 
gekozen voor een thematische opzet, waarbij een indeling is 
gemaakt aan de hand van enkele genres die destijds werden 
beoefend: zelfportretten, stillevens, portretten en naakten. 
Hierna richt de blik zich meer naar buiten, naar thema’s 
waarin de stedelijke en landschappelijke omgeving — al dan 
niet bevolkt door mensen - centraal staat. In de laatste zaal 
van de tentoonstelling zijn voornamelijk schilderijen te zien 
waarin de drama-tische sociale en politieke gebeurtenissen in 
de jaren ’30 en ’40 zijn verbeeld.
Voor sommige thema’s werkt de thematische opzet zeker 
verhelderend. Vooral bij de stillevens - het specialisme bij 
uitstek van de Nieuwe Zakelijkheid in de schilderkunst, 
maar ook van veel magisch realisten - valt op hoezeer de 
kunstenaars elkaar in de gaten hielden. Ze maakten gebruik 
van een beperkt arsenaal aan attributen: eierschalen, peren, 
pijpjes, flessen en schedels waren duidelijk favoriet. Juist 
door die beperkte onderwerpskeuze springen de verschillen 
tussen de diverse stillevens in het oog. Zoals het nogal 
afwijkende karakter van het ‘lege’ stilleven van Edgar 
Femhout, waarop slechts een witte lap in een onbestemde 
ruimte is afgebeeld. Of het stilleven van Wout van Heusden, 
waarin twee feestneuzen samen met meer traditionele voor
werpen zijn samenbracht tot een surrealistische stapeling. 
Soms werkt de indeling in thema’s echter als een opgelegd 
keurslijf. De mansportretten die bij elkaar in een zaal zijn 
gehangen, getuigen van totaal verschillende schilderkunstige 
visies en ook de geportretteerden hebben weinig met elkaar 
gemeen.
Zoals gezegd wilden de samenstellers van de tentoonstel
ling het werk van de beroemde realistische schilders uit de 
jaren 1925-1945 nu eens tonen in gezelschap van minder 
bekende namen. Toch is van die bekendere groep relatief 
meer werk opgenomen. Vooral Charley Toorop krijgt een 
sleutelrol toebedeeld. Niet alleen door het aantal geselec
teerde werken, maar ook door de forse formaten van haar 
doeken en hun prominente plaats in de zalen, komt Toorop 
naar voren als de koningin van de nieuwe realisten. Dit 
wordt nog eens onderstreept doordat haar Clown uit 1941 
het laatste doek op de tentoonstelling is. Toorops schilderij 
vormt zo de apotheose van de gehele tentoonstelling. Van 
enkele kunstenaars krijg je de indruk dat ze eerder zijn 
geselecteerd vanwege hun prominente rol in de kunstwereld 
van die tijd dan door de kwaliteit van hun werk. De schilde
rijen met houterige proletariërs van Chris Beekman lijken 
vooral opgenomen als curiositeit; als beeld overtuigen deze

Ann Veronica Janssens

Corps Noir, 1994-99, zaaloverzicht, foto: © Bob Goedewaagen

werken geenszins. Daar staat tegenover dat de tentoonstel
ling enkele bijzondere ‘nieuwe realisten’ herintroduceert. 
Het sterkste punt van Magie en Zakelijkheid is zonder meer 
de kwaliteit van deze onbekende werken, zoals een schilde
rij van een wijk in aanbouw door Rein Draijer, twee schil
derijtjes van Ali Goubitz, een krachtig portret van een 
Surinamer op een terras van Nola Hatterman en een paar 
fraaie nachtelijke straatscènes van Jan Ouwersloot. In an
dere gevallen gaat het om kunstenaars die weliswaar niet 
vergeten zijn, maar waarvoor duidelijk moeite is gedaan om 
minder bekende doeken van hoge kwaliteit uit allerlei 
collecties bij elkaar te brengen. Zo zijn de drie prachtige 
kleine schilderijen van Jacob Bendien op de tentoonstelling 
allemaal afkomstig uit particuliere verzamelingen. Niet 
alles op deze expositie is kwalitatief even goed, maar het 
geheel biedt een tamelijk rijk geschakeerd beeld.
Magie en Zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Neder
land 1925-1945 loopt nog tot 7 februari in het Museum voor 
Moderne Kunst, Utrechtseweg 87,6812 AA Arnhem (026/ 
351.24.31). (K.K.)

STIMULI. In het centrum voor hedendaagse kunst 
Witte de With is momenteel een tentoonstelling te zien, die 
geïnitieerd is door directeur Bartomeu Mari in samenwer
king met Karei Schampers, conservator van Museum 
Boijmans Van Beuningen. Zij brachten een aantal oude en 
nieuwe kunstwerken samen rond het thema ‘stimuli’ - in dit 
project opgevat als de eigenschap van kunst om via de 
directe impuls het lichaam en de geest te beroeren en 
bewustzijnstoestanden als hypnose, extase, trance en shock 
te genereren. Video’s en objecten van onder meer Fiona 
Tan, Runa Islam, Francis Alÿs, Vito Acconci, Justin 
van Duurling en Koen Timmermans delen aldus een fysieke 
en theoretische ruimte met opgediepte werken van Marcel 
Duchamp, Piero Manzoni, Ann Veronica Janssens, Bruce 
Naumann en Lou Reed.
Weer een tentoonstelling waarvan je het thema onder de 
loep kunt nemen en kunt testen op zijn actualiteit en relevan
tie. Je kunt commentaar leveren op de interpretatie van het 
onderwerp door de curatoren en het al of niet aanvullen met 
eigen inzichten. Vervolgens kun je controleren in hoeverre 
elk tentoongesteld werk binnen het thema valt, of hoe de 
werken zich in dat opzicht tot elkaar verhouden. Je kunt je 
afvragen waarom bepaalde kunstenaars in godsnaam geko
zen zijn en andere niet. Je kunt ook het hele thema als niet 
terzake doende van je afschudden en je louter op de indivi
duele werken richten, de goede localiseren en de slechte 
elimineren. En zo zijn er nog wel wat moordende perceptie- 
en receptiemechanismen die in werking gezet kunnen wor
den door het fenomeen thematentoonstelling.

Los van de individuele kunstwerken ontlokt Stimuli in het 
bijzonder gedachten over de limieten van de traditionele 
thematentoonstelling. Door het nadrukkelijke beroep dat de 
tentoonstelling wil doen op de directe mentale en fysieke 
ervaring, doet zich de vraag voor of je ‘stimuli’ wel op 
museale wijze kunt tentoonstellen zonder dat de beoogde 
effecten verflauwen. “Is er sprake van thematisering van 
een attractie, dan zal er een brug geslagen moeten worden 
tussen de werkelijkheid van een park en de fictie van het 
desbetreffende thema,” las ik ergens op internet in een 
stukje geschreven door een door themaparken gefascineerde 
autodidact (http://www.chernabog.demon.nl/nlmenu.html). 
Precies die ‘brug’ ontbreekt in Witte de With: deconventio- 
nele presentatie staat los van de inhoud, zodat de ervaring 
secundair wordt en de afstand tussen publiek en tentoonstel
ling steeds voelbaar blijft. Door het ontbreken van een vorm 
van immersive environment blijft de waarneming inspecte
rend en ratificerend, en de ervaring indirect: Matt Mullican 
onder hypnose? Klopt. Duchamps Rotoreliëfs duizeling
wekkend? Inderdaad. Koen Timmermans Cancan exta
tisch? Lijkt er wel op... De laatste tijd heerst er bij het 
kunstpubliek en critici een zekere thema-moeheid. En dat 
terwijl thematisering in de huidige cultuur aan de orde van 
de dag is, als poging om tijdelijk orde te brengen in de chaos 
van losse gebeurtenissen en snel wisselende verschijnselen 
die naast elkaar bestaan in een gefragmenteerde werkelijk
heid. De ondertitel van Stimuli, Too much noise. Too much 
movement, geeft aan dat Witte de With daar ook onder 
gebukt gaat - Marl heeft het in de publicatie over “jungles 
van geschiedschrijvingen, contextdenken en theoretische 
beschouwingen”. Thematiseren heeft echter niet alleen een 
ordenend effect — natuurlijk met het gevaar van verval
sing, versimpeling en globalisering - maar is ook een 
marketingstrategie, gericht op het zoveel mogelijk van iets 
verkopen, of zoveel mogelijk aandacht voor iets krijgen. 
De thematentoonstelling past als cultureel presentatie- 
model naadloos in de economie en politiek van de spektakel- 
cultuur.
Hoe het ook zij, ten aanzien van het hedendaagse 
tentoonstellingswezen is het maar de vraag hoe zuiver de 
kritiek van de kunstkritiek op de thematentoonstelling is. 
Heeft de kritiek dit verschijnsel niet zelf mede voortge
bracht? Met name de kunstkritiek vraagt, namens het pu
bliek, altijd naar de legitimatie van een tentoonstelling: 
waarom zijn deze werken bij elkaar gebracht, waarom 
worden ze tentoongesteld, waar gaan ze over...? Waar
schijnlijk is de thematentoonstelling inherent aan het mo
derne kunstwezen, waarin kunstwerken niet langer een 
groter verhaal delen en niet meer onlosmakelijk verbonden 
zijn aan vaste plekken. De (thema)tentoonstelling moet hier 
tegenwicht aan bieden door een tijdelijk fictief kader voor 
de kunst te scheppen, overeenstemmingen, samenhang en 
continuïteit te zoeken en betekenisvolle relaties met het 
heden aan te gaan - niet toevallig ook precies wat de criticus 
doet.
Maar ook schijnbaar themaloze exposities thematiseren in 
bepaalde mate: op leeftijd, tijdsperiode, nationaliteit, me
dium. .. De themaloze tentoonstelling lijkt aldus een illusie: 
de tentoonstelling is een thema op zich. Voorlopig ligt de 
uitdaging van de tentoonstelling erin dat zij nieuwe thema’s 
poneert, in plaats van de gangbare te illustreren, dat zij zelf 
een onderwerp maakt, in plaats van over een onderwerp te 
gaan, dat zij presentatie en inhoud laat vervloeien of tenmin
ste een gevaarvolle verhouding met elkaar laat aangaan. Met 
de verdwijning van de thematentoonstelling verdwijnt ook 
de tentoonstelling, en de kritiek, en het publiek. Een 
hallucinerende gedachte, om in de sfeer van Stimuli te 
eindigen.
Stimuli loopt nog tot 13 februari in Witte de With, 
Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44). Bij deze tentoonstelling verscheen een publicatie 
met teksten van Mari, Jos ten Berge en Georg Simmel. (J.S.)

masmmuummmanauamawsmnemuumamemuuaunaurmunmmamumuumemnomumammumuuumamonanommmaumumuunumuaanuuanmmommun ---mmnmamaamamame-nommaamammamaaxmmm-mmsamessu-mssu
Moderne Kunst von den 60er Jahren bis heute - Halle 1.2, New Attitudes: Junge Galerien und Kunst der 

90erJahre, ArtKino, Multiple District, Künstlerbücher - Halle 1.1. Messegelànde Eingang City, tàglich 11-19 Uhr, Eintritt ink!. Katalog: Tages- 
karte 25 DM, Abendkarte 12 DM, Infoline 069-75756664, Internet www.artfrankfurt.de. Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt am Main SSeEbIIS Modern art from the Sixties until today - hall 1.2, New Attitudes: young
galleries and art of the Nineties, ArtCinema, Multiple District, Artist's Books - hall 1.1. Fairgrounds City entrance, daily 11 a.m. to 7 p.m.. 
Tickets incl. catalogue: daily ticket 25 DM, evening ticket 12 DM, Infoline +49-10)69-75 756664, Internet www.artfrankfurt.de, Messe 
Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main

artele-
March 24-27,2000‘ 1 ? « - - s ?

iiiiiiiiiri-fehruari 2000

2 3

http://www.chernabog.demon.nl/nlmenu.html
http://www.artfrankfurt.de
http://www.artfrankfurt.de


Leidsche Rijn & een sneeuwbal van 10 miljoen

LEIDSCHE RUN. Leidsche Rijn is een van de grootste 
bouwlocaties van Nederland. 30.000 woningen moeten er 
ten westen van Utrecht komen, waarvan 20.000 voor 2005. 
De om vang van de operatie en de voortvarendheid waarmee 
deze is aangepakt, heeft nationaal opzien gebaard. Al was het 
maar vanwege het voorstel een gedeelte van de A2, een van 
de drukste snelwegen van Nederland, te overkappen om een 
cesuur tussen de nieuwe wijk en de stad te voorkomen. Dit 
idee kwam uit de koker van Riek Bakker van BVR, die in 
1995 het Masterplan voor Leidsche Rijn ontwikkelde. Begin 
1997 volgde hierop een ontwikkelingsvisie van het bureau 
Max.l, dat benadrukt een ‘beeldloze stedenbouw’ na te 
streven: plannen moeten zich kunnen plooien naar 
onvoorspelbaarheid, toeval en de factor tijd.
Het is jammer dat in de tentoonstelling in architectuur- 
centrum Aorta het jargon van Max. 1 wat al te gemakkelijk 
is overgenomen, temeer omdat Aorta inzicht wil bieden in 
het planproces, meer dan in de fysieke kwaliteiten van 
Leidsche Rijn. De tentoonstelling laat echter het tegendeel 
zien: beeldloze stedenbouw bestaat niet. Reeksen kaarten 
tonen mogelijke uitwerkingen van beslissingen over func
ties, dichtheden, soorten vervoer, investeringsniveau, wa
terhuishouding. Ook al beweert Max.l dat deze kaarten 
autonome lagen zijn, “van een abstracte receptuur voor het 
ontwikkelingsproces van het nieuwe stadsdeel”, elke kaders
tellende regel of voorwaarde heeft een ruimtelijk, en dus 
beeldend aspect. Hoe gedetailleerd die beelden zijn, is een 
ander verhaal. Het moge duidelijk zijn dat de omvang en 
tijdspanne van Leidsche Rijn niet met een blauwdrukplan 
gediend zijn.
Een van de opvallendste uitgangspunten bij Leidsche Rijn is 
de aansluiting van het nieuwe stadsdeel op het landschap en 
de reeds aanwezige bebouwing. Wegen, waterlopen, boom
gaarden, boerderijen, enzovoort die als waardevol zijn aan
gemerkt, worden opgenomen in de plannen. Hoe dit uit
gangspunt concreet wordt vormgegeven, wordt duidelijk in 
de presentatie van het deelplan Langerak 1 waarvan Kees 
Christiaanse Architects & Planners de stedenbouwkundigen 
zijn. Christiaanse baseert de structuur van Langerak op het 
slagenlandschap. De smalle langgerekte stukken grond wor
den om en om bebouwd en vrijgehouden, de sloten worden 
wegen. Een stadsweg met winkels en voorzieningen— en als 
het even kan een benzinepomp - begrenst het noorden van 
dit woonwijkje: daar moet, als bij een Belgische straatweg, 
een lint van verschillende kopgevels ontstaan. Ook in het 
ontwerp voor het tweede deelplan, Parkwijk, van het bureau 
Palmboom en Van den Bout komt de structuur voort uit de 
op de locatie aangetroffen elementen: een stelsel van ‘ka
mers’, ‘enclaves’ en ‘lange lijnen’. Zo worden de doodzon
den van de 19de-eeuwse stedenbouw, lintbebouwing en een 
langgerekte polderverkaveling, een eeuw later herontdekt. 
Wat vroeger pragmatisch en onartistiek bevonden werd, is 
nu zorgvuldig en karakteristiek.
De indeling van de tentoonstelling is bescheiden en effectief. 
Onder de rijk gedecoreerde gietijzeren balkenconstructie 
van de tentoonstellingsruimte staat een eenvoudige steiger, 
die plaats biedt aan een omloop voor het algemene deel en 
twee ‘binnenkamers’ voorde twee deelplannen. De ontwer
pen worden elk toegelicht met een korte videofilm, informa
tief en goed gecut. Op beiden komen een stedenbouwkundige, 
een landschapsarchitect en een architect aan het woord, 
waardoor alle schaalniveaus afzonderlijk maar ook de onder
linge wisselwerking verhelderd worden. Samen met de 
presentatietekeningen, maquettes en zelfs een enkele straat
steen, is met minimale middelen een evocatief beeld van het 
toekomstige Leidsche Rijn neergezet Het wordt tijd dat de 
tentoonstellingsmakers van het Nederlands Architectuur 
instituut verplicht in de leer gaan bij Nederlands lokale 
architectuurcentra. Telkens weer blijkt dat daar de verbeel

dingskracht en het organisatietalent te vinden zijn, die het NAi 
zo node mist.
Leidsche Rijn: Langerak en Parkwijk is nog tot 6 februari te 
zien in het Architectuurcentrum Aorta, Achter de Dom 14, 
3512 JP Utrecht (030/232.16.86). (P.B.)

EEN SNEEUWBAL VAN 10 MILJOEN. Het Nederlands 
Architectuur instituut wil voortaan aandacht schenken aan de 
problematiek ‘kunst en architectuur en/of openbare ruimte’. 
Het NAi werd eerder zelf door kunstenaar Peter Struycken tot 
de orde geroepen toen zijn lichtsculptuur in de gaanderij er een 
door hem ongewenste, tijdelijke ingreep bijkreeg. Een eerste 
symposium nam vorig vooijaar de algemene problematiek 
onder de loep, waarvan enkele resultaten gepubliceerd werden 
in het septembernummer van Archis. Op 10 december vond 
een tweede aflevering plaats onder de titel Public/Relations. 
The cultural andpolitical potential of art in public space. Deze 
keer was een casestudy de inzet, met name het Kunstplan voor 
de Leidsche Rijn te Utrecht.
De Leidsche Rijn is een boeiend voorbeeld. Niet enkel van
wege de schaal van de stedenbouwkundige onderneming - met 
de bouw van 30.000 woningen over 20 jaar is Leidsche Rijn de 
grootste VINEX-locatie -maar vooral vanwege de wijze waarop 
het Kunstplan zich verhoudt tot de urbanistische intenties. Het 
stedenbouwkundige plan van bureau Max. 1 in samenwerking 
met de architectuurhistorici Wouter van Stiphout en Michelle 
Provoost van Crimson, is zeker vooruitstrevend te noemen., In 
plaats van beroep te doen op traditionele instrumenten als 
massawerking, geometrie en openbare ruimte, staan de ont
werpers een ‘vloeibare ontwerpmethode’ voor om tot een 
dynamische vorm van planning te komen. In de overtuiging dat 
het zinloos is om twee decennia op voorhand formele richtlij
nen te geven, willen de ontwerpers een veld van mogelijkheden 
voorzien. Ze vervangen daartoe de klassieke formaliserende 
kaders door een systeem van coëfficiënten, waarbij geen 
typologische specificaties worden gegeven, maar gegevens als 
dichtheid, spreiding of architectuurcontrole. Het resultaat is 
een vorm van gewilde onbepaaldheid en flexibiliteit, “de 
combinatie van vormeloosheid en latente beeldrijkdom".
Het Kunstplan met de ronkende titel Een sneeuwbal van 10 
miljoen (gulden!) werd in 1996 door de Adviescommissie 
Beeldende Kunsten Utrecht opgesteld. Met de simpele motive
ring dat er “niet vroeg genoeg kon begonnen worden met de 
voorbereidingen voor het inpassen van kunst in de openbare 
ruimte”, kan dit plan niet tippen aan de stedenbouwkundige 
luciditeit Het stedenbouwkundige plan van Max.l wordt er 
namelijk op een vreemde manier aangewend om de noodzaak 
van kunstprojecten in Leidsche Rijn te verantwoorden. Waar 
de tekst in eerste instantie de flexibiliteit van het plan lijkt te 
loven, wordt net die flexibiliteit aangegrepen om de noodzaak 
van beeldende kunstprojecten te bepleiten. Omdat, zo stelt de 
nota, “de Leidsche Rijn sterk zal lijken op de vele andere 
VINEX-locaties die de komende jaren zullen gebouwd wor

den”. En aan dit gebrek aan gezicht of identiteit van de 
stadsplanning, zou kunst in belangrijke mate tegemoet kunnen 
komen. Omdat door “de verrassende blik die kunstenaars op 
een dergelijke ontwikkeling kunnen hebben, ze in staat zijn 
veel toe te voegen aan het ontwikkelingsproces van de stad en 
ze op het uiteindelijke, voltooide stadsdeel een stempel kunnen 
archterlaten die de stad een duidelijke identiteit verschaft, 
waarvan nog vele generaties getuige kunnen zijn”. Een stads
deel als de Leidsche Rijn, zou nu eenmaal om kunst ‘vragen’. 
Na een enigszins slappe voormiddag met bijdragen van Scott 
Lash (socioloog) en Thije Adams (directeur cultuurbeleid 
ministerie van OCW), werden in de namiddag onder leiding 
van moderatoren Aaron Betsky en Koen Brams achtereenvol
gens Annemiek Rijckenberg (Utrechts wethouder van open
bare werken), Tom van Gestel (Praktijkbureau Beeldende 
Kunst), Ivan Nio (socioloog), Wouter van Stiphout (Crimson) 

en Jan van Adrichem (lid adviescommissie) bevraagd over 
deze ‘sneeuwbal van 10 miljoen’. Daaruit bleek dat het 
Kunstplan de kunst laat opdraven om aan een problema
tische situatie te verhelpen. Alleen is het geviseerde pro
bleem van imaginaire aard, omdat precies de weigering om 
identiteit gestalte te geven een planologisch streven is. Zoals 
socioloog Ivan Nio terecht stelde, is de betrachting om 
identiteit te bewerkstelligen in de huidige urbane conditie 
vaak zeer problematisch. Identiteit is nog zelden gerelateerd 
aan de gebouwde omgeving, maar gedraagt zich als een 
heterogeen en schuivend fenomeen, dat op verschillende 
niveaus geconstitueerd wordt. Vaak dient de term dan ook 
een minder existentieel doel als bijvoorbeeld city-marketing, 
waarbij identiteit fungeert als alibi voor stedelijke uitstraling. 
Het Kunstplan prijst net die steden die hun imago aan
scherpten met allerhande kunstprojecten. Het lijkt er dan ook 
op dat de term ‘identiteit’ in de tekst inderdaad andere 
belangen dient. Een sneeuwbal van 10 miljoen wil gewoon 
een groot budget loskrijgen bij de op een fris imago gestelde 
overheid. Want de artistieke lobby is er zich maar al te goed van 
bewustdatprocentregelingen belangrijke supplementaire kas
sa’ s openen naast de gangbare fondsen voor beeldende kunst. 
Veruit de meest ergerlijke vaststelling van de namiddag was 
dat zowel de kunstenaars als hun vertegenwoordigers blijven 
verkondigen dat kunst in de openbare ruimte zonder meer 
een goede zaak is. Zo stelde Jan van Adrichem onverholen 
dat kunst de kwaliteit van een omgeving verhoogt, en dat het 
daarom noodzakelijk is dat kunstenaars de kans krijgen om 
projecten in de openbare ruimte te ontwikkelen. Je kan je 
echter enerzijds de vraag stellen waarom ze die mogelijkhe
den niet kunnen of mogen krijgen, en anderzijds waarom ze 
die moéten krijgen. De openbare ruimte is ongetwijfeld vaak 
een interessante plek voor kunstenaars öm te opereren, maar 
waarom moet dit zo nodig geformaliseerd worden? De eis 
daartoe berust op een merkwaardige paradox. Enerzijds 
eisen kunstenaars dat ze als gelijken worden beschouwd in 
projecten van architectuur, stedenbouw en stadsplanning. 
Maar ze moeten daarvoor wel gevraagd worden, en ze eisen 
dat dit een verplichting wordt. Omdat, hoe hevig de kunste
naar de grens tussen kunst en leven ook wil slechten, hij of zij 
er niet in slaagt het traditionele kunstenaarsstatuut af te staan. 
De mythe wordt in stand gehouden dat kunstenaars verlichte 
geesten zijn die projecten van dat noodzakelijk speciaal 
toetsje kunnen voorzien, datgene waar de daartoe opgeleide 
professionelen blijkbaar niet in slagen.
Het gaat echter niet over het wel of niet betrekken van 
kunstenaars bij dergelijke projecten, maar over het creëren 
van betekenisvolle stedenbouw en architectuur voorde 21 ste 
eeuw. Als daar artistieke input bij kan helpen, des te beter. 
Maar dat impliceert niet een geforceerde samenwerking. Zo 
werkte het bureau One Architecture reeds voor meerdere 
architectuur- en stedenbouwprojecten samen met Berend 
Strik, deed Rem Koolhaas voor de Congrexpo in Lille beroep 
op Atelier van Lieshout, nodigen Paul Robbrecht & Hilde 
Daem Cristina Iglesias, Isa Genzken of Hermann Pitz dit en 
ook Charles Vandenhove doet met vrucht een beroep op 
kunstenaars, wars van de heersende kunstactualiteit. Zij 
werden daartoe niet verplicht en kozen zelf hun allianties. 
Wouter van Stiphout merkte dan ook laconiek op dat hij en 
Michelle Provoost niet als architectuurhistorici werden uit
genodigd om tot de planningsgroep toe te treden. Waarom 
zou men dan wel kunstenaars in hun hoedanigheid als 
kunstenaar moeten uitnodigen?
Een sneeuwbal van 10 miljoen werd als beleidsadvies in 1996 
uitgegevendoordedienstCultureleZaken,Postbus 16200,3500 CE 
Utrecht (030/286.15.09). Hans den Hartog Jager schreef de tekst 
op basis van gesprekken tussen de leden van de werkgroep 
Leidsche Rijn, zijnde Jan van Adrichem, Liesbeth van Droffelaar, 
Janvan Grunsven,Krijnde KoningenHennievan Tilburg. (WD.)
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Toby Lebster
DARKNESS AT NOON, UNCONTROLLED EFFECTS

Rleksandra Mir
FIRST WOMAN ON THE MOON
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Chronicle of Masonry Work in the Oaxacan Exhibit Hall, 
National Museum of Anthropology Mexico City, 1999 (detail)

SHARON LOCKHART. In de tentoonstelling van Sharon 
Lockhart in Museum Boijmans Van Beuningen hangen her 
en der familiefoto’s die à la Richard Prince zijn 
geherfotografeerd. Alhoewel Lockhart in dergelijke wer
ken optreedt als ‘appropriator’ (in dit geval van beelden uit 
haar eigen familie), is zij gewoonlijk eerder ‘shape-shifter’, 
zoals Timothy Martin het in de catalogus noemt. Zij eigent 
zich allerlei vormen uit de geschiedenis van met name 
fotografie en film toe en geeft ze vervolgens een eigen draai, 
verschuift ze; zo liet zij een kusscène uit een film van 
Truffaut in Auditions naspelen door kinderen. De foto’s 
hiervan zijn een merkwaardige conceptuele biedermeier, 
waarin het strenge uitgangspunt leidt tot naar het zoete 
neigende genrevoorstellingen, die technisch perfect maar 
ook enigszins doods zijn uitgelicht en vastgelegd. Lockhart, 
die niet zelf de camera bedient, heeft de werkwijze van een 
art director die een reclamecampagne opzet, en dit speelt 
haar werk vaak parten: het concept wordt professioneel 
uitgevoerd, maar het resultaat doet steriel aan. Dat geldt ook 
voor de opnames van jonge Japanse basketbalspeelsters 
( 1997), die de houdingen aannemen van hun grote voorbeel
den op foto’s in sporttijdschriften. Er vindt dan misschien 
wel een ‘verschuiving’ plaats in de sportfoto-retoriek als zij 
door de meisjes wordt geïmiteerd, maar een en ander wordt 
door Lockhart vervolgens zo clichématig-perfect vastge
legd, dat het resultaat ondanks afwijkende details niet veel 
minder nietszeggend is dan dé Voorbeelden.
Geslaagder is een reeks van vier foto’s van een On Kawara- 
tentoonstelling in Japan (1998), waarin Lockhart zich con
centreert op de stilzittende vrouwelijke suppoosten op de 
voor- en achtergrond. De in totaal drie suppoosten wisselen 
steeds, met elkaar van plaats; zij lijken starre onderdelen van 
het interieur, maar in feite gehoorzamen zij aan een rooster 
dat hen als pionnen over een bord door de zalen schuift. Met 
de strenge, seriële vorm van dit werk (die goed aansluit bij 
dat van On Kawara) slaagt Lockhart er op elegante wijze in 
de aandacht te vestigen op dé marges van het museale 
bedrijf. Dit geldt ook voor twee recente reeksen die in een 
antropologisch museum in Mexico City zijn ontstaan: de 
ene serie contrasteert het oude aardewerk met het niet altijd 
even goed onderhouden gebouw, met name de voegen van 
de vloer; de andere reeks toont een arbeider die in een glazen 
afzetting de vloer herstelt. Naarmate zijn werk vordert, 
wordt de glazen afzetting kleiner, tot de man op de laatste 
foto in een soort aquarium gevangen zit. Deze foto’s komen 

met hun aandacht voor de verschillende lagen van instituties 
en hun functioneren in de buurt van het werk van Allan 
Sekula.
De tentoonstelling is genoemd naar de nieuwste film van 
Lockhart, Teatro Amazonas. Het gaat dan ook niet om een 
uitgebalanceerd retrospectief, maar om een overzicht van 
recent werk dat is opgehangen aan Teatro Amazonas en aan 
enkele fotoreeksen die net als die film in Brazilië zijn 
ontstaan. De catalogus is zelfs vrijwel geheel op deze 
Braziliaanse werken gericht: andere werken worden hoog
uit in klein formaat bij de teksten gereproduceerd. Teatro 
Amazonas bestaat uit een vanaf het podium gemaakte op
name van een door Lockhart geselecteerd publiek in het 
beroemde 19de-eeuwse theater in Manaus, dat ook in Wemer 
Herzogs film Fitzcarraldo een prominente rol speelt. Het is 
treurig en bizar dat deze film tijdens de hele tentoonstellings- 
duur maar een paar keer in de aula van Boijmans 
Van Beuningen te zien is: de dialoog tussen fotografie en 
film speelt een belangrijke rol in Lockharts werk. Op deze 
manier zijn de paar filmvertoningen slechts een marginale 
appendix bij een fototentoonstelling.
Voor de twee meest uitgebreide Braziliaanse fotoseries 
koos Lockhart voor zwart-wit in plaats van kleurenfotografie. 
Het gaat om een serie groepsportretten van een aantal 
families op een klein eiland en een reeks met opnames van 
de interieurs van armoedige huizen langs een rivier, aange
vuld met toegeëigende familiefoto’s. Deze werken refere
ren aan de antropologische fotografie en met name ook aan 
Walker Evans’ foto’s van armzalige Amerikaanse boeren
families in Let Us Now Praise Famous Men. Het zijn echter 
zeldzaam vlakke, nietszeggende opnames, die in niets ge
tuigen van de enorme aandacht waarmee Evans zijn onder
werpen observeerde. Ongetwijfeld wil Lockhart de preten
tie van transparantie en objectiviteit van Evans’ klassieke 
fotografie ondermijnen door bijvoorbeeld de geherfotogra- 
feerde familiekiekjes en het gebrek aan informatie over de 
voorstellingen, maar meer dan als ‘shape shifting’ doet dit 
werk aan als een holle simulatie van vooroorlogse vormen 
van fotografie. Een verademing is daarentegen de reeks van 
tien kleurenfoto’ s van een Braziliaanse vrouw die inheemse 
vruchten in haar ene hand voor de camera houdt. Met de 
afwisselende kleuren en vormen van de vruchten, gekop
peld aan de soms onverschillig, soms trots aandoende blik 
en houding van de vrouw in haar blauwe jurk heeft Lockhart 
werk gerealiseerd dat weliswaar uitnodigt tot vergelijkin
gen en het zoeken naar referenties, maar méér is dan de 
invulling van een volgens al te cerebrale overwegingen 
verschoven schema.
Sharon Lockhart, Teatro Amazonas loopt nog tot 6 februari 
in het Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18- 
20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). Lockharts films 
Goshogaoka en Teatro Amazonas worden ér in de aula 
vertoond op 15 en 16 januari (14.00 uur) en 5 en 6 februari 
(14.30 uur). De in het museum tentoongestelde reeks 
Masonry is ook nog tot 5 februari te zien bij Galerie Mot & 
Van den Boogaard, Dansaertstraat 46, 1000 Brussel (02/ 
514.10.10).(S.L.)

RONI HORN. Als erfgenaam van het minimalisme is de 
Amerikaanse kunstenares Roni Hom vooral geïnteresseerd 
in de manier waarop het kunstwerk de plaats waar het 
getoond wordt, beïnvloedt en de manier waarop de omge
ving op zijp beurt het werk kan beïnvloeden. Deze gedachte 
vormt het uitgangspunt van een reeks foto’ s die hoofdzake
lijk in Ijsland gerealiseerd werden. De foto’s tonen hoe de 
menselijke aanwezigheid niet alleen de perceptie van deze 
ruimte aantast, maar ook haar betekenis.
Events of relation, haar tentoonstelling in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, wordt voorgesteld als een 
kleine retrospectieve die door de kunstenaar zelf minutieus 
werd samengesteld met werk uit het begin van de jaren ’80

Roni Hom

Still Water (the River Thames for example), foto: © B. Fontanel

tot vandaag. De rode draad doorheen haar werk en dus ook 
doorheen deze tentoonstelling is een reeks puntgave 
publicaties die als een work in progress op regelmatige 
tijdstippen verschijnen onder de titel To Place. Vanuit haar 
obsessionele relatie tot de ruimte heeft ze haar tentoonstel
ling zodanig opgevat dat ze niet alleen relaties genereert 
tussen de verschillende werken onderling, maar ook tussen 
de kunstenaar en de toeschouwer die, zonder dat hij of zij 
zich daar bewust van is, ook deel uitmaakt van de tentoon
stelling. Daar elk beeld slechts betekenis krijgt in zijn relatie 
tot een ander beeld, speelt ook de verdubbeling van sculp
turen (Flannery) en foto’s (Dead Owl) in op Horns idee van 
positionering en verplaatsing. Dergelijke relaties zijn ook 
terug te vinden in de constructie van fotowerken als Ellipsis, 
waarbij ze doorheen vierenzestig zwart-witfoto’s op een 
haast filmische manier haar zowel formele als voyeuristische 
visie geeft op de kleedkamers van een zwembad in Reykja
vik. Haar meest recente werk Still Water (The River Thames 
for Example) bestaat uit een reeks van vijftien foto’s die de 
meest verscheiden aspecten van het wateroppervlak van de 
Thames aan de orde stellen. Vijf foto’s hangen in de Parijse 
tentoonstelling, de overige tien hangen in het cape in Bor
deaux. Elke foto is voorzien van een begeleidend commen
taar. Homs emoties, observaties en bedenkingen zijn zowel 
triviaal als hoogstaand artistiek of filosofisch. Samen vor
men ze een steeds wisselende houding tegenover een steeds 
wisselende werkelijkheid. Opmerkingen als “The color of 
the water changes constantly”, “Half of it is the sky” of 
“When you see yourself reflected in water, do you recognize 
the water in you?” weerspiegelen perfect de essentie van 
haar werk. “When I’m by the river I wonder: who am I? 
Where am I? What is this?” is er een mooie definitie van. 
Events of relation van Roni Hom loopt nog tot 23 januari in 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11, 75116 Parijs (01.53.67.40.00). 
(L.V.D.A.)

L’AUTRE SOMMEIL. Zo luidt de wat enigmatische titel 
van een kleine groepstentoonstelling met recent werk van 
enkele jonge kunstenaars die nog geen echte museum- 
credibiliteit hebben verworven. Tussen dagdromen en nacht
merries, vallende sterren en sneeuwvlokken, wordt hier een 
sprookjessfeer gecreëerd waarbij realiteit en fictie vrolijk 
door elkaar lopen. Eenmaal abstractie gemaakt van de 
modieuze new age-verpakking en het ambient effect van de 
opstelling, blijft er helaas niet veel nazinderen en blijken de 
kunstenaars onderling verwisselbaar. Met als uitgangspunt
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De Belgische Film

Recent verscheen De Belgische Film, een lijvige filmografie 
die Belgische producties catalogiseert van het prille begin, de 
zeven films van Lumière-cameraman Alexandre Prornio, tot 
1996, honderd jaar later. Elke filmtitel is, waar mogelijk, 
vergezeld van een technische fiche, een foto en een korte 
tekst, die naast de inhoud van de film ook de productie
omstandigheden en de historische context beschrijft. Achter
aan is er èen bibliografie opgenomen van bronnen en zowel 
een titel- als een namenindex. Over deze publicatie hadden 
we een gesprek met Gabrielle Claes, de conservatrice van het 
Koninklijk Belgisch Filmarchief en het Filmmuseum in 
Brussel.

Peter Rotsaert: Het boek is er gekomen met de steun van de 
gewestelijke overheden. Is het de bedoeling dat er meer 
subsidie van de gemeenschappen komt voor het Filmmuseum, 
dat in eerste instantie toch afhangt van de federale overheid?

Gabrielle Claes: Ik hoop dat, want de federale subsidie is niet 
echt voldoende voor alle activiteiten. Er is natuurlijk een 
structureel probleem: de gemeenschappen willen - en te
recht, rekening houdend met het federale statuut van het 
museum - niet verder gaan dan het projectmatig steunen van 
bepaalde initiatieven <fie min of meer rechtstreeks met hen te 
maken hebben. In het geval van de filmografie is dat geen 
probleem: er zijn Vlaamse producties, er zijn Franstalige 
producties. Ze wisten natuurlijk van elkaar dat ze meededen. 
Maar het moet effectief projectmatig gebeuren.

P.R. Geldt dat behalve voor de publicaties ook voor andere 
activiteiten?

G.C. U mag me niet verkeerd begrijpen. Met onze federale 
subsidie moeten we de personeels-, conserverings- en 
restauratiekosten dekken. Men laat het aan ons over of we 
willen publiceren of niet. Onze prioriteiten zijn uiteraard 
conservatie en restauratie, publicatie blijft door gebrek aan 
middelen uitzonderlijk. Wat we doen met de gemeenschap
pen hoeft echter niet noodzakelijk beperkt te blijven tot 
publicaties. Ik neem aan dat er ook andere projecten mogelijk 
zijn. Misschien kunnen we naar de Vlaamse Gemeenschap 
stappen met een Vlaamse film die dringend gerestaureerd 
moet worden. De restauratie van Belgische films is sowieso 
de prioriteit, daar zijn we bij wijze van spreken dagelijks mee 
bezig. Kort gezegd: we werken weinig met de gemeenschap
pen omdat daar niet veel aanleiding toe is. Onze werking 
heeft bijna per definitie een nationaal en vooral internatio
naal karakter. De grote uitzondering daarop, maar dat is via 
een partner en niet rechtstreeks, is het Filmmuseum in 
Antwerpen. Dat is een aparte v.z.w. (het Centrum voor 
Beeldcultuur) waar we, onder meer wat programmatie be
treft, afspraken mee hebben.

P.R. Kan de filmografie De Belgische Film gelezen worden 
als een soort verlanglijstje van het archief?

G.C. Absoluut. Meer dan de helft van de films is verloren 
gegaan, voor de beginperiode is dat meer dan 90%. Dat is 
geen specifiek Belgische, maar een internationale vaststel
ling. We geven natuurlijk allang het jaarboek van de Belgische 
film uit en blijven constant op de hoogte van de staat van de 
productie in ons land, maar niettemin heeft dit boek veel 
informatie opgeleverd, vooral Wat het verleden betreft, en 
zijn we meer systematisch gaan identificeren wat er ont
breekt. Op basis van die documentatie weten we nu nog beter 
wat we wel hebben en wat niet. Aan ons om daar, voor zover 
dat mogelijk is, werk van te maken.

P.R. Op meer inhoudelijk vlak valt op dat de stijl van de 
bijdragen in het ene geval historiografisch is. en in andere

Ernst Moerman

Monsieur Fantómas, 1937 (filmstill)

gevallen eerder lijkt op die van de filmkritiek. Is dat louter het 
gevolg van de optie die André Delvaux in het voorwoord 
omschrijft: geen droge, objectieve beschrijvingen, maar een 
mogelijkheid tot uitdrukken van voorkeur of reserve door de 
auteur, omdat dat een authentiekere indruk van een filmwerk 
kan overbrengen? Of is er ook sprake van een gebrek aan 
auteurs voor filmhistorisch werk?

G.C. Eigenlijk allebei. Wat André Delvaux in het voorwoord 
zegt, is absoluut waar: het was geenszins onze bedoeling een 
echte geschiedenis te publiceren. Dat heeft onder meer te 
maken met onze functie als filmarchief: in principe maken we 
geen selectie, noch voor Belgische, noch voor buitenlandse 
producties. Dat wilden we ook enigszins weergeven in de 
publicatie.
We hebben aan de schrijvers gevraagd zo weinig mogelijk te 
evalueren, maar we hebben inderdaad met veel mensen ge
werkt die eerder ervaring hadden als filmcriticus. Filmhistorici 
zijn er in België niet veel, laat staan historici gespecialiseerd in 
de Belgische film.

P.R. Vooral bij het onderdeel stille film vinden we onderverde
lingen in toeristische films, educatieve films, politieke films 
enzovoort. Heeft dat met de samenstelling van de collectie te 
maken, of komt dat voort uit andere overwegingen ?

G.C. Onze allereerste optie was een filmografie samen te 
stellen van films die qua duur dé zestig minuten overschrijden. 
Daar kan de terechte kritiek op worden gegeven dat voor een 
belangrijk deel, en tot in de jaren ’ 60, het beste van de Belgische 
film eigenlijk de kortfilm was. Men denke aan Servais, Storck, 
de beste films van Dekeukeleire, Deroisy, noem maar op. Het 
is misschien niet de beste weg om de Belgische film in het 
algemeen en zijn kwaliteiten in het bijzonder weer te geven, 
maar het was een handige en gebruikelijke manier om te werk 
te gaan. De kortfilms kunnen in een tweede fase behandeld 
worden. Nu bleek die werkwijze voor de periode van de stille 
film onmogelijk. De meestefilms bestaan immers niet meer en 
tijdens haar opzoekingen is Marianne Thys op heel wat titels 
gestoten waarover de geschréven bronnen absoluut geen idee 
gaven van de lengte van de film in kwestie. In plaats van een 
apart volume te publiceren over de stille film in België hebben 
we besloten de informatie, nu ze toch verzameld was, ook weer 
te geven. Dit kan dienen als basis voor eventueel verder 
onderzoek. De vormgeving daarvan, wat u de ‘categorieën’ 

noemt, is eerder het werk van Jean Brismée geweest. Het 
heeft weinig of niets met onze collectie te maken want 
eigenlijk zijn de bronnen veel breder dan dat. Dat geldt dan 
vooral voor de stille films, want zoveel hebben we er niet. En 
ik twijfel er evenmin aan dat die categorieën arbitrair zij n, dat 
er ook andere hadden gekund.

P.R. Ik dacht niet zozeer aan mogelijke arbitrariteit, maar 
vroeg mij af of de keuze van categorieën wijst op een 
bepaalde visie opfilmgeschiedschrijving.

G.C. Ik denk van niet. We zijn van de lacunaire materie 
vertrokken, zoals die door Marianne Thys werd verzameld. 
Zij heeft langzamerhand een heel corpus ontdekt. Natuurlijk 
zijn de standpunten met de tijd veranderd, en dan spreek ik 
niet alleen over ons werk en over de laatste tien jaar, maar ook 
over de filmgeschiedenis in het algemeen. Een indeling op 
auteurs bijvoorbeeld, zou wat een grote periode van de stille 
film betreft nergens op slaan. Dat zou helemaal niets te 
maken hebben met de werkelijkheid van toen. De 
filmproductie in studio’s, dat betekende iets, en het feit 
bijvoorbeeld dat het leger een grote filmproducent is ge
weest. Voor een indeling zijn dat min of meer voor de hand 
liggende categorieën. Andere zijn waarschijnlijk meer ge
forceerd, maar men probeert dat materiaal wat te ordenen, het 
een zekere coherentie te geven...

P.R. Is hetgeen goed idee om het feit dat een collectie op zich 
nog geen geschiedenis vormt, weer te geven inzo ’npublicatie?

G.C. Dat is iets wat mij inderdaad bezighoudt, maar ik denk 
dan eerder op het vlak van programmatie dan van zo’n boek. 
De vraag is: die collectie, waar is die eigenlijk te zien? Ze is 
er wel, maar hoe kan men er de eigenschappen van duidelijk 
maken? Onze zaal van het Filmmuseum is nauw verbonden 
met het archief, zo’n 80% van wat we programmeren, komt 
uit de eigen collectie, maar toch wordt dat in de programmatie 
niet weergegeven. Er wordt voor de vertoningen uit de 
collectie geput en wat we niet hebben, zoeken we elders, of 
tonen we niet. Dat is bij de meeste andere archieven ook zo, 
soms zelfs in veel grotere mate, maar misschien is het geen 
slecht idee om eens rek nummer 17 te vertonen in de 
willekeurige volgorde waarin de films op de planken liggen. 
Dat is natuurlijk een karikatuur, maar er is inderdaad iets dat 
niet wordt weergegeven. Dat lijkt me een groot verschil 
tussen een filmmuseum en een museum voor plastische 
kunsten. Daar loop je rond en bekijk je een fonds of een 
privécollectie, je ziet de keuzes die iemand heeft gemaakt. 
De geschiedenis van een verzameling, en ik spreek nu over 
ons geval, want zó goed ken ik de collecties van de andere 
archieven ook niet, is natuurlijk Vóór het grootste gedeelte 
een puur toeval. Waar komt die collectie vandaan: vande 
Belgische distributeurs, en de ene heeft zijn films gedepo
neerd, de andere niet, de ene kopie is toevallig kapotgedraaid, 
de andere is nooit in België geweest. Het resultaat daarvan is 
de collectie. Toeval speelt daar dus een grote rol in, maar 
niettemin zijn er toch accenten gelegd, door de aanwinsten 
bijvoorbeeld. Soms kan de programmatie ons doen overwe
gen een film aan te schaffen. Ook de verzameling experimen
tele films is zo’n specifiek accent, het filmfestival van 
Knokke was daar één van de aanleidingen toe. Het lijkt mij 
echt erg interessant om onze collectie als collectie te bestu
deren en dat ook weer te geven via de programmatie en 
publicaties.

Belgian Cinema, Le Cinéma beige, De Belgische Film werd 
samengesteld door het Koninklijk Filmarchief en in 1999 
uitgegeven door Ludion, Muinkkaai 42, 9000 Gent (09/ 
233.48.16). ISBN 90-5544-234-8.

Johan van Geluwe
Flanders Art Valley
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PICTURE
Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190, 3311 ES Dordrecht
Tel: (078) 614 98 22
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“une pensée vagabonde, tantôt à l’écoute d’une réalité 
intérieure, tantôt en résonnance aux images du monde”, kan 
men alle kanten uit.
Na de installatie van Pipilotti Rist die hier onlangs te zien 
was, lijkt deze tentoonstelling “placé sous le signe.de 
l’étrange” eerder een afdankertje met werken die “composent 
avec des réminiscences, des traumatismes, mais aussi des 
visions oniriques et des fantasmes, des bribes de fiction, où 
la cruauté et l’angoisse ne s’interdisent pas la dérision”. Het 
vrijblijvende karakter en de zwakke verbeelding van de 
meeste werken dragen zeker niet bij tot een sterk evocatief 
vermogen. Naast de installatie van Ugo Rondinone, The 
evening passes like any other, en Floater, een zestien 
millimeterfilm van Anna Gaskell, heeft deze tentoonstel
ling die verder werk bevat van Annika von Hausswolff, Koo 
Jeong-a, Paola Pivi, Jeroen de Rijke/Willem de Rooij en 
Anne-Marie Schneider geen sterke indruk nagelaten.
L’autre sommeil loopt nog tot 23 januari in het Musée d’art 
moderne de la Villede Paris, Avenue du Président Wilson 11, 
75116 Parijs (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

Architectuur

DUTCHTOWN, OMA’S STADSCENTRUM VOOR 
ALMERE. In de balkonzaal van het NAi staat een lange 
glazen vergadertafel. De overlegpartners zijn op video aan
wezig: Mariet Schoenmakers van projectontwikkelaar MAB, 
vier bewoners van Almere-Stad, Cees van Bemmel, (voor
malig) wethouder van Almere, Kor Buitendijk, projectlei
der en tenslotte Floris Alkemade en Rem Koolhaas, archi
tecten. Wie spektakel had verwacht op de eerste tentoonstel
ling in het Nederlands Architectuurinstituut die gewijd is 
aan Nederlands bekendste architectenbureau OMA, komt 
bedrogen uit. Stedenbouw is praten, overleggen, onderhan
delen, luidt de boodschap. En reclame maken. Aan het 
hoofd van de tafel bevindt zich een videopresentatie waarin 
de bezoeker een denkbeeldige wandeling maakt in het 
nieuwe stadshart, onder begeleiding van hitsige muziek. De 
theoretische en artistieke ambities van OMA moeten bijna 
letterlijk met een vergrootglas worden gezocht: midden in 
de tafel, onder het glazen blad, staan tientallen werk- 
maquettes, klein van stuk en op veilige afstand van de 
bezoeker. Op de rechterwand zijn enkele ontwerpen te zien 
van architecten die gaan bouwen in het nieuwe stads
centrum.
In 1994 verleende Almere - de stad bestond toen nauwelijks 
twintig jaar- een meervoudige opdracht aan de bureaus 
Teun Koolhaas, OMA, Quadrat en Gert Urhahn voor een 
nieuw centrum. Tot dan toé had Almere zich vooral toege- 
legd öp woningbouw, eengezinswoningen om precies te 
zijn. Gelegen in de Flevopolder, die in de jaren ’60 droog- 
viel, en op een steenworp van Amsterdam en de noord- 
vleugel van de Randstad, kon Almere de wensen vervullen 
van.de welvarende middenklasse die massaal op zoek was 
naar een huis met een tuin en een plek voor de auto voor de 
deur. Drieduizend woningen bouwt Almere per jaar, een 
tempo dat de stad tot de snelstgroeiende van Nederland 
maakt en volgens de planning rond 2010 op 180.000 inwo
ners moet brengen. De meerkernige structuur van Almere 
biedt de mogelijkheid om op meerdere fronten tegelijkertijd 
te bouwen en verschillende identiteiten te construeren. 
Almere mocht geen Levittown worden. Ter versterking van 
die eigen identiteit kreeg elke kem ook een eigen stads
centrum, al werd eindjaren ’70, met de bouw van Almere- 
Stad, besloten dat deze kem het hoofdcentrum zou worden. 
Met het oog hierop werden pal in het stadshart grote gebie
den leeg gehouden. Het zijn deze grondreserveringen die, 
nu de stad behoefte krijgt aan een volwaardige stedelijke 
cultuur, eindelijk kunnen worden volgebouwd.
Het meest visionaire van OMA’s ontwerp is hierin gelegen

dat, tegen het voorstel van de gemeente in, niet alle braak
liggende stukken worden benut, maar slechts de helft ervan. 
Een lumineus idee, omdat het aanleiding biedt tot een 
enorme verdichting in het stadshart en toch mogelijkheden 
laat voor de toekomst. Om de leegte versus de volte te 
accentueren, stelt OMA voor de openliggende gebieden 
voorlopig weer in te zaaien mét'koolzaad, depioniersplant 
van de polder. In het centrum heerst de vólte: dé zo gewenste 
gezelligheid wordt nagestreefd door ‘drukte’ te creëren, 
door functies te stapelen en verkeer aan te trekken. Duizen
den auto’ s en de laad- en losruimtes van de winkels komen 
onder een schuin oplopend dek. OMA zelf verzorgt het 
ontwerp voor deze parkeerkathedraal, met onder meer vides 
en beplanting. Op het dek bevinden zich winkels, woningen, 
een popcentrum en een hotel (Alsop & Störmer Architects), 
een theater (Greiner en Van Goor met SANAA Ltd/Kazuyo 
Sejima, Ryue Nishizawa & Ass) een bioscoop met 
megastores en restaurants (OMA) en enkele woontorens 
(De Architecten Cie en Claus & Kaan Architecten). 
DS landschapsarchitecten hebben een Scenario Openbare 
Ruimte ontwikkeld.
In de tentoonstellingscatalogus Dutchtown. OMA ’s meester
proef in Almere constateren Michelle Provoost en Bernard
Colenbrander dat Almere met de keuze voor OMA zijn 
traditie van ‘repressieve tolerantie’ voortzet. DeRijksdienst 
die in het begin van de jaren ’70 verantwoordelijk was voor 
de bouw van de stad stond bekend als een traditioneel en 
bureaucratisch bolwerk, maar had tegelijkertijd het lef voor 
Almere tientallen jonge ontwerpers in dienst te nemen, 
‘linksige jongens’ die een laagbouwstad wilden als alterna
tief voor de standaard buitenwijken en suburbs. In de loop 
der jaren kregen tal van architectonische experimenten een

Shade, 1979, foto: © Larry Ostrom

plek in het lege polderland terwijl de stad door de overmaat 
aan eengezinswoningen tevens symbool werd van de geza
pige wensen van de welvarende middenklasse. Diezelfde 
dubbelheid is terug te vinden in de huidige plannen. De 
keuze voor het meest gewaagde, experimentele ontwerp 
komt niet veort uit cultuurkritiek maar uit de behoefte aan 
een postcard image, een uniek logo dat investeerders en 
consumenten aantrekt. OMA is ervaren genoeg om in het 
onderhandelingsproces met de gemeente en projectontwik
kelaars de scherpe kantjes van het ontwerp af te slijpen, en 
zijn troeven niet te verspelen. Net als in Lille, aldus Provoost 
en Colenbrander, is die troef de onderwereld in het plan. De 
bovenwereld plooit zich steeds meer naar de regels van het 
urban design en de wetten van citymarketing, de parkeer
kathedraal is OMA’s Espace Piranésien.
Spartaans is misschien te zwaar uitgedrukt, maar OMA ’s 
meesterproef in Almere wordt in het NAi met karige midde
len aan het publiek voorgesteld. Nergens is in beeld of tekst 
uitleg voorhanden over de geschiedenis van Almere en het 
waarom en de aard van de opdracht. Zelfs een plattegrond 
van het huidige stadscentrum ontbreekt. De bezoeker moet 
het kennelijk doen met een aantal catalogi op de vergader
tafel. De status quo van de stedenbouw als onderhandelings- 
discipline is weliswaar krachtig door deze tafel verbeeld, 
het concept wordt echter tenietgedaan omdat je er veel te 
lang aan moet zitten. Het bekijken van de video’ s vereist een 
grote mate van geduld. Ze duren lang en er is veel overlap. 
Concentratie is eveneens geboden omdat de achterzijden 
van de belendende tv’s net zoveel geluid produceren als de 
video waarnaar je door een gammele koptelefoon aan het 
luisteren bent. De werkmaquettes vormen een indrukwek
kende reeks, maar bieden zonder nadere toelichting geen 
inzicht in het ontwerpproces. Daarvoor zijn ze te klein en te 
conceptueel. Maquette 8 bijvoorbeeld is een verkenning 
van de mogelijkheden van een golvend maaiveld. “Tot in 
welke mate kan het maaiveld bewerkt worden terwijl het 
toch een entiteit blijft?” luidt het bijschrift. We zien enkele 
golvende stroken dun karton. En blijven een antwoord 
schuldig.
De nonchalance en het haastwerk die de tentoonstelling 
kenmerken, zijn de catalogus gelukkig bespaard gebleven. 
Wie meer wil weten over OMA’ s meesterproef kan zich een 
reis naar Rotterdam besparen. Voor vijftig gulden heb je een 
compact en vlot geschreven documentatie en analyse van 
het ontwerp. Fullcolour en goed geïllustreerd.
Dutchtown. OMA ’s meesterproef in Almere nog tot 6 fe
bruari in de balkonzaal in het Nederlands Architectuur
instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00). De gelijknamige publicatie, met teksten van 
Michelle Provoost, Bernard Colenbrander en Floris 
Alkemade, is verschenen bij NAi Uitgevers, Postbus 237 in 
3000 AE Rotterdam (010/440.12.03). (P.B.)

_________________________________________

MICHAEL SNOW. Panoramique, zo heet de overzichts
tentoonstelling van fotografisch en filmisch werk van de 
Canadees Michael Snow. Ze liep in augustus en september 
1999 in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten en in het 
Filmmuseum, en nu in het Centre national de la photographie 
te Parijs.
Michael Snow is bij ons vooral bekend als cineast, onder 
meer vanwege de eerste prijs die zijn Wavelength kreeg op 
het festival van de experimentele film van Knokke-Zoute in 
1967. Snow omschrijft zichzelf als “een amateur die films 
maakt als een muzikant, schildert als een fotograaf, muziek 
maakt als een schilder”. Dat amateurisme slaat minder op 
een gebrek aan beheersing van het medium, dan op een 
verwonderde bevraging ervan. Snow maakt films en foto’s 
als een ‘primitief’, niet onhandig, maar wel alsof er nog geen
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verworven gebruikswijzen, procédés voor de technische 
manipulatie van die beeldmachines zijn. Die verworvenhe
den overnemen, lijkt zijn stelling, is een te gemakkelijke 
manier om vragen over wat die machines produceren 
- dingen die wij beelden noemen - uit de weg te gaan, en is 
te vaak de aanleiding om probleemloos op een transparant, 
realisme beogend gebruik van het medium over te stappen. 
Toch is de eenvoud van zijn werk oms bedrieglijk. Shade 
( 1979) bijvoorbeeld bestaat uit een perspex plaat met daarop 
een onopvallende man in een grijs pak, vanop de rug gezien. 
Over zijn hoofd hangt, in perspectief, een licht hellend dun 
wit kader. Wie argeloos voorbij wandelt, wordt plots attent 
gemaakt op het feit dat het werk, dat ongeveer op ooghoogte 
hangt, er aan de andere kant precies hetzelfde uitziet. Gelet 
op het feit dat Shade duidelijk transparant is, zou dat niet 
mogen verbazen, maar dat doet het wel. Die eenvoudige 
ervaring stelt terzelfder tijd zowel watje redelijkerwijs zou 
mogen verwachten als het daadwerkelijke verwachtingspa
troon acuut aanwezig. En het kruispunt tussen die twee valt 
samen met dat tussen de inhoud van de voorstelling en de 
eigenschappen van een medium.
Voor werk dat soms conceptueel wordt genoemd - Snows 
eigen reactie: “Als ze daarmee bedoelen dat ik goed voorbe
reid ben...” - vertoont het een toch wel sterke interesse voor 
de relatie tussen medium en materie. Snow speelt niet 
binnen de retorische krijtlijnen van het spel van de esthe
tische emancipatie, of van de tegenstelling tussen conven
tionele representatie en geconsacreerde onderwerpen ener
zijds, en avant-gardekunst anderzijds. Hij gaat niet zozeer 
uit van de idee dat de conventionele vormen van represen
tatie voor de kunst uitgeput zijn, als wel van de vaststelling 
dat we nauwelijks weten wat voorstellingen, afbeeldingen 
zijn of hoe we ermee omgaan. Zijn onderzoek van een 
medium, of het nu film of fotografie is, voegt zich dan ook 
niet naar de gemakkelijke tegenstelling tussen werkelijk
heid en illusie.
In de film Presents (1981-1982) gaat de camera van rechts 
naar links over een scène, en dan weer terug. Dat traject 
wordt verschillende keren afgelegd en de personages gaan 
steeds onvaster op hun benen staan. Tot je als toeschouwer 
beseft dat het niet de camera is die beweegt, maar wel het 
hele decor dat voor de camera heen en weer wordt gereden. 
Dat gaat verder tot het decor uit elkaar lijkt te gaan vallen. 
De ons zo vertrouwde camerabeweging wordt hier, door die 
omkering, een bevreemdend, mechanisch en gewelddadig 
filmisch procédé. Dan gaat de camera, lawaaierig als een 
hijskraan, zelf rondbewegen op de scène. Ze duwt dingen uit 
de weg, breekt de tafel, perst de acteurs tegen de muur tot een 
decorwand naar buiten valt. Door toedoen van die handelin
gen wordt de camera dan weer begrepen als een zelfstandige 
entiteit, als een wezen dat rondkijkt en baldadig een ruimte 
verovert.
Heel dit filmfragment maakt duidelijk dat er een weder
zijdse metaforisering, besmetting plaatsvindt tussen de 

menselijke perceptie en de machinale registratie door de 
camera. In het resultaat daarvan zijn mens en machine niet 
meer radicaal te scheiden. Samen zijn oog en camera een 
soort superoog geworden dat, zoals in La Région Centrale, 
rondkijkt in de wereld zoals de Pathfinder op de planeet 
Mars.
Michael Snow is niet geïnteresseerd in de vermeende 
‘ontmaskering’ van een ‘illusie’ -het scheiden van de 
delen - maar in de evidentie van het autopoëtische karakter 
van een medium. Hij geeft zich rekenschap van het proble
matische karakter van ‘systemen’ van ‘conventionele repre
sentatie’ , zonder een gemakkelijk antwoord te willen geven. 
Het oordeel dat ze ‘uitgeput’ zijn, wordt opgeschort in ruil 
voor de jongensachtige, avontuurlijke verbazing over het 
‘wat’ ervan.
De maan, gefilmd, geprojecteerd, is als het licht van een 
zaklantaarn; de verticaal voorbij suizende bergrand doet 
denken aan de filmstrook; de snelheid van de camera
beweging verandert de rotsbodem in kleurige vlekken op de 
pellicule. Het is het uit elkaar trekken van onderwerp en 
voorstelling, zonder dat de band breekt, dat de spanning, een 
soms duizelingwekkend heen-en-weer, doet ontstaan, waar 
Snow zijn onderwerp van maakt.
Zijn werk neemt niet de vorm aan van een wederzijdse 
kritiek van vorm en inhoud, van medium en materie, of van 
het ene medium op het andere, maar van een tussenin, een 
benadrukking van wat in de ellips blijft, een - zo noemt 
Hubert Damisch het - concert van verschijningsvormen. De 
wereld van Snow bevindt zich noch voor, noch aan gene 
zijde van de spiegel, maar precies halverwege.
Panoramique, een overzichtstentoonstelling van Michael 
Snow loopt van 26 januari tot 20 maart in het Centre national 
de la photographie, Rue Berryerll, 75008 Parijs 
(01.53.76.12.32). Bij de tentoonstelling hoort een publicatie 
met naast bio- en bibliografie, teksten van Hubert Damisch, 
Alain Fleischer, Walter Klepac en Michael Snow zelf. ISBN 
2-86754-122-0. (P.R.)

Publicaties

BASTA 1998. Met Basta 1998 zet het Utrechtse Centraal 
Museum de vorig jaar ingezette traditie voort om een jaar
boek voor de hedendaagse kunst in Nederland uit te geven. 
Net als de eersteling, Basta 1997, stelt ook de editie van 
1998 zich ten doel orde te scheppen in de warwinkel van 
gebeurtenissen, tentoonstellingen, feiten en feitjes in de 
Nederlandse kunst van het vorige jaar. Onwillekeurig wordt 
de blik vooral gekleurd door de manier waarop de critici in 
kranten en tijdschriften op die actualiteit reflecteerden. Het 
is voor alles de aandacht in de media die bepaalt of een 
kunstenaar of evenement een prominent lemma in Basta 
krijgt toebedeeld - wat nog eens ten overvloede wordt 
onderstreept door de melige Basta-media-index, die in 

hiërarchische slagorde de honderd meest mediagenieke 
personages uit de kunstwereld van 1998 opdist.
Op meer fundamenteel niveau manifesteert de media- 
gestuurde blik zich hier en daar in vreemdsoortige af- en 
aanwezigheden en accenten. Nogal wonderlijk is het om te 
zien dat de sinds jaar en dag canonieke Karei Appel tezamen 
met Armando de rubriek ‘invloedrijke kunstenaars’ aan
voert, op de voet gevolgd door jongere kunstenaars als Rob 
Scholte en René Daniels, die weliswaar op zijn minst een 
generatie jonger zijn, maar wier nadrukkelijke présence 
zich niettemin meer in de media dan in de hedendaagse 
kunstpraktijk doet gelden.
De tien korte entries waarmee Basta 1998 opent, zijn gewijd 
aan jeugdiger smaakmakers van het vorige jaar, onder wie 
Job Koelewijn, Yael Davids en Avery Preesman. Opname 
van glamourboy Micha Klein bewij st dat ook bij die selectie 
media-genialiteit nu en dan de overhand lijkt te krijgen op 
artistieke merites. Onoverkomelijk is dat overigens niet: de 
entries fungeren, net als de handvol artikelen die zijn over
genomen uit kranten en tijdschriften, als extraatjes. Ze 
voegen weinig toe, maar doen evenmin veel af aan de 
waarde die ook Basta 1998 weer vertegenwoordigt als 
adressenboek en repertorium. Het leeuwendeel van de bijna 
530 dicht bedrukte pagina’s wordt in beslag genomen door 
adresgegevens en gerubriceerde lijsten met feiten en 
literatuurverwijzingen, van de afvaardiging van Daan 
van Golden naar de Biënnale van Venetië tot de rel rond de 
aankoop van de Victory Boogie Woogie en de onstuimige 
entree van staatssecretaris Rick van der Ploeg. Tot grasdui
nen nodigt dat corpus niet uit: het bedient met name diege
nen die min of meer gericht gebeurtenissen of personen uit 
de gewezen actualiteit en de perskritieken daarover willen 
opzoeken. Doordat opmerkelijke gaten in het bronnen
materiaal grotendeels zijn gedicht, vervult deze editie de 
functie van repertorium adequater dan de vorige. Zo zijn 
onder meer artikelen uit Het Parool, De Witte Raaf, HTV De 
Ijsberg, De Groene Amsterdammer en Frieze — naast een 
integrale Engelse vertaling - goed voor meer dan een 
verdubbeling van het aantal pagina’s ten opzichte van de 
vorige editie. Wel zal de kritische gebruiker opmerken dat 
de samenstellers de nodige steken hebben laten vallen 
binnen de geraadpleegde bronnen.
Een andere onvermijdelijke makke die ook Basta 1998weer 
aankleeft, is de eigenaardige ordening van het materiaal. Zo 
omvat de rubriek ‘media’ wel film en video, mode en 
reclame, internet, televisie en radio, maar zijn de fotografie 
en de beeldhouwkunst vreemd genoeg samen met onder 
meer ‘de dood’ en ‘het koninklijk huis’ samengeveegd in de 
vergaarbak ‘diverse onderwerpen’. De paragraaf ‘de kunst’ 
besteedt uitsluitend aandacht aan dé reeks jongste her
ontdekkingen van de schilderkunst; in meer algeméne zin 
komt deze discipline niet voor.
Wie het spoor niet bijster wil rakén in de informatiejungle 
die Basta is, doet er derhalve verstandig aan de kwetsbare

Klaus Versteegen 
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Det Smeets 
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Ramon van de Werken 
Herman Geerdink 

Marena Seeling 
Bert Neelen

Open: vrijdag, zaterdag, eerste en laatste zondag van de maand 13.00 - 17.30 uur. 
______ En op afspraak. Weesperzijde 118° 1091 EP Amsterdam telefax 020 6944308

TE KOOP
12 vitrines
multi funktioneel 
afm: 1.90 x 75 x 75 
sublieme verlichting 
(in hoogte en richting verstelbaar!) 
foto op aanvraag 
interessante prijs!
tel: 0031-43-3259321

kunstlicht
tijdschrift voor beeldende kunst en architectuur van de oudheid tot heden

Op de drempel van het nieuwe millennium, viert Kunstlicht zijn 
20-jarig jubileum met een extra dik dubbelnummer over de stand 
van zaken binnen de kunstgeschiedenis. In dit nummer geven 
kunsthistorici en onderzoekers uit aanverwante disciplines hun 
visie op de toekomst van de kunsthistorische wetenschap.
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Boulevard Barthelemy 11-20 1000 Brussels

You want to join 
the downtown Brussels 

Center of contemporary art galleries?

We have some openings for beautiful spaces at your disposal.

Contact 32 2 373 07 70 e-mail euton@euton.com

-kunstgeschiedenis bestaat niet - van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme - de kunsthistoricus in het museum

KUNSTGESCHIEDENIS 2000
op weg naar een kunstgeschiedenis in een mondiaal perspectief - over nut en nadeel van geschiedenis voor architectuur

In aansluiting op dit nummer heeft Kunstlicht op donderdagmiddag 
2 maart 2000 een symposium georganiseerd in de Lutherse Kerk te 
Amsterdam, waarvoor vooraanstaande sprekers zijn Uitgenodigd

Bestel Kunstlicht door fl. 17,50 over te maken op gironummer 5859646 o.v.v. "Kunstgeschiedenis 2000" 
t.n.v. Kunstlicht, opleiding Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam; 
telefoonnummer: 020-4446424; e-mailadres: kunstlicht@let.vu.nl ; internet: www.kunstlrcht.demon.nl
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Jonathan Meese

band niet van voor, maar van achter op te slaan. De index 
loodst je via de kortste weg naar de relevante pagina’s.
Basta 1998, Jaarboek van de hedendaagse kunst in Neder
land onder redactie van Maarten Jansen, Sabine Terra en 
Ranti Tjan werd in 1999 uitgegeven door Centraal Museum, 
Postbus 2106,3500 GC Utrecht (030/236.23.62). ISBN 90- 
73285-59-3 (R.S.)

JONATHAN MEESE. Sinds zijn tentoonstelling De Rauber 
bij Contemporary Fine Arts in Berlijn (1998) én de daarop
volgende deelname aan de berlin biennale met de installatie 
Ahoi de Angst is Jonathan Meese de rijzende ster van de 
Duitse kunstwereld. De volgepropte ruimtes van deze twee

A

i
tot 22.01.2000

I

totale installaties worden gedomineerd door foto’s en pos
ters van cultfiguren en sterren als Joey Dallessandro en 
Diana Rigg, aangevuld met slogans in een merkwaardig 
archaïserend Duits, dat somsNederlandse trekken heeft. De 
volhardendheid waarmee Meese bepaalde beelden en ter
men herhaalt, maakt deze werken tot méér dan de geijkte 
sixties-nostalgie en trash-zwelgerij, terwijl zijn werk ook 
niet (zoals bijvoorbeeld bij Jason Rhoades) ontaardt in 
pompeus tentoongespreid solipsisme. Hoewel de installa
ties met een soort persoonlijke mythologie zijn doortrok
ken, biedt Meese bijvoorbeeld door zijn referenties aan 
bekende figuren en films de kijker aanknopingspunten om 
zich te oriënteren.

1
m—AV i

■

09.03 tot 15.04.2000

Het tentoonstellings- en performance-offensief dat Meese 
in 1999 in Duitsland heeft gevoerd, is nu uitgemond in de 
publicatie Gesinnungsbuch ‘99 — een gezamenlijk 
kunstenaarsboek van Meese en fotograaf Erwin Kneihsl, dat 
wordt ingeleid met twee instructieve teksten van Isabelle 
Graw en Jörg Heiser. Op de rechterpagina’s van dit boek 
staan door Kneihsl gemaakte zwart-witfoto’s van Meeses 
installaties en optredens, dié links worden aangevuld met 
teksten en tekeningetjes van Meese. In de hier gedocumen
teerde werken is de bonte popcultuur-component van de 
eerste installaties teruggedrongen. Er zijn nog wel inciden
tele foto’s van Dallessandro, Rigg of Klaus Kinski, maar 
dominant in de grimmiger geworden Meese-esthetiek zijn 
nu elementen als houten kruisen met inscripties als ‘Volk’, 
‘Richard Wagner’ en ‘Gesinnung’, terwijl de wanden wor
den gevuld met teksten als ‘ Verschwende deine Erzjugend’, 
‘Erzkampf’ en ‘Schamanengrab’. Het is kortom allemaal 
erg Germaans en omineus geworden, zij het gelukkig met 
een flinke scheut humor. Meese lijkt een bepaalde conserva- 
tief-romantische, mystificerende omgang met de Duitse taal 
(die loopt van 19de- en vroeg-20ste-eeuwse reactionairen 
zoals George en Heidegger tot Botho Strauss en Peter 
Handke) volstrekt ad absurdum te willen voeren. Met frasen 
als ‘Zurück ins Waldreich’, het veelvuldige gebruik van het 
voorvoegsel ‘erz-’ (‘aarts-’) en de verwijzingen naar runen 
(liefst natuurlijk ‘Erzrunen’) imiteert en parodieert hij een 
vorm van Duitse literatuur en filosofie die het authentieke 
Zijn dat zich aan de Duitse ziel in de aartsduitse wouden 
openbaart graag in stelling brengt tegen de ontaarde 
kosmopolitische cultuur van bijvoorbeeld Frankrijk of Ame
rika. In de context van een oprukkende ‘neue Rechte’ van 
‘Bocksgesange’ à la Strauss is dit een niet onbelangrijke 
onderneming, waar Meese zich met verve aan wijdt.
In zijn performances bedient Meese zich van het model van 
de kunstenaar als sjamaan - op grotesk vertekende wijze, 
aangezien hij er met zijn lange haren en zijn waarlijk 
indrukwekkende (en demonstratief tentoongespreide) bier
buik meer als een zwerver uitziet. Door een ‘Nationalspeisung 
Leberkâs’ te houden, waarbij het publiek tijdens een reli- 
gieus-nationalistisch ritueel met de Beierse specialiteit 
‘Leberkâs’ wordt gespijsd, wordt de beuysiaanse status van 
de kunstenaar als nationale verlosser zowel ontmythologi
seerd als gereënsceneerd. Zoals Graw terecht stelt, kan men 
dergelijke intense performances - hoe grotesk ze ook zijn - 
niet louter parodistisch opvatten. Het lijkt veeleer om daden 
van exorcisme te gaan, waarbij geesten moeten worden 
uitgedreven door ze eerst op te roepen, zichtbaar en hanteer
baar te maken. Het is echter de vraag hoe de receptie van dit 
werk zal verlopen als Meese zich de komende tijd ook meer 
buiten Duitsland gaat manifesteren - hetgeen gezien zijn 
succes een haast onvermijdelijke ontwikkeling lijkt. Is de 
Meese van het Gesinnungsbuch ‘99 niet vooral bedoeld 
voor intern gebruik? Voor een appreciatie van dit werk moet 
men immers de Duitse taal goed beheersen en bovendien
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enigszins in de Duitse cultuurgeschiedenis zijn ingevoerd. 
Meese kan op het internationale parket al snel gereduceerd 
worden tot een prettig-griezelig, aangenaam controversieel 
voorbeeld van clichématige ‘Duitsheid’, zoals dat reeds 
eerder met diverse kunstenaars is gebeurd. Zij speelden 
echter meestal maar al te graag in op dit lucratieve mecha
nisme, terwijl Meese in staat moet worden geacht om zich 
te ontwikkelen en zijn werk aan andere contexten aan te 
passen door het Wagner- en runen-gehalte te reduceren en 
andere elementen van zijn mythologie uit te bouwen. De 
kiemen daarvoor zijn al aanwezig: zo wijst zijn preoccupa
tie met ‘Staatsatanismus’ op een veel bredere dan een 
specifiek Duitse confrontatie met totalitarisme en milita
risme. Het quasi-stalinistische showproces dat hij als hom
mage aan ‘Èrzgenosse’ Stanley Kubrick in de Kölnischer 
Kunstverein organiseerde, is in ieder geval een staaltje 
grand guignol dat alleszins exportfahig is.
Erwin Kneihsl en Jonathan Meese, Gesinnungsbuch ‘99, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 1999. 
ISBN 3-88375-399-8. Een deel van de oplage is verwerkt tot 
twee gesigneerde luxe-edities met bij elk exemplaar een 
foto van Kneihsl en een papieren dan wel houten kruis van 
Meese. Gedurende de maand januari exposeert Jonathan 
Meese bij Galerie Christian Nagel, Richard-Wagner- 
Strasse 28, 50647 Köln (0221/2570591 ). (S.L.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Kees Keijer, 
S ven Lütticken, Peter Rotsaert, Rogier Schumacher, Jorinde 
Seijdel, Lieven Van Den Abeele

Nieuwe Publicaties 

■ Mari a Thereza Alves, Changing of the guard, Jan van Eyck 
Akademie, Maastricht, 1999.
■ Architectuur in Nederland, Jaarboek 1998-1999, NAi Uit
gevers, Rotterdam, 1999. ISBN 90-5662-115-7
■ Art and its histories, a reader, red. Steve Edwards, Yale 
University Press, New Haven/Londen, 1999. ISBN 0-300- 
07744-0
■ Nieuwe partners in kunst, Publiek-private samenwerking 
in de kunstensector, Boekmanstudies/Kunst & Meer Waarde, 
Amsterdam, 1999. ISBN 90-6650-059-X
■ Eva Besnyö, met een tekst van Willem Diepraam, Focus 
Uitgeverij, Amsterdam, 1999. ISBN 90-72216-94-6
■ Janet Cardiff, The missing voice (case study b), CD-rom en 
publicatie met tekst van Kitty Scott, Artangel, Londen, 1999. 
ISBN 1-902201-07-8
■ Crimson, Michael Speaks en Gerard Hadders, Mart Stam's 
trousers, stories from behind the scenes of Dutch moral 
modernism, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1999. ISBN 90-6450- 
344-3
■ Wapke Feenstra, -b-1-i-k-o-p-e-n-e-r-, CBK Dordrecht, 
Dordrecht, 1999. ISBN 90-801583-4-8 ■ AnSiTorif,, De neef van Beethoven, Yves Gevaert Uitgever, 
■ Alii:ia Framis, Wax & Jardins, loneliness in the city, Brussel, 1999. ISBN 2-930128-11-9
Artimo Foundation, Amsterdam, 1999. ISBN 90-75380-17-8 ■ The urban condition: space, community, and self in the 
■ Jochen Gerz, Drinnen vor der Tiir; Reden an Studenten,
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 1999. ISBN 3-89322-433-5
■ Hans Haacke, ViewingMatters, tent. cat., Museum Boijmans 
Van Beuningen/Richter Verlag, Rotterdam/Düsseldorf, 1999. 
ISBN 3-928762-61-3
■ Frans Haks, Een pissende poes in museumland, Groninger 
Museum/ Uitgeverij de Arbeiderspers, Groningen/Amster- 
dam, 1999. ISBN 90-295-2168-6
■ Hortaandafier, 25 mastersofmodemarchitecture inBelgium, 
red. Mil De Kooning, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
Universiteit Gent, Gent, 1999. ISBN 90-76714-01-0

■ Yves Michaud, Critères esthétiques et jugement de goût, 
Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1999. ISBN2-87711- 
194-6
■ Modem art: who cares? An interdisciplinary research 
project and an international symposium on the conservation of 
modem art and contemporary art, red. Usbrand Hummelen en 
Dionne Sillé, The Foundation for the Conservation of Modem 
Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam, 
1999. ISBN 90-72905-45-8
■ Het museum van de natie, van kolonialisme tot globalisering, 
red. Herman Asselberghs en Dieter Lesage, Yves Gevaert 
Uitgever, Brussel, 1999. ISBN 2-930128-12-7
■ La part de l’Oeil, Dossier Problème de la Kunstwissen- 
schaft, nr. 15-16, red. Holger Schmid en Eliane Escoubas, 
Brussel, 1999. ISBN 2-930174-10-2
■ Rewriting conceptual art, red. Michael Newman en Jon 
Bird, Reaktion Books, Londen, 1999. ISBN 1-86189-052-4
■ Talking vision, multicultural feminism in a transnational 
age, red. Ella Shobat, MIT Press, Cambridge (Mas.), 1999. 
ISBN 0-262-19426-0 

contemporary metropolis, red. Ghent Urban Studies Team 
Dirk De Meyer en Kristiaan Versluys, Uitgeverij 010, Rotter
dam, 1999. ISBN 90-6450-355-9
■ Inez van Lamsweerde, Photos/Works, Schinner Mosel 
Verlag, München, 1999. ISBN 3-88814-571-6
■ Jan Vercruysse, Les Paroles vol. 1, Xavier Hufkens, Brus
sel, 1999. ISBN 90-804944-1-0

©OPYRIGH T
/ ART AND ARCHITECTURE BOOKSHOP

DE INTERNATIONALE BOEKHANDEL VOOR ACTUELE KUNST, ARCHITECTUUR, DESIGN, TUINARCHITECTUUR, 
FOTOGRAFIE, GRAPHIC DESIGN EN TYPOGRAFIE

JAKOBIJNENSTRAAT 8 B-9000 GENT HAARSTRAAT 22 B-2000 ANTWERPEN
TEL 09/223 57 94 FAX 09/233 31 73 TEL 03/232 94 16
OPEN 10-12U30, 13u30-18u30 (NIET OP ZONDAG) OPEN WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 14-18u30, ZATERDAG 11-18u30

W139
Warmoesstraat 139 1012 JB AMSTERDAM

T +20 - B229A3A F +20 - B2S1226 
open: woensdao t/m zondag 13.OO-1B.OO uur

e: enter&w1393^2OOO.nl s: www.w139.nl

ACHTERZAAL/VOORZAAL

DEVOTIE
(ovor het verloren paneel van het Lam Gods) 29 januari t/m 27 februari opening: 28 januari, 21.00 uur

Maria Pask / Florian Göttke / Harm van den Berg / Geerten Verheus / Dick Tuinder / Rudy J. Luyters /Judith Fleischmann / 
Nicolas Dings / Pavel Althamer / Lin de Mol/Gery De Smet / Fahrettin Orenli / Jan Rothuizen / Rogier Walrecht / De erven 
James Lee Byars / Désirée Dolron / Jan Dietvorst / Famke van Wijk / Emma Kay / Gijs Frieling

10"01 ANTWERPEN • Verbrande Entrepotstraat 9 
(B)2000 Antwerpen 
T/F: +32 (0)3 2388166

De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst v.z.w.

Doelenstraat 41
B-2440GEEL

de.slijperij.w3.to
+32 (0)14 72 35 90 (tel+fax)

de.slijperij@w3.to

27 januari 2000 tot en met 19 februari 2000 
presentatie: donderdag 27 januari 19.00 uur 

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

Beatrijs Lauwaert
15/01 -13/02/2000

Mare Cruysberghs
recente schilderijen

openingsuren: donderdag: 19-22 u., zaterdag en zondag: 14 -17 u. en op afspraak.
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Kerkstraat 105 A
1017 GD Amsterdam
Tel/fax 020 625 72 14

u dinsdasimzaterdas 
18,00 -1800
1 erondagvandemaan 
1000-00 " /

Peter Davis
8 januari t/m 12 februari 2000

Alice Schorbach
19 februari t/m 25 maart 2000

t/m 16.01.2000

VOSSENSTR. 10. 6811 JL ARNHEM t/f 026 445 87 75 
open: woT/M zo 1300—17oo UUR

Erik Odijk. Joep van Liefland.
Ania Rachmat muurtekeningen en (video)installatie

23.01 t/m 13.02.2000

Marcel Pol. Peter Schrader.
Ruben Bellinkx installaties en projectie

hooghuis

19.02 t/m 12.03.2000

□ vb. Harry van Dierendonck ruimtelijk werk3 0

2OOO.nl
http://www.w139.nl
mailto:de.slijperij@w3.to


Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3 J 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 kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ©053/71.06.46 - wo-za 13-18u
Marcel Eerlanger, James Moores [15/1 tot 27/2]
■Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst <D053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Bert Danckaert [tot 12/2]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst ©053/41.37.89 - do-za 14-18u za 10u30-13u30
Leopold Brasseur [tot 29/1]

Antwerpen

■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen ©03/206.03.50 -di-zo 10-17u
"Naar een nieuw millennium: kunstmusea in de jaren 1990" [5/2 tot 30/4]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Bellianlstraat 19 - 2000Antwerpen <D03/231M.56 - wo-za Ï4-18u
"Keys for the new millennium" - Francesco Russo [27/1 tot 25/3] '
■ Fins Cultureel Centrum
Italielei 69 - 2000Antwerpen ©03/231.87.51 - zo-di 14-18u do 14-20u
Kuutti Lavonen - schilderijen, tekeningen [tot 27/12]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen ©03/238.59.60 - di-zp 10-17u
"MD" - Marlene Dumas - schilderijen, tekeningen [tot 16/1 ]
"Oeuvre 1995-1999"-Philippe Vandenberg [tot6/2]
"Memorias intimas"- Marcas [4/2 tot 7/5]
Ludwig Vandevelde [25/2 tot 28/5]
•
Lombardenvest 23 - 2000Antwerpen ©03/202.42.95 - ma-vr9-12u 13-16u
"Litouwen, een land herontdekken" [21/1 tot 24/2]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt92 - 2000Antwerpen ©096/20.68.23 - do-zo 14-18u
"Vijfjaar, een diversiteit" - grafiek [4 tot 27/2]
ZaZa - pastels [3 tot 26/3]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09- di-za 10-17u
"Elck zijn waerom, vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland, 1500-1950" 
[tot 16/1]
•N.LC.C.

Pourbusstraat 5 -2OOOAntwerpen0Ö3/216.O8.71 -wo-za 14-18u
"Les occasions du travail, legend, myth, magic, evidences..." [tot 18/3]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 12u30- 
17u30
Mare Jambers [tot 23/1 ]
Jukka Makela - schilderijen [29/1 tot 12/3]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17u
Beatrijs Lauwert - installatie [27/1 tot 19/2]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10 18u za 12-18u
Zoe Leonard/"Don’t" - Mark Luyten [tot 22/1 ]
Joe Scanlan [28/1 tot 4/3]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17- di-za 14-18u
"Drawings in the 21 st century" [tot 22/1]
Michel Huisman - tekeningen, beelden [27/1 tot 4/3]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Bjarne Melgaard [tot 22/1 ]
John Bock [27/1 tot 4/3]
■ Roger Vandaele Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - za-za 14-18u
"Edities 1991-99" [tot 22/1]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/242.93.00 - di-za 10-17u
"Fotografie in dialoog; fotografie in België en filosofie van de fotografie" [tot 16/1] 
"Entre-deux, een confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke foto- 
grafie in België enNederland"-GermaineVanParys,EmmyAndriesse,EvaBesnyö, 
Julia Pirotte. Valérie Mannaerts. . .[tot 16/1]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 003/244.19.20-di-za 14-18u
"Toyo Ito, blurring architecture" [18/2 tot 26/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Hans Beers - gouaches, pastels, wandkleden [4 tot 24/2]
■ Galerie Annie Gentils
PeterBenoitstraat40- 2018Antwerpen 003/216.30.28 - wo-za 14-18u
Sylvie Janssens de Bisthoven [tot 22/1 ]
■ Sint-Lucaspassage
Si-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 10-16u
"Adldict" [13/1 tot 4/2]
"2 Rebels" [10/2 tot 3/3]
■ Culmreel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Bemhem 003/286.88.20 - di-za 10-17u
"Tremendum et fascinosum, representaties van extreem rechts 1980-2000" - Sven
Augustijnen, Fred Bervoets, Vincent Geyskens, Marie-Jo Lafontaine... [tot 1/2]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2 E - 2820 Bonheiden 0015/52.00.12 - vr-za 14-18u
Herman Brood, Are Quinze - schilderijen, sculpturen [tot 27/2]

Bornem

■ Culmreel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg41-43 - 2880Bornem 003/890.69.30-ma-za 12-24u 
zo 12-18u
"Laatste schilders?"-Kas, Josée Kempen, Guy Vandenbranden, Robie Van Outiyve, 
Walter Vilain... - schilderijen [tot 16/1]

Brugge

Katelijnestraat 86- 8000Brugge 0050/44.30.40- do-za 14-18u 
"In-no-sense" - Peter Jonckheere - schilderijen [30/1 tot 27/2]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat 46 -1000 Brussel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30
Sharon Lockhart [tot 5/2]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-I9u
Alice Stepanek & Steven Maslin - schilderijen [tot 22/1 ]
■ 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]
■ Galerij James Van Damme
Kloosierdreef37-1000Brussel 002/644.30.63 - di-za 12-18u
Fred Eerdekens [tot 29/1]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10-18u 
"Borderline, Berbertextiel uit Marokko en Tunesië en beeldend werk van Bracha 
Lichtenberg-Ettinger" [25/2 tot 21/5]
■ De Ateliers van de Munt
Leopoldstraat23 -1000Brussel 002/210.85.58 - di-zo 12-18u
"Opera, tastbare emotie" -Thomas Ruff, Luciano Fabro,Hschli&Weiss... [14/1 tot 31/7]
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat28 -1000Brussel 002/345.79.74 - ma-vr 8-17uza8-14u
Gerrit-Jan Fukkink [21/1 tot 12/2]
Peter Bommels [26/2 tot 18/3]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regenlschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-za 10-12u 13-17u 
"James Ensor (1860-1949)" - retrospectieve [tot 13/2] 
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel 002/279.64.34 - di-zo ll-18u
"Retrospectieve Ferdinand Schirren (1872-1944)" - schilderijen, tekeningen [tot 30/1 ] 
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat9-1000Brussel 002/511.35.80 -wo-za 12-18u
Robert Rauschenberg - fotografie [tot 31/1] 
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
"Carnets" - Sylvie Eyberg [tot 29/1]
"Accrochage 4" - Robert Adams, Mimmo Jodice, Thomas Struth [-/2 tot -/3]
■ Librairie Quartiers Latins
Waterloolaan 100-1000Brussel 002/542.85.20- ma-za 10-18u
"Peindre" - Bernard Villers [14/1 tot 31/3]
■ Argos
Wer/^raat 13 ■ 1000Brussel 002/229.00.03 - di-vr ll-18u za 14-18u
"Home made chocolate" - Jayce Salloum [tot 29/1]
"Elvis attack" - Carry Kim, Eddo Stem [5 tot 19/2]
"The basics of make-up" - Heinz Emigholz [26/2 tot 22/4]
■ Galerie Drantmann
Werjstraai 13 -1000Brussel 002/223.57.07-wo-za 14-18u
Ellen Cantor [20/1 tot 4/3]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20-1000Brussel 0O2/219J9.8O
"Retrospectieve Jean Roba" [tot 5/3]
■ De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 -1020Brussel 002/268.16.08- di-zo 10-16u45
"Staaltjes van Japanse textielkunst" [tot 12/3]
■ Abel Joseph Gallery
Maarschalk Fochlaan 89 -1030Brussel 002/245.67.73 - di-za ll-19u
"Collected images" - Heinz Zimmer - fotografie, video [ 13/1 tot 26/2]
■ Chapitre XÜ
Klauwaertslaan 12 -1050 Brussel 002/640.51.09 - di-za 14-18u
Fifty-fictif" - Jean Le Gac [tot 71 ]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050 Brussel 002/538.08.18- di-za 14-19u
"The bodyless dragon" - Lucas Jodogne - fotografie/project-room - Bernard Voïta 
[tot 29/1]
Lynne Cohen/project room - Dayanita Singh [3/2 tot 11/3]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 002/646.63.30 - di-za 12-18u
"Inédits, Tableaux 1978-1982" - Jean-Marc Bustamante [13/1 tot 26/2]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050Brussel 002/344.23.68 - di-za ll-19u
Andres Serrano [21/1 tot 4/3]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel 002/534.66.11 -do-za 10-18u30
"The lady of heaven and Russian saints" -Timur Novikov - textiel/"Music and dance 
in the Arab world, 19th century photography and engravings" [tot 15/1] 
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel 002/538.90.20 - di-vr 14-17u30 za-zo 10- 
17u30
"In out front back" - Helen Beck - schilderijen [tot 30/1 ]
Yves Lecomte, Renée Sterckx [3 tot 27/2]
•KBC-Galerij
Grote Markt 19 -1000Brussel 002/517.56.71 -di-zo ll-18u
"Brussels by light" - Lucas Jodogne, Christoph Fink, Jan Kempenaers, Anne Daems, 
Aglaia Konrad, Els Opsomer... [4/2 tot 26/3]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St.-Nikolaaskerk - St-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - di-do 
za-zo 15-18u
"Sub specis aeternitatis" - schilderijen [tot 4/3]
■Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel 002/226.12.11 - di-zo ll-18uvrll-21u
"Het geincarneerde gebaar" - Antoine Mortier - schilderijen [14/1 tot 27/2]
François Delfosse [28/1 tot 12/3]
■ Roomade
Koopliedenstraat 60-62 -1000 Brussel 002/223.26.73 - wo-za 14-18u 
"Informatiedienst vrouwelijke kunstenaars" - Ute Meta Bauer [15/2 tot 20/3]

Charleroi 

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Mamhienne 0071/43.58.10 - 
di-zo 10-18u
"Vol au-dessus de la Wallonie" - Marilyn Bridges/Jean-dominique Burton, Toby 
Glanville [27/11 tot 13/2]

Eeklo 

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 -9900Eeklo 009/378.35.89 - vr-zo 14-19u
"Wintersalon, grafiek, bibliofilie, kunstboeken" [tot 16/1 ]
Pol Mara [11/2 tot 14/4]

■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel 0O14/5&27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u
Marc Cruysberghs - schilderijen [15/1 tot 13/2]
■ De Halle
Maria 1 - 2440 Geel 0014/57.08.66 - do I4-16u vr 16-20u za-zo 10-17u
Leen Derks, Axel Claes, Chris Baaten [ 15/1 tot 13/2]
"Zomertuin" - Veronica Hustinx [19/2 tot 19/3]
■ Cultureel Centrum de Werft
Werft32-2440Geel0014/57.08.66- ma 13u30-16u30di9-12u3013u30-18u wo- 
vr9-12u3013u30-16u30 zal0u30-12u
"Blood brothers" - Alicia Framis [20/1 tot 2/3]

Giant

■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestraat2 - 9000 Gent009/223.81.02 - wo-do 14-19u vrl4-17u za 10-13u 
Evert Defrancq [27/1 tot 19/2]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark-9000Gent 009/222.17.03-di-zo 9u30-17u
"Mise-en-scène, Keizer Karei en de verbeelding van de 19de eeuw" [tot 19/3]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelparkl -9OOOGent0O9/221.17.03-di-zo 10-18u
Thierry De Cordier - tekeningen/'Salie de jeux du Musée d'Art Contemporain 
Africain" - Meschac Gaba [tot 27/2]
"Recente werken 1996-1999" - Anselm Kiefer [22/1 tot 24/4]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent 
Citadelpark 1 - 9000 Gent 009/222.38.96 - di-zo 10-18u
"Passage" - Servi van Grinsven, Hendrik Vermeulen, Andreas Brehmer... [tot 16/1 ] 
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 009/216.35.95 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
"Gestoorde vorsten" [tot 31/5]
■ Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur 
St.-Pietersplein 9 - 9000 Gent 009/222.07.62 - di-zo 10-17u
"Carolus, Keizer Karel V1500-1558" [tot 30/1 ]
■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent 0 - di-zo 10-17u
"Vlamingen, komt in massa, de Vlaamse beweging als massabeweging" [tot 2/2]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 0011/22.99.31 - di-zo 10-17u
"Tussen afscheid en verwelkoming" - Hugo Duchateau/"Fotografie in dialoog "/Bert
Lezy, Stefan Serneels, Jan Vermeulen [16/1 tot 20/2]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 0011/29.59.60 - di-za 10-17uzo 14-17u
"Beeld in beweging, filmprojectors collectie Robert Vrielynck" [tot 21/1]

Heusden-Zolder 

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40-3550Heusden-Zolder0011/53.33.15- di do-vr 14-20u za-zo 14-18u 
"Limbarte junior III" [tot 30/1]
"Cartoons and stand up comediants" - Kamargurka, Nix, Hot Seele... [11/2 tot 12/3]

Kortrijk

■ BBL
Grote Markt50-8500Kortrijk0056/23.24.42-ma-vr 8u45-12u3014-16u30za 9-12u 
"Facetten van de BBL-collectie" [tot 29/1 ]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerie)
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk 0056/21.78.63 - di-zo 14-18u
Jean-Paul Vanhove [tot 30/1]
Jean-Michel Alberola - schilderijen [5/2 tot 5/3]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
rue de Amours 10 - 7100 La Louvière 0064/28.48.58- di-vr 12-18u za-zo ll-18u
"Pierre Alechinsky, 50 jaar grafiek" [tot 23/4]

Leopoldsburg

■ Cultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg 0011/34.65.48 - zo-vr 14-I7u 
"De wereld van Camp" - Dirk Vercampt - cartoons [tot 26/1 ]

Liège 

■ Musée de l'Art Wallon
Fémnstrée86-4000Liège 004/221.89.11 -di-za 13-18u
"Quand soufflent les vents du Sud, aujourd’hui artistes de Wallonie" [tôt 30/1]

Lokeren

■ Centrum voor Ruimtelijke Kunst Park ter Beuken 
Grvendreef8 - 9160 Lokeren 009/340.50.59 - dagelijks 9-20u 
"Poten" - Berlinde De Bruyckere [17/1 tôt 16/4]
■ Cultureel Centrum ILokeren
Torenstraat 1 - 9160Lokeren 009/348.28.05 - ma-vr 10-12u 14-17u 
'Federico Garcia Lorca (1898-1936), woorden, beelden" [23/1 tot 13/2]

Mechelen 

■ Academie voor Beeldende Kunsten
Minderbrœdgrsgang 5 - 2800 Mechelen 0015/20.19.92 - ma-do 10-12u 14-I6u 
za-zo 10-12u
"Dressed and undressed, project van de téken-, schilder- en textiel ateliers" [tot 30/2]
■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen 0015/29.40.00 - di-zo 10-18u 
"Meubelen uit Mechelen 1820-1960" [4/2 tot 7/5]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100- 7140Morlanwelz 0064/21.21.93 - di-zo 10-18u 
"Quand le livre s'habille, la reliure d'art actuel au Québec" [14/1 tôt 20/2] 
"Belgique - Chine 1910, les collections chinoises de Raoul Warocqué et sa mission 
spéciale en Chine" [tôt 12/3]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
"RetrospectieveFritsVandenBerghe(1883-1939)”/'Associaties,CamielVanBreedam
en Afrikaanse kunst uit het Koninklijk Museum voor Midden Afrika" [tot 13/2]
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400 Oostende 0059/51.94.44 - za-zo 14-18u
Eva Maria Bogaert, Sylvie Louagie, Marijke Zwaenepoel [23/1 tot 27/2]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende 0059/80.53.35-ma wo-zo 10-12u 14-I7u
"Ensor in confrontatie" - grafiek [tot 13/2]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tregemstraat 6a - 8553 Otegem 0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u 
"Multiple choices, keuzes uit de permanentie” [5/2 tot 5/3]

Sint-Niklaas
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Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot ©080/86.42.94 - vr-w 14-19u
James Brown [tot 6/2]

■ Deutsches A rchitek tur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main @069/21.23.84.71 - di-zp 10-17u 
wo I0-20u
"Architekturim 20. Jahrhundert; Finnland" [tot 27/2]
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Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever ®02/263.03.43 - dagelijks 10-22u30
Sylvie Janssens de Bisthoven [tot 10/2]
"Carte blanche aan Croxhapox" [18/2 tot 5/3]

■ Karl Ernst Osthaus-M useum
Hochstrafie 73 - 58095 Hagen @02331/207.31.38 ■ di-zp ll-18u
"Die Farbe hat mich, ein gemeinsames Ausstellungsvorhaben zur zeitgenössischen 
Malerei" [tot 26/3]

Hannover

Tielt

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Tielt &051/40.77.81 - do-za 15-18u
Trees De Mits, ManfreDu Schu [tot 29/1]

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover @0511/32.45.94 - di-zp ll-17u wo ll-21u 
"Public body, artist body" - Marina Abramovic [22/1 tot 20/2]

Köln

Turnhout

■ Academie voor Schone Kunsten
Gemeentestraat5- 2300 Turnhout <D014/41.41.85 - ma-do 18-2 lu za 10-12u 14-17u 
"Het portret" - Jacob Smits, Albert Van Dyck, Herman Diels, Jos Mous [tot 12/2]

Zonhoven

K ld
G

AD!DICT (B)
van 13 januari tot en met 4 februari 2000

2 Rebels (Can)
van 10 februari tot en met 3 maart 2000

Pippo Lionni (I)
van 15 maart tot en met 7 april 2000

Bulldozer (F)
van 4 mei tot en met 26 mei 2000

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

■ Cultureel Centrum Termolen
Kneuterweg2 - 3520Zonhoven ^1011/81.50.61 - ma-vr 10-12u 13-17u zo 13-30-17u
"Infini-tijd" [tot 23/1]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fïir Internationale Kunst
.liilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen © 0241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
l0-20u zn-w ll-17u
"Aachen 2000, Künstler in Aachen heute"/"Urban light" - Annette Besgen [tot 30/1]
"Brockhaus Enzyklopadie 2000” [tot 28/2]
"Barbara und Michael Leisgen, eine Retrospektive" [18/2 tot 24/4]

Berlin

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117Berlin 0030/281.73.25
"Sanatorium" - Carsten Holler [tot 30/5]
■ Videotest Transmediale
Podewil - Berlin @030/24.72.19.07
"Transmediale 2000, international media art festival Berlin" [11 tot 20/2]
■ Bauhaus-Archiv Museum fïir Gestaltung
KlingelhcferstrqPe 13 -10785Berlin @030/254.00.20-wo-ma 10>ï7u
"Punkt, Linie, Flâche, Druckgraphik am Bauhaus" [tot 27/2]
■ Akademie der Künste
Hanseatenweg10-10557Beriin-Hergarten @030/39.07.60- ma 13-19u di-zo 10-19u
"Heimatloz, Exil in derTürkei" [tot 12/2]
" Kunst is ein Spiel, das ernst macht, Hommage an Eberhard Roters (1929-1994)”
[tót 13/2]
"Das Versprechen der Fotografie aus der Sammlung der DG Bank" [19/1 tot 5/3]

Bonn

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln @0221/221.23.70-di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zp ll-18u
"Eine Spitze in den Westen, einen Bliek in den Osten, eine Spitze in den Osten, einen
Bliek in den Westen" -Pipilotti Rist [tot 30/1]
"Augenblick und Endlichkeit, das von der Photographie gepragte Jahrhundert,
Werke aus der Sammlung Graber” [tot 19/3]
"Art worlds in dialogue, from Gauguin to a global presence" [tot 19/3]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst
Umversitatsstrasse 100 - 50674 Köln @0221/94.05.18-0
"Kunst im Ubergang, Japanischer Holzschnitt der Meiji- und Taishô-Zeit" [tot 27/2]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hof1 - 50676 Köln @0221/221.23.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zp H-18u
"O.M. Ungers, Zeitraume, Architektur, Kontext" [tot 13/2]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplaiz35 - 47798Krefeld @02151/77.00.44 - di-zp ll-17u
"Am Horizont" - Richard Deacon, Katharina Fritsch, Jason Rhoades & Hans
Weigand, Andreas Slominski, Luc Tuymans, Jeff Wall... [tot 27/2]

München

■ Schack-Galerie
Prinzregentenstrasse 9 - 80538München @089/238.05-224 - di-zp 10-17u
Arnold Böcklin - tekeningen [tot 23/1 ]
"Friihe Fotografien Griechenlands aus der Sammlung Siegert" [tot 20/2]
■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrqpe l - 80538München @089/29.27.10- di-zp 10-17u do 10-20u
"Max Beckmann und Günther Ranke" [20/1 tot 2/4]
"Stephen Lackner, der Freund Max Beckmanns" [3/2 tot 9/4]
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27- 80799München @089/23.80.52.16 - di->zo d0-17ùdo 10-20u
"Van Dyck in der Alton Pinakothek" [tot 27/2]
"Rom in Augsburg, die Basilikabilder aus dem Katharinenkloster" [tot 2/4]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799München @089/23.80.50- di 10-20u wO-zp 10-17Ù -
"Auguste Rodin und Helene von Nostitz" [tot 13/2]
■ Villa Stuck
Prinz/egentenstrafie60 - 81675München @089/45.55.5125- di-zp 10-17u do 10-21 it 
"Madame Yevonde (1893-1975), be original or die" - fotografie [tot 19/3]

Münster

23 januari t|m 20 februari

Peter Huijzer en
expositieruimte 23 januari 15.00 uur opening

Zilvervinger
“REISGENOTEN”

do tlm zo 13—17 uur
Engelseweg 1B
5705 AB Helmond 
T +31 0 492 599055

DE nederlandsche
CACAOFABRIEK
Helmond________

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-AUee4 -53113 Borm @0228/91.71.202 - di-wo 10-21udo-zp 10-19u 
"Velasquez, Rubens und Lorrain, Malerei am Hof Philipps IV, Museo Nacional del
Prado zu Gast in Bonn" [tot 23/1]
"Zeitwenden, Rückblick und Ausblick" [tot 4/6]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn @0228/77.62.12 - di-zo 10-18u
"Zeitwenden, Rückblick und Ausblick" [tot 4/6]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn @0228/69.39.36 - di-zp ll-17u do ll-19u 
"Rewind to the future" - Dan Graham, Shigeko Kubota, Gary Hill, Bill Viola,
Rosemarie Trockel, Gillian Wearing, Stan Douglas.- video [tot 13/2]

Bremen 

■ Kunsthalle Bremen
Am Wall207- 28195 Bremen @0421/329.08.24 - di 10-21u wo-zo 10-17u 
"Damenwahl, Corinne Wasmuht und Jason Rhoades" [tot 13/2]

Duisburg

■ Westf altsches ILandesmuseum fïir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10-48143Miinster@0251/59.07:01 -di-zp!0-18u '
"Ernst Hermanns, Zeichnungen 1956-1959" [tot 30/1]
"Christian Rohlfs, das Licht in den Dingen" [tot 13/2]
"Gordon Matta-Clark, Reorganizing structure by drawing through it/Food/Bingo" -
tekeningen, installatie, video en film [tot 13Z2]

Stuttgart

■ Staatsgalerie Stuttgart
KonradAdenauerstrqfle 30-32 - 70173 Stuttgart @0711/212.40.50 - di-zp 10-20u
Camille Pissarro [tot 1/5]
■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart @ 0711/22.33.70 - di-zp ll-18u 
wo ll-20u
"Philip Guston, Gemalde 1947-1979" [17/2 tot 23/4] ’

Ulm

D
e W

itt
e R

aa
f 8

3 •
 ja

nu
ar

i-f
eb

ru
ar

i 2
00

0

Ingrid Simons
———I GASTATELIER 23 januari 15.00 uur opening

“SCHILDERSESSIES”:
23 januari t|m 5 maart

Esther Tielemans 24 t|m 28 januari

“confrontatie”

VincentWelten 31 januari t|m 4 februari 

“Sacraal Licht”

Monique Broekman, 8 februari

Teresa Radher 10111 februari

“Ontmoetingen”

Rob Schouten 14 februari in Helmond

Long Distance 17 februari in Leiden 

René Korten 2111 m 25 februari

“Cross-over”

Marie-José Robben 1 maart ,

“Visie op verf ” |
415 maart slotweekend | expositie alle deelnemers 8 

iedere vrijdag publieksmiddag °
verwacht in maart: Bas Zoontjes

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 Duisburg @ 0203/283.26.30 - di-za ll-17u 
zol0-18u
"Kulturraume, Skulptur seit 1970" [tot 30/1 ]
"Wege der Welt, Abraham David Christian" [22/2 tot 23/4]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Düsseldorf @0211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u 
"Ich ist etwas Anderes, Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts" [19/2 tot 18/6]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Dusseldorf @0211/899.62.40 - di-zp ll-18u 
"Das funfte Element, Geld Oder Kunst" [28/1 tot 14/5]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinlerdem Rahmen 13 - 26721 Emden @021/209-95- di 10-20u wo-vr 10-17u za- 
zo ll-17u
"Josef Scharl (1896-1954), eine Retrospektive" [tot 30/1 ]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrape 41 - 45128Essen @0201/88.45.314 - di-zp 10-18u do 10-21u
"o,o Total" - Antje Dom - fotografie [tot 30/1]
Sarah Jones - fotografie [tot 27/2]
"Katastrophen und Desaster, das Jahrhundert am Ende" - Lucinda Devlin, Jake &
Dinos Chapman, Christoph Draeger, Gregory Green... [13/2 tot 9/4]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwarterhaus
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen @0711/35.12.24.61 - di ll-20uwo-zp ll-18u
Ossi Fink [28/1 tot 12/3 ]
"Zero aus Deutschland, 1957 bis 1966, und Heute" [tot 12/3]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt @069/29.98.82.20 - wo-za ll-22u di+zo ll-19u 
"The Picenes, a European people" [tot 6/2]

■ Ulmer Museum
Marktplatz 9 - 89073 Vim @0731/161.43.00 - di-zp ll-17u do ll-20u 
"Friedrich Vordemberge-Gildewart, Künstler, Lehrer, Typograph" [tot 30/1] 
"Historischer Kaufladen" [tot 27/2]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg @05361/266.90: wo-za ll-18u di+zo H-20u 
"The purge, 1991-1998" - Luc Tuymans - schilderijen/"La photographie brésilienne 
1946-1998, Labirinto e identidades" [tot 30/1 ]
"German Open 1999, art contemporain en Allemagne” [tot 26/3] 
"Ed van der Elsken, Photographie und Film 1949-1990" [25/2 tot 21/5]

Frankrijk

Calais

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13-62100 Calais @03.21.46.77.10 - <ü-zp 14-18u
Kveta Pacövska [tot 26/3]

Charleville-Mézières

■ Musée Arthur Rimbaud
Quai Rimbaud-08000Charleville-Mézières @03.24.32.4465- di-zo 10-12u 14-18u 
"La chasse spirituelle" - Richard Bouwman - schilderijen, tekeningen [tot 24/1 ] "

Dunkerque

E Musée des iX" A rfs
Place du Général de Gaulle - 59140Dunkerque @03.28.59.21.65- wo-ma 10-12u
I4-18u
"Kjell Pahr-Iversen, peintures 1964-1999" [tot 19/3]
■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque @03.28.63.63.13 - di-za 10-18u
"Une histoire parmi d'autres, collection Michel Poitevin" [tot 29/1]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon @04.78.28.07.66 - wo-ma 10u30-18u 
"Coptos, 1'Egypte antique aux portes du désert" [3/2 tot 7/5]

mailto:dep_abk@kdg.be


Montpellier 

■ Musée Fabre
Rue Montpellieret 13 - 34000 Montpellier
''Paul Delaroche (1797-1856), un peintre dans l'histoire" [3/2 tôt 23/4]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 Mouans-Sartoux 004.93.75.71.50- wo-ma 
ll-18u
"La nature imite l'art, collection Albers-Honegger" - Adrian Schiess, Gerwald 
Rockenschaub, Arnulf Rainer, Bernar Venet... [tot 5/3]

Nantes

■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7- 44100Nantes <£>02.40.69.87.87- di-zo 14-18u 
"Singulier, pluriel, instantanés de la collection" - Fabrice Hybert [20/1 tôt 3/2] 
"Singulier, pluriel, instantanés de la collection" - Hans-Peter Feldmann, Dominique 
Gonzalez-Foerster [8 tot 24/2]
"Singulier, pluriel, instantanés de la collection" - Isabell Heimerdinger [26/2 tôt 12/ 
3]

Paris

■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris © 01.42.65.12.73 ■ di-ro 10u-17u40 do 
10-20u
"Brésil baraque, entre ciel et terre" [6/2]
"Paul Landowski (1875-1961), le temps de l'homme" - sculpturen, tekeningen [tot5/ 
3]
■ Maison Européenne de la Photographie
RuedeFourcy 5-7- 75004Paris <1)01.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u 
"Photographies" - Jean Baudrillard [tôt 16/1]
■ Musée Zadkine
Rue d'Assas 100 bis - 75006Paris <£>01.43.26.91.90 - di-zo 10u-17u30
François Morellet [tôt 5/3]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007 Paris <£01.53.59.12.40 - di-zo 13-19u
"Le graphisme néerlandais de 1990 à 2000" [tôt 20/2]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris <£>01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
"Brait de fond" [13/12 tôt 12/2]
"Panoramique" - Michael Snow [26/1 tôt 13/3]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris <£>01.47.03.12.50- di 12-21u30wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
"L'autre moitié de l'Europe 1 ; mémoire, histoire et biographie" [8/2 tôt 2/3]
■Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <£>01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-18u45
"Events of relation" - Roni Hom/"L'autre sommeil" - Arma Gaskell, Annika von 
Hausswolff, Koo Jeong-a, Paola Pivi, Anne-Marie Schneider, Ugo Rondinone [tôt 
23/1]
"Le fauvisme ou l'épreuve du feu, éruption de la modernité en Europe" [tot27/2] 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 <£> 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo9-21u45
"Dominique-vivant Denon (1747-1825), l'œil de Napoléon": [tot 17/1]
■ Centre Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex04 <£>01.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u 
"Jour de fête" - Marie-Ange Guilleminot, Pierrick Sorin, Xavier Veilhan, Gilles 
Barbier, Michel Blazy... [tôt 28/2]
"Le regard égoïste 1 ; een keuze door Christian Boltanski" - grafiek [tot 6/3]
Renzo Piano - architectuur [19/1 tot 27/3]
"Le temps, vite" [13/1 tot 17/4]

Quimper

■ Le Quartier
Placedul37èRI.-29107Quimper <£02.98.55.55.77-di-za 10-18uzo 14-17u
Catherine Beaugrand [22/1 tot 19/3]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Arden ne
PlaceMuseux 1 - 51100Reims <£03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
"Nouvelles acquisitions '98" - Jean-Michel Alberola, Michel François, Raymond
Hains, Richard Hamilton, Pierre Huyghe, Matt Mullican... [tot 16/1 ]

Rennes

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes <£02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u 
"Percussif" - Aurélie Nemours [tot 8/2]
■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes <£02.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
za 10-12u 13u30-18u
"Glasstypes" - Corinne Mercadier [tot 27/2]
"Big white wall" - Ron Haselden [tot 8/4]

Saint-Etienne 

■ Musée d'Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne £04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
"Willi Baumeister et la France" - Arp, Gleizes, Le Corbusier, Léger... [tot 26/3]

Tourcoing

• Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing £03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
'Tableaux, la peinture n’est pas un genre" - Christain Bonnefoi, Monique Frydman, 
Bernard Joubert, François Rouan [tôt 28/2]
Eugène Dodeigne - tekeningen [-/l tôt -/3]

Villeneuved’Aseq

■ Musée d'Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Aseq £03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
"Daniel Buren, peintures" [22/1 tôt 14/5]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolatd 11 - 69100 Villeurbanne £04.78.03.47.00 - wo-ma 13-19u 
"Daniel Buren, Cabanes" [22/1 tôt 14/5]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Qpeen Street - Edinburgh £0131/624.62.00 - ma-za 10-17u zo 14-17u
"Magna brava, the Magnum women photographers" [tot 30/1 ]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh £0131/332.22.66 - ma-za 10-17u zo 14-17u
"Turner and Sir Walter Scott, the provincial antiquities and picturesque scenery of
Scotland" [tot 19/3]

■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean. Gallery
Belford Road -EH4 3DR Edinburgh 00131/624.62.00 - ma-za 10-17u zo 14-17u
Elizabeth Blackadder/"Eileen Agar (1899-1991 )" [tot 27/2]
René Magritte [tot 26/3]
"The health of die nation" [27/1 tot 14/5] —
"A shepherd's life” [16/2 tot 28/5]

Halifax

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

London

■ Business Design Center, ILondon Contemporary Art Fair
Upper Street Islington 52 - NI OQH London <£0171/359.35.35
"Art 2000" - kunstbeurs [19 tot 23/1]
■ Saatchi Gallery
Boundary Road 98A-NW8ORH London <£0171/624.82.99-do-zo 12-18u 
"Eurovision”-Thomas Demand, Rineke Dijkstra, Esko Mannikko.UgoRondinone, 
Juan Uslé [13/1 tot -/4]
■ Design Museum
Shad Thames -SEI 2YD London <£0171/378.60.55 - ma-vr Hu30-18u za-zo I2-18u
"Design: process, progress, practice" [tot 30/1]
"Bauhaus Dessau" [10/2 tot 4/6]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road, The South Bank Centre - SEI 8XX London <£0171/960.42.42 - 
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
Panamarenko [ 10/2 tot 2/4]
■Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <£0171/887.80.00 - ma-za 10-18u zo 14-18u
"The art of Bloomsbury" [tot 30/1]
"The Turner Prize 1999" [tot 6/2]
"At home with art" [tot 13/2]
"Art now; Maik Dion" [tot 27/2]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington -SW72RL London <£0171/938.83.61 - ma 12-17u50 di-zo 10- 
17u50
"It won't be long, the rediscovery of Ron Traeger, Michael Cooper and John Cowan" 
[tot 30/1]
■ Royal Academy of Arts
PiccadiUy - W1V0DSLondon <£0171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
"Amazonsoftheavant-garde;Exter, Goncharova, Popova, Rozanova, Stepanova.. 
[tot 6/2]
"The year 1900, art at the crossroads" [15/1 tot 3/4]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N5DNLondon <£0171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21U
"Painted illusions, the art of Cornelius Gijsbrechts" [212 tot 1/5]
"Seeing salvation, file image of Christ" [26/2 tot 7/5]

Luxemburg

Luxumbourg

■ Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg <£0352/22.50.45 - wo-ma 10-18u 
"Light pieces" - Dan Flavin, Lucio Fontana, Anne Marie Jugnet & Alain Clairet, 
Martin Kaar, Joseph Kosuth, Mischa Kuball, Otto Piene... [5/2 tot 26/3]

Nederland

Almelo 

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo <£0546/53.11.12 
"Public relation" - Quinta Bies [tot 27/1]

Amersfoort

■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36 - 3811 Amersfoort £033/461:40.88 - di-vr ll-17u za-zp 12-17u 
"Waldgeluhl, schilderijen uit de jaren '80" - Armando [tot 12/3]
"Fotoforum; De allermooiste foto van de wereld, een keuze van Johan De Vos" [tot 
30/1]
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting ■
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort £033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zp 13-17u 
"Mach 2" - Henk van den Bosch, André Groothuizen, Eelco Brand, Mary Waters... 
[tot 23/1]
"Provinciale Kunstuitleen Utrecht" [tot 13/2]
Joris van der Horst - schilderijen [12/2 tot 26/3]
•Mondriaanhuis

Kortegrachtll-3811 KGAmersfoort£033/462.01.80-di-vrl0-17uza-zol4-17u 
"lanus, een expositie met twee gezichten" - Jan Vosman [18/1 tot 27/2]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen £020/547.50.50 - di-zp ll-17u
"Christian Dotremont uit de collectie van Pierre Alechinsky" [tot 13/2]
"Van Kandinsky tot Corneille, linoleum in de 20ste eeuwse kunst" [tot 27/2]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE-Amstelveen £020/641.57.54 - do-zp 13-17u
"Leerdam unica" - Corneille, Menno Jonker, Mart Visser, Marcel Wandas [tot 23/1] 
"Willem Heesen 75 jaar" - glaswerk [27/1 tot 5/3]

Amsterdam

■ Joods Historisch Museum
Jonas Daniël Meijerplein 2-4 -Amsterdam £020/625.42.29 - di-zo ll-17u 
"Retrospectieve Jozef Israëls (1824-1911), zoon van ha oude volk" [tot 2/4]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam £020/620.48.78- di-za 13-17u
"Steeds hoga onderwijs" [tot 29/1]
"Groepsportretten uit de vorige eeuw" - architectuur [5/2 tot 18/3]
• Nieuwe Kerk

Dam -1012 Amsterdam £020/638.69.09 - ma-zo 10-18u
"Kunst van de Islam, aardse schoonheid, hemelse kunst" [tot 24/4]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes45 -1012 KDAmsterdam £020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u 
"Ha merg van de kleur" - Roger Raveel, GerLataster, Pjeeroo Robjee, Jan Sierhuis, 
Piet Moerman... [tot 13/2]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 - 1015 EA Amsterdam £ 020/623.62.37 - di-vr Il-18u za 
14-18u
Jan van de Pavert, Ann Lislegaard [tot 19/1]
"Zeven, filters en trechters" - Henri Jacobs [22/1 tot 4/3]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015Amsterdam £020/420.57.71 - wo-za 13-18u
Leo Copers - beelden, tekeningen [16/1 ta 18/2]
■ Galerie Fons Welters
Blœmstraat 140 -1016 U Amsterdam £020/423.30.46 - di-za 13-18u
Atelier van Lieshout/Patty Chang - performance, video- en fotowerken [15/1 
tot 26/2]
■ Montevideo/TB A
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam £020/623.71.01 -di-zp 13-I8u
"Terra morale" - Nol de Koning [15/1 tot 12/2]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam £020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Joris van da Horst, Mariette Renssen - schilderijen, tekeningen [tot 6/2]
Marika Bredler, Ellen Boersma, Walter van Broekhuizen, Marco Paulo Rolla, 
William Speakman... [12/2 tot 11/3]

■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam £020/531.89.89 - di-za ll-17u 
"Full moon, foto's van de Apollo ruimtevluchten naar de maan "/"Late at night" - 
Marijke van Warmerdam, Teun Hocks [tot 27/2]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam £020/422.17.27- wo-za 13-18u
Houcine Bouchiba, Lise Haller Baggesen - schilderijen, collages [tot 26/1 ] 
•PS
Leidsekade 60 -1016 CX Amsterdam £020/620.93.03 - eerste zondag v.d maand 
14-17u
Marco Fusinato - schilderijen, muziek [tot 29/2]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207A -1016 LZAmsterdam £020/530.49.99 - di-za 13-18u zp 
14-17u
"Did it again" - Luuk Wilmering [tot 22/1 ]
"Space trap" - André van Bergen, Matthias Hartmann, Michiel Kluivers... [5/2 
tot 1/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 - 70/6 NN Amsterdam £020/422.04.71 - di-zp ll-17u
"Vijf schilderijen over geweld" - Ronald Ophuis [tot 16/1 ]
Rob Johannesma - video [23/1 tot 27/2]
■ Collection d'Art
Keizersgracht 516 -1017 El Amsterdam £020/622.15.11 - wo-za 13-17u
Eugène Brands [16/1 tot 20/2]
Jaap Hillenius [26/2 tot 26/3]
•Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam £020/625.72.14 - di-za 13-18u
Peter Davis [tot 12/2]
Alice Schorbach [19/2 tot 25/3]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam £020/624.17.77 - wo-zp 14-20u
Priscilla Bistoen, Ardeshir Sourmehi [19/1 tot 13/2]
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan291 -1019 LEAmsterdam £020/418.70.03 - di-vr9u30-17u30 za-zp 
13-17u30
"4 Denen" - Peter Skovgaard, Lars Ravn, Knud Odde, Kim Gronberg - schilderijen 
[tot 16/2]
Ron Ekkelenkamp - schilderijen [20/2 tot 22/3]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam £020/674.70.00- rna-zp 10-I7u 
"Couture, hoogtepunten uit de kostuumverzameling Van Emmerik 1900-1940" [tot 
27/2]
"Amsterdams goud en zilver, het complete bezit van het Rijksmuseum" [tot 26/3] 
"Rond 1900, tekeningen, prenten en foto’s" [15/1 tot 9/4]
"Een koninklijk museum, Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum" [tot 25/6] 
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-zp ll-17u
Eva Besnyö - fotografie/"De tuin, de nacht en het afscheid" - Michel Huisman - 
objecten, tekeningen/ 'Polynesian instant geography, zonder tegenbericht storm" - 
Hilarius Hofstede, Berend Hoekstra [tot 16/1]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam £020/573.29.11 - di-zp ll-17u
Hubert Kiecol - sculpturen/Han Schuil - schilderijen [15/1 tot 12/3] 
"Retrospectieve Amulf Rainer" - schilderijen, tekeningen [29/1 tot 2/4] 
Gabriele Basilico, Beat Streuli [12/2 tot 16/4] 
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam £020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
"Praag 1900, poëzie en extase" [tot 26/3]
"Jugendstil in woord en beeld, geïllustreerde dichtkunst rond 1900" [4/2 tot 7/5]

Apeldoorn

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom £055/578.55.55 - do-zp 13-17u 
"DraussenvorderTür"-HansEykelboom,LeeEun Young, AlphonsterAvest, Oscar 
Lourens [tot 6/2]
Gerold Miller, Stephen Bram, Marco Fusinato, The Twist, Signe Guttormsen, John 
Nixon, Ben Judd... [12/2 tot 12/3]
■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
ChumhiUplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn £055/521.91.55 - di-za 10-17u zp 13-17u 
"De koppotervoorbij'' - Sjoerd Buisman, Loes van der Horst, Lucy Samneel, Joost 
Swarte... [tot 27/2]
"Presentatie uit de eigen collectie" [15/1 tot 7/5]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem £026/351.24.31 - di-za 10-17uw ll-17u 
"Magie & zakelijkheid, realistische tendensen in de Nederlandse schilderkunst, circa 
1920-1940" [tot 7/2]

Assen 

■ Drents Museum
Brink 1 -Assen £0592/31.27.41 - di-zo H-17u
"Jong! jongerencultuur en stijl in Nederland, 1950-1990" [13/2 tot 7/5]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen £072/589.89.27 - di-zp 13-17u 
"Eerdtye kunstenaars in Bergen rond 1900" [22/1 tot 7/5]

Breda 

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda £076/530.31.00 - ma-za 13-18u
Jacomijn den Engelen [tot 1/3]
■ Breda's Museum
Parade 12-14 - Breda £076/529.93.00 - di-zo 10-17u
"Niel Steenbergen (1911-1997), beeldhouwer en penningsnijder" [tot 27/2]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda £076/522.50.25 - di-vr 10-17Ù za-zp 13-17u 
"Gerrit Benner (1897-1981)'' - schilderijen, gouaches, tekeningen/"Academie Sint 
Joost Breda, 2e fase grafische vormgeving" [23/1 tot 27/2]

Den Haag

■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag £070/338.11.11 -di-za9-21uzp-ma9-18u 
"Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), voorbij de Haagse School" - schilderijen, 
tekeningen [19/2 tot 21/5]
■ Stroom hcbk, dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag £070/365.89.85 - di-za 12-17u
"Napaku" - Piet van de Heuvel [tot 29/1]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag £070/365.89.85 - ma-za 12-17u
"InfoArcadia, exhibition about information design" - Maarten de Reus, Ronald van
Tienhoven [25/1 tot 22/4]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7- 2513ABDenHaag £070/364.69.40-di-vr ll-17uza-zp 12-17u 
"Romantisch buiten wonen in de stad, 125 jaar Van Stolkpark" [tot 12/3]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WNDeurne £0493/32.29.30 - di-zo 12-17u
"Raoul Martinez (1876-1974)" - schilderijen [tot 27/2]

Deventer 
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Bergkerkplein 1 - Deventer £0572/39.14.34 - di-zp ll-17u
"Himmel überoffenen Femen" -Luk Van Soom [tot 23/1] 3 3



Diepenheim

■ Kunstvereniging Diepenheim
Grotestmall7-7475AADiepenheiin(&0547/35.21.43-di-vrl2-17uw7i>14u30-17u
"Eskimo Blues" - Peter Buggenhout [tot 9/2]

Purmerend

■ Museum Waterland
Kaasmarkt 16 -1441 BG Purmerend ©0299/42.26.05- di-zo 12-17u 
"Millenium-ledententoonstelling" [tot 30/1 ]

■ W3 Galeries en W#AK deWillem3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 7)0118/41.55.05 - do-zo 12-17u
"Het grote vlak. Nooit meer denken, en andere werken" - Bob Pingen, Guido 
Eckhardt/Luc Hoekx - schilderijen/”De vrouw zonder eigenschappen" - Florette 
Dijkstra [tot 23/1]
Maria Chevska, Marc Nagtzaam/Ricardo Brey, Philippe Van Den Berge [6/2 tot 9/4]

Dordrecht Roermond Zutphen

■ Pictura
Voorstraat 190-192 -3311 ES Dordrecht ©078/613.75.62 - di-zo 14-17u
IL. van Haastert, Barbara Witteveen, Peter Franken [14/1 tot 10/2]
Robine Clignett, Klaus Baumgartner, Mariette Maaskant [ 18/2 tot 23Z3]

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 7)0475/33.34.96 - di-vr ll-17uza-zo 14-17u 
"Verborgen facet" - Pi Backus, Laurens Bisscheroux, Paul Brandts, Pierre Cuypers, 
Dom Hans van der Laan... [tot 12/3]

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88 - 7216DE Zutphen 7)0575/51.68.78-  di-vr ll-17u za-zo 13u30-l 7u 
"Drierealisten toen ennu"-Nicolaas Wijnberg, Hans vanNorden,Theo Kurpershoek 
[tot 13Z2]

Eindhoven Rotterdam Oostenrijk
■ Van Abbemuseum
Vmtderweg 1 - Eindhoven 7)040/275.52.75 - di-zo ll-17u
Aerout Mik [29/1 tot 26/3]
■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven 7)040/296.16.63- ma-vr 10-18u zall-17uzo 
13-17u
"CTRL-SPACE" - Jodi [28/1 tot 27/2]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven 7)040/252.90.93 - di-zo 13-17u 
"Mirakels millennium, markante momenten uit de stedelijke en regionale historie" 
[tot 27/2]

Gouda 

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt1-2801GP Gouda 7)0182/52.07.46-zo 14-17uzol5-17u
Pim Leefsma - schilderijen [tot 13/2]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 7)050/366.65.55 - di-zo 10-17u 
"Retrospectieve Jozef Israels (1824-1911), meester van het sentiment" [tot 5/3] 
"Haks was here" [tot 4/6]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712SLGroningen 7)050/363.57.91 - di-vr 10-16u 
za-zo 13-17u
"Caja de visiones" - Manuel Alvarez Bravo - fotografie [14/1 tot 14/2]

Haarlem 

■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 7)023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
'The decorated human, die art of tattooing" [tot 19/3]
■ Galerie Tanya Rumpff
Spaamwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem 7)023/535.95.65 - do-zo 13-17u
Hans Broek - schilderijen, tekeningen [tot 19/1]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 7)045/560.44.49- di-vr 11-17u za-zo 14-17u 
"Ik hoop dat ik stoor, retrospectieve Jan Elburg (1919-1992)" [tot 30/1]
"Muziek van onbekende herkomst" - Sigmar Polke - gouaches, schilderijen [4/2 tot 9/4]

's-Hertogenbosch 

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41-5211 HT 's-Hertogenbosch 7>073/687.78.00- di-vr 10-17u za- 
zo 12-17u
Piet Tuijtel - sculpturen, tekeningen [28/1 tot 26/3]
"Meesters van het Zuiden, barokschilders rondom Rubens" [5/2 tot 7/5]
■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadellaan 7- 5211 KA 's-Hertogenbosch 7073/612.21.88 - di-za ll-17uzo 13-I7u
"Exposed!" - Jasper van den Brink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Arjan 
Wijgergangs... - video [22/1 tot 20/2]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 7058/212.30.01 - ma-za H-17u zo 13-17u 
"Liebe als Wesen" - Isa Genzken - collages [tot 22/1 ]
Arjen Boerstra - video/"Stek" - Alexandra Rouppe van der Voort, Petra Vlasman 
[tot 23/1]
"Koningen van de Noordzee, 250 tot 850 na Christus" [tot 5/3]
"Krekt Sa" - Wapke Feenstra - installatie [tot 19/3]
"Leo Gestel (1881-1941), een onbekende collectie" - tekeningen [23/1 tot 26/3]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 -2312 RA Leiden 7071/516.53.60- di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
"Ode aan de Zangeres zonder Naam" [tot 21/5]

Maastricht 

■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht 7043/351.01.75 - do-zo 13-17u
"There is some method in this madness" - Anna M van Thiel de Vries [tot 16/1]
■ Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250 - Maastricht 7043/329.01.90 - di-zo ll-17u
"Smaak" [tot 14/2]
■ Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 - 6211 KM Maastricht 7043/350.37.37- ma-zo 12-17u
"Now + Then" - vormgeving [12 tot 25/2]
■ Hedah achter glas
Cortenstraat3 - 6211 HT Maastricht 7043/351.01.75- 12-18u
"Blind cave man, blind date fish" - Franco Angeloni [tot 16/1]

Middelburg 
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■GHL
Gravenstraat63 - 4331 KN Middelburg 70118/61.35.99- di-zo 13-17u
"Image censure" - Jan Verhaeghe [21/1 tot 11/2]
"Hotel" - Jerome Symons, Natasja van Geel, Lieven Hendriks, William Speakman, 
Rob Sweere, Paul Baartmans, Mark Manders [17/1 tot 13/2]

Nijmegen

■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen 7024/360.07.60 - wo-zo 12-17u
"Hotel" - Sabine Zwikker, Maurice van Tellingen, Jan Vos, Lieke Göbbels, 
Jacqueline Overberg [14/2 tot 12/3]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511 BP Nijmegen 7024/360.61.00 - do-zo 13-I7u
Meta de Vries [-/2 tot-/3]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GCOss 70412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
"Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), voorbij de Haagse School" - schilderijen, 

3 4 tekeningen [tot 6/2]

■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20- 3015 CX Rotterdam 7010/441.94.00- di-za 10-17u zo ll-17u 
"Rotterdam filmfestival" - Ellen Cantor, Fiona Tan, Shirin Neshat, Sharon Lockhart, 
Matthew Barney, Johan van der Keuken, Tacita Dean [27/1 tot 6/2] 
"Teatro Amazonas" - Sharon Lockhart - fotografie [tot 6/2] 
"Paul Klee (1879-1940), het masker van de mythologie" [19/2 tot 21/5] 
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 7010/440.03.01 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Painting as a project" - Alfred Eikelenboom [tot 6/2] 
"Grand tour" - Frans Jansen - fotografie [tot 6/2]
"Nolde, Schmidt-Tottluff en hun vrienden, Duits expressionisme uit de verzameling 
Rauert" [15/1 tot 19/3]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 7010/414.51.51 - wo-zo 13-17u 
"Anamorphosis bis" - Paul de Kort - sculpturen, tekeningen/Simon Benson - 
tekeningen, sculpturen [23/1 tot 20/2] 
"Tekeningenmanifestatie" - Joachim Bandau [27/2 tot 2/4] 
■ RAM Foundation
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam 7010/476.76.44 - op afspraak 
"Mixed media, studenten Willem de Kooningacademie" [14/1 tot 24/2] 
"Tekeningenmanifestatie" - Peter Otto [27/2 tot 2/4] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 7010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
"Stimuli" - Antoni Abad, Francis Alys, Vito Acconci, Marcel Duchamp, Ann 
Veronica Janssens, Steve McQueen... [tot 13/2] 
"Scripted spaces, The chase and the labyrinth, Norman M. Klein" [26/2 tot 16/4] 
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BMRotterdam 7010/213.09.91 - wo-zo 13-18u 
'En bloc" - Marian Breedveld, Cor van Dijk, Johan Meijerink, Ditty Ketting [tot 20/1 ] 
"ARCO Madrid" - kunstbeurs [9 tot 15/2] 
Hans Wilschut [22/1 tot 20/2] 
"Tekeningenmanifestatie" - Ton of Holland, Gig Wailgum [27/2 tot 2/4] 
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam 7010/213.20.11 ■ di-zo ll-17u 
"Festival of light; engagement in de fotografie" [1/4 tot 7/5] 
■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75-3014GE Rotterdam 7010/436.02.88- di-vr 12-18u za 10- 
17uzol2-17u
"Exposed ! " - Jasper van den Brink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Tobias 
Schalken, Arjan Wijgergangs... - video [25/2 tot 26/3]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 7010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Dutchtown, het stadscentrum van Almer door OMA/Rem Koolhaas" [tot 6/2] 
"De Nederlandse aansluiting op het netwerk van de hogesnelheidstrein" [tot 26/3] 
"De mythe van De Stijl" [19/2 tot 2/4] 
"De functie van de vorm. Van den Broek en Bakema architectuur en stedenbouw" 
[5/2 tot 24/4] 
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotterdam 7010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Eva Klee, Simone van den Heuvel [tot 20/2] 
"Tekeningenmanifestatie" - Ger Lataster [27/2 tot 2/4] 
■ Galerie Maas
Oudedijk159-3061AB Rotterdam 70I0/412.40.48-dchvrl4-20uzal3-18uzol4-17u 
Henk van Putten, Vincent van Ojen - beelden, sculpturen, grafiek [16/1 tot 24/2] 
"Tekeningenmanifestatie" - François Gervais [27/2 tot 2/4]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam 7010/246.36.66- di-za ll-17u zo 12u30-17u
Ansuya Blom [tot 23/1]

Sittard 

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstmat6-6131 ER Sittard 7046/451.34.60 - di-zo ll-17u
"Flos" - Norbert Schwontkowski/"My Bonnie is over the ocean... " - Roy Villevoye 
[16/1 tot 26/3]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A - 6132 Sittard 7046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
"Jars IV; Tegenvleug/à rebrousse-poil, posities in de schilderkunst” - Bruno Goosse, 
Simon Hantai, Michael Krebber, Guy Mees, Willem Oorebeek,... [tot 20/2]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1-5041EA Tilburg 7013/543.83.00 - di-zo ll-17u
"Roll I & H" - Fiona Tan - video-installatie [tot 16/1]
"Der Sandmann/Nu*tka«/Win, place or show" - Stan Douglas - film- en video- 
installaties [5/2tot 28/5]
•Scryption
Spoorlaan434A- 5038 CH Tilburg 7013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
"Miniaturenen monnikenweik"/"ChristianDotremont(1922-1979),logogrammeri' 
[tot 13/2]
• Nederlands Textielmuseum

Goirkestraat96 - 5046 GN Tilburg 7013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
"Marinas exceptional textiles, van idee naar industrie" [tot 23/1]
"Flexible, close to the body" - Karin Arink, Maria Blaisse, Caroline Broadhead, 
Leonie Cohen, Lydia Schouten... [22/1 tot 9/4]

■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 7030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
"Leven na de dood, gedenken in de late middeleeuwen" [tot 26/3] 
•Architectuurcentrum Aorta

Achter de Dom 14 - 3512 Utrecht 7030/23216.86 - di-zo 13-17u
"Leidsche Rijn, de plannenmakers aan het werk" [tot 6/2]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 7030/231.53.55 - dagelijks vanaf18u 
"Two men making gun sounds" - Anne Walsh - video [26 tot 29/1 ] 
"Videoscene Brussel" - Pierre Bismuth, Barbara Visser, Michel François, Harald 
Thys & Jos de Gruyter, Manon de Boer, Sven Augustijnen... [11/2] 
"Women murders library" - Tobias Rehberger - installatie [23 tot 26/2]

Venlo____ —_______ _____$
■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 70/77/351.34.57- di-vr 10-16u30 za-zo 
14-17u
"Golden horizon, een collectietentoonstelling" [tot 27/2]

Vlissingen 

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen 70118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Loek Grootjans, Martin Riebeek, William Speakman [tot 23/1]
Maria chevska, Ricardo Brey, Philippe Van Den Berge [6/2 tot 9/4]

Salzburg 

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrurmer Strasse 3 - 5020Salzburg 70662/842.29.40 - di-zo 10-17u
"Jahresausstellung" [13/1 tot 20/2]
"100 Tage keine Ausstellung" [21/2 tot 30/5]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 701/58/7.53.07- di-za 10-18u
Johanna Kandl, Ann-Sofi Sidén [tot 17/1]
■ Kiinstlerhaus
Karlsplatz 5-1010 Wien 701/587.96.63 - dagelijks 10-18udo 10-2lu
"Max Weiler im Jahrhundert der Moderne, Malerei seit 1927" [tot 6/2]
■ Akademie der bildende Kiinste
Schillerplatz3 -1010 Wien 701/58.81.62.26 - di-zo ll-18u
"Max Weilerim Jahrhundert der Moderne, der grosse EntwurfFresken.Mosaikeund
Glasfenster" [tot 23/1]
■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien 701/779.69.00
"50 years of Central European art1949-1999" [tot 27/2]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 701/504.98.80 - di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
"Things we don't understand" - Ines Doujak, Peter Friedl, Inigo Manglano-Ovalle,
Harun Farocki... [28/1 tot 9/4]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier

Museumplatz 1 -1070 Wien 701/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
"Retrospectieve Robert Smithson (1938-1973)" [tot 13/2]
"I am the Y2K bug"Cai Guo-Qiang [tot 27/2]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 701/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
"Samuel Beckett/Bruce Nauman" [4/2 tot 30/4]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Fiirstengasse 1 -1090 Wien 701/317.69.00 - di-zo 10-18u
"50 years of Central European Art, 1949-1999" [tot27/2]

Spanje

Barcelona 

■ Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 7093/412-08.10- wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
"Retrospectieve Luis Gordillo, 1959-1999" [tot 3/3]
Michelangelo Pistoletto [27/1 tot 26/3]

Zweden

Stockholm 

■ Moderna Museet
Skeppsholmen - Stockholm 708/51.95.52.00 - di-do ll-10u vr-zo ll-18u 
"In the power of painting” [5/2 tot 26/3]
Tor Magnus Lundeby, Honore d'O [4/2 tot 2/4] 
"Organising freedom, Nordic art in the ’90s" [ 12/2 tot 9/4]

Zwitserland
Basel

■ Museum Jean Tinguely
Grenzacherstrasse, Solitude-Park- Basel 7061/681.93.20 - wo-zo ll-19u 
"Tinguely's favorites; Yves Klein" [tot 9/4]
■ Museum für Gegenwartkunst
St Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 7061/272.81.83 - di-zo 10-17u 
"Manor-Kunstpreis Basel 1998; Daniela Keiser" [tot 30/1 ]
"Lost horizon" - Mark Wallinger [tot 27/2]

■ Hallen furneue Kunst
Baumgartenstrajie 23 - 8200Schaffhausen 7052/625.25.15 - za 14-17u zo ll-17u 
"Menschen und Landschaften" - Hanne Darboven [tot 31/3]

■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 701/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
"Three windows, hommage à Robert Lax" [tot 6/2]
"Hans Peter Klauser (1910-1989) und das Volkserbe der Schweiz" - fotografie
[tot 6/2]
■ Museum fur Gestalltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 701/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u
"Richard Paul Lohse, Gebrauchsgrafik" [tot 5/3]
■ Museum Bellerive
Ausstellungstrasse 61 -8034 Zurich-di-zo 10-18uwo 10-21u
"Liebe, Blut und Pappmaché, das Kabinett derTheaterrequisiten" [tot 23/1]

De volgende Witte Raaf verschijntop I maart 2IXX). Gegevens voorde agenda moeten 
binnen zijn vóór 15februari2000ophet postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue cfDe Witte Roef will be released ori I March 2000. Please send your 
information before 15 February 2000 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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NUMMER 77 - JANVARI-FEBRVARI1999 VOORAF UITGEVERIJ

■ Mieke Bal Geelzucht en Schone Letteren ■ Bart Meuleman 
Mismaakte kinderen ■ De encyclopedie van fictieve kunste
naars (deel 2) van A tot DolfZeebroeckUllse Kuijken Opmerkin
gen bij het (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

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
vooraf gaandelijke 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.
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Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

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

De Mondriaan Stichting
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NUMMER 79 -ME1-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 Gieten 
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 - JUU-AUGVSTUS 1999 

■ Het woordenboek van pasklare ideeën over kunst en maatschappij 
■ Clément Rosset De niet-waargenomen werkelijkheid ■ Matthijs 
van Böxsel Morosofie: dwaze wijzen en wijze dwazen ■ Hilde Van 
Gelder Greenbergs esthetica: eigenbereid en eigengereid ■ Frank 
VandeVeire Blinde autoreferentialiteit Dirk Braeckmans licht op de 

fotografie ■ Camiel van Winkel Schilderkunst en fetisjisme Visuele 
intelligentie bij David Salle en Luc Tuymans H Sven Lütticken Andy 
Warhol, een fabriek en een kantoor ■ Buck Spender & B. Kartoen 
De Lage Landen Bouwen met Bex

NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER1999 

■ 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

NUMMER 82 - NOVEMIBER-DECEMBER1999 

■ Henri-Pierre Jeudy De esthetisering van de armoede ■ Sven 
Lütticken Het nut van verspilling ■ Jorinde Seijdel A Sense of Fun 
-A Sense of Evil Over kunst & nering ■ Alain Géronnez Het debacle 
van het spektakel ■ Geert Bekaert S.M.A.K. Over de aangeboren 
angst voor architectuur ■ Koen Brams & Dirk Pültau Het mislukte 
theater van de verzoening: over het S.M.A.K. ■ Buck Spender & 
B. Kartoen De Lage Landen Bertje & Bartje

AUTEURS 

■ Theodor W. Adorno Filosoof. Geboren in 1903 in Frankfurt, 
gestorven in 1969. Hoofd van het befaamde hts titut für Sozialforschung 
(Frankfurt). Talrijke publicaties, waaronder Dialektik der Aufklarung 
(1947, samen met Max Horkheimer), Einleitung in die Musiksoziologie 
(1962), Negative Dialektik (1966), Minima Moralia ( 1969),enzovoort. 
Uitgever van zijn verzamelde en nagelaten geschriften is Suhrkamp 
Verlag (Frankfurt).
■ Eddy Bettens Freelance tekstschrijver. Schrijften vertaalt regelmatig 
voor De Witte Raaf.
■ Carel Blotkamp Hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwste 
tijd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1994 verscheen van 
hem het boek Mondriaan. Destructie als kunst (Zwolle, Waanders/ 
Londen, Reaktion Books). Recentelijk werkte hij mee aan de 
tentoonstelling en de publicatie Magie en Zakelijkheid. Realistische 
schilderkunst in Nederland 1925M945 (Museum voor Moderne 
Kunst, Arnhem).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden aan 
de opleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
■ Bart Meuleman Autéur. Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. In 1997 verscheen van hem de dichtbundel kleine 
criminaliteit bij uitgeverij amerika.
■ Dirk Pültau Doceert muzieksociologie aan het R.I.T.S. Schrijft 
over beeldende kunst voor verschillende media, onder andere voor 
NRC Handelsblad.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Gebundelde teksten: De Glans der 
Dingen (Vlees & Beton, 1989) en Figuren. Essays (Vlees & Beton, 
1995).
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31 maart - 4 april 2000
BRUSSELS .llL. EXPO-Hal 7

Academia Salzburg • Arnaud London • Art Affairs Amsterdam • 
Artiscope Brussels • Asbaek Copenhagen • Bagnai Siena • Baronian 
Bruxelles • Bàrtchi Genève • Bilinelli Bruxelles • Brachot Bruxelles • 
Buchmann Köln, Lugano • Buro Empty Amsterdam • Camhi Athens • 
Carré Paris • Colman London • Conrads Düsseldorf • Continua San 
Gimignano • Cormandel Paris • Cotthem Knokke • Crown Bruxelles • 
Damasquine & Aeroplastics Bruxelles • De Beir St-Genesius-Rode • De 
Brock Knokke • De France Paris • De La Châtre Paris • De Pauw

1 Bruxelles • De Vos Aalst • Dewart Bruxelles • Deweer Otegem • 
I D'Huysser Bruxelles • Dogenhaus Leipzig • Durand Le Gaillard Paris

• Durand-Dessert Paris • El Museo Bogota • Fiedler Köln • Fortlaan 
Gent • Fryns Marbella • London • Gentili Vangile • Gredt 

hi Luxembourg • Hales London • Hallet Bruxelles • Hamiltons London 
g • Hecey Luxembourg • Herold Paris • Hofland Haarlem • Hoss 
F Brussels • Hufkens Brussels • 18 Reykjavk • Innocenti Montecatini

y ) • Jablonka Köln • Jamar Antwerpen • Janssen Brussels • Keitelman
/ • —_________ I- I___________1________n___________1 I ___________ _______ __  1 I - neg A, a

Brussels* Lanzenberg Brussels • Lebon Paris • Lege Ruimte Gent •
Lendl Graz • LipanjePuntin Trieste • Lohaus Antwerpen • Mennour 

Paris • Mineta Move Brussels • Minini Brescia • Modulo Lisboa •
, Mogabgab Beyrouth • Mot en Van den Boogaard Brussel • No Code 
‘ " ‘ Bologna • Noire San Sebastiano • Novaya Collektsiya Moscow • Oniris 

, . Rennes • Onrust Amsterdam • Otto Bologna • Pièce Unique Paris • Pieters 
Knokke • Polar Brussels • Polaris Paris • Praktijk Amsterdam • Raab Berlin • Raffaelli 

Trento • Retelet Saint Paul de Vence • Rocket London • Rubicon London • Rumpff
Haarlem • S65 Aalst • Schenk Köln • Schneider Ettlingen • Schüppenhauer Köln • Scognamiglio & Teano Napoli • Seis 
Düsseldorf • Siboney Santander • Sies + Höke Düsseldorf • Simoens Knokke • Simonis Paris • Slewe Amsterdam • Solertis 
Toulouse • Springer & Winkler Berlin • Steendrukkerij Amsterdam • Sturm Stuttgart • Svestka Prague • Szwajcer 
Antwerpen • Taché-Lévy Bruxelles • Trabant Wien • Triangle Bleu Stavelot • Turetsky Genève • van Dieten-d’Eendt 
Amsterdam • Van Laere Antwerpen • Vedovi Bruxelles • Velge et Noirhomme Bruxelles • Vidal-Saint Phalle Paris • 
Von Scholz Berlin • Voss Düsseldorf • Vous êtes Ici Amsterdam • Wachters Brussels • Walser München • Weiss
Zürich • Windows Bruxelles • Zero l'Infini Besançon • Zink Regensburg • Zurcher Paris • Zwarte Panter Antwerpen

Openingsuren:
31/03,1& 2/04:12-20U
3/04:12-22u
4/04:12-18U

Info:
0800 30 007 

www.artexis.com
Organised by Artexis^
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— Brussels — B r u.s seis-

http://www.artexis.com

