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Hedendaagse kunst, vandaag
Deze aflevering van De Witte Raaf staat in het teken van 
een even algemene als eenvoudige vraag: wat is er aan 
de hand met de hedendaagse kunstproductie, -reflectie 
en -presentatie? In drie paneldiscussies en zes kortere 
bijdragen zijn talloze mogelijke antwoorden geformu
leerd. Hieronder vindt u een uitgebreide index van 
trefwoorden die verwijzen naar de in dit nummer 
geformuleerde observaties, hypotheses en analyses.
De opzet van deze aflevering is nog meer dan alle 
voorgaande nummers van De Witte Raaf exploratief 
van aard. We willen stof bieden tot debat en discussie.

We nodigen u, lezer, uit om te reageren, ofwel schrifte
lijk, ofwel mondeling op een debatavond op woensdag 
3 mei 2000, om 20.00 uur, in het Centrum Bruxelles/ 
Brussel 2000, Schildknaapstraat 50,1000 Brussel.
Het debat wordt georganiseerd door de Vereniging 
voor een Kunst- en Onderzoekscentrum te Brussel 
(Koen Brams, Wouter Davidts, Jean-Paul Jacquet, 
Moritz Küng & Jan Mot), die met de steun van Bruxelles/ 
Brussel 2000 een studie voorbereidt betreffende de 
oprichting van een nieuw centrum voor hedendaagse 
kunst in Brussel.

Mededeling
Met ingang van 15 juni 2000 treed ik terug als hoofdredac
teur van De Witte Raaf&n word ik directeur van de Jan van 
Eyck Academie te Maastricht. De volgende aflevering 
(mei/juni 2000) wordt het vijftigste en laatste nummer 
onder mijn redactionele leiding.

Koen Brams

11 Het AANTAL KUNSTENAARS
— Er zijn enorm veel kunstenaars

13 Het aantal kunststudenten
—Het aantal mensen dat afstudeert aan kunstscholen is enorm 
toegenomen

9 De accumulatie
—De accumulatie is een probleem van veelheid, zeker als alles 
een plaats moet krijgen in de kunstgeschiedenis en in de musea

9 De DOMINANTIE VAN DE ACTUALITEIT
— We hebben geen herinnering meer aan geschiedenis, maar 
aan actualiteit

11 De AURA VAN HET KUNSTWERK
— De aura van het kunstwerk is definitief gebrokenc

4,15,18 DE COMMERCIALISERING
—Niets heeft substantie, alles is label; verkoopstechniek is alles

14 DE CONCURRENTIE
— De vernissage belichaamt het rollenspel, de concurrentie- 
drift, de symbolische kapitaalstromen van de kunstwereld, 
kortom de functioneringsdwang van het systeem, maar verlicht 
de druk terzelfder tijd ook

6,7,13,16,19 De consensus
— Ondanks de massale kunstproductie wordt op bijzonder 
korte termijn een consensus bereikt
— De kunst is volledig maatschappelijk erkend
— In de kunst is niemand de dupe

8 Het conservatisme
— De kunstwereld is wezenlijk behoudend

13 De consequentie
— Consequentie zou identiek zijn met kwaliteit en diepgang

15,16 De contactarmoede van de kunstenaar
— De kunstenaar gaat niet in dialoog met het publiek

11 De infiltratie van de cultuur in de kunst
— Kunst werkt meer met publieke betekenissen, maar dreigt te 

ontaarden in makkelijke retorische kunst
6,12,13 Het cultuurtoerisme

— Elk jaar komen er twee of drie steden bij die starten met een 
biënnale

E
19 Het engagement

— Uit allerlei kleine signalen valt op te maken dat de kunsten 
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen
—Misschien zijn er groepen kunstenaars die weten datje zelfs 
niet meer geëngageerd hoeft te zijn

4,8 De esthetisering
— Onze tijd demonstreert een ongekende haat tegen de esthe
tische hypothese

5 De expansie van kunst en cultuur
— Alles is tot de tiende macht uitgebreid

F
15 De fragmentatie

— Het kunstveld is veel meer gefragmenteerd
14 De functioneringsdwang

— Het systeem ‘kunst’ legt een functioneringsdwang op

15 Het gebruik van de kritiek
— Er is een ontstellende discrepantie tussen de kunst en het 
filosofisch-theoretische betoog erover

11,12,15 Het gebruik van de kunst
— Slechte architectuur wordt opgevrolijkt met kunst
— De openbare ruimte wordt gemusealiseerd
— Het kunstbeleid in Nederland wordt geherideologiseerd

6,8,16 Het geheugen
— De hedendaagse kunst is een eindeloze carrousel van mo
mentopnamen, zonder de geringste geheugencapaciteit

9,15,16,21 Het geld
— Het kunstbeleid in Vlaanderen blijft beperkt tot een finan
ciële kwestie
— De troebelheid van de kunst draagt bij aan haar aura, en dat 

■ aura draagt bij aan de financiële waarde van de kunst
9 De geschiedenis

— De geschiedenis wordt gewantrouwd vanwege de hiërar
chieën die zij vormt

18 De globalisering
— De veilinghuizen proberen een internationale markt op te 
bouwen die hen in staat zou kunnen stellen om de actuele 
kunstproductie te controleren

H
6 De herhaling

—Het verleden wordt voortdurend verdubbeld en gerecycleerd
16 Het historicisme

— Het seksmuseum in Amsterdam hanteert hetzelfde 
geschiedenismodel als eender welk kunstmuseum

I
13 De inhaligheid van de kunstwereld

—De kunstwereld slokt alles op wat zich van ver of van dichtbij 
als kunst voordoet

8 De input op het vlak van ideeën
—De wereld zit niet te wachten op beeldende kunst als software

16 De input op het vlak van personeel
— In de kunstwereld is een groot aantal ongekwalificeerden 
tewerkgesteld

16 De input op het vlak van Financiën
— De financiële en personele middelen die in artistieke velden 
worden gestoken, zijn enorm toegenomen, maar er wordt in 
vergelijking niet meer goed werk gemaakt

11,12 De institutionalisering
— Van de talloze goede dingen die kunst ontwikkelt, blijft er 
heel veel binnen de instituten hangen

4 De interactiviteit
—Het slechte geweten van de actuele kunst uit zich in de manier 
waarop kunst de bezoeker de arbeid van de kunst wil laten 
verrichten

4,12 De interdisciplinariteit
— De verschillende deelgebieden blijven grotendeels aan hun 
eigen discours hangen 1
—De actuele beeldende kunst organiseert een massieve vlucht
poging richting uitvoeringskunst om aan te kunnen sluiten bij 
het nieuwe gelaat van de macht

11,12,13 De inzetbaarheid van de kunstenaar buiten het institutio
nele KADER
— Kunstenaars hebben een breed werkterrein gekregen

K
8,15 De oordeelkracht van de kritiek

— De criticus is een soort promotor van kunst of kunstenaars 
geworden
—De kritiek is niet meer het instrument om te bepalen wie we 
moeten onthouden

9,13,18 De kunstenaar als leverancier van TLJDELIJKE kunstwer
ken
— De selectie van kunstenaars is een vorm van typecasting
—Alleen maar tijdelijke kunstwerken maken is kiezen voor de 
terreur van het moment

7 De infiltratie van de kunst in de cultuur
—Artistieke procédés zij n het dagelijkse kijken en omgaan met 
betekenissen binnengedrongen

6,13,15 De veranderde kunstenaarsloopbaan
— Jonge kunstenaars worden steeds vroeger opgepikt en heb
ben steeds kortere publieke carrières

8,19 De KUNST ZELF
— Er zijn vandaag de dag zoveel kunstenaars die in musea 
Mercedessen en Audi’s tonen dat ze zich niet meer tegen de 
oprukkende commercialisering kunnen verzetten

6,18,19 De relatie tussen kunst en politiek
— De culturele actoren hebben de kwantitatieve benadering 
van kunst op de agenda gezet
-— Een beetje museum of theatergezelschap schuift in zijn p.r.- 
operaties met steeds meer nadruk de publiekscijfers naar voor, 
vooral als ze gestegen zijn.

15 De labeling
- —Professionele organisaties brengen-vaak nationalistische- 

labels aan (op kunstenaars en op groepen van kunstenaars)

M
7 De risico’s van de marginaliteit

— In lokale, kleine, beschutte contexten waarin het maken of 
het omgaan met kunst absoluut niet problematisch is, komt geen 
kritiek binnen

5 De MEDIATISERING
— De kunst heeft zich laten inpakken door de media

8 Het museum
— Het museum is een overvraagd instituut

O
4,16 De omgangsvormen in de kunstwereld

— Het slechte geweten van de actuele kunst uit zich in rancune 
— Het sociale en het professionele lopen in de kunstwereld op 
een of andere manier in elkaar over

8 Het onderzoek
— De musea doen te weinig aan onderzoek

13 De opleiding tot kunstenaar
— De academie leidt kunstenaars op voor het leven

14 De SOCIALE STEUN VAN DE OVERHEID
— Er is nog altijd geen sociaal statuut voor de kunstenaar

14 DE FINANCIËLE STEUN VAN DE OVERHEID
—Er is niet veel zekerheidvoor kunstenaars enkunstinstellingen

14 De invloed van de regelgeving van de overheid
— De productie van kunst wordt afgestemd op de bestaande 
subsidiestructuren

P
5 De popularisering

— De tentoonstelling is een grote publieke ruimte geworden
14 De steun van de private sector

— Er is een gebrek aan alternatieve vormen van private finan
ciering

8,11 De kunst als product
— Kunst is nog steeds teveel een soort hardware-pakket

13,14 De PRODUCTIEDWANG
—Er heerst een enorme dwang tot productie in de kunstwereld

12,14 De professionalisering
— De professionalisering van kunst en kunstenaar verloopt 
vólgens vastomschreven scripts
—De professionele artiest wordt niet alleen bezeten door, maar 
komt ook in de (economische) handen van zijn artefacten
—De professionalisering van het kunstbedrijf houdt een proces 
van interne functionele differentiatie in, dat kan leiden tot 
‘verkeerdelijk domineren’

5,6,7 De PUBLIEKE PLAATS VAN DE KUNST
— De kunst is van het televisiescherm verdwenen
— De media hebben tentoonstellingen nodig

; — De lokale, kleine, beschutte activiteit botst met de wijze 
waarop de kunst zichtbaar gemaakt wordt
—De overbelichting zorgt ervoor dat wat er verlicht wordt niet 
goed meer te zien is

11 De aanspraken van de kunst op het publiek
■— De kunst beoogt een nieuwe verkoopbaarheid in termen van 
een groot publiek

R
13 De RETURN

— Je krijgt eigenlijk heel weinig terug uit de kunstwereld
13,14,15 Het vaste rollenpatroon

— Er is een manifest gebrek aan samenwerking tussen de 
verschillende actoren in het kunstveld
— Er is nood aan proefopstellingen om het traditionele rollen
patroon te doorbrekens

8 De SCHEIDING VAN SOMMIGE MACHTEN
— Er zijn geen links tussen de musea en de universiteiten

5,6,9,11,15 De maatschappelijke status van de kunstenaar
— De openbaarheid van de kunstenaar is groter geworden
— De status van de kunstenaar is opgewaardeerd
— Om de opwaardering van de kunstenaars te legitimeren 
worden andere velden omlaag gehaald
— Het is bon ton geworden om kunstenaar te zijn
—Met zijn levenskeuze heeft de kunstenaar zelf niet veel meer 
te vertellen

12 De kunst als systeem
—Elk onderdeel van de kunstwereld is fataal afhankelijk van de 
kunst als systeem

4,5 De macht van de tentoonstellingsmaker
— De organisator zet de kunstenaars op hun plaats
— De macht is verschoven van de kunstenaar naar demago
gische curatoren
— Er is nood aan een ander type curator.

4 De TUDELIJKHEID
—Iets in blijvende materie gieten, is bespottelijk en conceptueel 
ondenkbaar geworden

V
16 De vernieuwing

— Het discours draait voortdurend rond vernieuwing, maar dat 
discours maakt zich langzamerhand grandioos belachelijk als je 
ziet hoe kort de cycli worden

4,15 De AFWEZIGHEID VAN VERSCHILLEN
— Hedendaagse kunst is een domein waarbinnen alles van 
gelijke waarde is
— Kunst als lege betekenaar die tegen geen enkele betekenis 
weerstand biedt -

13,15,16 De VERSTARRING
— Jonge kunstenaars hebben vaak slechts een of twee goede 
ideeën
— Er is bijzonder weinig zelfkritiek in de kunstwereld

8 De VERSTRENGELING VAN SOMMIGE MACHTEN
—Er is een deken van verbindingen o ver de wereld aangebracht

11 De zin en onzin van het verzamelen van kunst
— Door de aard van de kunst is verzamelen moeilijker gewor
denw

14 De AFWEZIGHEID VAN WERKPLAATSEN
— Er zijn geen plekken voor studie, onderzoek, en om rustig te 
kunnen werken

15 De WERKVOORWAARDEN voor de kunstenaars
— De kunstenaars hebben betere werkvoorwaarden gekregen

http://www.dewitteraaf.be
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Zakelijk leider
halftijds

is verantwoordelijk voor fondsenwerving, subsidiedossiers, personeelsbeleid en opvolging
van de boekhouding

brede culturele en artistieke interesse vereist

Hoofdredacteur
voltijds

is verantwoordelijk voor het artistieke beleid, de samenstelling en de eindredactie van de krant 

schrijft zelf en motiveert medewerkers tot het schrijven van kunst- en cultuurkritische teksten 

schrijf- en redactionele ervaring op het terrein van kunst en cultuur vereist

De voorkeur gaat uit naar personen die 1 jaar werkloos zijn

Sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae vóór 5 april sturen naar:

De Witte Raaf - Postbus 1428 - 1000 Brussel
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“Ik wil liefst niet meer over actuele kunst schrijven,” zo 
mijn dringend verzoek. Later de vraag: “waarom die 
afwijzing?”
Ja, waarom? Waarom verhuist men? En vooral hoe? Waar
heen? Hoe verliest men zijn belangstelling? Hoe rationa- 
liseert men dat verlies? Hoe maakt men van dat verlies een 
winst (namelijk een bevrijding)?

Zodra ik met actuele kunst bezig ben - die specifieke vorm 
van kunst die actueel wil zijn, die hier en nu - urgent - een 
plaats behoeft - snuif ik een allesverterende, onuitstaan
bare mauvaise conscience.
Alle participanten zijn agnostici in de kunst maar voeren 
toch het ritueel op. Hetzelfde parfum waarmee politici 
grollend een nieuwe politiek, managers een nieuwe bedrijfs
cultuur verkopen. Niets heeft substantie, alles is label. 
Verkoopstechniek is alles en dat is de plaats voor de 
nieuwe intellectuelen: handelaars in schijnargumenten. 
Niemand is de dupe; er is gewoon geen plaats voor het 
argeloze slachtoffer van de trucs. Al zou ik het slachtoffer
schap erbij nemen om de argeloosheid te hebben, ze is niet 
meer te krijgen. De onmogelijkheid der oprechtheid is mij 
onleefbaar geworden. De pedagogie die ons hielp uit het 
simplisme van de naïviteit weg te groeien, naar de mature 
oorspronkelijkheid, die pedagogie is vervangen door een 
baancafé voor meeneemcynisme. De kunstwereld als een 
hamburgertent voor relativering aan de lopende meter. 
De wanhoop en het cynisme van de kunstenaars zijn niet 
meer te verdragen. Hun maatschappelijk ongeluk is bo
demloos. Het is nodig zich daartegen te beschermen.

Het slechte geweten van de actuele kunst uit zich in de 
wanhopige afwezigheid van enthousiasme.
(De laatste keer dat ik enthousiasme beleefde in een 
museum was bij La Grande Parade in het Stedelijk van 
Amsterdam. Hier nam men, zo lijkt het mij achteraf, in 
grandeur afscheid van een kunst die zichzelf belangrijk 
achtte, van liefhebbers die hun belangstelling niet wan
trouwden. Ah, Twombly!).

Het slechte geweten uit zich in rancune, het is de nij digheid, 
de spijt van de teleurgestelde liefde. Zoals in de verwerpe
lijke Kunsthal van Koolhaas in Rotterdam - iedere bezoe
ker is een sul, maak hem wakker met een scheve vloer; 
beledig hem met een bespottelijke entree waarin je hem 
wurmt; maak hem zo onzeker over zijn competentie dat hij 
op de knieën gaat en vraagt: ‘waar is het? wat is het?’ 
Het slechte geweten uit zich in de manier waarop kunst de 
bezoeker de arbeid van de kunst wil laten verrichten. Niets 
lijkt vandaag vanzelfsprekender dan projecten waarin men 
de bezoeker uitdaagt, vragen toewerpt, tot bewustzijn 
dwingt ! Die onverdraaglijke bemoeizucht, die driloefening 
van een jeugdkamp, die vulgariteit waarmee men mij wil 
uitdagen, aanraken en manipuleren. De kunst ‘plaatst’ me 
nergens, neen, ze verwacht van mij de antwoorden op haar 
onopgeloste vragen. De bezoeker als kunstenaar; sterker 
nog als bestaansreden voor het kunstwerk! Ik ben juist 
bezoeker om geen kunstenaar te moeten zij n ! Ik zoek bij de 
kunst een reden van bestaan!
Heropening van het Centre Pompidou - tentoonstelling Le 
temps, vite. Objecten die tot de klasse kunst gerekend 
worden, staan opgesteld in een pretpark, in een parcours 
als een game, met codes en sleutels, met commando’s en 
de onuitstaanbare voiles die een valse discretie suggereren 
alsof ik een zeer indiscrete ervaring meemaak. Herhaling 
in het klein van Lyotards scandaleuze Les Immatériaux. 
De indruk dat ik alleen maar een homp ben — geen biolo
gische maar mentale materie. Over dat biologische leven 
wil men een bio-pouvoir, over mijn mentaal leven wil men 
een attention-power ontwikkelen. Na de wetenschappe
lijke organisatie van de bewegingen van de arbeid, de 
controle over en de organisatie van de mentale bewegin
gen. Het museum van het actuele is daar een experimenteer- 
veld voor. Een fabriekshal voor de informatie-energie die 
er in het mentale vrijkomt.
Het museum is steeds een van de gezichten van de heer
sende macht. Vandaag tonen musea de actuele kunst, de 
kunst als actualiteit. Macht geldt niet meer via geschiede
nis, maar uitsluitend als actueel.

Het actuele van de kunst genereert een specifieke vorm van 
intellectualiteit: het onvermogen om de dingen argeloos 
bij hun naam te noemen. Dat onvermogen reduceert ieder 
denken tot speculeren. Denken is iets anders dan specule
ren. In speculaties speelt, gokt, amuseert het denken zich 
- het speculatieve kent geen grenzen, is sofistisch, het 
speculeren is een ‘doordenken’, verder dan het grond 
onder de voeten heeft. Men denkt voorbij datgene wat er is, 
als grens, maar ook als opdracht. Denken gaat zoveel 
moeizamer omdat het denkt doorheen, samen met, aan de 
hand van iets anders. Dat trage compromis met het andere 
maakt de moeilijkheid en de waarde van het denken uit. 
Speculeren daarentegen is denken over datgene watje niet 
tot denken heeft aangezet. Watje tot denken aanzet, doet 
je in eerste instantie zwijgen. Watje niet tot denken aanzet, 
doetje kletsen.
Het postmoderne is een vrijbrief voor dat speculerende 
denken. De jonge Sartre was verrukt over het feit dat je 
over alles, juist over het meest alledaagse kon filosoferen, 
vandaag is men verrukt omdat men op essentiële vragen 
om ’t even hoe kan reageren. Verschuiving van de triomf 
van het banale onderwerp, naar de triomf van de 
gebanaliseerde methode. Geen engagement in een manier 
van denken, maar een groteske sampling van manieren en 
stijlen van denken. Mentale kitsch.

De museumarchitectuur is het ideologische programma voor 
de bezoeker - de gebruiksaanwijzing. Het Centre Pompidou 
heeft langere rijen dan ooit en het cijferblokje dat de bezoe
kers telt, hangt er nog steeds. Iedere bezoeker laat zich tellen, 
onderwerpt zich aan de cijfers, ziet zijn hele rol tot die functie 
herleid. Ik was als nr. 1472 gemerkt.
De geruchtmakende stedencyclus van het Centre was de 
spectaculaire gongslag van een nieuwe verhouding. Sociolo
gische volledigheid had het kompas van de smaak gesabo
teerd. Hier werd de kunst — zo wordt pas later (te laat) 
duidelijk - niet meer gekoesterd, maar als collectie trofeeën 
in een schema gepast. Het Musée d’Orsay - die bezoede
lende tempel - sluit definitief het boek van de kunstgeschie
denis en opent het boek van de kunstmarkt. Niet wat ‘goed’ 
is, maar wat ‘verkocht’ werd. Het smaaknihilisme dat al in 
het begin van de eeuw geformuleerd werd (in de versie: 
Duchamp/surrealisme en in de versie: Bauhaus/constructi- 
visme) is eindelijk tot de hoogste instanties doorgedrongen. 
Dat nihilisme ‘is’ de hedendaagse smaak; de ontmaskering 
van het debat van de smaak, haar reductie tot andere belan
gen,dat ‘is’ de kunstinitiatievandaag(verfoeilijke Bourdieu!). 
Heel de 19de eeuw gewarholianiseerd: kunst is een product 
als een ander; kunst is de manier waarop men ze verkoopt.

Kunst is vandaag - nee, niet een problematisch, maar sterker 
een mauvais objet, ik herinner me hoe mij kunst juist als bon 
objet, als het goede object bij uitstek werd voorgesteld; goed 
voor identificatie, goed voor sublimatie.
Die waarde was meteen duidelijk: de kunst werd gerespec
teerd. Wat een contrast met het niet-respect vandaag; noch 
voor het werkstuk, noch voor de bezoeker, noch voor de 
intenties van kunst. In de aanwezigheid van kunst sprak je 
weinig en zeker stil. Concentratie was belangrijker dan 
luidruchtige reactie. De introverte mens die de kunst je 
uitnodigde te zijn, leefde heviger en -zo toch het onbetwijfelde 
geloof - ook beter.
Tussen het leven en de kunst was de breuk cruciaal - bij het 
concert liet je het dagelijkse achter je, na het concert nam je 
van zijn unieke kwaliteiten iets mee. Iets dat in een zucht, als 
een intens gekoesterde herinnering kon naklinken. Je had de 
indruk iets begrepen te hebben; of een terrein van je gemoed 
té hebben betreden dat zonder die ervaring nooit ontsloten 
kon worden.
Het was een cruciaal geschenk: die hypothese van kwaliteit. 
Dat het de, moeite loonde het verschil te zien. Dat niet alles 
onverschillig gelijk, maar dat er een eindeloos palet van 
nuances bestond. En dat je eigenlijk je hele leven aan de 
verkenning en creatie van dat palet kon werken. Een esthe
tisch mens worden ! Daar diende cultuur voor. Niet als wapen 
om je te onderscheiden, maar als mogelijkheid die je kon 
doorgeven. Kunst als het meest genereuze voorstel dat ik ooit 
kreeg. Aan generositeit is vooral niets uitzonderlijks, noch 
onmogelijks. Musea staan open, concerten kunnen door 
iedereen bezocht, boeken in alle bibliotheken geconsulteerd 
worden. Het is zo vanzelfsprekend dat je het niet eens als 
prestatie noteert. Er is vandaag niets meer vanzelfsprekend 
aan die generositeit; ze wordt integendeel gewantrouwd, 
gedeconstrueerd.

Wie kunst niet meer ziet als deel van de levenskunst, maar als 
manier van produceren, stelt heel andere prioriteiten. Hij ziet 
kunst als intiem doordrongen van imago-retoriek, van merk
strategie. Hij kijkt naar een product dat aan een wat onduide
lijk lijkende functie moet voldoen; een product dat zijn eigen 
functie moet genereren.
De curatoren zijn cruciale stars geworden die kunst inzetten, 
niet meer dienen. De curator van het nieuwe type organiseert 
via titel en catalogus, via combinatie en schikking één of 
andere these met verkoopbaar maatschappelijk restmateriaal 
erin. Het is steeds even urgent als vrijblijvend. In hun handen 
is de kunst een corps de ballet waar de impressario mee doet 
wat hij wil. De curator als regisseur, de kunst als geregisseerd 
spektakel. De machtsbalans is verschoven, wég van de 
kunstenaar ten voordele van demagogische curatoren.
Kunst als product; een product zonder functie; een lege 
betekenaar die tegen geenenkele betekenis weerstand biedt. 
De ultieme incarnatie van koopwaar.

De logica gaat in de richting van een steeds groter 
hermetisme, van spitsvondigheid aan de ene en brutaliteit 
aan de andere kant. Wat een haat tegen de esthetische 
hypothese ! Wat een beeldenstorm heeft rondom mij plaats ! 
Wat een geforceerde vaccinatie tegen het orgaan van de 
kwaliteit. Een uitroeiingscampagne om steeds meer niet 
meer denkbaar te verklaren. Braakland scheppen voor het 
denken. Dé-penser, ont-denken. Dit is onze ‘culturele re
volutie’.
Voorstellen die mij niet raken, maar mij verstrikken. Het 
bangelijke vermoeden dat de plek waar ik geraakt zou 
kunnen worden reeds Verdwenen is. De angst dat mijn 
problemen alleen maar schijnproblemen zijn omdat alle 
andere vervluchtigd zijn, geanesthetiseerd werden. Vrees 
dat ik het verder met een koude kunsthuid moet doen alsof 
alle transplantaties en insnijdingen de zenuwbanen hebben 
doorgeknipt en ik alleen maar nog druk van buiten lokaliseer. 
Aan die binnenkant voelde ik textuur, warmte, chromatismen, 
ritme, contrasten. Aan de binnenkant dacht ik mythologie, 
zag ik drama, interpreteerde ik krachten en las ik conflicten. 
En nu dus de vrees om alleen nog maar een blinde huid te 
hebben. De vrees blind te zijn geworden. Een huid als 
radarscherm waarmee ik lokaliseer - afstanden en snelheden 
bepaal - maar niet meer in staat ben om er binnen iets van te 
kunnen ontvangen. De vrees een watcher te worden op 
siderale afstand en geen enkel binnen meer ter beschikking 
te hebben.

Vaak vraag ik me af wat de plastische kunsten zulk een 
prominente plaats geeft in dit proces. Is het een kwestie van 
perspectief omdat ik meer in musea rondloop dan in het 
theater zit, of poëzie lees, meer naar gekaderde beelden 
kijk dan naar muziek luister?
Vaak denk ik dat het niet alleen aan die onevenwichtige 
kennis van mij ligt. Er is iets in de beeldende kunst dat haar 
bij uitstek tot lakmoes maakt voor de proef van deze 
tijdgeest. De arts de l’espace (Henri Vanlier) zijn van een 
heel andere aard dan de kunsten die op uitvoering steunen. 
Het lichaam van de danser, muzikant, acteur is de drager 
van het verschijnende kunstwerk. De grenzen van dat 
lichaam zijn de absolute grenzen van het verschijnende 
werk. Ieder ‘uitgevoerd’ kunstwerk vindt zijn horizon in 
de mogelijkheden en de beperkingen van het lichaam. Alle 
speculaties zijn aan die zeer concrete grens gebonden. 
Met de arts de l’espace lijkt het heel anders te zijn. 
Architectuur, sculptuur, schilderkunst en talloze decora
tieve kunsten realiseren zich in blijvende dragers, in mate
rie die niet levend is. Het zijn geen uitvoeringen, ze werden 
wel gemaakt maar kennen de uitvoeringsmodus niet. Ze 
komen af, voltooid in de wereld. Die voltooidheid verbindt 
ze bij uitstek met wat het levende leven wil overstijgen en 
dat is de macht. De macht investeert in architectuur en in 
de andere arts de l’espace, veel meer dan in uitvoerende 
kunsten.
De macht manifesteert zich vandaag echter niet meer in het 
blijvende (en dus in het vergankelijke - want in het 
blijvende kan het vergankelijke pas echt een vorm krijgen) 
maar in de feedback. De macht wil niet meer aan de bron 
van de initiatieven staan, maar op de plek waar de effecten 
gemeten worden. (Die overgang ziet men het helderst in 
het contrast tussen de oude paternalistische omroep met 
een duidelijk initiatief en project tegenover de nieuwe 
publieksomroep waar het initiatief geridiculiseerd wordt 
als eigengereide pretentie en waar alleen plaats overblijft 
voor de uitvoering van teruggekoppelde opdrachten.) 
Je ziet dus een perverse torsie op het vlak van de ruimte- 
kunsten. De macht investeert niet meer in hun symboliek. 
Iets in blijvende materie gieten, is bespottelijk en 
conceptueel ondenkbaar geworden. De macht vestigt niet 
meer, ze experimenteert - met kunst, met de opinie. De 
ambitie van het blijvende is ons op de meest radicale 
manier ontvallen. Dit betekent echter ook dat het perspec
tief op de vergankelijkheid afgesloten wordt. Het actuele 
is immers niet de incarnatie van het vergankelijke, maar 
haar radicale vernietiging. In het actuele is er alleen maar 
het nu. De macht desinvesteert in de ruimtekunsten. De 
infrastructuur van de macht is vervangen door het netwerk. 
We zien dan ook hoe alle ruimtekunsten onder de hoede 
van de uitvoerende kunsten proberen te schuilen. Ruimte
kunsten zijn steeds projecties, maar vandaag willen die 
projecties niet vastgelegd worden in een plastische parti
tuur maar op hun beurt geherprojecteerd worden volgens 
een uitvoeringslogica. Het verbluffende succes van de 
projectie-presentatie, van de scherm-idee, de introductie 
van klank (steeds een zeer sterke injectie van uitvoerings- 
kwaliteit) zijn allemaal aanwijzingen in die richting. De 
ruimtekunsten organiseren een massieve vluchtpoging 
richting uitvoering. Alleen zo kunnen ruimtekunsten aan
sluiten bij het nieuwe gelaat van de macht, namelijk als 
macht over en macht binnen het actuele.
De plastische kunsten schuiven weg uit (proberen weg te 
schuiven van) hun oude positie in de richting van het 
uitvoerende, vluchtige, efemere. Plastische kunstenaars 
als performers, plastisch werk dat even fragiel wil zijn als 
een uitvoering (grote revelatie en definitieve afwijzing na 
het zien van Beuys’ Honingpomp ooit in een trappenkoker 
in Kassei).
Ik verwacht van de ruimtekunsten dat zij mijn lot in de 
ruimte inschrijven, niet in de tijd verkwanselen. Ik ver
wacht van de ruimtekunsten dat we ernaar terug kunnen 
keren - zoals naar het huis, naar de geliefde stad, naar de 
betoverende plek, naar het onvolprezen schilderij.

De balans tussen ruimte en uitvoering zou moeten worden 
hersteld. Er is ruimte nodig om opnieuw te denken dat alle 
macht denken is over het einde van de macht, niet over de 
grenzeloosheid van de macht. Om aan de hybris van de 
experimenterende macht te ontsnappen, moet men de 
betovering van het actuele doorbreken en daar is de hypo
these van het blijvende voor nodig. Het blijvende drapeert 
zich in ruimte.

Dirk Lauwaert
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Eerste paneldiscussie
28 januari 2000 - kantoor van De Witte Raaf

KB: Koen Brams
BC: Bart Cassiman
JC: Jef Comelis
WD: Wouter Davidts
WO: Willem Oorebeek
LtB: Lex ter Braak
RV: Richard Venlet
BV: Bart Verschaffel

Koen Brams: Om de discussie te openen, zou ik eerst een 
vraag willen stellen aan jou, Jef Comelis. Jij hebt jarenlang 
kritisch gerapporteerd over actuele kunst voor de Vlaamse 
televisie. Op een gegeven moment ben je daarmee gestopt, 
omdat de productieomstandigheden grondig veranderd wa
ren, maar wellicht ook omdat je zelf ontevreden was over 
jouw rol in de kunstwereld. Kan je toelichting verschaffen bij 
jouw onvrede? Of was er helemaal geen sprake van ontevre
denheid?
Jef Comelis: Heb je het over 1972?
KB: Ik heb het niet specifiek over 1972, maar over jouw 
activiteit als observator in het algemeen.
JC: Ik verwijs naar 1972, want dat kan ik persoonlijk duiden. 
Ja, op dat moment heb ik in zekere zin afgehaakt. Ik ben altij d 
met zeer verschillende dingen bezig geweest. Ik ben in eerste 
instantie op architectuur gericht geweest, maar dat lag, zeker 
in Vlaanderen, moeilijk. Het was makkelijker om iets te doen 
binnen het veld van de beeldende kunst. De eerste keer dat ik 
iets met architectuur deed, ben ik, samen met Geert Bekaert, 
aan de deur gevlogen. Met de beeldende kunst lag dat iets 
minder ernstig. Toch heb ik ook de beeldende kunst na 
verloop van tijd de rag toegekeerd. Na 1985 heb ik de 
beeldende kunst weer opgezocht, wat samenviel met de 
successtory van een aantal individuen, maar toen had ik het 
eigenlijk al voor een groot stuk gezien.

De publieke plaats van de kunst Thomas Struth

Bart Verschaffel: Je verwijst nu naar die marathonuitzending 
naar aanleiding van Chambres d’Amis. Op dat moment 
gebruik je het medium televisie om een soort overzicht te 
maken van wat de kunst voorstelt. Je hebt daarna nog een 
aantal kleine operaties opgezet, en uiteindelijk ben je ermee 
gestopt. Dat is echter meer dan een individueel parcours: wat 
jij maakte op televisie, is nu volledig van het scherm verdwe
nen.
JC: Ik heb het genoegen of het ongenoegen gehad om Europa 
af te reizen met dat probleem. Hoe het komt dat we dat soort 
programma’s gedurende enige tijd hebben kunnen realise
ren? Pat heeft volgens mij te maken met de achterstand die 
deze contreien altijd gekenmerkt heeft. Niemand wou dat 
veld bezetten, en ze moesten toch iets doen, dus hebben ze me 
daar een tijdje laten doen. Op een moment dat het publiek 
werd, letterlijk publiek, hebben ze daar natuurlijk iets aan 
gedaan.
KB : Datje gestopt bent, heeft toch ook te maken met het feit 
dat je niet meer de promotie wilde verzorgen van 
megamanifestaties als Documenta en Chambres d’Amis? 
BV: Koen, je bent veel te beleefd. Jef, men weet dat jij de 
voorzitter bent van de Commissie voor Beeldende Kunst, 
maar heb jij eigenlijk nog iets te zeggen, publiek, over kunst 
in het algemeen? Wil je zelf nog een microfoon om iets te 
zeggen?
JC: Voor mezelf ben ik natuurlijk nog altijd op die tocht, 
maar publiek zegt me dat steeds minder en minder. Er zijn 
teveel kunstenaars. Er zijn veel mensen die heel hun leven 
niets meemaken.

De mediatisering

BV: Is dat een persoonlijke vermoeidheid, of heeft het te 
maken met de aard van de kunst, want daar gaat het hier 
eigenlijk over?
JC: Ik zie steeds minder en minder. Er is gewoon bijzonder 
weinig de moeite waard om je voor te verplaatsen. Terwijl ik 
altijd de neiging heb gehad om die dingen naar het medium 
te trekken waarmee ik bezig was, blijkt dat hele veld zelf in 
dat medium te zijn gekropen. Een komische, maar niet 
interessante operatie, vind ik. De audiovisuele aanpak van 
beeldende kunstenaars is niet alleen déjà vu, het is oer- 
vervelend.
Bart Cassiman: De beeldende kunst heeft zich inderdaad 
georiënteerd op de media, die de mogelijkheid bieden tot een 
ongekende expansie. Als een bepaalde kunstenaar een werk 
maakt, een videowerk van vijf minuten, in loop, dan kan dat 
gekopieerd worden, en in tien of meer tentoonstellingen 
tegelijkertijd vertoond worden.
KB: Met de multipel was dat ook mogelijk.
BC: Ja, maar dat is toch een ander verhaal. Om weer in te 
pikken op watje zonet zei, Jef, namelijk over de inpalming 
van het multimediale domein door de kunst, de afgelopen 
tien jaar: hoe sta jij dan tegenover het feit dat films die je 
gemaakt hebt voor de televisie in tentoonstellingen worden 
getoond? Hoe percipieer jij je eigen aanwezigheid in ten
toonstellingen?
JC: Ik ben daar weinig in aanwezig.
BC: Maar het is een aantal keren gebeurd.
KB : Bij voorbeeld jouw werk over de rijksweg werd getoond 
in de tentoonstelling Fascinerende facetten.
JC: Dat ze hun plan trekken.
BC: Vind je het zinloos dat ze het je vragen?
JC: Natuurlijk, ik vind dat het er echt niets mee te maken had. 
En dan komen er mensen die allerlei verbanden zien...
Lex ter Braak: Je zegt datje niet meer enthousiast bent over 
beeldende kunst. Naar aanleiding van de heropening van het 
Centraal Museum zei Sjarel Ex iets vergelijkbaars, namelijk

Familie Shimada, Yamaguchi, 1986

dat hij liever directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam 
zou zijn dan directeur van het Stedelijk Museum, want er zou 
niet zoveel interessants meer gaande zijn in de beeldende 
kunst.

De popularisering

De maatschappelijke status van de kunstenaar

JC: Mijn eigen betrokkenheid met beeldende kunst heeft in 
1972 een serieuze knauw gekregen. Het was duidelijk voor 
iedereen dat er voor die Documenta urbana te weinig finan
ciële middelen waren, en datje op de gebruikelijke wijze ook 
geen 250.000 tickets kon verkopen. Harald Szeemann heeft 
dus andere middelen aangewend om dat doel te bereiken. 
Zonder die ticketverkoop was hij verloren. Szeemann moest 
zorgen dat hij aan geld geraakte.
BV: De tentoonstelling krijgt plots een totaal andere schaal. 
Vóór Documenta 5 wordt de grote openbaarheid van de 
kunst - van kunstwerken, en niet van kunstenaars - waarge
nomen door het museum. De openbaarheid van de kunste
naars is minimaal. Die zit in kleine contacten, op werk
plekken, in galeries. Vanaf Documenta 5 krijg je in een keer 
een grote publieke ruimte, waarin niet alleen de 
geconsacreerde kunst verschijnt, maar die in een keer ook dat 
kleine bezig zijn met kunst opzuigt.

De mediatisering

BC: In die zin is niet 1986, en Chambres d’Amis, maar 1972 
en Documenta 5 voor jou van wezenlijk belang?
JC: Ja. Het probleem is dat de media en de rest er zoveel 
macht over gekregen hebben. Het ding heeft zich laten 
inpakken. Inpakken, daar bedoel ik mee dat het niet genoeg 
weerstand meer heeft.
BC: Maar als je nu zegt datje afgehaakt hebt in 1972, is dat 
niet iets datje nu stelt?
JC: Nee, nee, ik was daar op dat moment zeer duidelijk over. 
BC: Je hebt toch nog veel dingen gedaan?
JC: Natuurlijk, waarom niet?
BC: Je haakt af, maar ondertussen ga je wel door.
JC: Natuurlijk, ik heb dingen kunnen doen die mij interes
seerden, maar de echte betrokkenheid heeft in 1972 een 
serieuze knauw gekregen.
KB: En dat heeft te maken met het feit dat jij je gebruikt 
voelde door dat nieuwe systeem.
JC: Je kon daarin meestappen, maar dan brandde je snel op. 
Ik vond dat ik dan maar best ging lopen.
KB: Maar dat had toch met meer te maken dan alleen maar 
zelfbehoud?
JC: Ja, je moet zorgen dat je je niet door de anderen op 
sleeptouw laat nemen. Ik had dan al heel wat ervaring.
LtB: Jef, ben jij dan sinds ’72 niet meer ontroerd of geraakt 
geweest door een kunstwerk?
JC: De vraag is of ik toen geraakt was.
LtB : Ja, dat begrijp ik uitjouw woorden. Als ik die vraagzou 
moeten beantwoorden, dan zou ik zeggen dat ik elke week 
wel door een andere kunstenaar ontroerd word.
JC: Ik heb een aantal mensen proberen te begrijpen, die aan 
dat ding aan het schudden waren, en die ernstige pogingen 
deden - om duidelijk te maken wat het niet was, en waar we 
stonden.
BC: De vraag is natuurlijk, aangezien we in de tweede helft 
van de jaren ’60 een bepaald proces van meer mediatisering 

en dergelijke zien ontstaan, of het niet gemakkelijk, of voor 
de hand liggend was dat een aantal kunstenaars, onder wie 
Daniel Buren en Michael Asher, hun artistieke vragen daarop 
gingen enten. Als dat zo is, dan zou dat een verklaring 
kunnen bieden voor het feit dat kunstenaars vandaag de dag 
tot de conclusie komen dat het geen zin meer heeft om 
daaraan te beginnen, want het is niet meer zo duidelijk of 
helder.
LtB : Jef, je geeft geen antwoord, word je nu nog geraakt door 
een werk van een individuele kunstenaar of niet? Los van al 
die strategische of andere overwegingen?
JC: Ik zie alleen maar strategieën van kunstenaars.
LtB: Nou, dat vind ik onzin.
BV: Je oog blijft toch haperen?
JC: Weinig of niet.
BV: Het werkt niet bij Jef als het over ontroering gaat.
JC: Wat kan je daar nu ook mee communiceren, alstublieft 
zeg.

De macht van de tentoonstellingsmaker

JC; Wat gebeurt er in 1972? Dan moeten we eerst een jaar 
terug, naar 1971, en Sonsbeek buiten de perken van Wim 
Beeren, een tentoonstelling die op de rand zit. Daar zijn het 
de kunstenaars zelf die rond de tafel gaan zitten en van 
gedachten wisselen. Een jaar later komt er een nieuwe speler 
- met een slechte omschrijving: de organisator. En die 
organisator wordt zo dominant in dat landschap dat hij, bij 
wijze van spreken, de kunstenaars op hun plaats zet. De enige 
die er nog even uitbreekt, is Daniel Buren, die als eerste de 
analyse maakt van die nieuwe situatie. Hij wijst de organisa
tor aan als kunstenaar. Met de IJsbreker-mlzcnAing over 
Chambres d ’Amis liet ik dertien jaar later die kermis nog eens 
zien.
BC: Op die korte tijdspanne van drie jaar, tussen When 
attitudes become form en Documenta 5, wordt de roi, of het 
naar buiten treden van de organisator inderdaad totaal ver
schillend.
JC: Beeren ziet er van af, en Harald Szeemann loopt erin 
mee. En nu loopt dat systeem vanzelf. De Documenta van 
Catherine David, dat draaide vanzelf.
BV: Szeemann is een soort regisseur, en de regisseur speelt 
mee. Tegelijkertijd krijg je een mediatisering van de kunst. 
JC: Als kunstenaars niet in staat zijn om het onder mekaar te 
houden, dan zitje met gevaarlijke dingen.
BC: Kan het niet zijn datje die ontwikkeling overroept. Het 
kan best zo zijn dat zeer velen zichzelf als zonen en dochters 
en kleinkinderen van die bewuste figuur zien, maar dat wil 
nog niet zeggen dat ze het ook kunnen waarmaken. Sommige 
activiteiten krijgen, door de schaalvergroting, meer belang
stelling dan voorheen, maar niet alle programmatoren geven 
toe aan de verleiding om zich voor de camera’s te laten 
plaatsen.

De expansie van kunst en cultuur

Willem Oorebeek: Wat er gebeurd is sinds 1972, is dat alles 
tot de tiende macht is uitgebreid. En dat is een tamelijk groot 
probleem, denk ik.
JC: Er zijn nieuwe spelers bijgekomen in de jaren ’70, en ik 
heb er een sterke speler uitgenomen, en die heeft de andere 
spelers meegesleurd, en dat zorgt voor nogal wat ravage. 
BC: Een tegenvoorbeeld: als men het over Kasper König 
heeft, dan heeft men het alleen over zijn grote projecten.
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Cumuli

Zoals de wolkenlucht boven ons hoofd - de tussentijdse 
uitkomst van een doorgaand proces van condenseren, 
formeren, verdampen en verwaaien - op elk moment een 
nieuw en uniek beeld laat zien, een uitgestrekt 
driedimensionaal tapijt van atmosferische turbulenties, 
waarin niets beklijft en waarvan niets wordt bewaard, zo 
is ook de wereld van de ‘hedendaagse kunst’ een einde
loze carrousel van momentopnamen, zonder de gering- 

■ ste geheugencapaciteit.
‘Hedendaagse kunst’ is een schaapachtig territorium- 

’ woord dat betrekking heeft op een domein waarbinnen 
alles van gelijke waarde is. Deze waarde kan slechts 

I worden uitgedrukt in het kleingeld van de actualiteit. 
I Het heersende sentiment is een excessief en verlam- 
I mend respect voor pluriformiteit. Iedereen heeft recht 

op een eigen stem en een eigen positie (mits er niemand 
verplicht kan worden te luisteren). Men wantrouwt de 
geschiedenis vanwege de hiërarchieën die zij vormt. Het 
heden is uniek, dat weten we zeker, vandaar dat iedere 
historische vergelijking wel zinloos moet zijn. Wat 
achter ons ligt, is per definitie achterhaald. Alleen ‘kunst 
van nu’ heeft belang voor mensen van nu. Het heden
daagse mogen we slechts toetsen aan hedendaagse crite
ria. Kritiek op basis van een historische extrapolatie 
wordt verworpen als moralistisch en inopportuun. Al
leen gelijktijdigheid levert betekenisvolle sensaties op: 
alleen wat gelijktijdig aanwezig is in een geactualiseerd 
perspectief, kan relevant zijn voor de context van ons 
leven. De rest onttrekt zich aan de zichtbaarheid en 
daarmee aan het epicentrum van ‘tijdloze’ sensaties.
Het model voor deze situatie is onmiskenbaar aangereikt 
door het museum. In de praktijk van het museum wordt 
het geheugen gereduceerd tot een synoniem van het 
‘overzicht’. De geschiedenis als context is vervangen 
door de drie dimensies van de ruimte. Wat moet door
gaan voor het geheugen, is niets meer dan een gelijk
geschakelde aanwezigheid van al het geaccumuleerde in 
de ruimte van het nu. Het museale overzicht represen
teert de ontkenning van de geschiedenis ten gunste van 
de indringendheid van het hedendaagse tijdsgevoel. Het 
geaccumuleerde is het rivierslib uit de stream of 
consciousness, als vorm niet minder vluchtig dan de 
stapelwolken boven ons hoofd.
Het verleden wordt voortdurend verdubbeld en 
gerecycleerd. Net als andere domeinen van maatschap
pelijke bezigheid is de beeldende kunst volledig inge- 
kapseld door de jeugdcultuur, met haar cycli van identi
ficatie en verveling. Van het bestaan van dergelijke cycli 
willen we liever niets weten, omdat dat de illusie van 
vernieuwing en ontwikkeling zou kunnen doorkruisen. 
We blijven ons bezighouden met ‘hedendaagse kunst’ 
omdat zij ons een tweeledig gevoel van rijkdom bezorgt: 
een gevoel van culturele anciënniteit en jeugdige rebel
lie. De schijn van een tegenstelling tussen deze waarden 
wordt verdrongen middels de feestsfeer van een vernis
sage zonder eind. ‘Hedendaagse kunst’ biedt een stijl
volle manier om zich te onttrekken aan de verantwoor
delijkheden van de ouderdom, en daar ook nog een 
boterham aan te verdienen.

Camiel van Winkel
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Maar ondertussen zit hij aan de 101ste tentoonstelling in 
Portikus, dus het is heel raar om alleen maar figuren te 
taxeren op mediagevoelige evenementen.
KB: Dan kunnen we niet zeggen dat de media geen effect 
hebben, dàt effect hebben ze bijvoorbeeld dus wel.
JC: Bart, dat is Macao, je hebt een gevel staan, en daarachter 
ligt China, sorry, ik maak een grapje. Dat is een casino.
BC: Ik denk ook dat de nieuwe spelers voor zichzelf kunnen 
bepalen en beslissen in hoeverre ze in dit spel meespelen. Je 
kan bepaalde criteria hanteren. Bijvoorbeeld: drie minuten in 
een programma om het daarover te hebben, is voor mij niet 
genoeg, ik doe niet mee. Ten dele kan je zelf de aandacht voor 
tentoonstellingen sturen.
KB : Catherine David heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Zij heeft 
het programma uitgetekend, en de rest, de sponsoring, over
gelaten aan anderen. Zonder mee te spelen, is er evenveel, 
zelfs nog meer volk op afgekomen. Bart, wat daagt jou uit om 
nog iets met kunst te maken te willen hebben.
BC: Ik deel niet dat negatieve gevoel van Jef.
JC: Negatief? Ik ben niet negatief geweest.
BC: Wat mij uitdaagt, is het feit datje dagelijks met bepaalde 
problemen wordt geconfronteerd.
KB: Welke problemen?
BC: Als je een tentoonstelling maakt met kunstenaars die jou 
interesseren, dan moetje ervoor zorgen dat die tentoonstel
ling de aandacht krijgt die de kunst nodig heeft. Of dat lukt, 
is een andere vraag.
BV : Ik kan snappen datje wil dat kunstenaars tentoonstellin
gen maken. Maar er is toch een algemenere vraag: waar 
breng je de kunst op het moment dat je de kunst op het 
platform van de tentoonstelling brengt? Aan wie vraag je 
aandacht voor die tentoonstelling? Dat zijn de media van de 
beeldende kunst, en je probeert die wat te sturen, maar dan 
gaat alles naar omhoog...
BC: Ik kan proberen dat in de hand te houden.
WO: Alsof jij dat kan, daar geloof ik helemaal niets van. 
LtB: Dat kan je niet.
BC: Ik zei dan ook: proberen.

De relatie tussen kunst en politiek

BC: Jan Hoet is het meest expliciete voorbeeld van die 
andere spelers.

KB : Maar er is toch een groot verschil tussen Harald Szeemann 
en Jan Hoet. Harald Szeemann preekte voor zijn eigen 
parochie, de hele parochie moest ernaartoe. Jan Hoet staat op 
de grote markt.
BV: Ja natuurlijk.
KB: Tegelijkertijd heeft in zijn museum zelf, sinds het 
geopend is, geen enkele discursieve activiteit voor de paro
chie plaatsgevonden. Wel modeshows, optredens van Luk 
Alloo,...
WO: ...kinderoppas.
KB: Alles, pannekoekenbak, alles gaat daar nu door. Alles 
behalve dissensus en daar was de plek toch voor bedacht.
BV: Ik denk dat daar iets de berg aan het afrollen is, op een 
tragische manier.
KB: Maar het is wel doordacht, het is geen toeval, het is niet 
iets dat hem overkomt, hij heeft het heel duidelijk in handen. 
BV: Het is een lokale situatie.
KB: Maar het is niet de burgemeester die eist dat er zoveel 
bezoekers over de vloer komen, het is niet de Minister van 
Cultuur die kwantitatieve normen oplegt, of alleszins mini
male. Het is Jan Hoet zelf die deze keuzes maakt. En dat lijkt 
me een heel belangrijk gegeven.
BV: Ik denk dat het heel tekenend is wat hij doet, en ik denk 
dat hij een aantal ontwikkelingen uitvergroot, maar ik denk 
niet datje het problematische karakter of de diagnose van de 
kunst vandaag mag uitvergroten vanuit wat Hoet aan het 
doen is. Dat denk ik niet.
BC: Daar ben ik het mee eens. Hij is een uitzondering.
KB : Hij is de avant-garde. Hij brengt beleidsmakers alleszins 
op slechte ideeën. Die tienduizenden mensen die hij op de 
been brengt, dat zal zeker een issue zijn voor zijn opvolger. 
BV : Het is zeker gevaarlijk wat hij doet, maar ik denk dat het 
niet veel zegt over de toestand van de kunst. Je kan natuurlijk 
wel pessimistisch worden omdat je dat ziet gebeuren.
JC: Ik word daar vrolijk van.
LtB : Watje zegt over die discussie in het museum, Koen, dat 
lijkt me een interessant punt, dat het dus kennelijk niet meer 
een plek is waar je tot reflectie kan komen. En dan zou je ook 
kunnen zeggen dat het museum als instelling op die manier 
heeft afgedaan. Die reflectie vindt voortaan misschien elders 
plaats?
WO: Of ze lost op?
BC: De cijfers, hoe hoog ze ook zijn, doen natuurlijk geen 
uitspraak over de kwaliteit van wat er te zien is.
LtB: Nee, maar omgekeerd ook niet. Dat is heel moeilijk wat 
je nu zegt.
KB: Wie heeft die kwantitatieve benadering op de agenda 
gezet? Wie? De politiek?
JC: De nieuwe spelers.
KB: Inderdaad.
JC: Maar natuurlijk, dat heb ik daarstraks al gezegd.
BV : Samenvattend: de kunstcontext van de afgelopen 25 jaar 
is bepaald door a) de opkomst van de regisseur, b) de opkomst 
van de grote tentoonstelling als een soort van publieke ruimte 
waarin de kunst en de kunstenaars tegelijkertijd zichtbaar 
worden op grote schaal, c) het gebruik van televisie als een 
soort van technisch device dat die operatie versterkt.
JC: En versnelt!
BV: In 2000 is er met die drie factoren iets aan de hand. Jij 
zegt datje dat al in 1972 gezien hebt. Anderen zien het pas 
nu, namelijk dat we die megatentoonstellingen niet meer 
zien zitten, dat we van die regisseur, die de grote totaal- 
spektakels maakt, niets meer moeten hebben, en dat we die 
televisie zelf gaan gebruiken voor iets anders, in plaats van 
de camera als een extern oog op ons te laten vallen.

Het cultuurtoerisme

De publieke plaats van de kunst

BC: Ja maar, terwijl iedereen zegt dat grote tentoonstellingen 
weinig of geen zin hebben, komen er elk jaar twee of drie 
steden bij die starten met een biënnale. Ik denk ook dat de 
relatie tussen de kunst en de media ergens eind jaren ’70, 
begin jaren ’ 80 fundamenteel veranderd is: vroeger had een 
tentoonstelling de media nodig, nu heeft de televisie tentoon
stellingen nodig.
JC: Ze hebben het overgenomen.
Richard Venlet: Is het echt waar dat de media tentoonstellin
gen nodig hebben?
BC: Als je bijvoorbeeld een analyse maakt van de kunst- 
bijlagen in de Europese kranten, dan merk je dat op vijfen
twintig jaar tijd het aantal pagina’ s vermenigvuldigd is. Voor 
bepaalde culturele evenementen worden extra katernen uit
gegeven van twintig, dertig pagina’s.
BV: Zeer veel mensen in het veld hebben het gevoel dat ze 
daar afstand van moeten nemen, op de een of andere ma
nier. ..
JC: Ik hoop het.
BC: De media hebben er ook voor gezorgd dat de laatste drie 
decennia zoiets als een kunsttoerist is ontstaan. Vroeger 
kwamen op de Biënnale van Venetië of de Documenta alleen 
geïnteresseerden af. Nu gaan heel veel mensen naar vier 
tentoonstellingen op vier jaar tijd, daarbij zit de Biënnale van 
Venetië en de Documenta, dat is een ander publiek dan de 
mensen die zich daar iets intenser of veel intenser mee 
bezighouden.
WO: Men wil zich eigenlijk enkel maar onttrekken aan die 
mechanismen.
BC: Om een concreet voorbeeld te geven. Je maakt een 
tentoonstelling met honderdvijftig kunstenaars en je stelt 
tien persfoto’s ter beschikking. De repercussies van die 
eenvoudige beslissing, waarachter ongetwijfeld enorme 
machinaties schuilgaan, zijn verregaand, zowel voor het 
actuele discours, als voor de geschiedschrijving op lange 
termijn.
RV: Ik denk dat heel veel kunstenaars gewoon hun werk 
doen. Ik heb het gevoel dat het belang van de media overdre
ven wordt.
WO: Als je je werk maakt, dan ontsnap je eraan, maar op het 
moment dat je je werk ergens voor maakt, dan word je er wel 
bij betrokken.

BC: Ja, maar aan de andere kant zijn wij allemaal in staaf zeer 
snel te vergeten. Tien, vijftien jaar geleden gebeurde er ook 
al ontzettend veel, maar je moet tot de vaststelling komen dat 
er toch veel vergeten geraakt. Wat op zich geen probleem is.

De veranderde kunstenaarsloopbaan

De maatschappelijke status van de kunstenaar

BC: Als kunstenaars op een bepaald moment een interes
sante aanbieding krijgen, dan zijn er volgens mij maar 
weinigen die weigeren, ook als ze van zichzelf vinden dat ze 
er nog niet aan toe zijn. De overgrote meerderheid van de 
kunstenaars zal op dat moment een extra vitesse zoeken in 
hun versnellingsbak, een aantal assistenten in dienst nemen, 
en het toch doen.
WO: Ik merk dat er steeds meer mensen op een of andere 
manier zouden willen ontsnappen aan die mechanismen. Dat 
je niet meer hoeft te kiezen om na drie jaar op te branden als 
je toevallig succes hebt.
BC: Mede onder de invloed van de manier waarop de media 
functioneren, is in de j aren ’ 80 ook het kunstenaarschap zelf 
veranderd. Als kunstenaar sta je voortaan voor de keuze: 
ofwel kies je voor het maken van een oeuvre, ofwel kies je 
voor de snelle roem. Als je voor dat laatste kiest, loop je de 
kans datje na een paar jaar al vergeten bent.
JC: Keith Haring is een goed voorbeeld.
BC: Jeff Koons en Damien Hirst zijn andere voorbeelden. 
WO: Ik zou ons voor een vergissing willen behoeden: we 
moeten het niet over kunstenaars hebben, maar over mecha
nismen, die het mogelijk maken dat die kunstenaars zoiets 
overkomt.
KB: Welke mechanismen?
BC: De rol die gespeeld wordt door managers, galeristen... 
RV: ...encurators.
JC: Maar jij hebt het niet alleen over kunstenaars die snelle 
roem willen vergaren, maar ook over kunstenaars die op het 
einde van de j aren ’ 80 terug bij een 19de-eeu wse kunstenaars
traditie trachten aan te sluiten. Het is natuurlijk pijnlijk om te 
zeggen, maar dat kan uiteraard niet, omdat die hele drive 
erachter zit. Binnen de kortst mogelijke tijd zitten ze in 
hetzelfde verhaal. Met zijn levenskeuze heeft de kunstenaar 
zelf niet veel meer te vertellen.

De consensus

KB: Keith Haring, Jeff Koons en Damien Hirst hebben met 
hun provocatieve kunst de media uitstekend bespeeld.
WO: Iedere vorm van provocatie wordt zo snel ingekapseld 
en geaccepteerd, datje helemaal niet meer kan provoceren, 
zelfs de provocaties van Damien Hirst zijn totaal onzinnig. 
BC: Dan moetje de vraag stellen of we provocatie als criterium 
voor al dan niet interessante kunst kunnen hanteren?
KB: Het feit dat provocatie niet meer mogelijk is, is wel een 
probleem. Je hoeft het daarom niet na te streven, maar het feit 
dat het ónmogelijk is geworden...
BC: Het lijkt mij zeer logisch dat jonge kunstenaars ofwel 
streven naar een herdefiniëring van het woord provocatie, of 
met totaal andere dingen bezig zijn.
RV: Ik denk dat het meer het laatste is.
LtB: Ja.
BC: Er zijn bijvoorbeeld veel kunstenaars die werken heb
ben gemaakt die te maken hebben met de metafoor van het 
zich terugtrekken, het op zichzelf zijn, dat soort dingen, niet 
alleen in de jaren ’80, maar ook in de jaren ’90.
BV: Zo kom je dicht bij wat Richard zei...
BC: Er is wel een verschil tussen de attitude enerzijds, en dat 
als onderwerp van je kunst uitspelen anderzijds.
BV: Thierry De Cordier.
BC: De kamer van Vercruysse als niet-plaats kan ook op die 
manier gelezen worden. B ij voorbeeld door doelbewust kunst 
te maken die appelleert aan mechanismen die niets te maken 
hebben met welke provocatie dan ook, kan op een of andere 
manier een andere vrijplaats gecreëerd worden, die ook, 
maar dan natuurlijk niet in de klassieke betekenis van het 
woord, als een provocatie begrepen kan worden.
BV: Dat is geen provocatie, maar irritatie.
BC: Wat irriterend is, heeft vandaag de dag alleszins een 
persoonlijker toets. De kunstenaar kan minder een 
monolithische opinie te lijf gaan. Die monolithische opinie 
is versnipperd en we moeten daar op een andere manier mee 
omgaan.
KB: Alsof er nu geen consensus is, er is wel degelijk een 
consensus.
JC: De consumentenconsensus.
BC: Was er vroeger dan zo’n sterke consensus? Wij hebben 
zo’n beeld van het verleden, maar of dat juist is, durf ik te 
betwijfelen.
BV: Nu is er een soort globale tolerantie. Maar dat betekent 
niet dat er in het sociale geen afstemmingsmechanismen zij n, 
die onder die tolerantie eigenlijk heel rigide zijn. En die 
misschien niet geprovoceerd, maar wel geïrriteerd kunnen 
worden. Kunst kan op een of andere manier weerstand 
oproepen.
JC: Maar dat doet ze niet meer.
BV: In de jaren ’70 heb je de situatie dat er een consensus is 
en dat de kunst provoceert. Wat gebeurt er als kunst niet meer 
kritiek en/of provocatie is, maar weerstand?
BC: Juist, jouw vraag impliceert dat we moeten nadenken of 
het nog wel zin heeft om op dezelfde manier te spreken over 
de kunst van vandaag en de kunst van vroeger. Niettegen
staande dat we weten dat de moderniteit eind jaren ’60 
ophoudt - en dus ook de utopische modellen, en provocatie 
is daar een onderdeel van - zijn we er ons te weinig van 
bewust dat kunstenaars vandaag de dag niet meer op dezelfde 
manier actief kunnen zijn en op dezelfde wijze in de wereld 
kunnen staan. Het systeem op zich is zodanig veranderd dat 
we ook andere criteria moeten hanteren of andere kwaliteiten 
van de kunst kunnen eisen. Om die reden is het zeer moeilijk 
om verschillende generaties met mekaar te vergelijken. De 
contextuele elementen zijn zo verschillend dat generaties 
niet met elkaar vergeleken kunnen worden.



WO: Toch hoor je almaar zeggen dat wat er nu gebeurt een 
exacte kopie is van wat er in de jaren ’60 gebeurde. Jonge 
kunstenaars worden daar voortdurend mee om de oren gesla
gen...
LtB: Een onjuiste taxatie, vind ik.

De infiltratie van de kunst in de cultuur

De consensus

JC: Ik pleit voor elitarisme, is dat nu duidelijk. Als dat niet 
snel gebeurt, dan kan je het echt vergeten, omdat je het ook 
snel kwijtraakt...
WO: Ik pleit ervoor dat het oplost.
JC: Oplost?
WO: Het moet zo verdunnen, dat het totaal oplost.
LtB: Waarom zou het elitair moeten zijn?
JC: Omdat het anders te snel verbrandt. Ik heb nogal wat 
kunstenaars gevolgd die door de versnelling opgebrand zijn. 
LtB : Je pleit er dus voor ter bescherming van de kunstenaars 
en de kunst.
JC: Zeker van de kunstenaars.
BV : Wat bedoel je met elitair?
JC: Heel veel mensen snappen er niets van. Maar vandaag 
snapt zogezegd iedereen het.
RV: Dat denk ik niet.
BV: Jef pleit volgens mij voor een soort plek met kleine 
zichtbaarheid om kunst te laten ontstaan en een omgang met 
kunst te ontwikkelen.
JC: Een beperkte toegang.
BV: Willem wil een soort verdunning.
WO: Voor mij moet dat niet gebeuren...
BV: Als mogelijkheid dan?
WO: Als je het elitair wil maken, dan moetje een beroep doen 
op weet ik wat voor fascistische ingrepen.
JC: Nee, dat bedoel ik niet.
WO: Maar die beschutte plekken zijn er nog steeds. Elitair 
wordt het niet meer uit zichzelf.
LtB: Die beschutte plekken zijn er inderdaad nog steeds, je 
hebt bijvoorbeeld kunstenaarsinitiatieven, maar hoeveel 
mensen komen daar? En dat elitarisme kan ook een persoon
lijke kunstenaarshouding zijn.
JC: Zo’n pogingen zijn er ondernomen, en die zijn ook op de 
kortst mogelijke tijd opgebrand. Herkenbaarheid, dat is alles 
wat er nog rest.
LtB: Het hoeft niet noodzakelijk elitair te zijn, maar het kan 
toch een bewuste beslissing van een kunstenaar zijn om niet 
mee te gaan in de maalstroom van de mediatisering. Het 
omgekeerde gaat ook op: het kan een bewuste keuze zijn om 
erin mee te gaan.
WO: Je hebt het zelf niet meer voor het zeggen.
BC, LtB: Dat weet ik niet
WO: Ik denk het wel.
BC: Wat versta jij eigenlijk onder die verdunning, Willem? 
WO: In de kunst spookt een verlangen om zich in te laten met 
het dagelijkse leven. Het zal nooit lukken, het is een paradox, 
maar als het zou lukken, dan lost de kunst op, dan bestaat de 
kunst bij wijze van spreken niet meer als iets wat opgemerkt 
moet worden.
Bart Cassiman haalt de editie van 28 januari 2000 van De 
Morgen boven, op de achterste pagina prijkt een publiciteit 
waarin Jan Hoet Mobistar aanprijst.
JC: Dat is pas verdunning!
WO: Ja maar, vorige maand maakte hij over het hele land 
publiciteit voor de KBC!
JC: Maar dat kan nog een tijdje doorgaan. Waarom, omdat er 
genoeg consumenten zijn die er zich aan verlekkeren. Als die 
verschillende velden met elkaar vermengd raken, dan krijg je 
gewoon een heel vervelend product, en dat vervelend product 
is sinds een aantal jaren stabiel op de markt. Kunst is voor mij 
iets wat een zekere weerbarstigheid heeft, en wat geen 
gemakkelijke ingang vertoont. En dat is wat ik elitair noem. 
Dat wil niet zeggen dat ik elitair wil zijn, maar ik heb het 
soms te gemakkelijk. Het gaat te snel, nu. En ik denk dat 
kunst daar heel moeilijk mee om kan.

De infiltratie van de kunst in de cultuur

BV: Weetje, over die verdunning... Ik denk dat er effectief 
een aantal vormen van denken, die binnen de kunst tot 
ontwikkeling zijn gebracht, elders terechtkomen, zoals de 
adellijke etiquette van zeshonderd jaar geleden ook verdund 
en overal terechtgekomen is. Heel wat artistieke procédés 
zijn het dagelijkse kijken en omgaan met betekenissen bin
nengedrongen.
LtB: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote publieksfilm 
American beauty, daar zit zo ongelooflijk veel beeldende 
kunst in.
WO: De advertentie van de film Dogma is exact volgens de 
beeldstrategieën van Gilbert & George gemaakt. Het is een 
glas-in-loodraam. De mensen staan er precies op afgebeeld 
zoals Gilbert & George hun werken maken.
BC: De vraag is, is de maatschappelijke penetratie van kunst 
vandaag de dag vergelijkbaar met dertig jaar geleden. En als 
ze anders is...
WO: .. .ze is totaal anders.
BC : Als ze anders is, wat ik ook denk, dan is de vraag, moeten 
we ons niet bezinnen over die andersheid.
BV: Hoe zou je die andersheid benoemen?
WO: Die advertentie bijvoorbeeld, dat is een maatschappe
lijke penetratie vanuit de kunst.
BV : Maar is dat penetratie, die term heeft toch een agressieve 
connotatie?
LtB: Ik zou dat woord ook niet gebruiken.
BV: Is dat verdunning of penetratie?
JC: Verdunning.
WO: Ik denk een combinatie van beide.
KB: Het is toch compleet nieuw, en volgens mij ook vrij 
uniek in de westerse kunstwereld.
BC: Voor de tijd dat het duurt.
KB: Het duurt al twintig jaar.
JC: Langer.
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BV: Er is toch iets eigenaardigs aan de hand met die publi
citeit. Die advertentie heeft alleen maar zin als je vooronder
stelt dat die krantenlezers al vrij veel kunst gezien hebben. 
BC: Ze hebben hèm gezien.
BV: Dat is niet waar, je moet eens kijken, hij staat niet 
standbeeldgewijs, maar hij staat voorovergebogen, hij staat 
een beetje op de fragiele manier van figuratieve beelden uit 
de jaren ’80.
WO: Hij staat exact zoals dat wassen beeld dat Guillaume 
Bijl van hem gemaakt heeft voor Documenta 9.
BV: Ik denk dat de advertentie toch vooronderstelt dat dé 
mensen die dat zien, weet hebben dat er zoiets Bestaat als 
kunst, min of meer weet hebben van het feit dat er zich daar 
beeldstrategieën in afspelen, die benoembaar zijn, en dat ze 
de figuur van Jan Hoet daar in zekere zin een beetje aan 
relateren.
BC: In zekere zin.
BV: Het is een beetje zoals met de goede manieren die 
afgeleid zijn van de etiquette. Hier zijn manieren van kijken 
verondersteld, die eigenlijk uit het artistieke veld komen. Als 
je kijkt naar de manier waaróp gecommuniceerd wordt, 
waarop reclame gemaakt wordt: er worden betekenissprongen 
gemaakt, drie tussenstappen, flashbacks,...
KB: Hier is toch ook iets anders aan de hand.
WO: In de jaren ’70 was reclame een avant-gardistisch 
middel om kunst mee te maken.
LtB: Precies, en het is nu net omgekeerd.
RV: Het is toch een oppervlakkige recuperatie. Het gaat 
zuiver over het oppervlak.
WO: Ik denk dat het niet alleen maar om de oppervlakte gaat. 
BC: Ik denk het ook niet.
LtB: Ik zou hier toch graag een ander geluid willen laten 
horen. Je zou deze foto bijvoorbeeld heel anders kunnen 
duiden. Aan de ene kant is het een vrij oubollige foto, 
gewoon een klassiek standbeeld op een sokkel, met een wat 
rozige belichting.
En de figuur die erop staat, is algemeen bekend, en dient dus 
als clijjhanger voor het product dat verkocht moet worden. 
Maar tegelijk is het voor het publiek wel duidelijk waar die 
figuur voor staat, en dat hij dus met beeldende kunst te maken 
heeft. Maar dat vind ik op zich wel weer verheugend, want 
dat betekent dat het dus voor veel mensen iets is om zich mee 
te identificeren.
WO: Ik geloof dat we hierover helemaal niet zo negatief 
waren. Ik althans niet.
KB: Wat vind je dan positief?
WO: Ik vind dat er interessante bewegingen plaatsvinden. 
LtB: Dat vind ik ook.
JC: Maar kan de kunst daar tegen?
LtB: Nogmaals, ik vind dat een clichématig cultuur
pessimisme ons gesprek binnensluipt. Er zijn toch al talloze 
discussies gevoerd over de teloorgang van de kunst, de 
achteruitgang van de kunst, het verdwijnen van de kunst. In 
de jaren ’60 kon je niets anders horen. En zo kan je je ook 
afvragen of de discussie die we hier nu voeren ook niet die 
kant uitgaat. De vraag die ik nu zou willen stellen, is de 
volgende: wat met de werkelijke nieuwe kunst? Moet die niet 
mét andere criteria, andere normen, andere attitudes, andere 
uitgangspunten worden benaderd? Moeten de criteria uit het 
verleden niet losgelaten worden?
BC: Absoluut.
JC: Cultuurpessimisme? Nee, het gaat over de wijze waarop 
dat ding gestuurd kan worden. En wie het vandaag stuurt, en 
wat daar, bij wijze van spreken, zou kunnen aan veranderen. 
BC: Ja maar, er zijn zovele sturen, dat ik mij eigenlijk afvraag 
of je dat beeld nog wel kan gebruiken.
LtB: Je zou ook kunnen betogen dat de mediatisering een 
aantal positieve effecten heeft gehad. De kunst is bijvoor
beeld onder de aandacht van veel meer mensen gebracht, de 
geestelijke reikwijdte van beeldende kunst is ruimer gewor
den. De ruimere aandacht heeft ook veel meer mogelijk 
gemaakt, er is veel meer geld, er zijn veel meer facilitaire 
mogelijkheden. Als je een pleidooi zou houden voor een 
terugkeer naar het elitaire van een heel smal platform, dan 
zou dat allemaal verdwijnen, en dan zouden we een aantal 
belangrijke impulsen mislopen.
JC: Ik ben altijd persoonlijk met beeldende kunst bezig. Dat 

is dus een zeer ouderwetse uitspraak. Ik ben nog altijd op 
zoek naar iemand die een steen zo legt dat ik zeg: tiens, ik kan 
er iets mee doen! Maar we hebben de voorwerpen definitief 
achter ons gelaten, en kunnen er nog enkel de relicten van 
laten zien. Dat is een voorbeeld van de wijze waarop de 
wereld zich er meester van heeft gemaakt, en daar kan 
niemand veel aan doen. Dat is geen ontevredenheid, ik ben 
daar niet ongelukkig over.
LtB: Ik zal het zo formuleren: iemand die in 1972 zijn geloof 
aan de wilgen heeft gehangen en die in 2000 nog steeds praat 
over beeldende kunst, maar geen antwoord kan geven op de 
vraag of werken hem in die tussentijd nog geraakt hebben,... 
danvind ik dat er sprake is van cultuurpessimisme, en dan 
vraag ik me ook af wat zo iemand in de beeldende kunst doet. 
JC: Sorry, maar ik doe niet mee aan het noemen van namen 
en het vertellen van persoonlijke verhalen. Ik vind dat niet 
relevant als je met mensen aan tafel zit die proberen de 
dingen iets scherper te stellen.

De risico’s van de marginaliteit

BV: Wacht, moeten we niet als volgt differentiëren: dat er 
grote problemen zijn, maar niet overal. Ik denk dat ieder van 
ons wel contexten heeft waarin het maken of het omgaan met 
kunst absoluut niet problematisch is. Zeer veel jonge arties
ten, en zelfs ook oudere artiesten zijn tamelijk beschut aan 
het werken, en zijn eigenlijk op een interessante manier 
bezig met hun eigen werk...
RV: Beschut, nee, niet onmiddellijk.
BC: Beschut is, denk ik, ook niet de goede'term.
BV: Ja goed, ik heb het over kleine contexten waar kunste
naars aan het werk zijn. Je kan in de kunstenaar geïnteres
seerd zijn, of in zijn thema’s, je kan daar zelf op werken. 
Eigenlijk is alles zeer goed, de dingen bieden weerstand, het 
is moeilijk om ermee om te gaan, je hebt er ook plezier aan. 
Het zijn tamelijk lokale situaties, denk ik, waar het ding 
werkt.
JC: Wat werkt er daar, Bart, wat werkt er daar?
BV : Je kan er op een intensieve manier werken op beelden, 
op betekenissen, waarin tegelijkertijd weerstand en begrip 
zitten.
WO: Een intense ervaring.
BV: Ja, een ervaring, niet als een schok, maar als iets dat 
bemiddeld is, iets dat weerstand biedt, en iets dat na die 
weerstand gebeurt. Ik kan bijvoorbeeld aan mijn studeertafel 
bezig zijn met reproducties van werken om iets te proberen 
begrijpen, of met herinneringen, of zo. Ik kan hetzelfde 
hebben in een atelier, in confrontatie met een werk. Ik denk 
dat dat niet echt het probleem is. En in die zin is er geen reden 
tot pessimisme.
JC: Dat is een beschermde werkplaats.
BV : Een van de problemen is inderdaad dat er op die kleine 
plekken geen kritiek binnenkomt. Er is bijna geen 
afstandelijkheid. Je kan geen kritiek binnenbrengen omdat 
het een geïsoleerde, lokale situatie is. Als ik in een atelier in 
de Rijksakademie een gesprek voerde met een kunstenaar, 
vroeg ik mij niet meer af of het goede kunst was. Je zit 
gewoon met iemand te werken, je probeert te begrijpen wat 
hij tracht te formuleren, wat hij aan het doen is, wat lukt er, 
wat mislukt er,... Maar of je ermee naar buiten kan komen? 
LtB: Dat is ook helemaal geen interessante vraag.

De publieke plaats van de kunst

JC: Bart, je terugtrekken in het atelier, de knop uitzetten, en 
vergeten wat er buiten gebeurt, dat troost jou ook niet, om het 
slecht te zeggen.
BV: Het ontbreekt ons in ieder geval aan een model om die 
verspreide activiteit zichtbaar te maken. Die versplinterde 
activiteit botst met de wijze waarop de kunst zichtbaar 
gemaakt wordt. Hét is een grote machine die zichtbaarheid 
eist, en oplegt, en schept, en die ongelooflijk veel druk naar 
beneden uitoefent. Op het moment dat iemand naar boven 
getrokken wordt, wordt alles overbelicht... Maar er is slechts 
drie procent die opbrandt. Al de rest zit gewoon thuis, met de 
kleine frustraties: er komt niemand langs, er is niemand die 
mijn dingen wil kopen,...
BC: De kunstenaar moét zich zeer goed bewust zijn van de 
aandacht die hij wil, van het ritme waaraan hij zich wil 
blootstellen. Degene dié iets mét die kunst doet natuurlijk 
ook.
BV: De vraag is: wat voor een soort openbaarheid kan je aan 
de kunst geven?
BC: Bepaalde werken hebben trage aandacht nodig.
BV: Welke positie neem je in het veld in, en voor welke 
operaties stel je je verantwoordelijk? Dat ik nadenk over 
kunst die mij interesseert, en dat ik daar met jou over spreek, 
dat is een private kwestie. Het is iets helemaal anders op het 
moment dat ik schrijf, en publiceer, op het moment dat jij een 
tentoonstelling maakt, en een affiche en een catalogus, dat is 
iets helemaal anders. De vraag is: wat betekent die verschui
ving? Dat dingen lokaal kunnen functioneren, dat is allemaal 
in orde. Dat iemand in een atelier werkt, is in orde. Maar wat 
gebeurt er als het atelier wordt opengesteld op het einde van 
het jaar? Als je de deur openzet, zetje een soort mechanisme 
in gang, dat begint met kleine controleerbare tentoonstellin
gen, maar dat kan op een oncontroleerbare manier naar 
boven schieten. Hoe kan je formats ontwikkelen van een 
soort van openbaarheid, en ruimtes van kritiek en van geheu
gen, die niet direct in dat oude systeem kantelen?
JC: .. .en die niet doorschieten.
BV: En wat dat betreft ben ik wel cultuurpessimist. Niet 
omdat ik denk dat er met de kunst iets aan de hand is, maar 
met de cultuur in zeer brede zin.
WO: Dat pessimisme komt voort uit de vaststelling van een 
verandering. Door te vergelijken met wat er geweest is, zie 
je dat alles naar de...
JC: .. .naar de kloten gaat.
WO: ...naar de kloten gaat. Maar als je het nu-moment 
probeert te vatten, dan is het helemaal niet zo rampzalig. 
LtB: Ik heb in de Vleeshal altijd de kunst gebracht die mij 
raakte, los van welke strategische, positionele, kritische of
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Wanneer beeldende kunst wordt ontdaan van zijn hard
ware (van zijn eigenschappen als product, van het insti
tutionele) houd je software over die overal kan worden 
ingezet. Twee krachten lijken deze ontwikkeling tegen 
te werken. Enerzijds zit de wereld niet te wachten op 
beeldende kunst als software. Anderzijds is de kunst
wereld - als hardware - wezenlijk behoudend. Elk 
systeem, elk organisme geeft er de voorkeur aan zichzelf 
te handhaven en te overleven.
‘De wereld’ en ‘de kunstwereld’ bestaan niet. Er bestaan 
werelden en kunstwerelden die zichzelf in de tij d afdruk
ken en aldus een indruk achterlaten. Een indruk bestaat 
wanneer hij zichtbaar, vindbaar en meetbaar is. Er zijn 
verschillende meetinstrumenten. De relevantie en de 
inzetbaarheid daarvan zijn onderhevig aan de schomme
lingen van de tijdgeest. Louter software zonder'hard
ware, stelt niets voor. Het tegenovergestelde ook niet. 
De nieuwe opgave is compatibiliteit.
In Pasolini’s Theorema is de onaangekondigde gast een 
stukje software. Hij brengt de hardware - de bourgeois 
familie en huishoudster - tot leven, tot handeling, tot 
inzicht. Hij is compatibel: niet een mens, niet een god, 
niet een engel. Hij is buiten categorie! Multi-inzetbaar 
en hij manifesteert bovendien een ongekende plug- 
incapaci teit. De onverwachte gast in Pasolini ’ s Theorema 
is de manifestatie van de tussenruimte. De tussenruimte 
is alles wat zich manifesteert zonder zich te identifice
ren. Identificatie is controle. Controle is beheersing, 
archivering en registratie. Categorisering, inertie en 
wetgeving.
Ooit werden er avant-gardistische plannen uitgewerkt 
die deregulerend van opzet waren. Manifesten die zich 
luidruchtig tegen de controlerende macht afzetten om
dat controle leidde tot verdringing en verdringing tot 
ontsporing. De wereld was eendimensionaal. Nu er een 
deken van verbindingen over diezelfde wereld werd 
aangebracht, een netwerk met uitzicht op immediate and 
all-over access, een wereld dus die in potentie honderd
duizend maal ‘theoremiseert’, en wel in die mate dat er 
van een theorema geen sprake meer kan zijn, ontstaat er 
ook een ander beeld van vrijheid. Een manifest dat zich 
tegen een eendimensionale maatschappij richt, is vanuit 
een geactualiseerd vrijheidsstreven bezien, een cul de 
sac.
Wat is beeldende kunst als software waard? Marcel 
Broodthaers introduceerde de mossel in de beeldende 
kunst. Een mossel is een ‘instituut’: economisch defen
sief. De mossel zuigt zich vol en sluit zich af wanneer ze 
voldaan is. Zij is het prototype van protectionisme. De 
mossel is schizofreen: zij moet zich in alle gevallen 
volzuigen en afsluiten om te overleven want slechts haar 
volzuigen en afsluiten levert een mogelijke parel op. De 
vergelijking met het instituut is evident. Dr. Norton is 
een door Symantec ontwikkeld computerprogramma 
dat restaureert, corrigeert en verloren documenten op
spoort. Dr. Norton opent zich wanneer er gevaar dreigt 
en is in die zin het tegenovergestelde van de mossel. Dr. 
Norton is een mogelijke metafoor van de beeldende 
kunst als software, als expertise. Een dienstverlener die 
het geheugen reanimeert, activeert of inzicht aanbrengt. 
Wat aan Dr. Norton ontbreekt, is de mogelijkheid van 
het surplus: de bezieling.
Tussen de verdisneyfying (popularisering) van de kunst
wereld en het voormalige avant-gardistische denken 
(elitarisme) ligt - als we de institutionele schizofrenie 
niet afdekken met platitudes uit het kunsthistorische 
verleden - een vitaliserende staalkaart van mogelijkhe
den wat betreft de positiebepaling en de rol van de 
beeldende kunst. Kunstenaars zoeken ‘eigen’ wegen, 
bieden zich aan, ontplooien initiatief en infecteren de 
omgevingen waar ze zich manifesteren. Kunstenaars 
zien niet langer doelen en eindpunten, ze kennen de 
parkeerhavens, carpoolplekken waar ze vertoeven, over
stappen, vertrekken en eventueel terugkeren. De exper
tise die de beeldende kunst opbouwde, wordt opnieuw 
getoetst. De vraag is of de beeldende kunst zich - als 
software - compatibel en charismatisch genoeg ontwik
kelt om van dienst te zijn en te bezielen op die domeinen 
waar ze niet geïnviteerd werd en in een vorm die vorm
loos lijkt.
Enige mentaal-logistieke ondersteuning daarbij is geen 
luxe. Wij denken aan curatoren ‘nieuwe stijl’. Geen 
curatoren die de obsessie van de kunstenaar linken aan 
het kunstinstituut (galerie/museum/verzamelaar) - de 
traditionele weg om ‘mentaliteit’ en ‘economie’ te kop
pelen - maar curatoren die de obsessie en de mentaliteit 
van de kunstenaar linken aan andere ‘instituten’, andere 
wegen inslaan en aldus nieuwe economieën en engage
menten genereren. Wie durft? Wanneer kunst zich niet 
langer als kunst manifesteert, zich weigert te identifice
ren, en er de voorkeur aan geeft onder te duiken in andere 
disciplines, zich aan het vizier van de kunst te onttrekken 
en zichzelf opvat als mogelijke generator van een andere 
economische en mentale invulling van de veroverde 
ruimte, stokt de wereld ‘op de drempel van de vrijheid’: 
pleinvrees, hoogtevrees en heimwee klampen zich aan 
elkaar vast.
René Magritte wilde zich ooit aansluiten bij de 
surrealisten in Parijs. Na enige opmerkingen van Breton 
over het crucifix aan het collier van zij n vrouw keerde hij 
spoedig naar Brussel terug. Dat was het begin van zijn 
période vache.
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welke overwegingen ook. Het moest mij raken. Maar op het 
moment dat de kunst gepresenteerd wordt, merkje datje een 
instrument wordt in een heel andere constellatie, een constel
latie die je zelf niet meer in de hand hebt. Je merkt ook dat het 
oorspronkelijke gevoel steeds meer bezoedeld en besmet 
raakt door andere dingen, met name de druk om publiciteit te 
maken. Een deel van je taak als tentoonstellingsmaker be
staat in het maken van publiciteit. Het is een groot probleem 
dat een deel van de legitimering in de publiciteit gelegen is. 
BV: Dan ga je ervan uit dat die tentoonstellingsruimte een 
etalage is, waarbij je aan de buitenkant signalen moet geven 
aan een anoniem publiek dat ze binnen moeten komen. Maar 
dat model is niet het enig denkbare. Je kan bijvoorbeeld ook 
een project opzetten aan een universiteit, waar twee kunste
naars gedurende een week met zestig studenten werken over 
geheugen. Dat is een heel intensieve manier van werken, 
zonder datje affiches nodig hebt, en uitnodigingskaarten, en 
champagne en journalisten.
LtB: Jazeker, maar dat is natuurlijk een totaal andere modus. 
BV: Misschien is het noodzakelijk om dat soort van open
baarheid te ontwikkelen, om andere vormen van openbaar
heid te ontwikkelen.
LtB: Ja. Ik zou in dat verband even terug willen naar wat jij 
net zei, Bart, want ik vond dat formidabel geformuleerd. Ik 
heb het zo begrepen. De media zou je kunnen vergelijken met 
een schijnwerper, die het landschap aftast, en hier en daar 
blijft zo’n grote lamp stilstaan, op al dié kunstenaars die 
bezig zijn. Datgene waarop die schijnwerper gericht staat, 
heeft tijdelijk de aandacht, en lijkt interessant. Maar veel 
interessanter is de vraag naar wat er op al die onverlichte 
plekken gebeurt, wat die op lange termijn betekenen, en hoe 
die kunnen in werken op de maatschappij. Ik vind dat een 
buitengewoon interessante vraag.
KB: Maar is het mogelijk om die onverlichte plekken zicht- 
baar te maken?
JC: Valt het sowieso wel te registreren, watje daar veronder
stelt?
WO: En is het wenselijk?
KB: Die trage aandacht doet veronderstellen van wel, maar 
ik geloof daar eigenlijk niet zo in.
WÖ: Dat gaat ook helemaal niet, de aandacht is zo versneld, 
datje voor gewone aandacht al trage aandacht nodig hebt. 
JC: Die trage aandacht is er allang niet meer.
BC: Ik vind het beeld van Lex zeer mooi. Je kan daaruit 
afleiden dat bepaalde zaken de schijnwerper niet verdragen. 
LtB: Dat is waar.
BC: De overbelichting zorgt er ook voor dat wat er verlicht 
wordt niet goed meer gezien kan worden.
BV: Wie kan er het best tegen het licht? Dat zijn zij die het 
best het spel van het licht meespelen. Iemand als Jeff Koons 
bijvoorbeeld.
JC: Dat is een man die goed gekeken heeft, en gezegd heeft, 
jongens, wat valt er hier te verkopen, en hij zat soms juist ook. 
Hij is briljant geweest, heel kort.
BV: Je kan in het licht blijven staan, als je een spiegeljas 
aantrekt. Dat licht valt dan niet alleen op jou, maar je 
weerkaatst het ook.
JC: Maar die momenten heb ik te weinig meegemaakt de 
laatste twintig jaar.
BV: Een andere strategie is om er hautain zwijgend naast te 
gaan staan. En een schaduw telaten vallen. Jan Vercruysse. 
WO: We doen alsof die schijnwerpers anoniem worden 
gehanteerd, maar dat is helemaal niet zo.
BV : Nee, nee, er zit iemand mee rond te draaien.
WO: Er zitten ongelooflijke strakke mechanismen achter. 
JC: Daar ben ik het met jou roerend eens.
BC: We kunnen echter ook alternatieve belichtingsmethodes 
ontwikkelen!
LtB: Precies.

Het geheugen

Het onderzoek

De scheiding van sommige machten

De oordeelkracht van de kritiek

Het muséum

De verstrengeling van sommige machten

BV: Er moet een diffuus licht zijn, dat toch een soort van 
openbaarheid, en een soort van kritiek brengt. Je ziet nu 
bijvoorbeeld dat jonge kunstenaars de jaren ’60 aan het 
heruitvinden zijn, omdat ze hun kunstgeschiedenis niet ken
nen.
JC: Verschrikkelijk.
BC: Het is een algemene vaststelling die je kan maken, dat zeer 
veel kunstenaars nonchalant omspringen met het verleden. 
WO: Dat ligt aan het onderwijs. Als je nooit gezegd wordt dat 
de jaren ’60 hebben bestaan,... Er is echter nog iets anders 
aan de hand. In de jaren ’60 hebben veel kunstenaars voor de 
documentatie van hun activiteiten — performances, enzo
voort - een beroep gedaan op toenmalige nieuwe technolo
gieën, zoals de kopieermachine en de video. Al die informa
tie is niet terechtgekomen in openbare bibliotheken, maar in 
privé-verzamelingen. En daardoor is er zo’n vertekend beeld 
van de jaren ’60 ontstaan. De democratisering heeft er dus 
toe geleid dat er eigenlijk relatief weinig informatie over die 
hectische jaren ’60 bestaat in publiek bezit.
BC: Als die documenten ontsloten worden, bijvoorbeeld 
omdat een bepaalde instelling ze opkoopt, dan kan dat de 
aanleiding zijn om de geschiedenis te herschrijven.
WO: Dat gebeurt eigenlijk zo weinig.
BC: Dat gebeurt omzeggens niet, omdat instellingen zoals 
musea, waarvan verondersteld zou mogen worden dat ze 
dergelijke taken waarnemen, dat onderzoek aan hun laars 
lappen.
WO: Niet alleen de musea schieten tekort, ook de universiteit. 
BC: En tussen die beide instellingen - de musea en de 
universiteit—is er al helemaal geen link. Zeker niet in ons land. 

BV: Maar er speelt nog iets anders, iets fundamentelers. De 
geschiedenis van de moderne kunst, die kan je zo schrijven 
tot en met het eind van de jaren ’60 of zo, en dan in een keer... 
JC: .. .tuimelt het naar beneden.
BV: O.K.
BC: Je kan zovele geschiedenissen schrijven van de laatste 
twintig jaar.
BV: En dat is een gigantisch probleem. Maar er is nog iets 
anders. De kritiek was altijd het instrument om te bepalen 
wie we moeten onthouden en bewaren in het museum.
JC: Het museum heeft bij wijze van spreken teveel naar zich 
toe gehaald. Het heeft een dusdanige invloed gekregen op het 
geheel, dat daar niet veel meer kan gebeuren. Musea komen 
bijvoorbeeld nog amper toe aan tentoonstellingen omdat ze 
teveel ander werk hebben. Ik vind dat een aantal instituties 
zoveel ruimte hebben gemaakt voor zichzelf, dat de kunst ik 
weet niet waar gebleven is, en dat is mijn zorg. Het museum 
is een overvraagd instituut.
BV: O.K.
JC: En daarnaast de megatoestanden. Er moet gewoon van 
alles ontkoppeld worden. Er is een te grote koppeling geko
men tussen alle onderdelen. Hoe kan je dat wegkrijgen? . 
KB: Maar Jef, jij bent wel voorzitter van de Commissie voor 
Beeldende Kunst, en jij bent op die plaats verbindingen aan 
het maken.
JC: Allez jongen, allez,...
KB: Jij bent bezig met die kunstplatforms.
JC: Dat is nu het onderwerp niet.
BV: Even verder over de kritiek. De kritiek is iets wat bijna 
niet meer pakt. Je kan natuurlijk wel zeggen datje licht moet 
brengen naast de grote schijnwerper, maar de vraag is met 
wat? Op het moment datje aan kunstkritiek doet, wat kan je 
dan inbrengen als criteria of als standaarden? Dat is niet zo 
simpel.

De esthetisering

WO: Zolang als ik werkzaam ben in de kunst, wordt er 
geklaagd over het gebrek aan reflectie.
BV : Terwijlhet eigenlijk heel begrijpelijk is dat er zo weinig 
reflectie is, want waarom zouden we beginnen te reflecteren, 
als het ons zo ongelooflijk moeilijk gemaakt wordt.
WO: In welk opzicht?
BV : Om te beginnen is er een acute schaarste aan informatie. 
Ik neem opnieuw een voorbeeld uit de Rijksakademie. Je 
komt binnen in het atelier, de kunstenaar is aan het werken, 
en je ziet materiaal, je ziet zeven beelden die weggegooid 
zijn, en één dat behouden is, en je ziet de beelden veranderen 
en zo, je krijgt veel informatie. De dingen zijn begrijpelijk, 
en je snapt waar iemand op werkt. Dan komt het moment 
waarop de kunstenaar iets moet laten zien. Alles wordt 
opgekuist, en er worden drie dingen op een witte vloer 
geïsoleerd neergezet. Waarom zou je dan beginnen na te 
denken? Het tentoonstellen is het moment waarop driekwart 
van de relevante informatie over een kunstwerk wordt weg
gehaald. Dat is esthetiseren. Esthetiseren, dat is ervoor 
zorgen datje iets een soort autonomie geeft dié het eigenlijk 
als sculptuur en als geestesproduct niet heeft.
WO: Ik vind dat een interessante stelling.
LtB: Vind ik ook.
BC: Je kan er in de presentatie voor zorgen dat er wel 
voldoende stof tot reflectie aanwezig is.
WO : Neen, dat heeft niet zoveel te maken met het esthetiseren 
van het werk door het weghalen van de informatie. Je 
probeert het op te lossen door de ruimte om het werk heen. 
BC: Willem, ik volg je daarin, maar door de relaties tussen 
bepaalde werken kan je ervoor zorgen dat je duiding aan
biedt. Zo kan je de aanzet tot reflectie geven.
JC: Maar de plekken die we daarvoor gecreëerd hebben, 
musea, en andere mega’s, zijn echt de plaatsen om het naar 
de kloten te helpen. Dat is het probleem, zo simpel is dat. 
BC: Dat is waar. Men heeft zich in de kunstwereld bijvoor
beeld nog niet afgevraagd of het wel mogelijk is om met 
vijfentwintig mensen in een bepaalde zaal een werk te zien. 
JC: Verdomme toch, dat is nu al tweehonderd jaar aan de 
gang. Die musea zijn overbevraagd, en die grote machines, 
dat zijn showrooms waar je beter Renaults toont. Sorry, er 
zijn al heel wat mensen in de kunst geslopen die vroeger 
auto’ s verkocht hebben. Dat probleem is toch heel eenvou
dig. Ik krijg daar de kriebels van. Ik krijg geen kriebels van 
de kunst, maar van dat soort toestanden.
WO: En wat met de catalogustekst? Kan dat anders?
BC: Het kan een optie zijn om geen catalogus te maken.
WO: Er worden ook catalogi gemaakt met alle faxen die 
voorheen over de productie van een tentoonstelling zijn 
geschreven.
KB: Dat is een simulatie.
WO: Inderdaad, dat denk ik ook.
LtB: Die omschrijving van de esthetisering spreekt me wel 
aan, maar als ik aan andere kunstdisciplines denk, dan zie je 
daar toch min of meer hetzelfde, of het nu om muziek gaat, 
of om poëzie.
BV: Ik ben absoluut niet tegen de idee van het kunstwerk. 
LtB: Neen, neen, ik begrijp precies watje bedoelt, maar... 
BV: Ik denk dat het tot het artistieke behoort dat iemand op 
een bepaald moment een keuze maakt, dus als iemand zegt, 
ik kies niet, dan is dat gewoon flauwekul.
JC: In de jazz gebeurt dat wel. Plotseling kristalliseert iets uit. 
BV : Jef, het is één ding om keuzes te maken, het is een ander 
ding om alle variaties van die keuze te verbergen.
JC: In de jamsession, om het nu even als tegenvoorbeeld te 
gebruiken, zie je dat men zoekt, en op een zeker moment ligt 
het naast mekaar, en krijg je een ontwikkeling.
BV : Je kan dat voor mijn part ook met beeldende kunst doen, 
als een jamsession de juiste manier is om met een thema om 
te gaan.

De kunst zelf

Wouter Davidts: Tijdens het gesprek wordt al de hele tijd de 
nadruk gelegd op externe mechanismen die ervoor zorgen 
dat een bepaalde vorm van kunst niet meer aan de bak komt,



maar moet die gedachte ook niet omgekeerd worden? Zijn er 
met andere woorden ook geen strategieën aan het werk die 
van binnenuit - vanuit de kunst - komen?
JC: Bij de kunstenaars zelf?
WD: Ja, is de hedendaagse kunst zelf niet zwak?
KB : Jij wil een deel van de verantwoordelijkheid aan de kant 
van de kunst zelf leggen?
WD: Ja, misschien zit er ook een probleem in het materiaal 
dat aangedragen wordt.
WO: Maar dan dreigt iedere kunstenaar zijn eigen voorbeeld 
te worden, van zijn manier om met openbaarheid om te gaan. 
KB: Jef heeft bijvoorbeeld wel gezegd dat er ook gewoon 
niet zoveel interessants meer te zien is, en gemaakt wordt. 
WO: Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens.
LtB: Dat is een persoonlijk standpunt.
JC: Sorry mensen, als jullie allemaal de gelegenheid hebben 
om dagelijks vijfentwintig ateliers te bezoeken, mij niet 
gelaten, maar ik heb het over die publieke plaatsen. En ik heb 
me daar heel duidelijk over uitgelaten, en ik heb geen 
behoefte om mijn persoonlijke ervaringen die ik daarbuiten 
zoek, en voor mezelf wel gecreëerd heb, hier in de discussie 
te gooien.
WO: In het Paleis voor Schone Kunsten is er de tentoonstel
ling van twee dia-installaties van James Coleman. Daar ben 
ik vijf keer naartoe geweest. Dan ben ik er nog niet mee klaar. 
JC: Ah, hier komt mijn terminologie van het elitaire opnieuw 
van pas.
WO: Het is wel een openbare gelegenheid.
JC: Hoeveel keer ben je daar met drie mensen samen ge
weest?
KB: De twee keren dat ik er na de vernissage was, was ik 
alleen.
JC: Dan is het elitair. En hoe die filters werken?
BC: Als men met weinigen op hetzelfde moment in iets 
geïnteresseerd is, betekent dat dan dat het elitair is?
WO: Het is geen beslissing van het Paleis voor Schone 
Kunsten om er per keer maar zoveel mensen toe te laten.
BC: Ik versta onder elitair het op werpen van een hoge 
drempel zodat bepaalde mensen er niet naartoe kunnen gaan. 
We weten toch waarom er minder volk komt naar James 
Coleman, dat is toch niet interessant om over te discussiëren. 
RV: Daaruit blijkt ook een beetje dat in de hele discussie het 
belang van de media een beetje overtrokken wordt.

Het geld

De maatschappelijke status van de kunstenaar

KB: O.K., laten we even over de kunstenaars zelf spreken. 
Lex, jij bent sinds kort de verantwoordelijke van het Fonds 
voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, jij moet 
hun zorgen en problemen aanhoren. Wat voor problemen 
komen daar op tafel, waar we het nu nog niet óver gehad 
hebben.
WO: Geld. Lex is een directeur van een loket. Jef ook.
LtB: Bij het fonds gaat het natuurlijk voornamelijk over geld, 
en de financiële problemen die kunstenaars hebben bij het 
realiseren van hun werk, maar ook bij het voorzien in hun 
levensonderhoud.
KB: Ja, zijn er andere problemen die via jouw professionele 
praktijk aan het licht komen?
BC: Maar geld is belangrijker dan je vermoedt, want dertig 
jaar geleden was de discussie over geld onbestaande. Dat is 
de grote verandering vandaag de dag. In het begin van de 
jaren ’80 is het bon ton geworden om kunstenaar te zijn. Als 
je ziet uit welke maatschappelijke segmenten jonge kunste
naars vanaf de jaren ’80 komen... dat is een groot verschil 
met daarvoor. Ik denk dat je in de jaren ’20 niet naar huis 
moest komen met de boodschap dat jouw vriend een kunste
naar was.
LtB: Koen, het is een heel lastige vraag, en ik wil zeker niet 
veralgemenen, maar ik heb de indruk dat kunstenaars op een 
andere manier werken. Kunstenaars werken meer in groeps
verband, in samenwerkingsverbanden, waardoor de auteur 
van een bepaald project veel lastiger aan te wijzen is. Daarbij 
zijn vaak ook mensen uit andere disciplines aanwezig. De 
plek waar zo’n werk dan moet terechtkomen, is veel minder 
duidelijk gedefinieerd, en daardoor is de financiering van 
zo’n product veel lastiger.
BC: Kunstenaars werken samen als ze zeer jong zijn, en zich 
willen affirmeren ten opzichte van de buitenwereld. Na 
verloop van tijd kunnen ze mekaar niet meer horen of zien. 
Cobra, arte povera, ga zo maar door. In een massa zie je 
iemand niet staan, maar zetje iemand op je schouders, en nog 
iemand, en nog iemand, en nog iemand, dan gaat dat al wat 
makkelijker. Maar vanaf het moment dat die groep opge
merkt wordt, dan zegt diegene die onderaan staat dat hij ook 
weleens boven wil staan.

De accumulatie

De KUNSTENAAR als leverancier van TIJDELIJKE kunstwerken

KB: Is de accumulatie van culturele waar een probleem? Er 
wordt enorm veel geproduceerd.
LtB: Enorm.
KB: Waar moet het ooit allemaal naartoe?
JC: De Kaspische zee...
BV : .. .en zien wat er boven komt.
LtB : Maar er wordt veel immaterieels geproduceerd, dus dat 
scheelt, en heel veel voor slechts een korte tijd. Veel kunste
naars hebben niet meer de pretentie iets voor de eeuwigheid 
te maken.
KB: Wat denk jij daarvan, Willem.
WO: Die overweging heb ik zelf ook jaren in de praktijk 
gebracht. Als je je dat voorneemt, als een soort van principe, 
dan is dat op de duur net zo onbevredigend als het produceren 
van heel veel dingen voor de eeuwigheid.
LtB: Dat kan ik me voorstellen.
WO: Omdat je dan alleen maar iets voor gelegenheden kan 
bedenken, waarbij het lijkt alsof je tussen al die gelegenhe
den droog staat.

LtB: Het wordt de terreur van het moment.
WO: Ik probeer daar een verhouding in te vinden.

DE GESCHIEDENIS

BV: De accumulatie is natuurlijk een probleem van veelheid, 
maar dat probleem wordt urgenter als je alles op een en 
dezelfde plaats wil bewaren, imaginair en feitelijk. Als alles 
een plaats moet krijgen in de kunstgeschiedenis en in de 
musea, die dat natuurlijk niet meer allemaal kunnen opzui
gen.
LtB : Maar nu spreek je in absolute zin over dé kunstgeschie
denis en dé kunstgeschiedenis bestaat niet.
BV: Jawel, de kunstgeschiedenis zoals die er nu ligt, al die 
boeken die er allemaal liggen.
JC: En dat zit nogal stevig in mekaar.
BV: Ik denk dat er redelijk op gewerkt is.
LtB: Er zijn talloze geschiedenissen.
JC: Stevig hoor. Ik zit daar elke dag mee.
BV: Probeer Duchamp maar eens weg te krijgen.
JC: Dat lukt niet meer, onmogelijk. Die krijg je niet meer 
weg.
LtB : Ik ben het toch niet helemaal met jullie eens. Ik gééf toe 
dat het goed klinkt, maar de geschiedenis op die manier, 
bestaat niet. De geschiedenis is een soort alibi om tot een 
vorm van eenheid te komen die in laatste instantie niet 
bestaat.
WO: Het is een groot probleem om het altijd maar vanuit de 
geschiedenis over de kunst te hebben.
BC: Ik vind dat ook geen hanteerbaar model meer. Er zijn 
meerdere geschiedenissen.
BV: Er zijn actualiteiten in plaats van geschiedenissen. 
Geschiedenis is een geordende accumulatie. De actualiteit is 
een vorm van nevenschikking. De overzichtelijkheid van de 
geschiedenis werkt niet meer om met die accumulatie om te 
gaan. Toch bestaat het verlangen naar zo’n geünificeerd 
beeld nog steeds. Er zijn mensen die proberen om alles in de 
gaten te houden, die de hele wereld afreizen, die alles gezien 
hebben, maar dat overzicht werkt niet meer.
LtB: Dat is de wil tot macht, en die moet losgelaten worden, 
en als je die loslaat, dan krijg je die talloze geschiedenissen 
en verhalen, die ieder verschillende zijn. En op het moment 
datje dat stelt, is er ook geen dominantie van die instituten 
en geschiedenissen meer.
BV: Daar ben ik het mee eens. Ik probeer al lang niet meer 
te weten wat er gebeurt. Ik hou me nu bezig met een aantal 
dingen die ik interessant vind, maar ik probeer niet meer op 
de hoogte te blijven.
LtB: Dat is voor mij het belangrijkste uitgangspunt. 
RV: Ja, dat denk ik ook.
BC: Als je vandaag de dag van alles op de hoogte wil zijn, dan 
loop je jezelf gewoonweg voorbij.
WO: Er zijn nog steeds mensen die dat willen proberen. 
BC: Er zijn mensen die op drie adressen wonen.
BV: Maar als je niet meer de pseudo-objectieve kaders van 
de kunstgeschiedenis en de kritisch doorgelichte actualiteit 
gebruikt, hoe oriënteer je je dan wel? Want je werkt toch 
sowieso met een soort van kader, en de vraag is dan wat voor 
soort kader dat is? Dat lijkt me het grote probleem. Dat die 
19de-eeuwse idee van kunstgeschiedenis niet meer werkt. 
En dat de actualiteit als een gigantische schijnwerper er 
bovenop is gekomen, en zelfs die kritische kamer van de 
kunstgeschiedenis, met zijn vergelijkende oordelen, heeft 
opgeblazen. Op het moment dat je je wegdraait, en je met je 
eigen kader het veld nadert, van welk kader maak je dan 
gebruik?
LtB: Jouw persoonlijke geschiedenis.
BV: Dat is een antwoord.
LtB: Watje meegemaakt hebt, watje gelezen hebt.
BC: Hopelijk toch ook iets meer, externe contacten bijvoor
beeld, waardoor het toch iets meer is dan je persoonlijke 
geschiedenis.
LtB : Net hadden we het over de relativiteit van alle geschie
denissen, hetzelfde gaat uiteraard op voor het persoonlijke 
oordeel.

De dominantie van de actualiteit

BV: De kwestie blijft uiteindelijk toch dat er een kunstge
schiedenis is, en wat gaan we daarmee doen?
KB:.. .in het licht van het probleem van de accumulatie van 
culturele waar.
BV: Ja. De kunstgeschiedenis is een poging tot overzichte
lijkheid, het is een temporele ordening, die tegelijkertijd ook 
een soort van inhoudelijke ordening wordt. De gedachte dat 
geschiedenis mogelijkheden verbrandt, dat je op bepaalde 
dingen niet terug kan komen, enzovoort. Terwijl we die 
geschiedenis nu niet meer kunnen schrijven. De geschiede
nis van de jaren ’80 en ’90 valt niet te schrijven.
RV: Misschien over tien jaar wel.
KB: Waarom niet?
BC: Je hebt de filter van de tijd nog niet gehad.
KB: Bart doet hier een heel boude uitspraak. Waarom kan de 
geschiedenis van de jaren ’80 en ’90 niet geschreven wor
den?
WD: Ik heb niets van de jaren ’ 80 bewust meegemaakt, maar 
ik kan dat wel als een stuk geschiedenis zien.
WO: Het is juist ongelooflijk interessant dat de jaren ’ 80... 
LtB: ...al geschiedenis geworden zijn.
KB: Waarom kan die geschiedenis niet geschreven worden, 
Bart?
BV: Ik ben te ver gegaan in mijn uitspraak natuurlijk.
KB: Zeg dan: ‘ik kan ze niet schrijven’.
BV: Ik kan ze zeker niet schrijven.
RV: Ik heb geen zin om ze te schrijven
BV: Maar toch, ik denk dat er op het vlak van de 
kennisverwerving iets gebeurd is in de jaren ’80, zodat een 
geünificeerd, overzichtelijk, gestructureerd beeld gewóón 
niet meer werkt.
BC: Het is gefragmenteerd.
KB: Waar heeft dat dan mee te maken?
BV: De narratieve structuren - protagonisten, centrum van 

handeling,... - of de vooronderstellingen daarvan, zijn ge- 
broken. Een voorbeeld. Ik heb een herinnering aan mijn 
eigen leven. Als ik die herinnering zou opschrijven, dan zit 
daar een soort narratieve structuur in, waarin ikzelf als 
hoofdpersoon door een aantal stadia heenga. Maar als ik over 
mezelf zou nadenken, en me zou afvragen wie ik eigenlijk 
ben? Dan besef ik heel goed dat ik met dat herinneringsding 
eigenlijk niet veel kan beginnen.
LtB: Precies.
BV : Er is een probleem van veelheid, en er is het belangrijke 
probleem dat die herinneringssporen eigenlijk loskomen van 
een soort van objectiviteit.
JC: .. .van een soort drager.
LtB: Het heeft gewoon te maken met het feit dat we ervan 
bewust zijn geworden dat alles een constructie is, en daarmee 
hebben we het geloof in de geschiedenis verloren. Er is teveel 
om in dat lineaire verhaal te pompen, maar we weten inmid
dels ook dat alles een selectie is.
BV: Een aantal geschiedenissen kunnen we wel vertellen, 
maar niet meer de manier waarop ze in elkaar schuiven. 
LtB: Er zijn talrijke geschiedenissen, alleen maar persoon
lijke geschiedenissen, die zich misschien laten vervlechten 
tot een ruimer, abstracter geheel, maar het is nooit dé ge
schiedenis.
BV: Hoe geschiedenis schrijven, hoe nadenken, en een soort 
van geschiedenis schrijven, zonder overzichtelijkheid te 
betrachten of erop te anticiperen.
BC: De vraag is natuurlijk, was dat dertig of veertig jaar 
geleden wél het geval? De mensen die toen dé bakens hebben 
uitgezet om de geschiedenis te schrijven, hebben zich ook 
gericht op een bepaald segment, dat achteraf als een element 
van de geschiedenis aan de orde is gekomen.
BV: Het is een soort strijd geweest in de 20ste eeuw om de 
geschiedenis van de moderne kunst te schrijven, en om de 
illustraties van die geschiedenis van de moderne kunst in het 
museum te duwen, de geschiedenis als een soort legitimatie 
van het museum, en omgekeerd. Maar watje nu krijgt, is een 
soort actualiteit die al die musea vult, om het even welk 
Europees museum.
LtB : Er wordt aan de sloten van de kunstgeschiedenis gemor
reld.
BV: Je kan nu met een soort grote geste eruit stappen, en 
zeggen...
JC: .. .ik lees de gazet niet meer...
BV:.. .ik betrouw alleen maar op mijn eigen geheugenspoor. 
BC: Dat is onvoldoende
BV: Maar het probleem is dat dat onvoldoende is.
LtB: Daar ben ik het mee eens.
BV: De middelen om dat geheugen en die kritiek in te 
brengen, zijn er niet meer of zijn ongeloofwaardig gewor
den. Welke bewerking moetje uitvoeren op je eigen geheugen
spoor, waardoor er een soort van geheugen en kritiek binnen
komt in jouw ervaring? Vanaf 1972 hebben we geen herin
nering meer aan geschiedenis, maar aan actualiteit.
JC: We lijden aan geheugenverlies.
BV: Welke structuur van geheugen kan je ontwikkelen, en 
welke vorm van kritische resonantie kan je ontwikkelen, die 
de private omgang met kunst breekt, maar toch geen aan
spraak maakt op die grote kaders, die voldoende ruimte 
creëert om binnen een samenleving een omgang met kunst 
mogelijk te maken die het louter subjectieve en willekeurige 
overstijgt?

Transcriptie: Wouter Davidts
Redactie: Koen Brams
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Tweede paneldiscussie
29 januari 2000 - kantoor van De SVitte Raaf

KB: Koen Brams
HB: Hans Brugman
WD: Wouter Davidts
RL: Rudi Laermans
QSS: Q.S. Serafijn
CvW: Camiel van Winkel
BV: Barbara Visser

De zin en onzin van het verzamelen van kunst

Koen Brams: Ik zou willen beginnen met een vraag voor u, 
Hans Brugman, omdat uw observaties als kunstliefhebber 
voor mij, en wellicht ook voor de anderen, het meest onbe
kend of mysterieus zijn. Ik zou u willen vragen of het volgens 
u nog zin heeft om te verzamelen. Het antwoord op die vraag 
brengt ons misschien bij een probleem of een aantal proble
men waarmee de kunst en de kunstwereld vandaag de dag 
worstelen.
Hans Brugman: Voor alle duidelijkheid: ik beschouw me 
niet als een verzamelaar. Het verzamelen van kunst ervaar ik 
van langsom meer als problematisch, maar met die evolutie 
heb ik geen problemen, integendeel. Het is moeilijker ge
worden om te verzamelen, een ontwikkeling die enerzijds 
parallel loopt met andere maatschappelijke evoluties, en 
anderzijds te maken heeft met de aard van de actuele kunst, 
meer bepaald de ervaringsgerichte kunst. Als de ervaring van 
kunst de wezenlijke inzet is, dan is het verzamelen op zijn 
minst van bijkomstig belang, of zelfs contraproductief.
Q.S. Serafijn: Ik zou wat voorbeelden willen horen van 
moeilijk te verzamelen ervaringen.
HB: Ik heb in Bonn zojuist de tentoonstelling Zeitwende 
bezocht. Wat valt daar nog aan te verzamelen? In een 
particuliere omgeving werkt die kunst gewoonweg niet. Ik 
vind dat kunst meer voor het publiek moet openstaan. De 
pluriformiteit en het democratische gehalte van de kunst zijn 
gediend met het particuliere initiatief, maar dat betekent 
volgens mij niet: kopen en bewaren, of opstapelen in een 
kelder- of zolderruimte om er dan vroeg of laat mee voor de 
dag te komen om pecuniaire resultaten te boeken. Ik ben 
ervan overtuigd dat de ervaring van kunst per definitie 
tijdelijk is. In zekere zin consumeer je kunst... Door met 
bepaalde kunstwerken te leven, verslapt de aandacht. De 
confrontatie wordt een gewoonte. Het belang van het verza
melen, behoudens dat er ergens een documentaire rest wordt 
bewaard, waar latere generaties op kunnen terugvallen, zie ik 
niet meer echt, en zeker niet voor een particulier persoon. Als 
je je bewust bent van je eigen eindigheid, dan is het niet 
moeilijk meer om in te zien dat het verzamelen een vrij 
absurde bezigheid is.
KB: Het probleem is dat we zo weinig over verzamelaars 
weten. Ze zijn de grote onbekende, maar dat betekent nog 
niet dat ze geen - of een verminderde - rol spelen. Hoe die 
mensen handelen, met welke middelen, welke geldstromen, 
wit en zwart, enzovoort, daarover weten we zo goed als niets. 
V ooral die zwarte geldstromen maken een echt onderzoek zo 
goed als onmogelijk.
HB: Ik denk dat dat een doodlopende straat is, dat traditio
nele verzamelen van hedendaagse kunst, eerst en vooral door 
de evolutie in de aard van de kunst, maar ook door watje zegt 
over die geldstromen, maar ik vind dat niet slecht.
KB: Wat zijn jouw ervaringen met verzamelaars, Q.S., want 
jij maakt misschien wel dat soort kunst waar Hans het over 
heeft, namelijk moeilijk te verzamelen kunst.
QSS: Ja. Ik ben betrokken bij Omission, een stichting die 
omissies opspoort in het beeld van de werkelijkheid, en de 
ervaring en de deskundigheid van de kunst, en niet de kunst 
als product aanbiedt om die tekortkomingen gedeeltelijk 
weg te werken. Wij gaan ervan uit dat die deskundigheid 
ingezet kan worden op andere terreinen en dat andere disci
plines gebruik kunnen maken van de ervaring van de kunst. 
Dat hebben we in de praktijk nog maar heel weinig gedaan. 
We zijn begonnen met daarover te adverteren, in kunst
bladen zoals De Witte Raaf, om onze achterban of onze 
beroepsgroep daarover in te lichten en daarvoor te mobilise
ren. De volgende stap zou zijn om ook buiten de kunstbladen 
andere groepen te mobiliseren. Wat het verzamelen van dit 
soort kunst betreft: toen de stadsconservator vertrok en naar 
aanleiding daarvan een tentoonstelling organiseerde in 
Boijmans Van Beuningen, richtte hij een vitrine in met onze 
folder en de verschillende advertenties. De acties van 
Omission worden gearchiveerd, en daar kunnen mensen 
kennis van nemen. Het enige voordeel was dat ze een keer bij 
elkaar kwamen, en dat ze voor een keer in één blik te zien 
waren.

De institutionalisering

De kunst als product

KB: Die acties die jullie opzetten, moet ik die begrijpen als 
reacties op praktijken in de kunstwereld?
QSS: Een beetje wel. We vinden het zonde dat van de talloze 
goede dingen die kunst ontwikkelt er heel veel binnen de 
instituten blijft hangen. We willen die ervaringen of inzich
ten ook inzetten buiten die institutionele kaders, buiten de 
galeries, buiten de musea. In die zin is het er een soort reactie 
op. Kunst is misschien nog steeds teveel een soort hardware- 
pakket dat aangeleverd wordt. Wij maken alleen maar soft
ware, dus we zien af van het werkelijk maken van dat ding, 
en we pluggen in op een ander domein. Wat kan kunst als 
software betekenen, of kan het iets betekenen, dat is onze 
vraagstelling.
KB: Software?
QSS: Kwalijk zijn bijvoorbeeld de vastgeroeste regels in het 
opdrachtenbeleid in Nederland. Meestal neemt de procedure

Thomas Struth

Familie Smith, Fife, 1989

de vorm aan van een drietrapsraket, eerst het voorlopige 
schetsontwerp, dan het definitieve schetsontwerp en ten
slotte de uitvoering. Het meeste geld gaat naar de uitvoering, 
wat helemaal niet relevant is omdat bijna niemand nog een 
beeld gaat houwen of zo. Toch gaat daar de grootste hap uit 
het budget naartoe. Daar kan je ook weleens over nadenken. 
Je zou het kunnen omkeren en het accent kunnen leggen op 
het voorlopige en definitieve schetsontwerp, kortom op de 
ideeën die aan een realisatie voorafgaan.
KB: Wat zijn op dit moment jullie ervaringen en inzichten? 
QSS: Ja, dat varieert. We zijn bijvoorbeeld ingeschakeld in 
projecten over de openbare ruimte, meer bepaald een project 
in Rotterdam, de Poort van Noord. Daar werken we met de 
politie, met de deelgemeente, en met de ingenieurs-ambtena- 
ren van de dienst stedenbouw en volkshuisvesting. Er zal 
niets aan kunst te zien zijn maar het heeft wel een bepaalde 
kwaliteit gekregen, denken we, die anders is dan datgene 
waar die ambtenaren en die diensten altijd mee voor de dag 
komen.

De aura van het kunstwerk

De aanspraken van de kunst op het publiek

De infiltratie van de cultuur in de kunst

De inzetbaarheid van de kunstenaar buiten het
INSTITUTIONELE KADER

Het AANTAL KUNSTENAARS

KB : Geloof jij in de kansen van kunst om buiten de instituties 
te opereren, Rudi?
Rudi Laermans: We moeten natuurlijk een onderscheid 
maken tussen het kunstwerk en de kunstenaar. Allereerst, de 
aura van het kunstwerk is weg, het is definitief gebroken. 
Kunstwerken laten zich moeilijker verzamelen, omdat het 
installaties zijn, of gewoonweg interventies. Deze ontwikke
ling gaat hand in hand met een nieuwe verkoopbaarheid van 
kunst in termen van een groot publiek. Het resultaat is kunst 
die voor een publiek gemaakt wordt. Ik noem dat retorische 
of theatrale kunst. Ik sta daar heel ambivalent tegenover. 
Enerzijds moet je vaststellen dat kunst daardoor veel meer 
met publieke betekenissen werkt - publieke betekenissen 
rond ‘lichaam’, ‘vrouw’, ‘man’, ‘nacht’, ‘donker’, ‘slapen’, 
‘eten’, noem maar op - wat ik een goede zaak vind. De andere 
kant van het verhaal is natuurlijk datje vaak heel makkelijke 
retorische kunst krijgt, ongelooflijk makkelijke ervarings- 
kunst die echt inspeelt op een soort directe sensatie en 
eigenlijk indrukskunst wordt.
Een tweede reeks observaties heeft te maken met het werk
terrein van de kunstenaar. In de afgelopen vijftien, twintig 
jaar is dat werkterrein enorm verbreed. De kunstenaar wordt 
vandaag de dag niet alleen meer op het klassieke institutio
nele terrein ingezet, maar op alle mogelijke terreinen - de 
publieke ruimte, in sociaal-culturele instellingen, in scho
len,... Vanuit een sociologische invalshoek bekeken heeft 
dat volgens mij met iets heel eenvoudigs te maken, namelijk 
dat er een ongelooflijk groot aanbod van kunstenaars is. Het 
is normaal dat die uitwegen beginnen te zoeken, naast dat 
systeem dat uiteindelijk toch piramidaal blijft functioneren. 
Deze ontwikkeling gaat evenwel terug op een geloof dat ik 
heel betwijfelbaar vind, namelijk dat de kunst of beter 

gezegd de kunstenaar als ideeënleverancier of reflector in 
alle betekenissen van het woord inzetbaar is met een zeer 
moeilijk omschrijfbare expertise.
QSS: Met die nauwelijks te omschrijven expertise loop je 
ook steeds met je kop tegen de muur.
Camiel van Winkel: Maar jij kan die expertise toch ook niet 
definiëren?
QSS: Nee.
CvW: Maar je gaat er wel van uit dat die er is.
QSS: Ja, want in de praktijk kan je het wel demonstreren, 
zoals in ons project voor de Poort van Noord, maar het duurt 
zo lang voor iemand die praktijksituaties met je wil aangaan. 
Barbara Visser: Ik zou daar toch iets concreters over willen 
horen. Wat was jullie rol?
QSS: In de deelgemeente Noord in Rotterdam, onder de A20, 
ligt al zeer lange tijd een gebied braak. Er zijn al eerder 
kunstenaars gevraagd om iets met die plek te doen, afgezien 
van het spaarbekken, dat de dienst stedenbouw en volkshuis
vesting er gepland had. Op initiatief van het CBK Rotterdam 
hebben wij een plan uitgetekend. We maken alles zichtbaar, 
ook het rioleringswater dat soms naar boven komt. Dat hoef 
je niet weg te stoppen, maar je kan dat water ook een 
zelfreinigend vermogen geven door een soort propstroom 
aan te brengen. Concreet betekent dat dat er een middendijk 
komt en daarachter een systeem van heel veel kleine dijkjes 
waar het water langs geloodst wordt, en waar riet geplant 
wordt. Dat is weliswaar louter pedagogisch, want uiteinde
lijk wordt het water toch weer in de riolering gestort. De 
viaduct dateert van de jaren ’70, een prachtige viaduct, je 
kijkt tegen de onderkant aan en dat wordt van onderen uit 
vergelicht zoals een monument, zoals je een kathedraal zou 
kunnen verlichten. Het gemaal wat normaal onder de grond 
wordt weggestopt, hebben we naar boven laten komen, dat 
soort ingrepen allemaal, dat is onze rol geweest.
BV: Dus eigenlijk wat een stedenbouwkundige normaal 
doet.
QSS: Ja, dat krijgen we dus ook altijd te horen.

Het gebruik van de kunst

BV: Ik vind het heel goed dat kunstenaars zich met de 
praktische kant bezighouden, in plaats van slechte architec
tuur op te vrolijken, wat vaak bij 1%-regelingen gebeurt. 
Maar natuurlijk zou je er ook voor kunnen zorgen dat er een 
goede architect aangeduid wordt die een ontwerp maakt 
waarvoor je zo’n kunstenaar in feite helemaal niet meer 
nodig hebt.

De maatschappelijke status van de kunstenaar

KB: Q.S., hoe zou jijzelf de expertise omschrijven die jij hebt 
ingebracht, in dit specifieke geval.
QSS: Wij zijn visueel en conceptueel getraind. Dat kunnen 
we zeker inbrengen. Het gebrek aan status van de kunstenaar 
maakt het ook mogelijk om overal tussen te gaan staan, 
tussen de verschillende disciplines. De interne communica
tie in de dienst stedenbouw en volkshuisvesting verloopt 
bijvoorbeeld heel erg slecht. Omdat we een tussenpositie 
kunnen innemen, kunnen we die diensten beter op elkaar 
afstemmen.
BV: Grappig datje dat gebrek aan status noemt. 
CvW: Mij lijkt het juist het tegendeel.
KB: Inderdaad.
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Professionalisering is...

i.
Professionalisering binnen de kunstwereld betekent een
voudigweg dat men niet alleen vóór de Kunst, maar ook 
vàn de Kunst leeft. ‘Vóór’ wijst dan op een affectieve 
band die een idealistische missie, ongeziene toewijding 
of gedrevenheid kan genereren. Vàn de Kunst leven, 
refereert daarentegen aan een economische relatie. 
Slechts de kunstenaar die van zijn gecreëerde artefacten 
leeft, noemen we professioneel. (Het hoeft geen betoog 
dat dit ook een leven in armoede kan zijn.) De zondags- 
schilder kan wel toegewijd met zijn kunst bezig zijn, pas 
wanneer hij financieel afhankelijk wordt van zijn 
kunstproducten, wordt hij ‘echt’ kunstenaar. De profes
sionele artiest wordt dus niet alleen bezeten door, maar 
komt ook in de (economische) handen van zijn artefacten. 
We kunnen de verhouding misschien vergelijken met 
die van de traditionele huisvrouw en haar man. Uit liefde 
voor haar man leeft de vrouw voor het huishouden en is 
daardoor juist afhankelijk van zijn inkomsten. ‘De kun
stenaar als de huisvrouw van deze tijd’, het is geen 
onzinnige metafoor. Net zoals de huisvrouw ontleent (öf 
verliest) bijvoorbeeld de kunstenaar ten dele zijn identi
teit aan de relatie met een ander (respectievelijk echtge
noot en artefact). De metafoor maakt eveneens duidelijk 
wat een ‘statuut voor de kunstenaar’ kan genereren. 
Indien er een financiële tegemoetkoming aan vast hangt, 
is het kunstenaarsstatuut vergelijkbaar met een gewet
tigd basisinkomen voor huisvrouwen. De huisvrouw 
wordt met zo’n ingreep onafhankelijker van haar man, 
net zoals de kunstenaar ‘emancipeert’ van zijn 
kunst(productie). Dit kan betekenen dat de laatste meer 
vóór en minder vàn de Kunst gaat leven. Hij kan echter 
ook in complete luiheid vervallen.

2.
De professionalisering van het kunstbedrijf houdt onder 
meer een proces van interne functionele differentiatie in. 
Binnen het museum of het kunstencentrum worden ver
schillende taken opgesplitst. Zo gaat de zakelijk leider 
zich hoofdzakelijk met economische en politieke aspec
ten bezighouden, de promotieverantwoordelijke met 
publiekswerving, de huisdramaturg met (zelfreflectie en 
identiteitsconstructie, de artistiek leider met artistieke 
selecties, enzovoort. Professionalisering impliceert een 
scherpere taakafbakening. (Het betekent dus ook meer 
personeel.) We kennen allemaal het verhaal van de 
museumconservator die aanvankelijk alles zelf doet: hij 
of zij kiest kunstenaars, voert de promotie, sleurt met 
schilderijen,... Hoe professioneler (lees ook: hoe meer 
geld het kunstbedrijf heeft), hoe meer taken aan ver
schillende personen worden toegeschoven. Bijgevolg 
lossen rolambivalenties (bij de persoon die alles zelf 
doet) ten dele op door contradictoire taken aan verschil
lende personeelsleden toe te wijzen. Het wil echter ook 
zeggen dat ‘persoonsinteme’ conflicten een sociaal, 
geïnstitutionaliseerd karakter krijgen. Zo kan het perso
neelslid dat verantwoordelijk is voor een sluitende boek
houding een conflict hebben met de promotie
verantwoordelijke, bijvoorbeeld omdat die teveel geld 
aan reclame spendeert. Risico’s van professionalisering 
gaan dan in de richting van ‘verkeerdelijk domineren’. 
Zo leidt een toestand waarbij de argumenten van de 
promotieverantwoordelijke of de boekhouder systema
tisch op die van de artistiek leider doorwegen tot een 
heroriëntatie van Kunst naar respectievelijk publiek of 
geld. Kunstpresentatie wordt in dat geval van doel tot 
middel gereduceerd. Het wordt bijvoorbeeld een middel 
om een grote hoeveelheid personeel in dienst te (kun
nen) houden. Het kunstbedrijf leeft dan niet meer hoofd
zakelijk vóór de Kunst, maar vooral vàn de Kunst.

3.
Professionalisering houdt ook meer netwerkverbindingen 

en afhankelijkheidsrelaties in. Wie bijvoorbeeld meer 
geld voor kunstwerken, personeel, infrastructuur of een 
gebouw wil, moet eenvoudigweg meer sponsors, poli
tici, enzovoort aanspreken. Het punt is nu dat netwerk- 
figuraties zich verbreiden terwijl ze blind zijn voor de 
grenzen van economische, politieke, juridische,... ra
tio’s. De kunstwereld kan zichzelf in de openbaarheid 
wel blijven omschrijven aan de hand van een zuiver 
artistiek discours, een professionele praxis vraagt echter 
om voortdurende vertalingen naar andere logica’s. Zo
wel het kunstwerk als actoren binnen de kunstwereld 
behoren met andere woorden niet alleen tot een esthe
tische orde. Ze zijn daarentegen een object van zowel de 
kunstwereld, de economie, de rechtspraak, de politiek, 
de wetenschap,... Mensen en artistieke artefacten wer
ken met andere woorden als ‘verbinders’ of ‘vergaar
bakken’ die al deze functionele subsystemen in zich 
dragen en voortdurend hybridiseren. Het artistieke spre
ken over artefacten binnen de kunstwereld is dan ook 
maar één optie uit een resem van keuzemogelijkheden. 
Het selectieve spreken bepaalt echter de identiteit en het 
bestaansrecht van de Kunst binnen de moderne maat
schappij. Het verdringen van andere mogelijke discours 
is dus functioneel voor de artistieke procreatie. Functio
nele differentiatie noopt in de alledaagse praxis met 
andere woorden tot functioneel verdringen. Het leven 
vóór de Kunst is vanuit dit oogpunt veeleer een dankbaar 
discursief construct of een selectieve zelfomschrijving 
die naar buiten toe wordt ingezet. De professionele 
kunstwereld moet in de coulissen echter ook vàn de 
Kunst leven.

Pascal Gielen

BV: Dat gebrek aan specialisatie maakt wel dat je geen 
belangen hebt, of toch niet het soort belangen dat die ver
schillende fracties hebben. De kunstenaar kan een verbin
dende rol opnemen tussen partijen die wel belangen hebben. 
KB: Het feit dat kunstenaars bij zo’n project in de openbare 
ruimte betrokken worden, heeft toch niet te maken met een 
gebrek aan status, maar met het tegenovergestelde.
QSS: Ik vind het wel een prettige omschrijving: gebrek aan 
status. Het voorkomt ook een hele hoop vooroordelen.
RL: Maar het is helemaal geen lage status, wel integendeel. 
Naast de kunstenaar die voor het museum werkt, is een ander 
soort kunstenaar opgestaan, die als een bepaald type intellec
tueel erkenning geniet. Het zijn mensen die op een intellec
tuele, conceptuele wijze kunnen kijken, wat ze door hun 
training hebben meegekregen. Historisch gezien is dat toch 
een opwaardering van de status van de kunstenaar: dat zijn 
stem met wisselend gewicht meetelt naast die van architec
ten, stedenbouwers, ingenieurs of programmatoren. Het is 
trouwens ook één van de manieren waarop de kunstenaar in 
communicatie treedt met de overheid. Als je een beurs 
aanvraagt, dan moet je toch ergens een project kunnen 
omschrijven. Kunstenaars worden aldus een soort zelfstan
dige projectontwikkelaars.

De institutionalisering

Het gebruik van de kunst

CvW: Ik geloof niet in die tweedeling tussen het museum en 
alles wat daarbuiten is. Dat is een fictieve oppositie. Kunst 
kan gewoonweg niet buiten de kunstcontext om: het is een 
soort ideële omgeving waarin kunstwerken zich bevinden zo 
gauw ze door een kunstenaar gemaakt worden, of dat nu in 
een museum is of onder een viaduct. Alleen al omdat men 
niet kan zien wat een kunstwerk is. Je kunt niet zeggen: als 
iets aan die en die visuele eisen voldoet, dan is het een 
kunstwerk. Het kunstwerk heeft altijd de handeling nodig van 
iemand die een kunstenaar is en die zegt: dit is een kunstwerk 
en dit presenteer ik als zodanig. Dat is de erfenis van de avant- 
garde. Sommigen vinden dat iets negatiefs, dat er geen criteria 
meer zijn voor beeldende kunst, maar ik denk dat dat een 
verworvenheid is van de 20ste eeuw, iets waar je niet meer 
omheen kan. Je kan niet meer terugnaar een soort resocialisering 
van de kunst. Als de kunstenaars zeggen dat het niet uitmaakt 
of je hetkunst noemt of niet, dan sluipt er een zekere dubbelheid 
in dit soort projecten. Feitelijk blijft dat werk onzichtbaar 
zolang ze het niet terugbrengen in die kunstcontext door 
middel van artikelen, boekjes, of wat dan ook.
QSS: Dat is ook zo. Kunst is ons achterland en dat slepen we 
met ons mee. Dat is vrij logisch en we maken er ook in die zin 
gebruik van.
CvW : Maar ik geloof niet dat er een soort expertise is waarop 
jij als kunstenaar kan bogen. Ik denk dat stedenbouwkundigen 
en architecten net zo goed een visuele en conceptuele intel
ligentie hebben.
QSS: Jazeker.

De maatschappelijke status van de kunstenaar

CvW: Om de opwaardering van kunstenaars te legitimeren 
worden die andere velden omlaaggehaald en gediskwalifi
ceerd.
QSS: Waarom hebben ze dan gedurende twintig jaar geen 
stedenbouwkundige op dat gebied gezet? Dat verbaast ons 
óok. Op het moment dat die vraag dan aan ons wordt 
voorgelegd, dan zouden wij moeten zeggen: neen, we zijn 
niet bekwaam om dit soort problemen op te lossen.
CvW: Omdat er ruimte genoeg was! Het was helemaal niet 
urgent. In Rotterdam had je tot vijftien jaar geleden nog een 
groot stuk weiland midden in de stad, naast het Centraal 
Station. Er was gewoonweg ruimte genoeg om te bouwen. 
Het is pas de laatste jaren dat het urgent wordt en dat iedere 
vierkante meter wordt opgeëist en in geld wordt omgezet.

Het cultuurtoerisme

RL: Je kan ook stellen dat steden zich veel meer bewust 
geworden zijn van hun uiterlijk imago. Steden denken van
daag de dag in termen van city marketing en kunstenaars 
worden daar voor een stuk bij ingeschakeld.
CvW: Het is inderdaad een politiek verhaal, denk ik.
KB: Q.S., tochnog even over jullie project. Hoe omschrijven 
jullie het resultaat van jullie werkzaamheden? Is het een 
kunstwerk? Of wordt het pas iets artistieks vanaf het moment 
dat jullie hét documenteren en tentoonstellen?
QSS: Het is geen kunstwerk, tenminste zo willen wij het niet 
noemen. Iets artistieks is het ook niet.
CvW: Waarom is het geen kunstwerk?
QSS: Omdat niemand daarin een kunstwerk kan herkennen. 
En eigenlijk vind ik die vraag ook helemaal niet zo interes
sant, óf iets een kunstwerk is, of niet. Als jij zegt dat het een 
kunstwerk is, en iemand anders zegt dat het helemaal geen 
kunstwerk is, of als nog iemand anders zegt dat hij het alleen 
als een kunstwerk kan zien omdat het later in een kunst
context wordt teruggebracht via een kunsttijdschrift, het 
maakt me echt niet uit.
CvW: Maar dat doe jij toch zelf ook. Jij zet het toch ook in 
je curriculum vitae.
QSS: Maar ik zet wel meer in mijn c.v.
CvW: Maar je kunt niet pretenderen dat het de kunstwereld 
is die dat doet, dat doe je zelf ook.
QSS: Ja, het is mijn werk. Alles wat mijn werk is, dat zet ik 
in mijn c.v. Dat doet iedereen toch?
CvW: Maar waarom kun je die vraag niet beantwoorden? 
QSS: Er is een citaat van Valéry: “Niets is de mensen en de 
kritiek moeilijker aan het verstand te brengen dan de incom
petentie van de maker nadat het werk gemaakt is.” En dat 
gevoel heb ik steeds.
RL: Enerzijds is er de institutioneel gedefinieerde kunst, 
kunst die beantwoordt aan een aantal heel makkelijk op te 
sommen institutionele criteria. Je zou dit de core business 
van het kunstbedrijf kunnen noemen. Eenmaal je je daarbui

ten begeeft, beland je in een soort grijze ‘zone, maar ik zie 
daarin geen probleem eigenlijk. Je kan bovendien van het 
een in het ander komen.
KB : We zouden het als een vaststelling kunnen opnemen dat 
de tendens om over kunst te spreken in termen van core 
business en de grijze zone errond, dat dat een recent ver
schijnsel is. Of is dat niet zo?

De inzetbaarheid van de kunstenaar buiten het
INSTITUTIONELE KADER

CvW: Ik denk dat voor kunstenaars als Q.S. die grijze zone 
juist hun core business wordt.
BV: Maar dat is misschien ook het interessantste gebied. 
QSS: Tijdelijk kan dat zo zijn, wantje hoeft toch niet iets 
voor je hele leven vast te leggen. Je kan toch blijven schui
ven, meebewegen met allerlei ontwikkelingen die gaande 
zijn. Juist die verschuivingen zijn het meest interessante, niet 
hoe dat weer gaat stollen. Als je zegt dat dat de core business 
wordt, dan denk ik ja, ik weet het niet. Voor dat zo is, zijn we 
misschien alweer vertrokken.

De interdisciplinariteit

CvW: Ik geloof niet in die grijsheid. Al die verschillende 
deelgebieden blijven toch grotendeels aan hun eigen dis
cours hangen, hun eigen codes, begrippen, theorieën. Er 
wordt natuurlijk heel veel gesproken over interdisciplinariteit. 
Maar op het moment dat dingen worden bijgezet, of worden 
geïnterpreteerd, en worden terugvertaald naar een discours, 
trekken ze zich weer terug op een eigen discipline.
QSS: Wat ook een omissie is natuurlijk.
RL: Wat mij inderdaad blijft frapperen, is dat iedereen in 
mijn omgeving in één circuit vastzit. Ook in de kritiek zitten 
die schotten muurvast. Dat die organisatoren vastzitten, 
o.k., maar het publiek zelf, of nog erger, de makers, dat 
begrijp ik niet goed.
BV: De toenadering is er toch wel een heel klein beetje.
RL: Die segmentering blijft mij verbazen. Theater is nog 
altijd iets dat op een podium gebeurt, dus een discussie over 
theatraliteit vanuit de invalshoek van video is iets dat afge
wezen wordt, of vreemd bekeken.
CvW: Zo’n circuit of segment representeert ook een dis
cours, een vrij gesloten discours, wat op zichzelf is gericht. 
Dat discours zorgt ervoor dat dingen betekenis krijgen in dat 
verband, en niet in een ander verband. Interdisciplinariteit is 
nog lang niet in zicht.
BV: Maar, denk ik soms, het is toch al moeilijk genoeg om 
bij te blijven op het eigen terrein. Het is toch onmogelijk om 
je ook nog eens in theater, architectuur en design te gaan 
verdiepen. Het is ook vreemd dat er geen tijdschriften zijn die 
dingen aan elkaar koppelen. Hoewel het soms wel een heel 
klein beetje geprobeerd wordt om verschillende disciplines 
in een tijdschrift aan bod te laten komen.
CvW: En dan nog blijven de verschillende onderdelen netjes 
van elkaar gescheiden. Het is heel moeilijk om dat te door
breken, en volgens mij komt dat omdat je toch een referen
tiekader nodig hebt, en dat is toch nog altijd gebonden aan die 
ene discipline.
RL: Ik zou willen pleiten voor dilettanten, voor transversale 
dilettanten.
CvW: Ja, natuurlijk, maar die zijn er niet veel.
BV: Als enkeling kan je dat wel doen, alleen het kader 
waarbinnen zich dat afspeelt, is dan toch vaak weer de eigen 
discipline.
KB: Barbara, jij zei daarnet dat je die grijsheid het interes
santste vindt. Waarom?
BV: Camiel heeft gelijk als hij zegt dat dingen uiteindelijk 
toch weer in hun eigen gebied worden getrokken op het 
moment dat het de mensen uitkomt. Als kunstenaar heb je 
daarvan nog het meeste last.
KB: Op welke manier?
BV: Het wordt enorm gewaardeerd als je bepaalde grijze 
gebieden opzoekt, maar aan de andere kant hebben mensen 
natuurlijk ook handvaten nodig. Die worden met plezier 
aangereikt door tentoonstellingsmakers of critici, met een 
kwalijke vernauwing tot gevolg.
KB: Kan je een voorbeeld geven van wat jij als grijze zone 
beschouwt?
BV : Om een voorbeeld uit mijn eigen praktijk te noemen: als 
ik een gastrol speel als mezelf, als kunstenaar, in een Litouwse 
fictieserie, dan is dat voor de Litouwse televisiekijker totaal 
niet te zien dat dat kunst is, ze zien wel een Nederlandse 
kunstenaar, ze zien een tentoonstelling, want die wordt 
opgenomen in het verhaal. Een half jaar later word ik door 
een galerie gevraagd of ik geen vertaling kan maken van die 
aflevering van het feuilleton. En dat interesseert me ook wel: 
kan dat, en wat is dat dan, wat is de status ervan? Is het dan 
documentatie? En laatje het echt als documentatie zien, en 
zo ja, is dat dan te koop? En wat verkoop ik dan? Daardoor 
moet je wel heel erg gaan nadenken: waar gaat het je dan 
precies om? Daar kom je soms uit, en soms niet.

De kunst als systeem

KB: Volledig onschuldig aan die ontwikkeling ben jij als 
kunstenaar natuurlijk ook niet?
BV: Voor een deel ben je natuurlijk afhankelijk van het 
systeem. Ik zou wel kunnen zeggen dat ik er niets mee te 
maken heb, maar dat is gewoon heel naïef.
CvW: Jij bent het systeem...
BV: Nou dat zou mooi zijn, maar...
CvW:.. .net als iedereen hier aan tafel. Het systeem dat ben 
je toch met zijn allen.
BV : Ja, je houdt het met zijn allen in stand. Ik kan bijvoor
beeld zeggen dat ik het niet doe, want het ging me om die ene 
verschijning in die serie, maar langs de andere kant heb ik dat 
ook kunnen doen omdat ik uitgenodigd was door een insti
tuut, dat het televisiestation overtuigde om het verhaal van 
hun soap aan te passen aan mijn werk. Het zijn natuurlijk 
allemaal systemen, naïviteit is dus uit den boze, maar je kan 
die systemen wel onderzoeken en infiltreren.



CvW: Hoe heb je dit opgelost?
BV : Ik heb het documentair opgelost. Ik heb die ene afleve
ring vertoond, en documentatie van de serie laten zien. 
CvW: Het was dus niet te koop als een werk van jou.
BV: Als documentatie van mijn werk.
CvW: Dus het was wel te koop?
HB: Maar natuurlijk!
BV : In theorie wel, maar in de praktijk verkoop je zoiets niet.

Het vaste rollenpatroon

HB: Dat is eigenlijk het spijtige. Men doet altijd stappen 
vooruit, naar en in die grijze zone, maar dan merkje dat men 
eerder vroeg dan laat terugvalt op het klassieke systeem van 
kadertjes maken, relikwies produceren, die zoals vanouds 
terechtkomen boven de dressoir.
BV : Maar het interesseert me om zo’n totaal efemeer project 
uit te werken, en het dan terug te brengen tot een relikwie, 
want dat is het natuurlijk ook. Het is toch niets anders. 
QSS: Maar dat is wat jij spijtig vindt, Hans?
HB: Ik denk dat het pecuniaire een heel belangrijke rol 
speelt. En dat het eigenlijk nog weinig voorkomt dat galeristen 
en ook het geïnteresseerde publiek bereid zijn om de stap te 
zetten naar het verlaten van dat traditionele rollenpatroon 
van producent en koper.
RL: Het commercialiseren van restproducten was een heel 
karakteristieke strategie van de historische avant-gardes, en 
die hebben het ook altijd gedocumenteerd, en het uiteindelijk 
in hun discours, in hun werk, in hun c.v.’s proberen op te 
nemen. Dat is de spanning die de avant-garde definieert: de 
kunst uit zijn cocon halen en het leven binnenbrengen, maar 
wat daar gebeurt, moet wel terug de kunst binnen, want 
there ’s the money. Daar is ook het symbolische kapitaal, daar 
wordt de erkenning gegeven.
BV: Dat commerciële aspect heeft voor mij geen grote rol 
gespeeld. Ik had bijvoorbeeld een videostill uit zo’n serie als 
een soort werk kunnen verkopen, maar daar ben ik absoluut 
tegen.
KB: Maar dat gebeurt wel permanent.
HB: Natuurlijk.
BV: Ik vind dat je dat moet bekritiseren om te zorgen dat 
daarin iets verandert. Er moet gewoon geld op tafel komen 
voor die video’s zelf.
HB : Waarom zoekt men altijd die zekerheid? Waarom zoekt 
men eigenlijk niet naar een alternatief?
KB: Zijn er alternatieven?
BV: Ja, zijn die er?
HB : Ik denk dat de rol van de galerist herdacht moet worden. 
Hij moet niet alleen meer als verkoper van goederen optre
den, maar eerder een intermediaire functie opnemen, tussen 
de kunstenaar en het publiek.
QSS: Een curator kan die rol toch ook op zich nemen?
HB: Ik zou het bijzonder boeiend vinden, mochten mensen 
die stap zetten. Er moet uiteraard een kader gevonden wor
den waarbinnen iedereen kan overleven. Wat kan de kunst
liefhebber bijvoorbeeld in ruil krijgen? Daarover moet een 
discussie ten gronde worden gevoerd.
QSS : Er zijn best wel kunstenaars die dat willen, maar van de 
andere kant komt het ook niet.
HB : Misschien moet er een dialoog op gang gebracht worden. 
KB: Geloof jij in zo’n herdefiniëring van het kunstsysteem, 
Rudi?

De inzetbaarheid van de kunstenaar buiten het
INSTITUTIONELE KADER

RL: Ik ben er zeker van dat we nog maar het begin meemaken 
van verregaande ontwikkelingen. Ik acht het mogelijk dat 
scholen bijvoorbeeld geld krijgen om een kunstenaar in 
dienst te nemen. Dat is een heel goed denkbaar systeem. Als 
steden bouwmeesters hebben, waarom zouden bijvoorbeeld 
grote scholencomplexen niet één of meerdere kunstenaars in 
dienst hebben? Het gaat hier om ontwikkelingen voorbij de 
institutionele kaders van de kunst. Zolang je binnen de 
veilige muren van de galerie of het museum werkzaam blijft, 
moet er op één of andere manier werk zijn. In musea en 
galeries draait het rónd het werk, en niet rond kunstenaars, 
terwijl de kunstenaar in andere maatschappelijke instituties 
ingepast kan worden. Kunstenaars weten nog niet wat pro
fessionalisering is, want in andere beroepsgroepen is dat 
allang realiteit. Maar ja, kunstenaars zijn op zichzelf bezig en 
denken nog altijd voor een groot stuk in termen van werk dat 
aan de man moet worden gebracht in het institutionele 
circuit. Het is ook vreemd dat de opleidingsinstituten achter 
blijven, en geen oog hebben voor deze ontwikkelingen. 
KB: Onproblematisch is die ontwikkeling toch niet?

De consensus

RL: Natuurlijk niet! Het hele veld is weliswaar volledig 
gefragmenteerd geraakt, maar op al die kleine deelterreintjes 
komen instituties tussen. Alles is dus geïnstitutionaliseerd, 
wat volgens mij de definitieve dood is van de avant-garde. 
Op het moment dat dat hele complex gefragmenteerd en 
geïnstitutionaliseerd wordt, op dat moment is het echt ge
daan, want het is dan volledig maatschappelijk erkend. Om 
die reden denk ik dat kunst die niet publiek is het enige 
interessante is dat nu gebeurt. Ik ben het volledig eens met 
Debords analyse dat alles wordt kapot gemaakt door het 
spektakel en de media. Tenzij geheime kunst.
CvW: Die bestaat dus niet. Dat kan helemaal niet. Kunst die 
niet in dat publieke discours wordt gepresenteerd, is er niet. 
Hoe weet jij dat die er is?
RL: Via vrienden. Ik ben er niet mee bezig, met geheime 
kunst, maar ik ben wel bezig met alternatieve muziek. Je hebt 
een cassettecircuit en zelfgemaakte c.d.’s.
CvW: Maar dat is toch ook een vorm van publicatie.
RL: Ja, maar het geheime wil nooit iets te maken hebben met 
de officiële instituties. Natuurlijk is dat romantisch, natuur
lijk is dat imaginair. Dat is zoals Broadway, en off off 
Broadway, en natuurlijk is off off alleen mogelijk omdat 
Broadway er is, dat weet ik ook wel. Maar het is interessant

Thomas Struth
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om te zien dat het blijft bestaan. Dat mensen dat risico nemen 
en ook geen kunstenaarsloopbaan willen maken, bijvoor
beeld. Absoluut op geen enkele manier professioneel willen 
functioneren.
CvW : Maar dat komt gewoon tien j aar later, als ze wat ouder 
zijn.
QSS: Dat neemt niet weg datje het kan doen. Een virus zal 
zich ooit ook manifesteren, maar ondertussen heeft het wel 
zijn werk gedaan.

De inhaligheid van de kunstwereld

KB: Q.S., jij hebt ooit ook nog geflirt met dat soort dingen, 
tijdelijke autonome zones en dergelijke.
QSS: Het OCI, refereer je daaraan? Ja, inderdaad.
KB: Hoe sta je daar nu tegenover? Wat is er van die idee van 
tijdelijke autonome zones overgebleven en hoe sta je daar nu 
tegenover?
QSS: Het OCI is kort na de oprichting uiteengespat, maar 
Omission is wel weer een soort vervolg daarop, met het 
streven om zichzelf nog minder te institutionaliseren, dan 
toen het geval was.
KB: Hoe overleven jullie?
QSS: We worden gewoon per uur uitbetaald door de op
drachtgever.
KB: Dat is toch ook een vorm van institutionalisering of van 
officialisering. Jullie werken met officiële instanties, het zijn 
witte geldstromen, terwijl de cassettes waar Rudi het over 
heeft...
RL: Ook op het Internet vind je sites van mensen die zich uit 
de circuits willen houden. Dat vind ik interessant, want daar 
worden een heel pak discussies praktisch kortgesloten. Ik 
weet wel datje dat in verhouding moet blijven zien met een 
officieel circuit, maar er gebeurt iets, hic et nunc. Overal te 
velde, zeker in Vlaanderen, lopen er rare gasten rond die een 
aantal jaren op een plek met iets bezig zijn en die niet 
geïnteresseerd zijn in geld of erkenning. Af en toe wordt zo’ n 
figuur ontdekt. Een voorbeeld in Vlaanderen is René 
Heyvaert: een local hero uit het Gentse, die eigenlijk alleen 
met zijn huis bezig was, als architect, en met figuurzagen. 
Zijn huis was zijn kunstwerk. Nu men zijn werk wil 
canoniseren, is het eigenlijk fantastisch dat precies zijn huis 
is afgebroken.
KB : Maar de kunstwereld is toch zo kannibalistisch dat zulke 
figuren binnen de kortste keren opgeslokt worden in het 
systeem. Heyvaerts werk belandde binnen de kortste keren in 
een galerie. In hoeverre verdraagt de kunstwereld zo’n 
geheime kunst?

De veranderde kunstenaarsloopbaan

CvW: Is dat precies niet al heel lang tot de kern van het 
kunstbedrijf geworden? Kunstenaars worden steeds jonger 
van de academie geplukt, krijgen een tentoonstelling in een 
museum, en na twee jaar hoor je er niets meer van. Ze krijgen 
niet de kans om te groeien. Het werk wordt heel snel 
opgeblazen en overal naartoe gevlogen. Twee jaar later komt 
het iedereen de strot uit en is het voorbij. Die golfjes worden 
steeds korter.

Het aantal kunststudenten

De verstarring

De opleiding tot kunstenaar

RL: Het aantal mensen dat afstudeert aan allerlei kunst
scholen is ongelooflijk gegroeid de laatste twintig, dertig 
jaar. Veel afgestudeerden hebben misschien twee straffe 
ideeën. Daar kan je twee, driejaar mee werken en laat het dan 

ook opgebrand zijn.
CvW: Dat gold waarschijnlijk ook voor veel kunstenaars die 
twintig jaar geleden van school afkwamen, maar die kregen 
tenminste de tijd om die twee ideetjes te ontwikkelen tot een 
oeuvre, of tot zoiets als een fundament. En pas dan kregen ze 
de kans op een tentoonstelling.
RL: Maar waar ik naartoe wil, is dat het kunstenaarschap iets 
kan zijn datje heel tijdelijk opneemt. Vijf jaar en daarna ga 
je iets anders doen.
CvW : De academie is een beroepsopleiding. Daar leer je een 
beroep voor de rest van je leven. Niet dat ik dat goed vind, 
maar zo is de praktijk.
KB: Kennen jullie kunstenaars die die tijdelijkheid hebben 
waargemaakt? Ik zou niet weten wie.
BV : Niet uit eigen keuze, neen.
CvW: Je hebt natuurlijk wel steeds meer kunstenaars die 
webdesigner worden of zo, en die definitief de knop om
draaien.
KB: Maar van jezelf beseffen dat je enkele straffe ideeën 
hebt, en die ideeën uitwerken en er dan mee stoppen, dus een 
bewust einde voorzien na de afwerking van een programma? 
BV : Maar dan gaat iemand toch vanzelf iets anders doen, als 
het op is, tenzij dat die straffe ideeën...
CvW: Nou, die ideeën worden nog dertig jaar uitgemolken. 
BV: Ja, dat zie je inderdaad heel veel.
HB: Maar het vergt bijzonder veel moed om dat niet te 
doen. Veel zogenaamd goede kunstenaars vriezen een of 
meer goede ideeën in en produceren tien, twintig jaar 
hetzelfde.

De consequentie

Het cultuurtoerisme

QSS: Die praktijk gaat helemaal terug op het recept van de 
avant-garde: consequentie zou kwaliteit en diepgang inhou
den. Met die ideeën word je opgevoed in de academie. Ik 
denk dat inconsequentie ook kwaliteit kan opleveren. We 
zitten echt met die erfenis. De tendens van steeds kortere 
golfjes zie je natuurlijk in de maatschappij in zijn geheel. 
Enerzijds staan ontwikkelingen onder het dictaat van het 
cultuurtoerisme — disneyfying the world - anderzijds zit je 
nog met die erfenis van de avant-garde, die nog altijd tegen 
die wereld wil ingaan. Dat is een soort van schizofrenie waar 
de kunst nu mee te maken krijgt en dat is best interessant, 
alleszins niets om diep treurig over te worden. Waar het 
allemaal toe zal leiden, dat weet ik niet.

De kunstenaar als leverancier van TIJDELIJKE kunstwerken

De return

«1N

De productiedwang

KB: Barbara, jij hebt onlangs een interessante beslissing 
genomen; je hebt je opnieuw ingeschreven aan een acade
mie, de Jan van Eyck Academie. Welke motieven lagen aan 
die beslissing ten grondslag? Had jouw keuze te maken met 
die angst voor opbranding?
BV: Neen, dat was al gebeurd! Ik ben letterlijk op mijn 
eindexamententoonstelling door een galerie opgepikt. Een 
jaar later deed ik mee aan de jaarlijkse Peiling-tentoonstel- 
ling in Nederland, in Boijmans Van Beuningen. Ik vond dat 
allemaal fantastisch want ik had me rot verveeld op de 
academie. Toen ik een paar jaar in die grijze gebieden 
geopereerd had, merkte ik plots dat die praktijk zich tegen 
mij keerde. Het bleek dat ik niet meer een plek in de 
buitenwereld kon uitzoeken waar ik wilde werken, neen, er 
kwamen vragen om iets te komen doen. Ik merkte dat ik als 
een soort hofnar aan het functioneren was, Ik werd gevraagd 
om even te reageren óp een situatie of een vraag. Ik merkte 
dat ik de controle heel erg verloor. Het was natuurlijk 
flatterend om gevraagd te worden, maar dat ontkrachtte niet 
de indruk dat ik gewoon iemand anders zijn programma aan 
het invullen was. Het draaide gewoonweg nog maar voor een 
heel klein deel om mijn passie of wat mij echt interesseerde. 
Op een gegeven moment dacht ik: het is gewoon op. Als ik 
me bijvoorbeeld de vraag stelde over wat ik nu terugkreeg 
van al mijn werkzaamheden, dan moest ik tot de conclusie 
komen dat het eigenlijk heel weinig was. En ja, ik dacht toen 
dat ik maar een tijdje niet aan dingen moest meedoen en dat 
ik me op een plek als de Jan van Eyck Academie opnieuw kon 
oriënteren. Ik had het idee dat het een werkplaats was waar 
mensen elkaar zien en waar het niet in de eerste plaats draait 
om productie maar om discours. De productiedwang in de 
kunstwereld vind ik eigenlijk heel erg. Niemand lijkt er echt 
op vooruit te gaan, heel veel kunstenaars zijn zichzelf aan het 
uithollen. Terwijl aan de ene kant juist heel enthousiast 
wordt gedaan over nieuwe productie- en presentatieconcepten, 
lijkt er aan de andere kant toch gewoon een leuke video te 
moeten draaien.
QSS: Ik denk er precies zo over. Toen Omission onlangs 
door de Appel werd uitgenodigd om deel te nemen aan een 
groepstentoonstelling, hebben we een aantal voorstellen 
gedaan en in de loop van de tij d gaan we die ook ontwikkelen, 
dus niet met het oog op een presentatie die vlak voor de 
opening op punt moet staan. Eén van de ideeën is om met de 
Stichting Ideële Reclame een landelijke campagne op te 
zetten ten bate van kunst of de nieuwe positie en rol van 
kunst. Dat kunnen we met Omission niet alleen, daar hebben 
we steun voor nodig, en dat zou de Appel kunnen doen, als 
ze het willen. En zou dat gaan lopen, dan zou dat misschien 
pas binnen anderhalf jaar gaan gebeuren. Zo gebruik je een 
tentoonstelling meer als een generator, en treed je niet als 
hofnar op.
BV: Het is natuurlijk wel zo dat ze uiteindelijk iets visueels 
willen, hoe je het ook draait of keert.
QSS: Dat is ook niet erg...
BV: En als bezoeker van de Appel ben ik ook blij dat er wat 
te zien is. Ik wil daar ook niet komen en er enkele papiertjes 
aan de muur aantreffen over wat er binnen anderhalf jaar gaat 
gebeuren. Het is dus heel dubbel.
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Performing the system: de vernissage
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Op de opening van de surrealistische tentoonstelling in 
1938 was er geen zaallicht. De bezoekers die de duistere 
galerie binnentraden, kregen een zaklamp in de hand 
gedrukt. Het gevolg was dat nauwelijks iemand aan
dacht had voor de werken. Haast automatisch gebruikte 
men de zaklampen om de sociale ruimte van mede- 
liefhebbers en mededingers te verkennen.
Dat vernissages de esthetische ervaring geen kans gun
nen, is zowat het cliché suprême over deze festiviteit. 
Net zoals de theaterpremière wil de vernissage de pre
sentatie van een nieuw artistiek product verbinden met 
een sociaal moment, maar de koppeling verloopt moei
lijk. Bij de scènische kunsten daarentegen ligt de sociale 
scène al in de presentatievoorwaarden besloten. Theater 
bekijk je in groep, dat uitgangspunt doet niets af van de 
intensiteit van de esthetische ervaring. De voorstelling 
kan - tijdens de pauze of na afloop - als vanzelf in een 
sociale scène overvloeien.
De ervaring van beeldende kunst is echter niet ‘groeps
matig’, maar individueel. De persoonlijke ervaring is 
haar ideaal, en dat ideaal wordt op de vernissage begra
ven. In de beeldende kunst blijkt het dus onmogelijk om 
product, producent en publiek samen te brengen op een 
sociale scène, zonder in conflict te raken met het para
digma van de ware kunstervaring, en zonder de artis
tieke integriteit van de werken te schande te maken. De 
vernissage kan geen moment loochenen dat ze opgezet 
spel is, een constructie die aan de kunstwerken wordt 
opgedrongen terwille van hun ‘goed functioneren’ als 
culturele waar.
Niet de kunst treedt er voor het voetlicht, maar de 
kunstwereld zelf. Nergens verschijnt die zo duidelijk als 
een auto-performatief systeem. Ze kijkt er als het ware 
op zichzelf toe. Vandaar dat de vernissage zoveel gêné 
oproept. Het onbehagen dat de kunstwereld als systeem 
produceert, uit zich in schampere oordelen over de 
vernissage. Niemand durft echt te beweren dat hij van 
vernissages houdt, meer zelfs, juist de grootste slaven 
van de functioneringsdwang die het systeem ‘kunst’ 
oplegt, menen ons af en toe te moeten verzekeren dat ze 
eigenlijk niet vaak naar vernissages gaan (al is dat soms 
manifest gelogen) en er zelfs een afkeer van hebben (al 
blijken ze zich daar telkens weer over heen te zetten). De 
gêne omtrent de vernissage is niet alleen een overblijfsel 
van de burgerlijke kunstreligie - men schaamt zich voor 
de profanatie waarvan kunstwerken het slachtoffer wor
den — maar kanaliseert ook het onbehagen van de 
participanten omtrent hun eigen queeste naar een plaats 
in het systeem. De dwang om naar vernissages te gaan, 
staat voor de dwang om in de hedendaagse kunstwereld 
te functioneren. Ik zal nooit die aandoénlijk geplaagde, 
koortsige blik vergeten van een curator die mij en een 
collega - we zaten rustig te keuvelen op een Venetiaans 
terrasje - overviel met de vraag waar dat feest plaats
vond waar al de critici en curatoren naartoe zouden gaan. 
De functioneringsdwang van de hele kunstwereld lag in 
die blik besloten. Zo haasten mensen zich ook naar 
vernissages.
Maar het is te makkelijk om de vernissage af te doen als 
een scène waar het onfrisse spel van de sinistere kunst
wereld in een soort bal infernal culmineert. Er gebeurt 
meer in het contact tussen de zaklampen die de bezoe
kers uit 1938 op eikaars aangezicht richtten. Hun zwaai
licht zal ongetwijfeld langs mensen zijn gestreken, die 
ze liever niet wilden zien, maar nu toch maar beleefd 
groetten. Vernissages of verwante festiviteiten hebben 
iets promiscues. Mensen die mekaar normaal mijden, 
komen er toch met elkaar in aanraking. Hun lichamen 
schuren discreet langs mekaar heen. Soms wordt er zelfs 
gepraat: dit is doorgaans de enige plek waar gesprekken 
plaatsvinden tussen mensen die mekaar als concurren
ten beschouwen.
De hedendaagse kunstscène kent zoals veel domeinen 
zijn territoriumdrift. In alle disciplines en velden clai
men mensen onderwerpen en onderzoeksterreinen. Duikt 
er iemand op die met hetzelfde onderwerp bezig is, dan 
is die ook altijd een potentiële concurrent. Op de heden
daagse kunstscène komt daar nog bij dat men niet alleen 
met onderzoeksobjecten, maar ook met levende perso
nen bezig is - kunstenaars bijvoorbeeld. Het gevecht om 
ze voor zich te winnen, geeft de concurrentieslag een 
dimensie van psychologische oorlogsvoering. Ben je in 
dezelfde kunstenaar geïnteresseerd, dan ben je mogelij
kerwijs niet alleen een indringer, maar ook een kaper op 
de kust.
De vernissage brengt dit alles op scène. Ze belichaamt 
het rollenspel, de concurrentiedrift, de symbolische 
kapitaalstromen van de kunstwereld, kortom de 
functioneringsdwang van het systeem. Maar de functie 
van de vernissage bestaat er ook in om de druk die het 
spel oplegt, leefbaar te houden, losser te maken, al was 
het maar door ritualisering. Het enige moment dat de 
dwang om te functioneren tijdelijk wordt bezworen, is 
doorgaans de vernissage. De vernissage normaliseert de 
betrekkingen, maakt gesprekken mogelijk, vermense
lijkt het spook van de concurrent. Ze is balkon én ventiel 
voor de oppressieve kanten van het kunstsysteem. Als je 
het gevoel hebt dat er een negatief klimaat rond je 
ontstaat, dan zou je eigenlijk de volgende reflex moeten 
hebben: ‘ik moet nog eens naar een vernissage gaan.’ Er 
is geen reden om cynisch of meewarig te doen over de 
vernissage: de kunstwereld kan niet zonder.

Dirk Pültau

De afwezigheid van werkplaatsen

KB: Had je het gevoel dat die productiedwang in de acade
mie minder speelde?
BV: Ik had niet het gevoel dat er een dwang achter zat, maar 
integendeel dat er echt geproduceerd werd uit noodzaak. 
Maar ik was verbaasd dat kunstenaars met wie ik jaren 
geleden weleens in een tentoonstelling had gezeten, en die nu 
mijn toelating moesten beoordelen, me het gevoel gaven dat 
ik me verlaagde door me opnieuw aan te bieden. Ik denk juist 
dat het bijzonder spijtig is dat er geen plekken zijn waar 
kunstenaars rustig kunnen reflecteren en werken. Uiteinde
lijk merkte ik wel dat als je al zolang in de praktijk zit,je niet 
meer alles kan laten varen en van nul af opnieuw kan 
beginnen, maar dat neemt niet weg dat ik denk datje dat als 
kunstenaar altijd moet blijven doen en dat het heel lastig is 
om dat in je eentje te doen. Je hebt natuurlijk collega’s 
waarmee je ook min of meer op die manier kan omgaan, maar 
een kritische omgang is toch erg zeldzaam.

De invloed van de regelgeving van de overheid

De professionalisering

BV: Als je niet alleen werkt maar met een groep mensen 
krijgt het werk vrijwel onmiddellijk het karakter van een 
project omdat je een structuur moet aanbrengen. Je moet 
zo’n idee ook heel concreet kunnen omschrijven omwille 
van het geld, om al die mensen te kunnen betalen, om de 
financiële middelen bij elkaar te krijgen. Zo krijgt het project 
iets heel bedrijfsmatigs, maar ik heb helemaal niets tegen 
deze vorm van professionalisering.
CvW: Het woord ‘project’ wijst erop dat jouw activiteit 
kadert binnen een bepaalde subsidiestructuur.
BV: Ik gebruik dat woord niet omdat het zo goed staat in de 
subsidieaanvraag maar omdat de productie van werk zoveel 
meer omvat dan alleen maar mijn handwerk.
CvW: Je hebt een begroting nodig, een doelstelling, al die 
dingen worden toch voor een groot deel opgeroepen door het 
bestaan van een subsidiestructuur. Het ‘project’ staat hele
maal niet buiten het systeem, wel integendeel.
KB: De professionalisering van de kunstenaar loopt alleszins 
achter op de professionalisering van de kunstsector. De kunst
sector is de laatste jaren eigenlijk een even geprofessionaliseerde 
sector geworden als klassieke dienstensectoren, maar de kun
stenaar hinkt nog een beetje achterop.
RL: Maar dat gaat toch ook in razend tempo.
CvW: Wil je dat de kunstenaar zich professionaliseert?
KB : Ik vind die professionalisering ook problematisch, want 
ze voltrekt zich volgens bekende procédés en scripts, en zo 
maakt ze meer onmogelijk dan mogelijk.
QSS: Er zouden dus nieuwe scripts moeten worden geschre
ven?
BV: Ik droom van een totale professionalisering. Ik zou 
willen dat ik niet meer al dat randwerk hoef te doen, want 
daar spendeer, ik 80% van mijn tijd aan. Ik zou me het liefst 
bezig kunnen houden met waar het over moet gaan.
RL: Maar alle min of meer internationaal opererende kunste
naars werken zo, die hebben een bureau met één of meerdere 
assistenten.
KB : Ook voor die job, de assistent van de kunstenaar, worden 
er nu opleidingen aangeboden. De professionalisering is echt 
grenzeloos.

Het vaste rollenpatroon

HB: Ik wil inpikken op wat Barbara daarnet zei, namelijk 
over het verlies van controle en het feit datje dat betreurt. Ik 
vind het jammer dat weinigen de behoefte hebben om die 
controle te laten varen, en dat geldt voor de kunstenaar, de 
galerist, de verzamelaar, de geïnteresseerden. Ik verlang 
hevig naar een soort samenwerking - en die kan zeer tijdelijk 
zijn - tussen die actoren. Maar jij wil blijkbaar een vast 
kader, dat je zekerheid biedt.
BV: Nou, als ik het voor de zekerheid moest doen, dan was 
ik allang gewoon fotograaf geworden. De gedachte dat de 
kunstenaar los staat van alles en nergens iets mee te maken 
heeft, die slaat nergens op.
HB: Ik had gehoopt dat jouw projecten nergens in zouden 
kaderen, en echt projecten zouden zijn. Iets nieuws.
BV : Maar iets nieuws kost ook geld. Wat is dat voor een rare 
gedachte om te denken dat iets zonder geld tot stand kan 
komen.
HB: Uiteraard, maar door jouw drang naar zekerheid val je 
terug op een geïnstitutionaliseerd systeem en verlies je een 
stuk artistieke vrijheid.
KB: Laten we een beetje praktisch worden. Jij hebt een 
managementbureau, je bent actief als management consultant, 
heb jij dan de behoefte om daar een kunstenaar bij te 
betrekken?
HB: Als er iemand met een goed idee komt, waarom niet? 
KB: Heb je al eens zo’n samenwerking opgezet?
HB: Niet echt. Maar ik verlang er wel naar, en voor mij 
hoeven er geen materiële sporen van over te blijven.
KB: Q.S.?
QSS: Wij hebben een aantal jaren geleden met een informatie
bedrijf uit Baam twee gesprekken gehad. Ze zeiden dat ze 
niets van ons verwachtten. We mochten zelf bepalen hoe we 
de opdracht invulden, of we een ochtend per week in het 
bedrijf zouden vertoeven, of iets anders. Maar het probleem 
was dat het bedrijf gereorganiseerd moest worden. Managers 
hebben geen tijd. Van het plan is dus niets in huis gekomen. 
HB: Ik vind niet dat de kunstenaar zich ten dienste moet 
stellen van een bedrijf, zelfs die eis wil ik niet stellen.
KB: Hoe zie je het dan?
HB: Het gaat meer om de personele relatie. Het hoeft 
helemaal niet rendabel te worden voor mijn bedrijf. Ik heb 
daar geen vooropgestelde ideeën over, om die reden doe je 
precies een beroep op een kunstenaar. Ik verlang dat die 
kunstenaar zichzelf is.
CvW : Het kost toch ook niets, relatief gezien. Is het voor een 
bedrijf niet een heel goedkope en risicovrije manier om eens

wat te proberen. Als het niets oplevert dan is er niets verloren. 
HB: Wat kost er niets?
CvW: Kunstenaars zijn goedkoop. Als jij voor een bedrijf 
werkt als adviseur, dan krijg jij een veel hogere vergoeding 
dan Q.S.
QSS: Spijtig genoeg.

De steun van de private sector

De financiële steun van de overheid

HB : Ik zou het wel interessant vinden, mochten zulke samen
werkingen aangemoedigd worden, met fiscale stimuli bij
voorbeeld. Ik ben de mening toegedaan dat de taak van de 
overheid zich dient te beperken tot het creëren van een ruimte 
waarin particulier initiatief mogelijk wordt. Ik merk echter 
dat bij de kunstenaars weinig animo bestaat om zelf een 
alternatief of een hedendaagse vorm van mecenaat uit te 
denken. Neen, zij kiezen voor de zekerheid en richten zich 
naar de overheid.
RL: Maar de meeste regelingen zijn voorlopig, op de musea 
na, en die worden ook geëvalueerd. Er is niet veel zekerheid 
voor kunstenaars en kunstinstellingen. Het is altijd weer 
dossiers indienen en altijd opnieuw bewijzen dat je iets te 
zeggen hebt.
HB: Maar is dat niet een vernederende positie?
BV: Ik stoor me er wel aan dat ik altijd in die onzekere positie 
verkeer, maar ik vind het niet vernederend. Het is niet de 
overheid die voor mijn zekerheid zorgt, het is de overheid die 
iets mogelijk maakt. Ik vind het heel normaal dat de overheid 
ervoor zorgt dat er kunst gemaakt kan worden. Omdat kunst 
niet direct iets oplevert dat meetbaar is, of waarvan de functie 
aantoonbaar is, wordt er niet door iedereen geld aan uitgege
ven, maar dat de overheid dat doet, vind ik heel normaal. Ik 
denk trouwens dat commerciële bedrijven door de manier 
waarop ze zelf functioneren eerder geneigd zijn om 
meetbaarheid te verlangen van het kunstwerk. Als ik bij voor
beeld een bedrijf vraag of het een aandeel wil hebben in een 
project, dan komt vrijwel onmiddellijk de tegenvraag: wat 
doe jij dan voor ons. Ik vind dat een heel relevante vraag, 
maar vaak kan ik gewoonweg niet aan de wensen van dat 
bedrijf voldoen zonder het project om zeep te helpen.
RL: Vanuit een individueel standpunt bekeken, is het aange
wezen datje zeker niet van één bron van inkomsten afhanke
lijk bent - een deel uit docentschap, een deel van een aantal 
projecten, een deel van verzamelaars... Er zijn weinig beel
dende kunstenaars die uitsluitend op overheidsgeld draaien, 
in het theater ligt dat anders.
BV : Zo gaat het er in de praktijk inderdaad aan toe. Maar het 
blijft een onzekere situatie.
HB: Maar waarom is het nu echt zo moeilijk denkbaar dat als 
een kunstenaar een idee heeft, hij een beroep doet op een 
galerist om dat uit te werken, en om dat naar sommige 
mensen uit de buitenwereld te vertalen...
QSS: Er zijn geen galeristen die daar interesse voor hebben. 
HB : Om die reden moet de functie van de galerist herbekeken 
worden. Het zou me alleszins verwonderen, mocht er nie- ’ 
mand voor openstaan.
BV : Een galerist heeft meestal ook meer dan één kunstenaar. 
Hij heeft een winkel met tien à vijftien kunstenaars, hij kan 
maar tot op zekere hoogte iets doen, denk ik, en daarbij is het 
ook nog zo dat hij vaak niet de financiële middelen heeft. 
Door die bemiddeling wordt het uiteindelijke product bo
vendien ook duurder. Want als een verzamelaar graag iets 
van mij zou willen bekomen, met een verhaal erbij, of met 
iets persoonlijks, dan is dat een stuk goedkoper als we dat 
direct doen, en niet met de bemiddeling van een derde.
HB : Waarom kan een project voor de kunstenaar niet econo
misch rendabel zijn en ook voor de galerist.
BV : Omdat de markt voor datgene wat ik doe zo klein is. Er 
zijn heel veel mensen in geïnteresseerd, en ik kan altijd 
tentoonstellen als ik wil, maar de verkoop is iets heel anders, 
bijvoorbeeld omdat een particulier, zoals we al eerder heb
ben gezegd, mijn werk niet in zijn huis kan tentoonstellen.

De sociale steun van de overheid

Wouter Davidts: Hans, jij verlangt van kunstenaars dat ze 
particulier geld zoeken, jij zou in zekere zin een bemidde
lende rol kunnen vervullen, jij bevindt je toch in een goede 
positie om een dergelijke werking te stimuleren. Het interes
seert me om jouw persoonlijke positie te horen toelichten. 
HB: Laat het duidelijk zijn dat ik niet van kunstenaars 
verwacht dat ze productief zijn in een of ander economisch 
systeem, wat mij persoonlijk ten lange laatste financieel 
goed zou uitkomen. Dat zou nog erger zijn dan het verzame
len van kunst. Maar ik vind dat een geïnteresseerde in kunst, 
met bemiddeling van een galerist, in relatie zou moeten 
kunnen treden met een kunstenaar, en diens initiatieven zou 
moeten kunnen mogelijk maken. Waarom is men daar zo 
angstig voor? Zo gauw ideeën in die richting geformuleerd 
worden, komt men met de sociale zekerheid op de proppen. 
De sociale zekerheid geldt toch voor iedereen.
RL: Er is nog altijd geen sociaal statuut voor de kunstenaar. 
Die mensen zitten met enorm grote problemen.
HB: Ten onrechte, ja. Maar ik denk dat er geen enkele reden 
is om ervan uit te gaan dat de particuliere sector niet wil 
meedenken.
KB: Maar dat kan toch ook onvrijheid opleveren?
HB: Ja, maar het is een relatie die je op vrijwillige basis 
aangaat.
KB: Met de overheid toch evengoed? Of ik mij als kunste
naar of als criticus wend tot een overheid om subsidies te 
ontvangen of tot een particuliere sponsor, in beide gevallen 
zal ik mijn vrijheid of mijn ideeën moeten verdedigen.
HB: Ja, maar de overheid is een permanente partner, terwijl 
een particuliere partner van vandaag op morgen kan wisse
len.
KB: Dus nog meer onzekerheid. Ik denk trouwens dat er nu 
reeds zo’n relaties bestaan tussen kunstenaars en mecenas
sen. Sommige kunstenaars worden voor bepaalde projecten 
of voor langere tijd ondersteund door particulieren. Het geld



van een mecenas produceert niet noodzakelijk onvrijheid, al 
denk ik dat de druk veel groter is.
RL: Het geld datje krijgt van de overheid beslist noch over 
watje maakt, noch over de manier waarop het geëvalueerd 
wordt, dat is de autonomie van het kunstsysteem, uiteraard 
met zijn combines en deals. Bovendien is er niet één over
heid, er zijn vele overheden, gelukkig. Ik vind dat er loketten 
moeten zijn waar je op een reguliere, juridisch beveiligde 
manier, met beroepsmogelijkheden liefst, een minimum
inkomen kunt proberen te verzekeren mits kwaliteits
standaarden. Een kunstenaar heeft ook het recht om zijn huis 
te hypothekeren, en dat zou hij nooit hebben als hij volledig 
van de vrije markt afhankelijk was. De welvaartsstaat moet 
ook gelden voor de kunstenaars, en dan wordt nog heel veel 
gevraagd van kunstenaars, in vergelijking met loontrekken- 
den. Het is eenvoudigweg een ideologische kwestie. Een 
bedrijf wordt altijd gedeeltelijk door de overheid gefinan
cierd, altijd. De wegen, enzovoort. Daardoor kan een bedrijf 
staan waar het staat, dus men werkt altijd al met overheids
geld. Waarom dan de kunstenaar in de armen van de particu
liere sector drijven?
QSS : Ik vind het vreemd dat kunstenaars zich moéten verant
woorden voor dat hele kleine beetje dat ze krijgen, terwijl de 
meeste multinationals van subsidies kunnen profiteren. Waar 
lullen we dan over? De individuele vrijheid zit in je hoofd, 
niet in je portemonnee.
CvW: We moeten natuurlijk geen illusies hebben over vrij
heid. Je hebt ook schilders die wachtlijsten hebben, wacht
lijsten van mensen die graag een schilderij willen kopen. Is 
dat vrijheid? De grootste onvrijheid zit natuurlijk in jezelf. 
Hoe langer je bezig bent, hoe groter de ballast die je achter 
je aansleept. Watje gedaan hebt, wat jouw identiteit is, waar 
je aan vastzit. Dat is natuurlijk ook onvrijheid.
RL: Markt versus staat, dat zijn geen theoretische concepten, 
dat zijn ideologische concepten. Over onderwijs hoor je die 
discussie nooit voeren, en daar gaan andere budgetten in om. 
Of sociale huisvesting, daar wordt ook niet in die termen 
gediscussieerd. En dat alleen al wijst erop dat het om een 
ideologisch debat gaat. Ik vind het een displaced ideological 
discussion.

De contactarmoede van de kunstenaar

De commercialisering

HB: Ik heb ook de indruk dat de kunstenaar niet met het 
publiek in dialoog gaat. Hij praat met institutionele partners, 
de overheid die hem subsidies toestopt, of het bedrijf dat 
hetzelfde doet, maar niet met het publiek. Ik merk ook dat de 
kunstenaar bijzonder veel moeite heeft om zijn kunst demo
cratisch te maken, ook wat het prijsniveau betreft. Als hij dan 
het lef heeft om van de gemeenschap geld te vragen, waarom 
vraagt hij dan daarnaast ook nog eens honderdduizenden of 
miljoenen voor zijn kunstwerken. Zo houden ze toch het 
verfoeilijke kapitalistische systeem mee in stand, want ze 
maken hun kunst niet bereikbaar voor het publiek.
KB: Enerzijds zegje dat de kunstenaar meer marktgericht 
moet werken, dat de overheidssubsidies moeten worden 
afgeschaft, en anderzijds problematiseer je het principe van 
de markt, namelijk het principe van vraag en aanbod, en op 
basis daarvan de prijsstelling. Ik begrijp dat niet zo goed. 
HB: Maar het is toch merkwaardig dat men er altijd naar 
streeft om de prijzen op te drijven. Ik vind dat veel kunste
naars daar gewoon zonder nadenken in meestappen, en zich 
daardoor op een bepaalde manier laten prostitueren.
KB: Waarom bepleit je dan de afschaffing van de subsidies? 
Subsidies corrigeren het spel van vraag en aanbod. Het feit 
dat je enerzijds de kunstenaar volledig aan de markt wil 
overfeveren, en anderzijds op zoek wil gaan naar nieuwe 
modellen waarin particulieren hun verantwoordelijkheid 
opnemen, levert de kunstenaar onwillekeurig uit aan het spel 
van vraag en aanbod.
HB: Ik ontken niet dat de kunstenaar ook een beroep moet 
kunnen doen op de sociale zekerheid.
KB: Het spel van vraag en aanbod creëert ook onvrijheid 
voor het publiek.
RL: Het werk van de kunstenaar wordt meestal niet meer 
gezien nadat het 
door een particulier is aangekocht.
KB: Het is volledig onzichtbaar geworden. De Vlaamse 
Gemeenschap koopt werken aan, en dat patrimonium wordt 
wel ontsloten voor het publiek.
HB: Ik zeg niet dat op dat vlak voor de overheid niet een 
beperkte rol is weggelegd.
KB: Maar die rol is reeds uiterst beperkt. De Commissie 
Beeldende Kunst heeft lange tijd met 45 miljoen BEF ge
werkt, voor alle regelingen. Zelfs als dat bedrag verdubbeld 
wordt, is het nog een belachelijk laag budget, zeker als je het 
vergelijkt met de middelen die op de gehele markt rondgaan.

Het geld

Het gebruik van de kunst

RL: Als we het hebben over de rol van de overheid, dan 
moeten we niet enkel stilstaan bij de behoeftes van de actuele 
kunst. Het gaat ook om het beheer van een geschiedenis. Het 
gaat om een heel historisch apparaat, en ik vind dat we met 
die geschiedenis heel genuanceerd en zo onideologisch 
mogelijk moeten omgaan. Hoe beheer je die erfenis op een 
zodanige manier dat je ook met de publiekscomponent 
rekening houdt, naast de andere taken die het museum heeft, 
de conserverende taak, de onderzoekstaak, enzovoort? Je 
moet dat hele apparaat dat historisch gegroeid is op een zo 
goed mogelijke manier proberen te beheren en ook nog met 
de kunstenaar rekening houden. Dat is moeilijk. Kunstbeleid 
is moeilijk. Wat ik problematisch vind, is dat het kunstbeleid 
gereduceerd wordt tot de verdeling van financiën. Het gaat 
steeds over financiën en niet over hoe je op een andere manier 
een kunstbeleid zou kunnen voeren.
CvW: In Nederland is dat kunstbeleid pas volledig 
geherideologiseerd. Kunst wordt weer nadrukkelijk om po-
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litiek-ideologische redenen ingezet. En dat is ook niet watje 
wil.
KB: Om welke politiek-ideologische redenen?
CvW: Het gaat heel ver. Er wordt vastgesteld dat er een 
probleem is met allochtonen, want die hebben een onderwijs
achterstand, die wonen in slechte wijken en presteren niet 
goed. In plaats van dit probleem in het onderwijs aan te 
pakken, wordt de cultuurbegroting aangesproken. De instel
lingen moeten meer minderheden aantrekken, en zich daarop 
richten. Terwijl het feit dat die cultuurparticipatie zo gering 
is bij minderheden, gewoon te maken heeft met hun onderwijs
achterstand.
BV: Een ander voorbeeld: iedereen die overheidsgeld heeft 
gekregen, moet verantwoording afleggen over hoeveel 
allochtonen ze bereiken, hoeveel mensen ze sowieso berei
ken. Het gaat dus over kwantiteit, en het elitarisme moet er 
gewoon uit.
CvW: Kunst in de openbare ruimte is weer nadrukkelijk een 
politieke prioriteit. Het is een middel om de kunst weer 
dichter bij de mensen te krijgen. En de respons is enorm. Als 
je ziet hoeveel kunstenaars zich nestelen in de openbare 
ruimte om er te werken...
QSS: Dat heeft toch veel meer te maken met de gelden die 
daar rondgaan... Als het economisch wat slechter draait, zal 
het snel afgelopen zijn.
CvW: De Stichting Kunst en Openbare Ruimte, het voorma
lige praktijkbureau, wordt extra opgetuigd op basis van dat 
soort politieke motivaties.

De oordeelkracht van de kritiek

KB: Camiel, krijg jij naar jouw gevoel genoeg terug van de 
kunst of van de kunstwereld?
CvW: Ik ben ook op een moeilijk punt beland. Ik heb eerst 
acht of negen jaar gewerkt als schrijver van kritische stukjes 
en gaandeweg ook als auteur van catalogusteksten. Je krijgt 
daar inderdaad zeer weinig van terug. Op een gegeven 
moment begon ik door te krijgen dat de enige rol die voor jou 
als schrijver is weggelegd in dat kunstwereldje het verzorgen 
van de promotie is. Ik was altijd heel blij als ik gevraagd werd 
om een stuk bij te dragen aan een catalogus, maar eigenlijk 
begrijp ik nu pas waarom mensen die teksten nooit lezen: het 
is een deftige vorm van reclame, waarbij het happy end bij 
voorbaat al vaststaat. Ik heb dan wel geprobeerd om die vorm 
op te rekken maar dan kreeg ik af te rekenen met enorme 
conflicten met de kunstenaar en het instituut gaat dan bij 
voorbaat achter de kunstenaar staan. Tijdschriften en bladen 
zijn ook van langsom minder een geschikt podium als je iets 
ambitieuzere stukken wil schrijven. Ik heb dan een boek 
geschreven en dat was voor mij eigenlijk de oplossing. Ik 
merk dat het wordt gewaardeerd. Je krijgt er in ieder geval 
meer van terug. Het is ook een veel grotere investering, je 
moet echt een urgentie ontwikkelen om dat punt te bereiken, 
denk ik, dus daar had ik die acht jaar ook wel voor nodig. Ik 
zie me niet onmiddellijk terugkeren naar dat journalistieke 
handwerk.

De maatschappelijke status van de kunstenaar

Het gebruik van de kritiek

De oordeelkracht van de kritiek

KB : Hoe kijk je nu tegen die kunstwereld aan, nu je iets meer 
afstand hebt?
CvW: Ik vind dat het een kleuterbewaarplaats is geworden. 
Tenminste in mijn zwartste momenten zie ik het zo. Die 
expertise van de kunstenaar, dat is zijn naïviteit, denk ik, en 
die naïviteit vinden de mensen prachtig. Nergens kun je zo 
uit de voeten met zulke domme platvloerse ideeën, met zulke 
simpele wereldbeelden. Ik heb een vrij pessimistisch gevoel 
maar ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat ik al 
een aantal jaren meedraai. Op een gegeven moment zie je dat 
dingen zich beginnen te herhalen...
BV : Op zich ben ik het er helemaal mee eens. Ik heb zelf ook 
jarenlang gedacht dat ik er helemaal niet wilde bij horen. 

Maar ik heb me ook gerealiseerd dat je het niet moet doen 
omdat je iets terug verwacht van de kunstwereld, maar alleen 
voor je eigen plezier. Als je je met de hedendaagse beeldende 
kunst inlaat, moet je gegarandeerd door 95% troep heen- 
waden. Het is natuurlijk zeer deprimerend om altijd maar 
alles te zien, maar misschien dat goede dingen toch ergens 
moeten ontstaan.
CvW : Het gaat er niet alleen om dat er veel rotzooi wordt 
gemaakt maar ook hoe er met die rotzooi wordt omgegaan. 
Veel rotzooi wordt naar boven gehaald, er wordt discours 
rond ontwikkeld, dat dan weer twee, driejaar de boventoon 
voert in de kunstbladen.
QSS: Heb je het nu eerder over het systeem, of over de kunst 
op zich.
CvW: Dat valt toch samen.
RL: Ik vind dat er over het algemeen veel te weinig wordt 
geoordeeld. Er wordt veel te veel theoretische promotion talk 
geschreven. Veel kunst kan dat filosofisch-theoretisch be
toog niet schragen.

De veranderde kunstenaarsloopbaan

KB: Critici draaien doorgaans heel kort mee. Kunstenaars 
gaan mee tot ze erbij neervallen, maar critici stoppen na vijf 
of tien jaar. Slechts enkele uitzonderingen blijven zich wij
den aan de kunstkritiek.
BV: En jij weet niet waarom dat is? 
KB: Ik stel het vast.
RL: Dat klopt ten dele. Een criticus groeit altijd mee met een 
kunstenaarsgeneratie. Een criticus die oordeelt, maakt zijn 
maatstaven aan de hand van het werk van zijn generatie
genoten. Vroeger was dat een stroming, een isme, maar die 
tijd is voorbij. Ik denk dat het nu veel moeilijker is geworden 
om oud te worden als criticus, omdat ook de carrières van 
kunstenaars veel sneller opgebrand zijn. In de jaren ’50 en 
’60 wasje tien jaar bezig, minstens, vooraleer je een tentoon
stelling aangeboden kreeg in het binnenland. Pas op je 
vijftigste belandde je op een biënnale. De carrières van critici 
verliepen op hetzelfde trage ritme. Nu loopje inderdaad de 
kans om na twee jaar midden in the picture te zitten... Critici 
worden opgepikt door die jonge kunstenaars maar zien hun 
kunstenaar al spoedig in de internationale zee verdwijnen.

De fragmentatie

De labeling

De afwezigheid van verschillen

DE WERKVOORWAARDEN VOOR DE KUNSTENAARS

De verstarring

Het vaste rollenpatroon

BV : Het hele veld is gewoonweg veel meer gefragmenteerd. 
Kunstenaars gaan minder snel over tot clubvorming. Waar 
zou die criticus dan zijn wagonnetje aan kunnen hangen? Als 
er al clubs geformeerd worden, dan niet op basis van poli
tieke ideeën, maar op instigatie van externe partijen, zoals in 
Engeland.
KB: Wat de Engelse kunst betreft, is de rol van de British 
Council niet onbelangrijk. In Frankrijk speelt de AF AA een 
grote rol. Elk land heeft tegenwoordig wel een instantie met 
een nationalistische agenda, Nederland met de Mondriaan 
Stichting, Vlaanderen laat zich ook niet onbetuigd.
RL: Er zijn inderdaad organisaties aan het werk die in 
samenspraak met media labels aanbrengen. Er zijn quasi 
geen subculturen en artistieke stromingen meer. Ik ben daar 
soms nostalgisch over. Maar dat is juist de prijs van de 
verzakelijking en de professionalisering. Ik denk datje dat 
niet kan terugdraaien. Het heeft voor kunstenaars ook betere 
werkvoorwaarden gecreëerd.
QSS: Maar heeft het er ook niet mee te maken dat de 
kunstkritiek te laat of te log is om mee te schuiven als er 
dingen verschuiven in de kunstwereld? Moet de kunstkritiek 
niet opnieuw gedefinieerd worden?
CvW: Ja, ik denk het wel.
QSS: Dat zelfonderzoek is er helemaal niet, of de wil is er 
niet.
KB: Je hebt het over verschuivingen in de kunst. Wat versta 
je daaronder?
QSS: Kunstenaars kunnen er bijvoorbeeld voor opteren om 
het rechtlijnige parcours te verlaten dat rechtstreeks van de 
academie, via de galerie, naar het museum loopt. Ze kunnen 
proberen om de lege ruimtes tussen de verschillende institu
ten te benutten. Als die scenario’s uitgetekend worden, lijkt 
het me logisch dat de andere instanties ook veranderen, of dat 
er in ieder geval een discours op gang komt wat anders is dan 
de klassieke kunstkritische benadering.
BV: Er kan blijkbaar alleen nog maar worden gesignaleerd. 
QSS: Ik heb me er steeds over verbaasd waarom het niet 
mogelijk is om samenwerkingen op te zetten die de vast
geroeste rolverdeling tussen criticus en kunstenaar aan 
hun laars lappen. Vanuit deontologisch standpunt begrijp 
ik die professionele distantie, maar anderzijds zou het ook 
spannend kunnen zijn om die afstand af en toe te over
bruggen.
CvW: Daar zijn redacties helemaal niet in geïnteresseerd. 
QSS: Dat blijkt dus. Ik vind het vreemd dat zulks niet eens als 
een proefopstelling gerealiseerd kan worden. Het verbaast 
me steeds, want we zijn toch met hetzelfde bezig.
CvW: Nou, neen. Dat heb ik nu ontdekt. Als ik me criticus of 
schrijver voel, dan kan ik me niet identificeren met jou, of 
met de kunstenaar.
QSS: Neen, niet met mij; maar wel met het object van 
aandacht.
CvW: Ik kan dat alleen maar doen door me niet meer in die 
kunstenaar te verplaatsen. Het gevolg is dan wellicht dat er 
geen te instrumentaliseren conclusies uitkomen en dat zullen 
sommigen heel erg jammer vinden maar dat is dan hun
probleem. 15
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De omgangsvormen in de kunstwereld

De input op het vlak van personeel

De verstarring

Het geld

RL: Ik ben heel blij dat ik nooit professioneel met de 
kunstwereld te maken heb gehad. Ik ben socioloog en daar
naast volg ik het theater en de dans, en een beetje de 
beeldende kunst. In 1991 vroeg Anne-TeresaDeKeersmaeker 
me om een tekst over haar oeuvre te maken en dat is eigenlijk 
wat ik ben blijven doen, namelijk het schrijven van teksten 
over gevestigde mensen. Ik doe dat eigenlijk steeds vanuit 
een gevoel van liefde voor dat werk, iets teruggeven aan 
mensen wier werk mij j arenlang heeft beziggehouden. Ik kan 
me niet voorstellen dat ik binnen een faculteit letteren of 
kunstgeschiedenis bezig zou zijn. Ik wil professioneel met 
iets heel anders bezig zijn, met systeemtheorie, met empi
risch onderzoek. Ik zou niet willen werken in de kunst
wereld.
KB: Waarom niet?
RL: Ik vind de academische wereld hard, de bedrijfswereld 
is nog een stuk harder, maar ik vind de kunstwereld echt... 
Daar komt bij dat er in de kunstwereld vaak met een aplomb 
gesproken wordt waar ik plaatsvervangende schaamte van 
krijg. Ik ben erover verbijsterd dat dat allemaal zomaar kan. 
Het veld van de kunst heeft zo ontzettend weinig zelfkritiek. 
Er wordt veel gepolemiseerd, maar er is bijzonder weinig 
zelfkritiek. Ik vind ook dat het een wereld is waar heel vaak 
met verborgen agenda’s wordt gewerkt. Waarom er niet 
gewoon voor uitkomen dat men er op een zakelijke of 
professionele manier mee wil bezig zijn? Waarom dan nog 
met dat dure theoretische discours uitpakken?
KB: De kunstwereld is de meest harde?
RL: Ja, dubbel, ik heb heel vaak een gevoel van dubbelheid 
in de kunstwereld.
KB: Niet van hardheid?
RL: Maar die dubbelheid vind ik hard.
BV : Wat in de kunst de zaken zo ondoorzichtig maakt, is dat 
het sociale en het professionele op een of andere manier in 
elkaar overlopen. Het is totaal onduidelijk wanneer je met 
iemand sociaal of professioneel iets aan het doen bent. 
Sommigen zijn daar vrij bedreven in, anderen niet, maar het 
is heel ingewikkeld.
CvW: Is het niet tegelijk zo dat die troebelheid bijdraagt aan 
de aura van de kunst? Dat geldt ook voor wat Rudi zegt, 
namelijk over dat filosofische luchtbellengeblaas. En dat 
aura wordt in geld omgezet, of je dat nu leuk vindt of niet. 
Ook de opgeklopte hypes die rond bepaalde kunstenaars 
worden gecreëerd, zijn zeer troebel en commercieel zeer 
aantrekkelijk.
RL: Ik ga nooit naar recepties, openingen of premières, niet 
eens naar danspremières. Ik vind het altijd dubbel. Op 
interactioneel vlak kan ik daar heel moeilijk mee om. Mijn 
ervaring is dat er in de kunstwereld enorm veel vriendjespo
litiek is, maar zeer weinig vriendschap.
WD: Is een personele relatie wel het ideale uitgangspunt 
voor een productie van enige betekenis?
RL: Voor een criticus kan de persoonlijke band met de 
kunstenaar heel belangrijk zijn. Met een paar mensen uit het 
theater en de dans heb ik een vriendschappelijke verhouding 
en ik schrijf over hun werk uit vriendschap. Vriendschap, 
voor het werk en de kunstenaar, voor beide, alstublieft. En 
het werk moet domineren. Maar het wordt me helemaal niet 
in dank af genomen dat ik over het werk van mijn vrienden 
schrijf. Het is alleen omdat ik een zekere positie heb in de 
theater- en danswereld in Vlaanderen, dat ik me dat kan 
permitteren. Ik vind dat nochtans een van de weinige te 
verdedigen posities om te schrijven, dicht bij de kunstenaar 
en het werk.
BV: Over kunst objectief schrijven, lijkt me sowieso niet 
mogelijk. Het is natuurlijk eerlijk om ervoor uit te komen dat 
het uit waardering en vriendschap is.
KB: Rudi, jij bent sinds kort ook betrokken geraakt bij de 
uitgave van een aantal catalogi over beeldende kunstenaars. 
Zijn er grote verschillen tussen die verschillende werelden 
van het theater, de dans en de beeldende kunst?
RL: Er zijn natuurlijk elementaire verschillen. In West- 
Europa speelt het private geld in de theater- en dansscène 
quasi geen rol, in de Verenigde Staten ligt dat uiteraard 
anders. Maar de andere tendensen die we reeds besproken 
hebben - verzakelijking, professionalisering en de 
differentiëring in de soorten loopbanen van kunstenaars - 
doen zich in alle kunstvelden voor. Ik denk ook dat in al die 
kunstvelden de kwaliteit op dezelfde wijze verdeeld is: 80% 
onzin, 10% o.k., en 10% waar je echt aandacht aan kan 
geven.
KB: Zijn er nog verschillen?
RL: Theater en dans zijn per definitie sociale kunstvormen. 
Dat heeft nogal wat gevolgen voor de wijze van functione
ren. Je moet met meerderen zijn om theater of dans te maken. 
Je hebt ook zoiets als de uitvoerder, een rol die niet bestaat 
in de beeldende kunst. Ik vind dat dansen iets heel anders is 
dan choreograferen, en acteren iets heel anders dan regisse
ren. Ik vind die uitvoerders zeer interessante mensen. Ze 
hebben eigenlijk een zeer marginale positie, ook economisch 
trouwens, terwijl ze het product zijn: een acteur en wat hij 
acteert, dat is wat er gebeurt op een scène. Dat is het product, 
terwijl men altijd over het regieconcept spreekt. We zijn daar 
allemaal schuldig aan, ik ook hoor. Het is immers veel 
makkelijker om het over het regieconcept te hebben dan over 
wat een acteur daar staat te doen. Ik trek graag met acteurs en 
dansers op. Eigenlijk vinden we mekaar in onze marginaliteit 
tegenover de organisatoren en de regisseurs.

De contactarmoede van de kunstenaar

BV : Ik wil ook altijd graag projecten opzetten waar anderen 
bij betrokken zijn, waar anderen invloed op hebben. Mij 

16 heeft het isolement nooit aangetrokken in de kunst.

Thomas Struth

Bosroos, plant n° 42, 1993

KB: Samenwerking, als factor van plezier?
BV: Ja, en ook als manier om je eigen positie te relativeren. 
De zelfingenomenheid van kunstenaars is erg groot en mis
schien is het ook wel noodzakelijk omdat hun weinig andere 
middelen ter beschikking staan om hun gelijk te halen. Ik 
weet niet of het ermee te maken heeft dat ik een vrouwelijke 
kunstenaar ben, maar ik associeer die zelfingenomenheid 
heel erg met mannelijke kunstenaars, al zie je dat ook veel 
vrouwen er last van hebben.
RL: Volgens mij komt dat macho-gedrag veel meer voor in 
het milieu van de beeldende kunst, in tweede orde in het 
theater, en in derde orde de dans. Van alle sectoren die ik ken, 
is dans de meest conviviale. Het is ook zo’n marginale kunst, 
die speelt niet erg mee, bijvoorbeeld intellectueel. In denken 
over kunst, of over maatschappij, is dans quasi afwezig. Je 
vindt daar niet de haantjes de voorsten, want die trekken naar 
sectoren die het meest maatschappelijk en mediaal zichtbaar 
zijn. Dans is ook een heel vrouwelijke gemeenschap, wel
licht is dat een van de redenen waarom ik me er zo lang mee 
heb beziggehouden. Theater kan ik zo soms twee maanden 
links laten liggen, maar dans...

Het geheugen

De vernieuwing

KB: Jij wil nog een probleem op tafel leggen, Camiel? 
CvW: Een deel van mijn scepsis over de kunstwereld heeft 
te maken met de vaststelling dat het geheugen zo snel 
achteruitgaat. Het geheugen speelt steeds minder een rol. Het 
discours draait voortdurend rond vernieuwing. Het maakt 
zich langzamerhand grandioos belachelijk als je ziet hoe kort 
de cycli worden. Wat in de jaren ’60 of ’70 werd gemaakt, 
wordt schaamteloos herhaald door jonge kunstenaars en er is 
eigenlijk niemand die dat opmerkt. Dingen die nog maar zo 
kort geleden zijn gebeurd, spelen al helemaal geen rol meer 
in het discours.
QSS: Als wij met Omission ergens komen, dan worden we 
wel voortdurend geconfronteerd met het verleden, dan wordt 
gezegd dat we dat engagement van de jaren ’70 proberen op 
te warmen. Dat opnieuw in circulatie brengen van ideeën is 
ook niet per definitie fout, alleen moet je niet voortdurend 
over vernieuwing spreken, want vernieuwend is het niet. Het 
is anders, we proberen het net iets anders in te zetten dan in 
de jaren ’70.
BV: Dat gebrek aan geheugen is iets van deze tijd, en zeker 
iets van mijn generatie. Toen ik studeerde, hoefde kunstge
schiedenis helemaal niet. Daar heb ik nadien enorm veel last 
van gehad, maar het was iets wat toen heel goed bij die tijd 
hoorde, het ging alleen maar om zelfontplooiing. Het was 
blijkbaar ook een keuze om niet te refereren aan andere 
kunstenaars. Je mocht met iets bezig zijn wat dicht in de buurt 
kwam van bijvoorbeeld Boltanski, maar je werd er niet op 
geattendeerd.
QSS: Je kan toch ook zeggen dat die vooruitgangsidee niet 
meer bestaat. Volgens mij kan je in die enorme accumulatie 
van beeld en media niet meer vernieuwen.
BV : Dat je je niet meer bewust bent van je geschiedenis waar 
je toch ook het product van bent. Zonder datje misschien aan 
vooruitgang denkt...
QSS: Misschien is dat wel een heel fijne positie.
CvW: Dat vooruitgang in de kunst niet bestaat, daar is 
iedereen het natuurlijk over eens, maar je kunt niet stellen dat 
de manie van het nieuwe niet meer bestaat. Volgens mij is dat 
nog steeds de grote motor in het hele kunstwereldje en dat 
betekent dus ook dat het systeem er belang bij heeft om dat 
geheugen te laten versloffen.
BV: Zo heb ik het nog nooit bekeken, ja.

Het historicisme

RL: Maar je stelt toch tegelijkertijd vast dat er nooit zoveel 
musea voor hedendaagse kunst zijn gebouwd.
CvW: Ja, maar die zijn volledig a-historisch.
RL: Maar die verzamelen toch kunst vanaf de jaren ’50, en 
die tonen ze ook.
CvW: Maar wat tonen ze dan? Stromingen, minimal art in 
een zaal, abstract expressionisme in een andere zaal, qua 
geschiedenisconcept is dat jaren ’50. Het seksmuseum in 
Amsterdam hanteert hetzelfde geschiedenismodel als een
der welk kunstmuseum in Nederland en elders.
RL: Die hele periodisering is natuurlijk onzin, dat model 
komt van de kunsthistorici, eigenlijk zou je daar in de 
praktijk niet mee mogen werken.
CvW: Neen, maar dat gebeurt nog steeds, het is het enige 
model dat men kent en dat men gebruikt.

De input op het vlak van personeel en Financiën

RL: De financiële en personele middelen die in artistieke 
velden worden gestoken, zijn ongelooflijk toegenomen, de 
professionalisering is meer dan exponentieel gestegen in 
vergelijking met de eerste helft van de 20ste eeuw, en 
wellicht dat de variatie groter is geworden, maar ik vind dat 
er alles bij elkaar genomen zeker niet meer sterk werk wordt 
gemaakt. Als je nu een sterk werk ziet, heb je de indruk dat 
het een interessante variatie is. Het is een kleine slag. Na de 
jaren ’60 gaan de dingen heel snel, er is een enorme aanwas, 
almaar meer werk en almaar meer kunstenaars, en je hebt iets 
van it has all happened. Hetzelfde doet zich voor in de 
wetenschap: hoeveel energie, man- en vrouwkracht en geld 
om uiteindelijk zo hier en daar nog echt iets strafs te doen. Als 
je dat serieus neemt, heeft dat voor mij de implicatie dat als 
je nu met hedendaagse kunst bezig bent, in welk veld dan 
ook, datje ietsheel anders moet verwachten dan de nieuwheid 
met de grote N, of de grote doorbraak.
BV: Maar zoals je zegt, is dat in de wetenschap en de 
industrie ook het geval. De stappen worden steeds kleiner, 
maar daarom niet minder belangrijk.
RL: Maar het punt is dat we vaak blijven spreken alsof dat 
niet zo is. Alsof er nog altijd vooruitgang wordt geboekt met 
grote stappen.
BV: De media spelen daar een belangrijke rol in.
RL: Maar de kunstenaars zelf ook.
BV: Je zit wel met de vertekening dat aan elke stroming ook 
veel meer kunstenaars werkten, maar door de perceptie 
vanuit diegenen die zijn blijven bovendrijven, lijkt het alsof 
er slechts enkele per stroming actief waren. Maar het klopt 
wel dat er nu veel meer mensen actief zijn in de kunst. Meer 
academies, meer geld, de vertekening is er toch ook, denk ik.

De consensus

RL: Toch moet je ook vaststellen dat op bijzonder korte 
termijn een consensus bereikt wordt, ondanks die massa. 
Ondanks de kwantitatieve groei, is het even makkelijk om 
die consensus te bereiken.
BV: Al kan je je wel afvragen op basis waarvan die consen
sus tot stand komt, en of dat dezelfde wijze is waarop dat 
veertig, vijftig jaar geleden gebeurde.

Transcriptie en redactie: Koen Brams
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KB: Koen Brams
DB: Daniel Buren
WD: Wouter Davidts

De kunstenaar als leverancier van TLJDELIJKE KUNSTWERKEN

De commercialisering

Koen Brams: Daniel, ik zou willen beginnen met dezelfde 
vraag die ik je vijfjaar geleden in Rotterdam voorlegde: wat 
zijn de problemen van de hedendaagse kunst? Destijds wees 
je op het regressieve karakter van de figuratieve kunst. 
Volgens mij zijn er op dit moment andere problemen.
Daniel Buren: Ja. Om te beginnen doet zich een probleem 
voor op het vlak van de groepstentoonstelling. De kunstenaar 
wordt steeds meer als een nietsnut behandeld. Hij is alleen 
nog maar een soort leverancier van een productje dat kan 
dienen als illustratiemateriaal voor de catalogus van de 
organisator van de tentoonstelling. Dat heb ik ook in het 
begin van de jaren ’70 al aan de orde gesteld, maar het valt 
me steeds meer op en is naar mijn mening zeer slecht voor 
ons werk.
De tweede zeer kwalijke ontwikkeling die ik constateer, is 
dat er een nieuwe markt voor hedendaagse kunst aan het 
groeien is via de veilinghuizen, Sotheby’s en Christie’s, om 
alleen maar de grootste te noemen. Als die tendens zich 
doorzet, zullen de veilinghuizen in een jaar of tien een einde 
maken aan het galeriewezen zoals we dat nu kennen, en 
uiteindelijk de kunstproductie manipuleren op een manier 
die onvermijdelijk negatief is. Het zal zeker een paar jaar 
duren voordat we mogelijkheden zien om tegen een derge
lijke markt te ageren. In de jaren ’60 spuiden we volop kritiek 
op de kunstmarkt, maar de markt voor hedendaagse kunst 
was toen nog niet zo belangrijk, en was evenmin ‘controleer
baar’ . Nu proberen de veilinghuizen boven de galeries en de 
musea een internationale markt op te bouwen die hen in staat 
zou kunnen stellen om de actuele kunstproductie te contro
leren. Bij geen enkele galerie, zelfs niet bij de beroemdste 
zoals die van Leo Castelli of Konrad Fischer, heb ik ooit 
gemerkt dat er controle werd uitgeoefend, behoudens mis
schien wat betreft de verkoop van werk van hun eigen 
kunstenaars. Hun macht, bijvoorbeeld op financieel gebied, 
bleef dus uiterst beperkt. Bovendien was die macht zelfs 
positief omdat de galeries die inzetten voor kunstenaars in 
wie ze geloofden. Maar volgens mij vechten de grote veiling
huizen uiteindelijk voor niemand. Ze vechten om een markt 
te laten draaien. En tevens om die markt, waar in principe 
alles verkocht kan worden, vooral te vullen met zaken die 
heel gemakkelijk verkoopbaar zijn. Het ligt voor de hand dat 
ze vooral commerciële kunst willen verkopen. Dat wil zeg
gen, zelfs als het om nieuwe kunstvormen gaat, moeten het 
toch altijd objecten zijn die de koper gemakkelijk kan trans
porteren en accrocheren. Als je daar even over doordenkt, 
begrijp je onmiddellijk dat niemand nog een halve stuiver zal 
inzetten op experimenten die niet de belofte op een financiële 
meerwaarde inhouden. Dus alles wat niet toegesneden is op 
de markt, valt uit de boot, nog meer dan nu al het geval is. 
KB: En zie je al tekenen van die evolutie of is het grotendeels 
hypothetisch watje beschrijft? Kun je voorbeelden geven? 
DB : Er zijn al voorbeelden. Anders kan ik niet verklaren 
waar die ongelooflijke aandacht voor de fotografie vandaan 
komt. Een foto is grosso modo een volledig manipuleerbaar 
object, meestal herkenbaar, figuratief, kortom met een hele
boel aspecten die iedereen in het algemeen, zij het niet altijd, 
schijnt te kunnen begrijpen. Anders kan ik niet verklaren 
waarom mensen voor fotowerken van jonge kunstenaars die 
gigantische sommen neertellen die je tegenwoordig hoort 
noemen - ik heb het niet over heel oude, klassieke foto’ s, dat 
is een ander verhaal. Die manipuleerbaarheid en her
kenbaarheid verklaren ongetwijfeld ook het succes van bij
voorbeeld de traditionele schilderkunst, een van de meest 
gewaardeerde sectoren van diezelfde markt.
In mijn ogen gaat de markt van de veilinghuizen terug op een 
levensgrote leugen die klakkeloos wordt overgenomen door 
het publiek: het zou de echte markt zijn omdat de prijzen 
zogenaamd door het publiek worden bepaald! Die bewering 
klopt uiteraard van geen kant, want alles wordt gemanipu
leerd. Het is niet de echte markt, maar een markt met eigen 
spelregels. De markt van de veilinghuizen biedt bovendien 
veel meer gelegenheid om te manipuleren dan het klassieke 
galeriesysteem. Een galeriehouder die opkomt voor zijn 
vijftien kunstenaars maakt zich al verdacht. Welnu, de 
inkopers geven de indruk dat ze voor iedereen opkomen 
terwijl ze in feite alleen opkomen voor wat het interessantst 
is voor hen. Je begrijpt meteen waar dat toe kan leiden.
Er hebben in de kunst altijd markten naast elkaar bestaan die 
niets met elkaar te maken hadden. Je hebt de markt van de 
schilders die doeken verkopen op de Brug der Zuchten in 
Venetië of op de Place du Tertre in Parijs. En je hebt het 
fenomeen van de huidige galerie, een zeer persoonlijke 
markt, met verzamelaars en liefhebbers. Dan zijn er de 
instellingen die de kunst direct van de kunstenaars of van de 
galeries betrekken, dat is weer een ander type markt. En je 
hebt de liefhebbers die direct, zonder tussenkomst van de 
galeries, van de kunstenaars kopen. Dus de veilingen vormen 
naar mijn mening een van de vele markten. Maar ze proberen 
de zogenaamd ‘echte’ markt te worden.

De globalisering

KB: Welke tekenen wijzen in die richting?
DB : Ten eerste groeit het aantal veilinghuizen aan. Omdat ze 
altijd heel slecht zijn geweest in de zogeheten eigentijdse 
kunst, nemen die grote huizen deskundigen aan die een baan 
zoeken, mensen die misschien geen galerie of museum meer
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Familie Bernstein, Mündersbach, 1991

hebben of door de veilinghuizen beter betaald worden. Ik ken 
er zelf al een stuk of zes, die vroeger museumconservator of 
galeriehouder waren en nu als acquisiteur werken bij 
Sotheby ’ s of Christie’ s. Die veilinghuizen hadden natuurlijk 
al deskundigen voor de afdeling 17de-eeuws porselein en 
voor de kunst van het begin van de 20ste eeuw, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Np rekruteren ze mensen die de 
zogeheten eigentijdse kunst en de verzamelaars goed ken
nen. Eenmaal aangesteld als hoofd van de afdeling kunst 
tussen ’70 en ’90, leggen die deskundigen lijsten aan en 
stellen rapporten op over kunstenaars van over de hele 
wereld. Met de middelen dié ze ter beschikking hebben, 
kunnen ze dat uiteraard gemakkelijker doen dan welke 
galerie ook. Zelfs voor de kleinste veiling van zogeheten 
eigentijdse kunst bij Sotheby’s of Christie’s wordt een cata
logus uitgegeven. Die wordt van de ene op de andere dag 
verspreid, van Tokyo tot Buenos Aires via New York, Parijs, 
Londen en Düsseldorf, alle plaatsen waar eventuele verza
melaars te vinden zijn. Als een vloedgolf zoekt die catalogus 
zijn weg over de hele wereld, nu ja, de wereld die kunst koopt 
- op Groenland en in Afrika lopen waarschijnlijk erg weinig 
klanten rond - maar in elk geval over de hele westerse of neo- 
westerse wereld. Met die uitgebreide verspreiding bereik je 
een enorme massa van potentiële kopers, en daar kan geen 
enkele galerie tegenop, zelfs de meest prestigieuze ter wereld 
niet.

De relatie tussen kunst en politiek

KB: Gaan de musea niet dezelfde kant op?
DB : Ja, ik geloof dat Rudi Fuçhs als eerste het plan lanceerde 
om de onvervreemdbaarheid van museumstukken op te 
heffen. Toen ik hem dat plan hoorde verdedigen, voelde ik 
meteen dat het niet goed zat, ik was er onmiddellijk tegen. 
Het is in mijn ogen niet alleen onverdedigbaar, maar boven
dien op een tragische manier misdadig. Ik ga daarin heel ver, 
maar ik weet wat ik zeg. Dat het museumbezit in Europa 
onvervreemdbaar is, beschouw ik als een enorm voordeel in 
vergelijking met de Amerikaanse en Japanse situatie. De 
kunst in onze musea behoort tot het nationaal erfgoed. 
Eeuwenlang hebben kunstwerken de museumcollecties ver
rijkt, de musea zijn openbaar en de kunstwerken onver
vreemdbaar. Niet dat het allemaal uitsluitend meesterwer
ken zijn, gelukkig niet, en dat zal ook niemand beweren. Als 
iemand nu zou voorstellen om bijvoorbeeld werken van 
verschillende collecties uit te wisselen, dan is dat helemaal 
geen gek idee. Maar op het moment dat je een bepaald 
kunstwerk verkoopt om een ander te kopen, kom je in een 
molen terecht waarin de kunst niet meer onvervreemdbaar 
zal zijn. Een heel verstandige conservator kan dan proberen 
de mooiste Mondriaan in huis te halen in ruil voor een 
volledig tinnen servies, en in zo’n geval zou je nog kunnen 
zeggen dat iedereen erop vooruitgaat. Maar wie durft te 
zeggen dat morgen de bazen van de musea en de politiek 
verantwoordelijken net zo verstandig zullen zijn? Niemand! 
Als er bijvoorbeeld plotseling geen geld meer is om de 
suppoosten te betalen, waarom zouden ze dan niet een 
kunstwerk verkopen: we bezitten vijf werken van X, maar 
vier is toch ook heel mooi. Dus laten we het vijfde verkopen, 
dan kunnen we de suppoosten betalen. Dat gebeurt overigens 
al in de Verenigde Staten. Maar volgens mij is dat het begin 
van een heilloze weg. De discussie over de vervreemdbaarheid 
mag niet worden gevoerd. Ik geloof dat alle musea door de
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eeuwen heen aan een wet hebben gehoorzaamd, een wet met 
veel kwaliteiten en enkele kleine onvolkomenheden, maar 
als je iets aan die onvolkomenheden wil doen, loop je het 
risico het kind met het badwater weg te gooien.
KB: Kunstenaars worden door openbare instellingen tegen
woordig ook verzocht om werk te leveren met het oog op een 
openbare verkoop. Met de opbrengst kunnen dan bepaalde 
projecten worden gefinancierd.
DB: In het algemeen ben ik daar geen groot voorstander 
van...
KB: Omdat je op die manier de veilingmarkt imiteert en 
legitimeert, of om een andere reden? — 
DB: Net als openbare veilingen bestaan die praktijken al erg 
lang. Ik ben geen historicus maar ik geloof dat ook die trend 
hierheen is komen waaien van de overkant van de Atlan
tische Oceaan, waar armlastige musea een beroep doen op de 
generositeit van de kunstenaars. Dat moeten we in Europa 
vermijden, want we mogen de politici niet de kans geven om 
te zeggen: ‘Hé, ze redden het uitstekend zonder ons, waarom 
zouden we nog geld steken in al die dingen die ons ten eerste 
niet interesseren en die bovendien geen miljoenenpubliek 
lokken.’ Daarop zitten de politici precies te wachten om de 
geldkraan nog verder dicht te draaien, en om die reden vind 
ik het een absoluut kwalijke tendens. Het lijkt een prachtig 
idee, ik begrijp ook de achtergrond, en als uiteindelijk op die 
manier de mogelijkheid ontstaat om een mooie tentoonstel
ling in te richten, zal ik een van de eersten zijn die er, hoe 
moet ik het zeggen, het slachtoffer van word. Maar ik zie toch 
vooral de gevaren, zelfs als zo’ n veiling wordt georganiseerd 
om het voortbestaan van het museum te garanderen, en een 
bewijs levert van de toewijding van de gemeenschap en de 
steun van de kunstenaars, enzovoort. Dus de bedoelingen 
zijn goed maar, zoals het spreekwoord luidt, de weg naar de 
hel is geplaveid met goede voornemens. Vroeg of laat blijken 
de centen ineens op. En dan bevinden we ons in de haast 
rampzalige situatie van de Amerikaanse musea, die niets 
interessants meer kunnen ondernemen, behalve op klassiek 
of modem-klassiek terrein. Je ziet het duidelijk in een stad als 
New York, waar alle activiteiten op intellectueel gebied 
verdwenen zijn. Als particulieren of sponsors een museum 
geld toesteken, dan is het volstrekt logisch - ik zou bijna heel 
banaal zeggen: is het volstrekt menselijk - dat die financiers 
stellen: ‘wij geven u geld, maar dan willen wij het zus en zo’. 
Dat zié je alleen in Amerika! Alleen daar geeft de staat heel 
weinig, en als er een tentoonstelling is die niet in de smaak 
valt bij de burgemeester, krijg je dat van hem te horen en 
moet je de tentoonstelling weghalen, anders trekt hij de 
subsidie in. Dat is absoluut onaanvaardbaar. En ik vind het 
fundamenteel rampzalig dat het ene museum kunstwerken 
verkoopt aan een ander museum om geld in kas te krijgen of 
om andere kunstwerken in huis te halen, en dat er aan de 
kunstenaars gevraagd wordt mee te werken aan veilingen om 
zodoende een tentoonstelling in elkaar te kunnen draaien of 
geld te vinden voor de salarissen van de personeelsleden. Als 
die trend zich doorzet, kan dat op den duur alleen maar uiterst 
negatieve gevolgen hebben voor het museum zelf, als insti
tuut, en uiteindelijk ook voor de kunstenaar.
KB: Heb je gehoord over de hulp die het automobielconcem 
Audi heeft aangeboden bij de uitbreidingsplannen van het 
Stedelijk Museum? Audi zou de uitbreiding betalen, maar 
eiste als tegenprestatie zeshonderd vierkante meter om au
to’s te etaleren, binnen het museum.
DB: Je meent het niet, echt waar?
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Thomas Struth

De jaren ’90 waren een zeer harde tijd voor de kunsten. 
Twee pijnlijke tekortkomingen kwamen ze over zich
zelf te weten, twee grote verwijten kregen de kunsten 
naar het hoofd geslingerd: ze rendeerden niet en ze 
engageerden zich niet. Ze hielden zich enkel nog bezig 
met hun geldverslindende zelf. Wilden ze nog meetellen 
in de volgende eeuw, wilden ze überhaupt nog een beetje 
bestaan, dan zouden ze zich op beide fronten radicaal 
moeten herpakken. En dat schijnen ze voor de buiten
wacht inmiddels ook te doen. Uit allerlei kleine signalen 
valt op te maken dat de kunsten maatschappelijke ver
antwoordelijkheid willen afleggen. Neem bijvoorbeeld 
de publiekscijfefs. Een beetje museum of theater
gezelschap schuift in zijn p.r.-operaties met steeds meer 
nadruk die publiekscijfers naar voor, vooral als ze geste
gen zijn. En zijn ze gezakt, dan zoekt men daar een 
aanvaardbare reden voor. Zo weet het Stedelijk Museum 
van Amsterdam zijn recente terugval met 25.000 bezoe
kers aan die vervelende hittegolf van het afgelopen jaar. 
De ernst waarmee dit bericht verspreid wordt, doet het 
ons beseffen: we leven tegenwoordig in andere tijden. 
Ook de aankondiging van Tom Lanoye dat hij in oktober 
de Antwerpse AGALEV-lijst gaat duwen, past perfect 
binnen de tijdgeest - getuige vooral de slagzin waarmee 
de schrijver zijn intentie kracht bijzette: “Er moet iets 
gebeuren.”
Lanoye is niet de eerste de beste. Zijn beslissing valt niet 
te vergelijken met die van een of andere derderangs
acteur die in de jaren ’70 of ’80 roemloos op een 
plaatselijke lijst sukkelde, voor of tegen de burgemees
ter. Lanoyes beslissing is nationaal nieuws, compleet 
met een debat over de consequenties ervan. Vreemd dat 
er zo weinig aandacht was voor de essentie van de zaak: 
waarom hij nu juist op de groene lij st gaat staan. Hoeveel 
BLOK-kiezers meent hij dan wel naar de schapenstal 
van AGALEV te kunnen lokken? Het is bang wachten 
op de exit polls om daar uitsluitsel over te hebben. Wel 
logisch is zijn besluit om geen mandaat op te nemen. Een 
omstreden besluit, omdat Lanoye ogenschijnlijk het
zelfde lijkt te doen als zovele verguisde politici die als 
lijstduwer wel het volle gewicht in de schaal werpen, 
maar na de verkiezingen geen verantwoordelijkheid 
willen dragen. Ook Lanoye schijnt zich nu aan deze 
wanpraktijk te zullen bezondigen. Toch is zijn beslis
sing om geen mandaat op te nemen de enige juiste. Het 
zet de leegheid van zijn geste in de verf. Het illustreert 
treffend wat een kunstenaar vermag in deze woelige 
tijden: zichzelf symbolisch in het politieke debat te 
mengen, zonder echte invloed te kunnen uitoefenen. 
Geen mandaat willen vervullen is daarom al bij al een 
eerlijk statement. Want stel u eens voor dat hij na de 
verkiezingen zijn politiek zitje wel zou opeisen. Prak
tisch zou dat geen verschil uitmaken, alleen zaten we dan 
met een belofte die een gênante leugen zou blijken. Dan 
veel liever de ledige waarheid.

Bart Meuleman

Chiesa dei Frari, Venetië, 1995

KB: Ja, en ik vraag me af waar de kritiek van de kunstenaars 
blijft op al die ontwikkelingen.
DB: Ik hoef daar niet eens over na te denken, zo’n plan vind 
ik ronduit gruwelijk en rampzalig! Maar ik kijk er zeker niet 
van op ! Het past in een bepaalde logica die wordt nagestreefd 
door politici en door enkele personen voor wie ik me haast 
geneer dat ik met ze bevriend ben geweest. Ik vind het 
tragisch en onverdraaglijk dat een sponsor zegt: ‘ik moet 
zeshonderd vierkante meter hebben om mijn auto’s te sho
wen’ . Dat is onverdraaglijk! Ik herinner me dat ik in Amerika 
was, met een paar anderen, vijfentwintig jaar geleden. Op 
een gegeven moment zagen we de volgende aankondiging 
van een tentoonstelling: ‘Dankzij Philip Morris - in koeien
letters - kunt u deze schitterende tentoonstelling zien met 
werk van...’, en daaronder, in kleinere letters: Rembrandt, 
Velazquez of El Greco, ik weet niet meer wie. We vonden dat 
stuitend, maar het ergste was dat we merkten dat er op die 
tentoonstelling eigenlijk alleen maar over Philip Morris 
werd gesproken. Het was ongehoord.
Nu worden er echter rampzalige tentoonstellingen georgani
seerd zoals de expositie van motoren in het Guggenheim in 
New York, die qua toeschouwersaantallen alle records heeft 
gebroken. Als ik morgen in Londen of Parijs een tentoonstel
ling maak met een peepshow erbij, dan trek ik daarmee nog 
meer publiek dan een peepshow gewoonlijk trekt, dat spreekt 
vanzelf. Overigens zijn er heel bekende formules om mensen 
naar een museum te lokken die er normaal nooit zouden 
komen. Maar wat win je daarmee? Wat heeft het Guggenheim, 
behalve geld, gewonnen door op de hellende vloer van Wright 
een stuk of honderd motoren te exposeren? Maar goed, in de 
Verenigde Staten met hun privé-musea redden ze zich op die 
manier. Er zijn daar alleen privé-musea, dus ze zitten in een 
regelrechte jungle. Maar als je dat soort abominabele marketing
technieken probeert te introduceren in een bestel dat niet 
uitsluitend op privé-eigendom is gebaseerd, zoals in Europa, 
denk ik datje in een misdadige spiraal terechtkomt.

De consensus

KB: Maar, nogmaals, de kunstenaars reageren niet.
DB: Als zo’n geval als waarover je vertelt zich in Frankrijk 
zou voordoen, dan zeg ik niet dat er veertig kunstenaars 
zouden reageren, maar als er maar één was die reageerde, dan 

was ik dat. Ik geloof eigenlijk al heel lang niet meer in 
handtekeningenacties. Iedereen zit in zijn eigen hoekje. Als 
je een petitie opstelt, denkt iedereen iets van zijn originaliteit 
kwijt te raken door zijn handtekening te zetten. Maar nie
mand zou zich daardoor moeten laten weerhouden, want je 
wordt bijna gedwongen een soort overdreven individualisme 
aan de dag te leggen. Al is het natuurlijk wel bijna folklore, het 
innemen van stellingen en het uitdelen van rake klappen... 
We zitten helaas in een periode, niet alleen in Frankrijk maar 
ook bijna overal elders, waarin de mensen hun mond houden. 
We zitten in een status quo, dat zie je ook op het politieke en 
sociale vlak. Goed, er is weleens een stakinkje hier of daar, 
maar de mensen zijn heel passief. Er gebeuren vreselijke 
dingen en iedereen houdt zijn mond, zelfs over zaken die veel 
crucialer zijn dan het plaatsen van drie auto’ s in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Wat het grootste deel van de kunst
wereld betreft kij k ik daar niet zeer van op, maar wel verbaast 
het me enigszins dat de jongeren het gevaar niet duidelijk 
onderkennen en er geen conclusies uit trekken. Niet dat ze nu 
direct met bommen moeten gaan gooien, maar ze zouden een 
radicale positie kunnen innemen, althans degenen die aan het 
begin van een carrière staan. Later doet iedereen wel een 
beetje water in de wijn, dat is een bekend fenomeen, maar in 
het begin hebben ze niets te verliezen, en kunnen ze best hun 
mouwen opstropen en erop los stormen. Ik weet nog dat ik in 
het begin van mijn loopbaan als kunstenaar het Franse 
systeem leerde kennen en tegen mezelf zei: ‘in zoiets pas ik 
niet; ik moet dat systeem dus opblazen’ - ik geef toe, het 
klinkt nu een beetje utopisch. Maar het systeem waartegen ik 
meende mijn stem te moeten verheffen, was zo onschuldig 
als een kind vergeleken met het huidige systeem. Ik moet 
moeite doen me te herinneren waar ik me destijds zo boos 
over maakte, en dan constateer ik dat ik dwaas was me op te 
winden over de toenmalige situatie. Vandaag zijn al de 
problemen vijftig keer zo ernstig!

De kunst zelf

Het engagement

KB: Hoe verklaar je dat er zo weinig kritiek is, van kunste
naars en intellectuelen?
Wouter Davidts: Zou het niet te maken kunnen hebben met 

het feit dat veel jonge kunstenaars een esthetiek hanteren die 
dicht aanleunt bij het commerciële?
DB: Ik had bijna iets heel lelijks gezegd, namelijk dat er 
vandaag de dag zoveel kunstenaars zijn die in de musea 
Mercedessen en Audi’ s tonen dat ze zich er niet tegen kunnen 
verzetten, ze hebben zelf het pad geëffend. Maar toch ver
baast het me dat er niemand in opstand komt. Van mijn 
generatie hebben weinig mensen zich serieus tegen hun 
omgeving verzet, maar van de jongeren, niemand! Terwijl 
zij naar mijn idee alles plat zouden moeten gooien. Natuur
lijk, misschien hebben ze iets anders te doen, misschien zijn 
er groepen kunstenaars die weten dat je zelfs dat niet meer 
moet doen. Uiteindelijk hebben ze er dus lak aan. Maar in dat 
geval hoop ik dat ze het zullen kunnen redden, en geen last 
hebben van de nieuwe ontwikkelingen in de kunstwereld. 
Anders ziet het er niet mooi voor ze uit.

wordt vervolgd

Transcriptie uit het Frans: Lionel Devlieger 
Redactie: Koen Brams, Daniel Buren & Sophie Streefkerk

Colofon

Koen Brams Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
Daniel Buren Beeldend kunstenaar. Woont en werkt in situ. 
Tot 16 april loopt de tentoonstelling D’un déplacement, 
l’autre in Encore...Bruxelles (Brussel), tot 15 mei de ten
toonstelling Une traversée, Peintures 1964-1999in het Musée 
d’Art Moderne (Villeneuve d’Ascq), en tot 21 mei de ten
toonstelling Mises en demeures, Cabanes Eclatées, 1999- 
2000 in het Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne).
Wouter Davidts Ingenieur-architect. Als onderzoeker ver
bonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de 
R.U.Gent, waar hij een proefschrift voorbereidt over museum-
architectuur. 19
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Het Vlaamse cultuurbeleid op nieuwe sporen
Kanttekeningen bij de Beleidsnota Cultuur 2000-2004 7

I.
Een heus kunsten- en cultuurplan is het niet geworden. De 
Beleidsnota Cultuur die de Vlaamse Minister Bert Anciaux 
en zijn kabinetsmedewerkers onlangs ter tafel legden, is 
echter wel beduidend meer dan een vage intentieverklaring 
voor de regeerperiode 2000-2004. [1] Alleen al haar lengte 
verrast: de nota telt net geen vijfenzeventig bladzijden. Eerst 
worden enkele algemene doelstellingen geformuleerd en, 
vervolgens, sectorgewijs meerdere concrete ingrepen voor
gesteld. Bij een eerste, oppervlakkige lectuur komt men 
vooral onder de indruk van deze talloze kleine en grote 
plannen. Politiek gezien ligt het immers niet voor de hand dat 
een nieuwe minister nogal wat expliciete beloftes maakt en 
diverse impliciete verbintenissen aangaat met al wie belang
stelt in het Vlaamse kunst- en cultuurleven.
Een en ander staat allicht niet los van de feitelijke samenstel
ling van het kabinet van Minister Anciaux. Hij heeft zich 
immers omringd met relatief ongebonden professionals die 
zeer goed thuis zijn in een of ander beleidsveld en daar ook 
nog een uitgesproken visie op nahouden. Zoals: Walter 
Moens (leidinggevend ambtenaar bij de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel), Bart Caron (voorma
lig stafmedewerker van Brugge 2002 en de Vlaamse Vereni
ging voor Steden en Gemeenten), Ann Olaerts (ex-directeur 
van het Vlaams Theater Instituut), Paul Corthouts (ex-direc- 
teur van de Beursschouwburg) of Bart De Baere (medewer
ker van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst te Gent). 
Deze deskundigen hebben duidelijk hun stempel op de 
Beleidsnota Cultuur gedrukt. Men vindt daarin dan ook 
weinig sporen terug van het wat ‘zacht’ aandoende, post- 
materialistische Vlaams-nationalisme waarmee Bert Anciaux 
in verkiezingstijden stemmen tracht te werven. Niet dat het 
de tekst aan waardengerichtheid ontbreekt. Vooral in het 
eerste, algemene gedeelte wordt meermaals een ideële snaar 
betokkeld. Maar een zakelijke, op bestaande problemen en 
mogelijke remedies georiënteerde aanpak zet onmiskenbaar 
de toon.
Toch is de Beleidsnota Cultuur geen louter technocratisch 
werkstuk. De Minister en zijn medewerkers willen tijdens de 
komende jaren het Vlaamse cultuurbeleid wel degelijk tame
lijk tot zeer ingrijpend herijken. Drie doelstellingen springen 
alvast meteen in het oog. In de eerste plaats wordt een 
sterkere integratie of samenhang in het cultuurbeleid nage
streefd, voorbij de thans bestaande tweedeling tussen kun
sten en sociaal-cultureel werk enerzijds en de gangbare 
sectorale benadering binnen deze twee takken anderzijds. De 
auteurs van de Beleidsnota Cultuur spreken zich in dit 
verband expliciet uit tégen “‘categoriale’ of ‘sectorale’ ver
zuiling, wat ‘verschotting’ of‘verkokering’ genoemd wordt” 
(p. 21). Ze zijn zich terdege bewust van de logische conse
quenties van de optie pro integratie: “Op korte termijn 
impliceert dat het openbreken van verschillende bestaande 
decreten, zoals bijvoorbeeld het podiumkunstendecreet of 
het muziekdecreet. Op langere termijn is het de bedoeling 
naar een open decreet te evolueren, waarin de verschillende 
aspecten van het culturele bedrijf aan bod kunnen komen” (p. 
37). Het valt echter nog te bezien of dit op het eerste gezicht 
hoogst plausibele streven naar een geïntegreerd Vlaams 
cultuurbeleid wel degelijk kan worden waargemaakt.
Een tweede opvallend accent is de grote aandacht voor het 
onroerend patrimonium en vooral het roerend erfgoed in 
Vlaanderen: “Het huidige beleid schuift het toegankelijk 
maken van het erfgoed (...) als een eerste prioriteit naar 
voor” (p. 18). Wie ook maar van verre vertrouwd is met de 
thans bestaande regelgeving inzake archieven of collecties 
weet dat Anciaux en zijn kabinet hier goeddeels braak
liggend terrein betreden. In die zin ligt het voor de hand dat 
het afsluiten van erfgoedconvenanten, in de eerste plaats met 
de zogenaamde kunststeden (Antwerpen, Brugge en Gent), 
een cruciale beleidsdoelstelling is. In meer dan een opzicht 
verplicht de huidige Minister van Cultuur zich gewoonweg 
tot een hoogst noodzakelijke inhaalbeweging. Overigens 
rijst zo meteen ook de vraag waarom zijn voorgangers het 
erfgoeddossier zo lang hebben kunnen negeren, en dat zon
der veel noemenswaardige protesten ‘uit het veld’.
Het geplande erfgoedbeleid sluit aan bij een derde algemene 
doelstelling: “de stad herwaarderen als ruimte van cultuur” 
(pp. 27-32). Onder deze noemer viseert Minister Anciaux in 
feite een verregaande decentralisatie van het Vlaamse cultuur
beleid. Want niet alleen de steden maar alle gemeenten 
zullen in principe in de nabije toekomst voor subsidiëring 
van hun cultuurwerking in aanmerking komen. Of zoals de 
Beleidsnota Cultuur stelt: “Het streven naar een integraal 
cultuurbeleid op Vlaams niveau moet zijn evenknie vinden 
op het lokale niveau. Daarenboven stellen we vast dat de 
steden en gemeenten ook de duidelijke wil aan de dag leggen 
om een dynamisch cultuurbeleid te voeren. Daarom krijgen 
steden en gemeenten in het cultuurbeleid een duidelijkere en 
verantwoordelijke rol” (p. 39). Via een nieuw te maken 
decreet over lokaal cultuurbeleid wil Minister Anciaux in de 
eerste plaats de gemeenten met een cultureel centrum (ver
der) aanporren tot het opnemen van een actieve positie 
binnen het Vlaamse cultuurlandschap. In de formulering van 
deze cruciale doelstelling heeft allicht vooral Bart Caron een 
grote hand gehad. Er bestaat immers een frappante overeen
komst met de globale strekking van het - overigens zeer 
lezenswaardige - opstel dat de vroegere beleidsmedewerker 
cultuur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeen
ten in de editie 1998 van het Cultureel Jaarboek van de Stad 
Antwerpen publiceerde. [2]
De drie aangestipte krachtlijnen sporen niet meteen met de 
expliciete doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur. Dat 
zijn er overigens vier: ten eerste, het streven naar “een rijk 
cultureel landschap”; ten tweede, een verhoogde cultuur
participatie; ten derde, “een open internationaal cultuur
beleid”; en ten vierde, de reeds vermelde herwaardering van 
de stad “als ruimte van cultuur”. Dit kwartet van doelstellin
gen is niet meteen erg innovatief, vandaar mijn wat eigenzin

niger diagnose van de tekst. Die is trouwens allesbehalve 
vergezocht, maar gewoonweg minder geëxpliciteerd. Naar 
nog zal blijken, komt het wel vaker voor dat de Beleidsnota 
Cultuur sterke klemtonen legt die niet als zodanig worden 
gethematiseerd. Er valt dan ook een zekere spannings
verhouding te onderkennen tussen het eerste, algemenere 
gedeelte van de tekst en de tweede helft van de nota: de 
geformuleerde beleidsvisie valt niet naadloos samen met de 
onder de hoofding ‘heroriëntering van de beleids
instrumenten’ aangekaarte maatregelen.
Ik maak hierna drie grote kanttekeningen bij de Beleidsnota 
Cultuur. Ze zijn nadrukkelijk constructief bedoeld, niet het 
minst vanwege Anciaux’ expliciete streven naar een verdere 
dialoog over het Vlaamse cultuurbeleid. Daarvan getuigt 
niet alleen de openhartige teneur van de nota. Minister 
Anciaux heeft het tevens aangedurfd, en ook dat is nieuw in 
cultureel Vlaanderen, om medio februari over zijn beleids
tekst publiek van gedachten te wisselen in Gent en Antwer
pen - vreemd overigens dat Brussel niet aan de beurt kwam, 
ook al omdat Anciaux bevoegd is voor Stedelijk Beleid en 
Brusselse Aangelegenheden. Deze twee forums zullen wor
den gevolgd door meerdere sectorale discussierondes. Zo
veel bereidheid tot debat vraagt om een andere vorm van 
beleidskritiek. Waar de kritiek zich in Vlaanderen voorheen 
noodgedwongen positioneerde tegenover een soort van ge
sloten cenakel (‘de minister en zijn kabinet’), krijgt ze nu de 
rol van sparring partner aangeboden. Tot nader order moet 
men die bereidheid tot discussie ernstig nemen. Het zou van 
onverantwoordelijk cynisme getuigen om de nieuwe beleids- 
wind met een business as usual-houding te pareren.

II.
Ieder algemeen beleidsdocument, en dus ook de Beleidsnota 
Cultuur, kan op twee manieren worden gelezen. Men kan 
inzoomen op het legitimerende discours, dus op de expliciete 
uitgangspunten en premissen, zeg maar op ‘de beleids- 
filosofie’, of men kan vooral aandacht hebben voor de 
geplande heroriëntering van de subsidie- of geldstromen. 
Kortom, ofwel staan de volzinnen centraal (‘de retoriek’), 
ofwel de praktische effecten (‘de geplande daden’). Ik lees 
hierna de Beleidsnota Cultuur door deze dubbele bril: ik 
beoordeel eerst de intenties, vervolgens de consequenties. 
Naar eigen zeggen wil Minister Anciaux “een rijk cultureel

landschap mogelijk maken”, in de eerste plaats binnen een 
stedelijk-lokaal kader, en dat met het oog op een verhoogde 
cultuurparticipatie en, algemener, een verruimde culturele 
competentie. Die laatste uitdrukking vormt in meer dan een 
opzicht de hoeksteen van het voor de periode 2000-2004 
geplande cultuurbeleid. Minister Anciaux wenst inderdaad 
het gemiddelde vermogen om met kunst-en-cultuur om te 
gaan verder aan te scherpen. De hedendaagse kunst doet 
ingewikkeld aan, de maatschappij is dat ook, en daarom zou 
de inwoners van Vlaanderen meer zin-voor-complexiteit 
moeten worden bijgebracht. Tegelijkertijd staat de uitdruk
king ‘culturele competentie’ in de nota voor het persoonlijke 
vermogen om zelfstandig keuzen te maken en als individu 
een letterlijk eigenzinnig bestaan uit te bouwen. Het ideaal 
van de cultureel competente Vlaming verwijst dan in feite 
naar de idee van de zelfstandige burger, de geïndividuali
seerde man of vrouw die weet wat hij of zij wil.
De dubbele invulling van de notie ‘culturele competentie’ 
zorgt in de Beleidsnota Cultuur meermaals voor verwarring. 
Ze maakt ook dat de daarin ontvouwde basisfilosofie nogal 
paradoxaal aandoet (pp. 23 e.v.). Enerzijds zou de persoon
lijke culturele competentie worden vergroot door de con
frontatie met hedendaagse kunstuitingen en andere vormen 
van complexe cultuurproductie, anderzijds worden onder 
dezelfde noemer de feitelijke mogelijkheidsvoorwaarden 
van een verhoogde individuele interesse voor kunst-en- 
cultuur geviseerd. Kortom, ofwel is cultuur (kunst?) als 
zodanig persoonsverrijkend, ofwel moet juist het subjec
tieve vermogen om aan cultuur (alweer: kunst?) te participe
ren worden vergroot met het oog op een verdere individuele 
ontplooiing. De tekst zwalpt enigszins tussen deze twee 
omschrijvingen van het begrip ‘culturele competentie’. Maar 
beide definities verwijzen in fine naar de alom bekende, 
traditionele definitie van het cultuurbegrip in termen van 
Bildung. Of zoals de Beleidsnota Cultuur zélf stelt: “Cultu
rele competentie is een ruim begrip met vele lagen. Het dekt 
veel meer dan de omgang met cultuurgoederen. Het gaat 
immers over de gehele cultureel-maatschappelijke ont
plooiing van mensen, inspelend op processen van zingeving 
en emancipatie” (p. 24).
Verderop in de tekst wordt het bevorderen van de culturele 
competentie almaar meer synoniem met het eenvoudige 
streven naar een verhoogde cultuurparticipatie. Die laatste
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uitdrukking doet in beleidsdocumenten altijd een beetje 
vreemd aan. Want wat is nu juist cultuurdeelname? Het 
wordt vaak niet met zoveel woorden gezegd, maar feitelijk 
gaat het om de participatie in het aanbod dat de overheid 
subsidieert. Zo ontvouwt zich algauw een gesloten cirkel. De 
overheid definieert welbepaalde goederen of diensten als 
cultuur (als ‘subsidiewaardig’), omschrijft de afname daar
van als bijdragend tot de culturele competentie (als persoons- 
verrijkend, als Bildung) en legitimeert vervolgens haar be
leid in termen van een versterking van dat vermogen. Alles 
welbeschouwd komt dit gewoonweg neer op een pleidooi 
voor een grotere publieke vraag naar de cultuurgoederen en 
diensten die de overheid financieel ondersteunt. Precies deze 
vicieuze cirkel officialiseert de neoliberale ideologie met 
haar expliciete nadruk op méér bezoekers, hogere publieks- 
cijfers, méér kijkers of luisteraars voor gesubsidieerde theater
voorstellingen of muziekconcerten. In dit cynische politieke 
credo toont zich wellicht ‘de waarheid’ van élk cultuur
beleid, ook wanneer dat zich hooggestemd of idealistisch 
voordoet. Want de publieke vraag naar kunst-en-cultuur 
vergroten lijkt thans simpelweg een must: in een 
‘populistische’ democratie kan op het eerste gezicht alleen 
‘de macht van het getal’ een overheidsbeleid afdoende 
legitimeren.
Ook Minister Anciaux wil de cultuurparticipatie bevorde
ren. Zijn Beleidsnota Cultuur legitimeert het huidige cultuur
beleid door te verwijzen naar een toekomstige grotere vraag. 
Het siert de tekst dat deze altijd enigszins paradoxaal ogende 
verantwoording alvast in eerste instantie niet in harde 
neoliberale termen wordt geformuleerd. Met de notie ‘cultu
rele competentie’ vaart de nota immers expliciet een idealis
tische koers. Toch is dat maar de helft van het verhaal. Bij 
nader inzien kan namelijk ook de Beleidsnota Cultuur niet 
om het thans dominante marktparadigma heen. Want wat 
lezen we op pagina vijfentwintig? Eerst wordt er gesproken 
over “het vermeerderen en verruimen van de cultuur
participatie”, maar enkele regels verderop heet dat gewoon
weg “de vraag stimuleren”.
Toch volgt de Beleidsnota Cultuur niet meteen het Neder
landse voorbeeld. Anders dan Staatssecretaris Rick van der 
Ploeg wil Minister Anciaux dus niet met alle geweld de 
publiekscijfers omhoogzien gaan. Van een eendimensionaal 
markt-denken is bepaald geen sprake, ook al bevat de nota 
soms dubbelzinnige uitspraken (zoals: “De Vlaamse Ge
meenschap wil haar ‘investeringen’ (vaak subsidies) maxi
maal laten renderen binnen het ‘bredere’ maatschappelijke 
kader” - p. 25). Het bevorderen van de vraag wordt kortom 
niet als een economische noodzaak voorgesteld. “Publiek is 
essentieel en broodnodig, maar niet om het even welk en om 
het even hoeveel publiek,” aldus de tekst (p. 25). Het stimu
leren van de cultuurdeelname moet daarom op kwalitatieve 
gronden gebeuren. De Beleidsnota Cultuur pleit in dit ver
band voor meer ‘cultuurbemiddeling’ : “we willen dat gesub
sidieerde organisaties (culturele centra, bibliotheken, vere
nigingen, vormingsinstellingen, gezelschappen, orkesten, 
organisatoren allerlei...) elk vanuit hun geaardheid aan 
actieve cultuurbemiddeling doen, vanuit het oogpunt van 
kwaliteit, niet kwantiteit. We willen dat ze een denken 
ontwikkelen over hoe kwaliteit bij elke burger te brengen en 
dat ze dan ook inspanningen doen om hem/haar naar het 
aanbod ‘toe te leiden’, dat ze de nieuwsgierigheid aanwakke
ren en aangenaam verrassen, dat ze de burger prikkelen om 
de stap naar het ‘ongekende’ te zetten” (nogmaals p. 25, maar 
het is dan ook een cruciale bladzijde in het eerste deel van de 
Beleidsnota Cultuur).
Meer kunsteducatie dus? Of gewoonweg meer en betere 
publiciteit? De Beleidsnota Cultuur laat zich daar niet een
duidig over uit. Wel ligt de nadruk op een actieve politiek van 
cultuurbemiddeling (zeg maar: van cultuurspreiding-door- 
begeleiding) in het verlengde van de eerder ontvouwde 
functionele benadering van het kunstgebeuren. Naast crea
tie, spreiding en bewaring wordt ‘omkadering’ immers als 
een vierde algemene functie onderkend. Dat mag erop wij
zen dat Minister van Cultuur Anciaux terdege beseft hoe 
moeilijk het is om, lapidair gesteld, ‘het Vlaamse volk 
dichter bij de kunst te brengen’.

III.
Hoeveel kans van slagen heeft een voluntaristisch cultuur
beleid? Het schijnt mij toe dat de schrijvers van de Beleids
nota Cultuur soms al te zeer hun dromen voor werkelijkheid 
nemen wanneer ze aansturen op het bevorderen van de 
culturele competentie of op het verhogen van de cultuur
participatie. Meer zelfs, hun idealistische oriëntatie heeft hen 
af en toe volslagen blind gemaakt voor enkele essentiële 
determinanten van, en tendensen binnen de deelname aan het 
van overheidswege betoelaagde aanbod.
Afgaande op de voorlopige resultaten van de in 1997 ver
richte enquête naar de vrijetijdsbesteding van de Vlamingen, 
tekent zich daarbinnen een tweeledige tendens, ja een dub
bele dualisering af. [3] In de eerste plaats loopt de deelname 
aan het kunstenaanbod nog altijd sterk in de pas met de 
bestaande sociale stratificatie. Vooral de samenhang met het 
opleidingsniveau blijft bijzonder sterk, wat overigens aan
sluit bij andere recente sociologische bevindingen over het 
belang van de onderwijsfactor (onder meer voor de kansen 
op langdurige tewerkstelling of voor de politieke houdingen 
en het stemgedrag). Het globale plaatje oogt bekend, al te 
bekend zelfs: de cultuurrijken hebben door de band genomen 
een hogere opleiding genoten; de cultuurarmere groepen 
hinken daarentegen ook op onderwijsvlak achterop. Er is dus 
sprake van een cumulatie van voordelen of privileges. Of in 
de woorden van het syntheserapport Toerisme, recreatie en 
vrijetijd in Vlaanderen anno 2000: “zij die reeds een bevoor
rechte positie innemen op het vlak van het beschikbare 
cultureel kapitaal en de verworven informatie en kennis 
(hoger opgeleiden met een overeenkomstig hogere beroeps- 
status) accumuleren dit ‘kapitaal’, terwijl voor de minder 
‘begunstigden’ de drempel vaak te hoog blijft of de interesse 
zoek is”. [4]
Misschien ziet Minister Anciaux in deze vaststelling een 
aansporing te meer om de culturele belangstelling van de 
lager geschoolden via een actieve politiek van cultuur
bemiddeling op te vijzelen. Dat lijkt mij niet meteen de juist 
conclusie. Want gegeven de sterke samenhang tussen 

opleidingsniveau en cultuurdeelname vraagt het streven naar 
een verhoogde culturele competentie in de eerste plaats om 
een aangepast onderwijsbeleid. Uiteraard kan een cultuur
minister wat proberen te doen aan de huidige samenhang 
tussen scolair en cultureel kapitaal. Zo’n cultuurbeleid is 
echter per definitie synoniem met symptoombestrijding: de 
werkelijke oorzaak - de ongelijke onderwijsdeelname - 
blijft buiten spel. De Beleidsnota Cultuur ziet dat uiteraard 
anders. De schrijvers geloven immers stellig in de mogelijk
heid van cultuurbevordering. Ze zijn ervan overtuigd dat 
iedere Vlaming, ongeacht diens economisch of scolair kapi
taal, een potentiële cultuurparticipant is. Dit humanistische 
geloof resulteert noodzakelijkerwijs in sociologisch naïef 
aandoende uitspraken als de volgende: “Hoe dominant de rol 
van gezin en school ook is, het individu bepaalt zijn eigen 
parcours. Dat onderstreept het belang van de individuele 
exploratie, interpretatie en reflectie van ieder mens. Een 
cultuurbeleid moet de mogelijkheidsvoorwaarden scheppen 
voor die exploratietocht” (p. 24).
Uit het recent uitgevoerde Vlaamse vrijetijdsonderzoek volgt 
nog een tweede kapitale les. De resultaten leren namelijk ook 
dat er zich binnen de groep van beter opgeleide, cultuurrijke 
individuen een tweedeling aftekent tussen regelmatige 
participanten en vrijblijvende passanten. Deze tendens valt 
ook in andere landen te bespeuren. [5] Dat heeft uiteraard 
veel te maken met de sterk gestegen individualisering van de 
levensstijl van de hoger geschoolde tweeverdieners en 
alleenstaanden. Vooral in de groep van 25- tot 50-jarigen 
spoort met de groeiende individualisering een meer con
sumptief, op afwisseling gericht vrijetijdspatroon. Kunst
organisaties en culturele instellingen hebben daar zo onder
hand mee leren leven. De toegenomen vermarkting van het 
cultuurbedrijf hangt immers nauw samen met de gestegen 
vraag naar pakkende, liefst niet al te moeilijke 'meeneem- 
cultuur’. Vandaag een theatervoorstelling in Het Toneelhuis, 
morgen een leuk avondje televisie, overmorgen eerst een 
gezellig bistrootje en daarna de nieuwstecreatie van Rosas,... 
- met cultuurparticipatie in de traditionele betekenis van het 
woord heeft het allemaal niet veel meer te maken, met leisure 
shopping-and-zapping des te meer. De cultuurparticipant- 
nieuwe-stijl heeft dan ook geen boodschap meer aan 
diepzinnigheid, laat staan aan persoonsvorming of Bildung. 
Hij of zij is veeleer een hedonistische consument van vluch
tige ervaringen en momentane sensaties, aldus de Duitse 
empirische socioloog Gerhard Schulze. [6]
Nu is de makers van de Beleidsnota Cultuur de figuur van de 
flanerende cultuurpassant niet helemaal onbekend. Want 
aan het eind van de nota, in de paragraaf over sociaal- 
cultureel werk, duikt dit personage wel degelijk op, zij het 
onaangekondigd. Het heet dan dat “het verenigingsleven de 
emancipatie van sommige sociale groepen mede gereali
seerd” heeft. “Daardoor is er vooral een brede middenklasse 
ontstaan, die inmiddels ook een behoorlijke graad van wel
vaart heeft bereikt. Het nieuwe vrijetijdsgedrag is eigen aan 
de nieuwe middenklasse. De leden zappen. Ze stellen hun 
eigen programma en parcours samen, als ontvoogde post
moderne burgers. Ze plukken: een avondje toneel, een eten
tje, een film, een winters weekend in de Ardennen, een 
musical, een concert, een voetbalmatch, ze lezen de nieuwste 
roman van Pieter Aspe, leren piano in de muziekacademie... 
De lokale vereniging komt slechts in zeer beperkte mate voor 
in hun vrijetijdsgedrag, ook al omdat de vereniging hun 
gevarieerde behoeften niet kan dekken” (p. 69).
Ik vind het bijzonder merkwaardig dat de schrijvers van de 
Beleidsnota Cultuur het personage van de zappende passant 
pas aan het eind van hun verhaal introduceren. Het empi
rische bestaan van deze figuur heeft immers onmiddellijke 
consequenties voor de in het eerste deel ontwikkelde ideeën 
over culturele competentie. Want wat blijkt? Ofwel kan het 
beleid vanwege de sterke correlatie tussen cultuurparticipatie 
en opleidingsniveau ternauwernood tussenkomen in het fei
telijke proces van culturele kapitaalsvorming, ofwel is er wel 
degelijk sprake van een hoge graad van culturele competen
tie maar wordt die in toenemende mate op een consumentis- 
tische manier gebruikt. Kortom, de cultuurarmen worden 
nauwelijks of niet bereikt, terwijl dejongere en jongvolwassen 
cultuurrijken zich vermeien in kunstshopping en 
cultuurzapping. Wat is dan nog de feitelijke legitimerende 
waarde van noties als Bildung, persoonsontplooiing, e tutti 
quanti?
Nu penseel ik hier, toegegeven, een zwart-witportret. Het is 
mij dan ook in de eerste plaats te doen om een ruwe schets van 
de reële uitdagingen van elk contemporain cultuurbeleid. 
Dat zou van de zojuist gemaakte, ietwat aangedikte vaststel
lingen moeten vertrekken, niet van een hooggestemd ver
toog dat zich situeert in de traditie van cultuur-als-vorming. 
Want deze traditie is zo onderhand uitgehold. We bewijzen 
er misschien nog wel lippendienst aan, maar we handelen er 
van langsom minder naar. Dat kan betreurd worden, uiter
aard. Met normatieve klaagzangen schieten we echter niet 
meteen veel op, vooral niet in het (denken over) cultuur
beleid.

IV.
De Beleidsnota Cultuur kiest zoals gezegd resoluut voor 
meer samenhang. Dixit de tekst: “De jaren zeventig en 
tachtig werden gekenmerkt door cultuurspreiding, vooral 
via het realiseren van over het hele Vlaamse grondgebied 
verspreide basisvoorzieningen (bibliotheken, culturele cen
tra, verenigingsleven,...). In de tweede helft van de jaren 
tachtig verschoof het accent naar de kunsten, meer bepaald 
naar de autonome ontwikkeling van de kunsten. Die quasi 
gescheiden bewegingen vertaalden zich in afzonderlijke, 
niet of nauwelijks op elkaar afgestemde wettelijke systemen. 
(...) Nu staat het Vlaamse cultuurbeleid voor de uitdaging 
om beide bewegingen in samenhang verder te laten evolue
ren, m.a.w. een geïntegreerd beleid te voeren” (p. 7).
Hoe wil Minister Anciaux dit streven verwerkelijken? Niet 
door een politiek van tabula rasa, wel langs de wegen der 
geleidelijkheid. Vreemd genoeg wordt één van de belang
rijkste vormen van beleidsmatige stroomlijning niet expli
ciet gethematiseerd: het is de bedoeling om in de nabije 
toekomst het uit de podiumkunstensector bekende subsidie- 
en adviseringsmodel te veralgemenen. Dat model berust op 
het onderscheid tussen structurele meerjarensubsidies voor 

instellingen enerzijds, en een projectgewijze financiering 
van kortlopende, specifieke initiatieven anderzijds. Welnu, 
ook de culturele centra en het lokale verenigingsleven zou
den binnenkort op een analoge wijze worden betoelaagd. 
Naast een meerjarige basisfinanciering komt er in beide 
sectoren een projectenpot én een adviescommissie. Lokale 
culturele centra of socio-culturele verenigingen kunnen dan 
extra geld bekomen op grond van particuliere project
omschrijvingen. Voor het socio-cultureel werk blijft dit 
allemaal nogal vaag, voor de culturele centra ligt er al een 
concreter voorstel ter tafel. De basisfinanciering aan de hand 
van een individueel beleidsplan zou over zes jaar lopen, met 
tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar. “Bij hun 
beleidsplan kunnen centra een addendum indienen waarin ze 
solliciteren voor een extra enveloppe voor b.v. programme
ring beeldende kunst, vorming en educatie, bestaande sa
menwerkingsverbanden, infrastructuur in wijken, school
programmering, omkadering (van) podiumvoorstellingen, 
regionale uitstraling, acties naar bijzondere doelgroepen 
(kansarmen, migranten, senioren...), specifieke program
mering (gebaseerd op sociaal-culturele factoren), enz. Toe
wijzing gebeurt door de Minister voor een periode van drie 
jaar, op basis van een advies van een beoordelingscommissie” 
(p. 68).
Alweer naar analogie met de podiumkunstensector komen er 
binnen de diverse werkvelden ook telkens specifieke steun- 
of aanspreekpunten. Over hun feitelijke rol en functioneren 
laat de Beleidsnota Cultuur zich niet meteen erg concreet uit. 
Een beleid van steunpuntvorming dreigt echter hoe dan ook 
de nochtans expliciet gegispte verkokering van het culturele 
landschap te versterken. Meer algemeen geldt dat, ofschoon 
het nadrukkelijke streven naar meer beleidsintegratie, de 
bestaande sectoren, (kunst)disciplines of werkvormen de 
primaire ankerpunten blijven van het beoogde beleid. Zelfs 
het slechten van de schotten tussen theater en dans of de 
bepleite versmelting van de regelingen voor de podium
kunsten en de muzieksector binnen één enkel decreet, bete
kenen niet meteen een breuk met de gangbare sectorale 
beleidsvoering. De beoogde nieuwe decreten voor de domei
nen amateurkunsten, erfgoed en lokaal cultuurbeleid (waar
over zo dadelijk meer), het wijzigen van de decretale regelin
gen voor bibliotheek- en vormingswerk,... : het past allemaal 
in het bekende plaatje. Niet dat daar overigens iets funda
menteel mis mee is. Het is alleen opmerkelijk dat de Beleids
nota Cultuur in het eerste algemene deel zo sterk de noodzaak 
van integratie en samenhang benadrukt, maar toch eindigt 
met een bespreking van “de heroriëntering van de beleids
instrumenten” vanuit de optiek van de bestaande “discipli
nes, werkvormen en sectoren” (pp. 52-74).
De aangekondigde sectorale initiatieven moeten wel worden 
gezien in het licht van het nieuwe streven naar een gedecen
traliseerd beleid “van onderop” - versta: vanuit de steden en 
gemeenten. Vandaar de geplande erfgoedconvenanten en de 
al genoemde financiering van culturele centra en socio- 
culturele verenigingen, deels ook bibliotheken, aan de hand 
van telkens individuele beleidsplannen en projectdossiers. 
Het sluitstuk van dit gedecentraliseerde beleid, waarvoor 
overigens het Vlaamse jeugdwerk model staat, is het ge
plande overkoepelende decreet over lokaal cultuurbeleid. 
Op basis van de evaluatie door een commissie van een 
beleidsnota voor zes jaar zouden in de eerste plaats de stedèn 
met een cultureel centrum voor een basissubsidie in aanmer
king komen. Daarnaast kunnen ze ook solliciteren voor 
afzonderlijke projectsubsidies, bedoeld voor vernieuwende 
initiatieven. Van elke stedelijke cultuurbeleidsnota wordt 
alvast verwacht dat ze “op samenhangende wijze de deel- 
nota’s van het cultureel centrum, de bibliotheek en andere 
gemeentelijke culturele instellingen groepeert. De gegevens
verzameling en de timing ervan loopt gelijk met andere 
gemeentelijke beleidsnota’s (bijv, jeugdwerk, SIF). Een 
andere voorwaarde is de ondersteuning van de eigen cultu
rele voorzieningen en de initiatieven van derden: biblio
theek, cultureel centrum, sociaal-cultureel werk, amateur
kunsten, animatie, volkscultuur, kunsten (cfr. huidige ver
plichte besteding door de grote steden in repertoiretheater en 
opera), monumentenzorg, musea, roerend erfgoed, enz. 
worden gesitueerd, en de onderlinge samenhang aange
toond. We verwachten een actieve communicatie met alle 
actoren en burgers (een vrij te kiezen systeem van advisering 
vanuit de culturele sector). De stad zou een cultuurbeleids- 
coördinator in dienst moeten hebben, beschikken over een 
culturele basisinfrastructuur ten gerieve van het privé-initia- 
tief en voor eigen werking, en beschikken over een erkende 
bibliotheek” (p. 39).
Over de voor- en nadelen van deze sterke decentralisatie van 
het cultuurbeleid zal in de nabije toekomst wellicht nog 
menige discussie worden gevoerd. Voor steden die cultuur 
hoog op de agenda hebben staan, wordt de nieuwe beleidslijn 
allicht een gedroomd geschenk omdat ze bijkomende finan
ciële middelen zal genereren. Wat echter als de cultuur géén 
beleidsprioriteit is en de bevoegde schepen maar wat 
aanmoddert? Bovendien kan het decreet over lokaal cultuur
beleid in een weinig heilzaam Mattheus-effect resulteren. 
Zonder een begeleidend kader zal het immers precies die 
steden belonen die tijdens de voorbije jaren al een actief 
cultuurbeleid hebben gevoerd. De reeds cultuurrijkere ste
den zullen mooie plannen kunnen voorleggen, bij de anderen 
zal het behelpen zijn. Een gedecentraliseerd beleid riskeert 
kortom de bestaande lokale ongelijkheden in cultureel aan
bod te versterken (volgens de bekende uitspraak in het 
Mattheus-evangelie: “wie heeft, zal gegeven worden”). Kan 
zo’n beleid ‘van onderaf dus wel zonder niet ook meteen 
‘van bovenaf een prioriteitenplan aan te maken in functie 
van de bestaande spreiding van het cultureel aanbod?
Maar er is meer. De beoogde decentralisatiebeweging richt 
zich in de eerste plaats op de sectoren erfgoed, culturele 
centra en sociaal-cultureel werk, deels ook op het bibliotheek
werk. De kunstensector blijft daarentegen goeddeels buiten 
schot, al kan natuurlijk het feitelijke belang van de stedelijke 
financiering van musea en andere beeldende kunstinstellingen 
maar moeilijk worden overschat. Bekeken echter vanuit het 
geplande Vlaamse cultuurbeleid zijn de diverse kunsten ook 
in de toekomst het voorwerp van specifieke regelingen per 
genre of discipline (letteren, podiumkunsten en muziek, 
hedendaagse beeldende kunst, musea, architectuur en vorm-



geving, film en nieuwe media). Ondanks het streven naar 
meer integratie reproduceert de Beleidsnota Cultuur dus 
feitelijk de bekende tweedeling tussen kunsten en ‘de rest’. 
De facto ontvouwt de tekst een tweesporenbeleid: de diverse 
kunsttakken worden als vanouds disciplinegewijs geregu
leerd, terwijl een sectoraal én gedecentraliseerd, op ‘verste
delijking’ gericht beleid wordt beoogd voor het erfgoed, het 
sociaal-cultureel werk en de culturele centra.
Nu valt precies zo’n dubbele beleidsvoering zeer goed te 
verdedigen in het licht van de verschillende publieke wer
king én uitstraling van de kunsten enerzijds, van alle andere 
gesubsidieerde cultuurpraktijken anderzijds. Bibliotheken, 
sociaal-culturele verenigingen of culturele centra hebben, 
als het goed gaat, een sterke lokale inbedding. Daaraan 
ontlenen deze instellingen hun onvervangbare waarde en 
betekenis, zodat het inderdaad hoogst zinnig is om ze aan de 
hand van een altijd specifieke stedelijke of gemeentelijke 
context te evalueren en te subsidiëren. De kunstbedrij vigheid 
bezit daarentegen een regionaal-Vlaamse, vaak zelfs een 
internationale dimensie. Het ijken van de prestaties van een 
theatergezelschap of een artiest kan daarom niet met lokale 
maatstaven gebeuren. Impliciet onderschrijft de Beleidsnota 
Cultuur dit onderscheid en stuurt ze op een tweesporenbeleid 
aan. Het streven naar een samenhangend cultuurbeleid zit 
echter een expliciete (h)erkenning in de weg. Laat het dus 
dan maar op deze plaats hardop gezegd wezen: de facto - en 
volkomen terecht, zo dunkt mij - gaat het door Minister 
Anciaux beoogde beleid niet in de richting van een geïnte
greerd, wel van een gedifferentieerd beleid. De Beleidsnota 
Cultuur geeft met name toe dat een actief kunstenbeleid 
inderdaad andere maatregelen vereist dan de regulering van 
lokale cultuurwerkingen. Uitgerekend de explicitering van 
dit verschil had de tekst, en dus ook het geplande beleid, een 
veel sterkere, op zakelijke gronden gestoelde samenhang 
kunnen bezorgen.

V.
De Beleidsnota Cultuur is een hoogst ambitieus werkstuk. 
De voorziene decentralisatie van het Vlaamse cultuurbeleid 
is immers maar een van de vele plannen van Minister 
Anciaux en zijn kabinet. Daarnaast worden zoals gezegd 
nieuwe decreten voorde sectoren erfgoed en amateurkunsten 
beoogd en zullen de bestaande decreten voor de podium
kunsten, de muzieksector, het bibliotheekwezen en het vor
mingswerk tamelijk tot zeer ingrijpend worden herschreven. 
Tussendoor moeten in de komende jaren ook diverse sectorale 
steunpunten op de rails worden gezet, dient geld te worden 
gevonden voor onder meer de bouw van een Forum voor de 
Kunsten (Gent) en een Groot Europees Theater (Brussel), en 
zullen tevens de beschikbare overheidsmiddelen voor de 
letteren, de dans, de (populaire) muziek en de kunstencentra 
aangroeien. Voorts verlangt Minister Anciaux ook een 
Vlaams-Nederlands huis in Brussel, meer bepaald als eerste 
symbolische stap in de richting van een geïntegreerd 
Nederlandstalig letterenbeleid.
Déze opvallende vemieuwings- en dadendrang heeft onge
twijfeld te maken met de relatief ongebonden positie van 
Volksunie-Minister Anciaux. Anders dan de mandatarissen 

Vâh dë zôgériâàmd'trâditiorièlë partijen zien Anciaux én zijn 
kabinetsmedewerkers zich niét gedwongen tot het voeren 
van een zuilvriendelijke politiek. Daarom kan bijvoorbeeld 
hef erf van het sociaal-cultureel werk, dat nog altijd sterk 
verzuild is, eindelijk met een wat grovere borstel worden 
gekeerd. Maar allicht wil de nog jonge Anciaux met zijn 
ambitieuze cultuurplannen ook bewijzen dat hij de titel van 
Minister meer dan waard is: voor hem is het ministerambt 
een politieke vuurproef. Het is dat trouwens des te meer voor 
een politicus die zich tijdens de voorbije jaren binnen zijn 
eigen partij meermaals een voorvechter van politieke ver
nieuwing heeft betoond. Zo iemand is het aan zichzelf 
verplicht om een beleid te (gaan) voeren dat beduidend 
verder draagt dan het gezapige beheer van een minister
portefeuille.
Maar hoe zal al die fraaie plannenmakerij worden bekostigd? 
Anciaux maakt zich alvast sterk dat op de huidige cultuur- 
begroting van goed 11,5 miljard tijdens de periode 2000- 
2004 vijf miljard méér zal worden ingeschreven. Deze ver
hoging is mogelijk dankzij de ruimere financiële armslag 
van de huidige Vlaamse Regering, overigens een geschenk 
van het vorige bewind (dat een orthodox budgettair beleid 
voerde). De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of Anciaux 
over voldoende politieke slagkracht beschikt om deze be
lofte effectief in te lossen. Gaandeweg zal ook blijken of hij 
z’n collegae in de Vlaamse Regering weet te overtuigen van 
de zinvolheid van de in de Beleidsnota Cultuur aangekon- 
digde plannen. Politiek-tactisch gezien is die tekst trouwens 
misschien al te openhartig. Had Anciaux niet enkele kaarten 
achter de hand moeten houden, kwestie van tijdens onder- 
handelingen over enige manoeuvreerruimte te beschikken? 
Of gelooft hij soms zozeer in de Nieuwe Politieke Cultuur dat 
juist een spreekwoordelijke solo-slim politiek Vlaanderen 
van de noodzaak van een nieuwerwets cultuurbeleid zal 
overtuigen?
Gegeven de vele plannen en goede voornemens ontbreekt 
het in de Beleidsnota Cultuur echter voor alles aan duidelijke 
prioriteiten. Het is zonder meer een goede zaak dat een 
minister graag veel veranderd wil zien en zich tot het leveren 
van een politieke prestatie van formaat verbindt. Maar de tijd 
gaat snel, een legislatuur-periode is zo voorbij, en dus 
kunnen nooit alle wensen worden waargemaakt. Daarom 
had ik graag vernomen welke van de voorgenomen ingrepen 
bij voorrang zullen worden aangekaart, welke plannen daar
entegen een kleiner soortelijk gewicht krijgen toebedeeld. 
Zonder zo’n prioriteitenlijstje dreigen Anciaux en zijn me
dewerkers wel vele veranderingen te initiëren maar ook 
weinig tastbare resultaten te boeken. Dat zou het een toe
komstig cultuurminister des te gemakkelijker maken om de 
al wel gerealiseerde initiatieven met enkele pennentrekken 
te schrappen.
Het is ook nog maar de vraag of de diverse sectoren wel 
allemaal zo rijp zijn voor het geviseerde nieuwe beleid. 
Nemen we bijvoorbeeld de kunsten. Het veld van de heden
daagse beeldende kunst kan wellicht zonder veel problemen 
de geplande maatregelen aan. Binnen het domein van de 
architectuur ligt dat heel anders. Dat beleidsveld is nog volop

in beweging. Het is hardop bezig zichzelf te organiseren; 
precies dit proces kan ingrijpend worden verstoord door de 
beslissing om het geplande sectorale steunpunt zus-en-niet- 
anders te laten functioneren. Ook de maturiteit van de di
verse steden en gemeenten die Anciaux meer verantwoorde
lijkheid wil geven, kan worden betwijfeld. Sommige steden 
zijn bij wijze van spreken cultureel beleidsrijp, andere heel 
wat minder. Hoe daaraan tegemoet te komen? Dit soort van 
concrete vragen omtrent de praktische haalbaarheid van de 
ontvouwde voorstellen schuift de Beleidsnota Cultuur soms 
al te zeer voor zich uit. De tekst stelt heel wat in het 
vooruitzicht - maar wat zal waarom éérst worden waarge
maakt?
Misschien onderschat ik de politieke werk- en overtuigings
kracht van Minister Anciaux en diens kabinet? Laten we er 
daarom even van uitgaan dat zowat alle goede voornemens 
van de Beleidsnota Cultuur in de komende jaren werkelijk
heid worden. Dan kunnen we een rijkelijk meanderende 
subsidiestroom voorzien, maar moeten we ook op een mas
sieve papierstroom rekenen. Meerdere potentiële erfgoed- 
convenanten, tientallen beleidsplannen van steden en cultu
rele centra, en nog veel meer dossiers van lokale socio- 
culturele verenigingen, de ontelbare projectomschrijvingen 
nog niet meegerekend: wie moet dat allemaal lezen? Wie 
dient deze papierberg te verwerken, en dat zowel vanuit 
administratief als adviserend oogpunt? Is de Vlaamse admi
nistratie daar rijp voor? Kunnen er voldoende onafhanke
lijke deskundigen worden gevonden om de vele adviescom
missies te bemannen en te ‘bevrouwen’? Kortom, zal de 
praktische implementatie van de Beleidsnota Cultuur niet 
voor een zodanige bestuurlijke chaos zorgendat zich alsnog 
vereenvoudigde procedures en maatregelen zullen opdrin- 
gen?
Misschien, ja hopelijk heb ik het mis. Maar ik kan mij niet 
van de indruk ontdoen dat Vlaanderen nog niet helemaal rijp 
is voor het zakelijke en professionele, tevéns afstandelijke

bestuur dat Minister Anciaux beoogt. Mijn scepsis wordt 
deels gevoed door de soms wilde verhalen over de huidige 
gang Van zaken in het cultuurbeleid, deels ook door de 
wetenschap dat de Vlaamse Regering al wel vaker een 
symbolisch beleid heeft gevoerd. Misschien moet men in
derdaad Vlaams-nationalist zijn om daadwerkelijk te gelo
ven in de culturele competentie van Vlaanderen in toto?

Rudi Laermans

Noten

[1] Bert Anciaux, Beleidsnota 2000-2004: Cultuur, Brus
sel, 2000. In mijn bespreking maak ik af en toe gebruik van 
inzichten die werden geformuleerd tijdens een gedachten
wisseling met anderen over de nota. Dit gesprek werd geor
ganiseerd door het Centrum voor Cultuursociologie 
(K.U.Leuven) en ging door op 15 februari j.l. Aan deze 
bijeenkomst werd deelgenomen door Els Baeten, Pascal 
Gielen, Ilse Janssens, Carine Meulders, Johan Reyniers, 
Inge Verdonck en Bart Verschaffel. Uiteraard ben alleen 
ikzelf verantwoordelijk voor de in de tekst geventileerde 
meningen.
[2] Bart Caron, In het Witte Paarde. Een opstel over cultuur
spreiding, in: Cultureel Jaarboek 1998 Stad Antwerpen, 
1999, pp. 117-138.
[3] L. Bollaert en K. Matthijs, Toerisme, recreatie en vrije- 
tijd in Vlaanderen anno 2000. Syntheserapport, Brussel/ 
Leuven, 1999.
[4] L. Bollaert en K. Matthijs, op. cit. (noot 3), p. 53.
[5] Zo spreekt ook het Nederlandse Sociaal en Cultuur 
Planbureau van een ‘parade van passanten’ in: Het Sociaal 
en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering, 
Rijswijk/Den Haag, 1998, pp. 726-727.
[6] Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultur- 
soziologie der Gegenwart, Frankfurt/New York, 1992.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

FOTOGRAFIE BIENNALE ROTTERDAM. Vorig jaar 
nog koesterde de directie van het krap behuisde Nederlands 
Filmmuseum in Amsterdam in hoofde van Hoos Blotkamp 
en Ruud Visschedijk ambitieuze verhuis- en mogelijke 
samenwerkingsplannen met het Nederlands Foto Instituut 
en V2_Organisatie in Rotterdam. Droomlocatie is het voor
malige pakhuis Las Palmas op het Kop van Zuid. De anders- 
gestemde raad van bestuur van het Filmmuseum stak hier 
jammer genoeg een stokje voor. Het Nederlands Foto Insti
tuut in Rotterdam stampt ondertussen een nieuwe biënnale 
uit de grond, met precies Las Palmas als een van de 
tentoonstellingsplekken.
Voor deze eerste editie haalt Frits Gierstberg het thema 
‘engagement in de fotografie’ opnieuw uit de kast. Eerder 
stelde het NFI dit penetrant scherp maar stilzwijgend aan de 
orde met de presentatie van het documentaire verslag van 
Gilles Peress over de lijkopgravingen rond Srebenica en 
Vukovar. Gierstberg nodigt nu vier gastcuratoren (Christian 
Caujolle, Clive Kellner, Inka Schube en Thomas Seelig) uit 
die via verschillende tentoonstellingen diverse standpunten 
aan de orde zullen stellen, gaande van de verschillende 
soorten journalistieke fotografie, over documentaire tot en 
met kunst. Naast hun programma in Las Palmas lijkt een 
keuze uit het collage-, foto- en videowerk van Martha 
Rosler in het NFI een welgekomen optie. Men mag hopen 
dat de selectie uit haar werk ruim bemeten wordt, omdat ze 
een verduiveld veelzij dige praktijk ontwikkeld heeft. Voorts 
tippen we: een retrospectieve van de Rotterdamse fotograaf 
Peter Martens (1937-1992), een retrospectieve op diaformaat 
van Bertien van Manen en aandacht voor het Nederlandse 
tijdschrift Plaatwerk ( 1980-1988). Eind maart verschijnt de 
programmakrant en de site www.fbr.nl. Een symposium op 
2 april geeft het woord aan onder meer Allan Sekula, Alfredo 
Jaar, Jan Erik Lundstrom en Martha Rosler.
De Foto Biënnale Rotterdam loopt van 1 april tot 7 mei op 
diverse locaties in Rotterdam met als informatiepunt het 
Nederlands Foto Instituut, Witte de Withstraat 63,3012 BN 
Rotterdam (010/213.20.11). (E.W.)

KUNSTBEURZEN. Maastricht Art Fair is een kleine, 
nieuwe beurs met een twintigtal Nederlandse galeries (type 
Fons Welters, Paul Andriesse, Onrust...) samen met enkele 
buitenlandse collega’s. Hun initiatief ligt in de lijn van Art 
Amsterdam, maar dan strategisch gepland in de buurt van 
het Belgische en Duitse publiek. Maastricht Art Fair loopt 
van 17 tot 21 maart in het Entre Deux gebouw nabij het 
Vrijthof in de Helmstraat 3 in 6211 TA Maastricht (info 
020/463.11.74).
ArtBrussels vervroegt de jaarlijkse editie naar begin april 
om naadloos aan te sluiten bij de opening van het Gentse 
stedelijke kunstspektakel Over the edges in een regie van 
Jan Hoet. In het aanbod van 120 vooral Europese galeries is 
ook een zone ‘Young Galleries’ voorzien en sponsor Artesia 
Bank toont er een selectie uit zijn collectie. ArtBrussels 
loopt van 31 maart tot 4 april in Paleis 7 van Brussels Expo 
op de Heizel (info 0800/30.007).
kunstKÖLN 2000 is een nieuw initiatief van de Keulse 
beursmastodont, specifiek bedoeld voor multipels en edities 
van kunst na de j aren ’ 60 en art brut. kunstKÖLN2000loopt van 
1 tot 9 april in KölnMesse op de Messeplatz (0221/821-0) 
DRUKsel 2000 tenslotte is een beurs van boekwerken ver
schenen bij kleine uitgeverijen met aandacht voor typogra
fie en vormgeving, naast de inhoud natuurlijk. Terwijl 
vorige edities haast enkel Belgisch werk brachten, worden 
nu ook Nederlandse en Franse exposanten verwacht zoals 
Atalanta, Uitgeverij IJzer, PlaatsMaken, naast de andere 

60 deelnemers. DRUKsel 2000 is gratis toegankelijk op 29 
en 30 april in het Stedelijk Kunstinstituut, Rodelijvekens- 
straat 19 in 9000 Gent. (E.W.)

Lezingen

NICC BRUSSEL. De Brusselse afdeling van het 
kunstenaarsplatform NICC organiseert in de achterzaal van 
schaakcafé Greenwich gewoontegetrouw een serie presen
taties met kunstenaars Jimmie Durham op 24 maart en John 
Thompson op 7 april, terwijl Xavier Canonne, voorzitter 
van de Franstalige commissie voor beeldende kunsten, op 
21 april aan het woord komt en geïnterpelleerd kan worden. 
Steeds om 20.30 uur in de Greenwich, Kartuizerstraat in 
1000 Brussel (info 03/216.08.71). (E.W.)

Wissels

MDD. In tegenstelling tot de andere kleine musea in Sint- 
Martens-Latem, het Museum Gust De Smet of het Museum 
Leon De Smet, is er in Museum Dhondt-Dhaenens niet 
enkel werk van Vlaamse expressionisten of de Latemse 
Scholen te zien, maar worden er ook tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst georganiseerd. Die vreemde dubbelheid 
wordt door Edith Doove, sinds 1 november de nieuwe 
intendant van het tot M DD herdoopte museum, passend 
aangeduid als een aantrekkelijke monsterachtigheid. Ener
zijds moet het museum de vrij interessante verzameling van 
het echtpaar Jules Dhondt-Dhaenens voor het publiek toe
gankelijk houden en anderzijds moet ze volgens het legaat 
door activiteiten bijdragen tot “de culturele verheffing van 
het Vlaamse volk”. Het laatste wordt sinds de jaren ’ 80 door 
de raad van beheer vertaald in de organisatie van tentoon
stellingen van hedendaagse kunst. De twee taken werden de 
voorbije jaren zo goed en zo kwaad als het kon verzoend, 
waarbij soms de nadruk kwam te liggen op de collectie, dan 
weer op de presentatie van nieuw werk. Zo was vorig jaar 
bijvoorbeeld de vaste collectie nauwelijks te zien, wat de 
trouwe ‘Latemse school’-bezoekers deed afhaken.
De ‘monsterachtigheid’ vanM DD impliceert in ieder geval 
twee uitdagingen voorde nieuwe intendant. Vooreerst moet 
er een evenwicht en vooral een relevante verhouding gevon
den worden in de presentatie van de verzameling en de 
tijdelijke tentoonstellingen van actuele kunst. De verzame
ling is overigens getekend door dezelfde gespletenheid. Ze 
bestaat voornamelijk uit de collectie Dhondt-Dhaenens, die 
werk omvat van kunstenaars als Constantin Meunier, James 
Ensor, Eugène Laermans, Emile Claus, George Minne, 
Gustave van de Woestijne, maar ook uit een mini-collectie 
hedendaagse kunst met werk van onder anderen Stanley 
Brouwn, Bernd Lohaus, Perry Robberts, David Tremlett en 
Marthe Wéry. Om de trouwe bezoekers ter wille te zijn heeft 
men gekozen voor de permanente tentoonstelling van een 
regelmatig wisselende selectie in de rechtervleugel van het 
museum.
De vraag blijft hoe relevante verbanden gelegd kunnen 
worden tussen de presentatie van Vlaamse expressionisten 
met tijdgenoten en de presentaties van actuele kunst in de 
beperkte ruimtes van M DD. De tentoonstelling Flanders 
Art Valley van Johan van Geluwe doet daartoe een ironische 
poging. Sinds Van Geluwe in 1975 het Museum of Museums 
(het MOM) oprichtte, neemt hij in de traditie van Broodthaers 
het museum als onderwerp van zijn werk. De kritische 
kracht van zijn pastiche werkt in M DD als een onrecht
streekse zelfkritiek aangezien hij niet enkel directeur is van 
zijn MOM maar ook lid is van de raad van beheer en het 
selectiecomité van M DD. Het bureau van de conservator 

met de Financial Times op de tafel en allerlei artistieke 
parafernalia, gaande van een vaas met zonnebloemen over 
een schaakbord tot een reusachtige mossel met door het 
MOM uitgegeven nepgoudstukken, is via een rode loper 
verbonden met de presentatie van de collectie Dhondt- 
Dhaenens. Voor alle duidelijkheid vermeldt een roze neon 
ironisch ‘Museum’ boven de ingang van de zaal die plechtig 
opent met de portretten van Jules Dhondt en Irma Dhondt- 
Dhaenens (door Leon De Smet) en hun vroeg gestorven 
zoontje Roger.
M DD heeft in het verleden reeds bewezen dat het mogelijk 
is om interessante tijdelijke tentoonstellingen te maken in 
een klein, landelijk gelegen museum. Men hoeft maar te 
denken aan Bart Cassimans presentatie Groene Pasen in 
1997, tussenin/in-between door Edith Doove in 1998 of 
Joëlle Tuerlinckx’ Nieuwe projecten Nouveaux projets D.D. 
vorig jaar. Maar tegelijkertijd werd M DD soms als een 
dépendance beschouwd van het nabijgelegen S.M.A.K. 
Iedereen herinnert zich de schandalige tentoonstelling van 
de ‘Belgische selectie’ voor Documenta IX en Jan 
Vercruysses weigering eraan deel te nemen. Hoet negeerde 
die weigering waardoor Vercruysse uiteindelijk besliste om 
zich helemaal uit de Documenta terug te trekken. De 
positionering ten aanzien van het S.M.A.K. vormt aldus een 
tweede uitdaging voor M DD. Maar hoe kan dit concreet 
artistiek worden ingevuld?
De programmatic voor 2000, die nog van voor de aanstel
ling van de nieuwe intendant dateert, geeft niet echt een 
antwoord op die vraag. Dit jaar volgen nog een project van 
Niele Toroni (van 14 mei tot 2 juli) en drie groepstentoon
stellingen georganiseerd door respectievelijk Hilde Teerlinck 
(Living in the Real World van 26 maart tot 7 mei), Edith 
Doove, Dike Blair en Jimi Dams (3ness van 7 juli tot 
17 september) en Denys Zacharopoulos met zes Franse 
kunstenaars (van 24 september tot 10 december).
De tentoonstelling Flanders Art Valley van Johan Van 
Geluwe loopt nog tot 19 maart in M DD of Museum Dhondt- 
Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle (09/282.51.23). 
(P.V.R.)

MUSEUM KUNST PALAST, DÜSSELDORF. De eer
der door brand geteisterde Kunststiftung Ehrenhof in 
Düsseldorf, een ‘klassiek’ museum voor oude, moderne en 
toegepaste kunsten, wordt momenteel gerenoveerd naar de 
plannen van architect O.M. Ungers. In afwachting van de 
heropening, voorzien voor de herfst 2001, werkt de Frans
man Jean-Hubert Martin sinds januari 2000 een nieuw 
beleid uit. Voorheen was Martin directeur van onder meer 
de Kunsthalle Bern, het Musée national d’art moderne 
(Centre Pompidou), het Musée National des Arts d’Afrique 
et d’Océanie en deze zomer verzorgt hij tevens de Biënnale 
van Lyon. Magiciens de la Terre (1989) is wellicht zijn 
bekendste tentoonstelling. (E.W.)

Plastische kunsten

THOMAS HUBER. Sinds zijn eerste presentatie (Rede 
über die Sintflut,19S2) begeleidt Thomas Huber (Zürich, 
1955) zijn tentoonstellingen steevast met geschreven en 
gesproken redevoeringen. Zowel zijn beeldend werk (schil
derijen, aquarellen, maquettes,...) als zijn teksten reflecte
ren over het ontstaan, de ontwikkeling, de presentatie van en 
de omgang met ‘het beeld’. Thema’s als het atelier, het 
schilderij, de bibliotheek, de bankinstelling, de tentoonstel
ling en de tentoonstellingsruimte kwamen reeds aan bod, en 
nu - in het Paleis voor Schone Kunsten - verschijnt er een 
compact stadsbeeld in maquettevorm, Huberville genaamd. 
Op schaal 1:10 is in de rotonde van het PSK een ronde

Didier Vermeiren
Sculptures & Photographs

2 maart tot 2 april 2000

TEFAF Maastricht 2000

18 maart tot 26 maart 2000

ART Brussels

31 maart tot 4 april 2000

James Welling
New Abstractions & Photographs of the Seventies 

6 april tot 5 mei 2000

Patrick Vanden Eynde
Multi Jump Drive

6 april tot 5 mei 2000

Richard Artschwager

11 mei tot 10 juni 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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Job Koeleufijn
edities 1993-99

BolinkClaassen 
RoosenStrik

van 4 maart tot en met 8 april 
Dinsdag t/m zaterdag 13-18 uur
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galerie Fons Welters 
Bloemstraat 140 

1016 LJ Amsterdam
Tel (+31) 20 423 30 46
Fax (+31) 20 620 84 33

Email welters@xs4all.nl
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Aki 2 Postbus 1440 7500 BK Enschede [T] 053 482 4423 
[F] 053 482 4422 site: www.aki2.nl mail: info@aki2.nl

interna

de Ateliers
Stadhouderskade 86 
1073 AT Amsterdam
T +31 20 6739 359
F +31 20 6755 039
E office@de-ateliers.nl

ionaal kunstenaarsinstituutAmsterdam
De Ateliers biedt twintig jonge kunstenaars gelegenheid 
zelfstandige werkzaamheid te combineren met wekelijkse 
begeleiding. Het komende werkjaar begint 1 september. 
Aanmelding is elk gewenst moment mogelijk.
Informatie:
www.de-ateliers.nl
Docenten:
Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Mariene Dumas,
Ceal Floyer, Georg Herold, Rita McBride,
Willem Oorebeek, Marien Schouten,Toon Verhoef, 
Didier Vermeiren, Marcel Vos, Marijke van Warmerdam.

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020)4220304

4 maart t/m 5 april 
Hannah van Bart 
Beschadigde figuren 

schilderijen en tekeningen

15 april t/m 18 mei 
Rik Meijers 

Vreugde waar die er niet was 
schilderijen en tekeningen
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tentoonstellingsruimte te zien, van buiten bekleed met drie 
identieke binnenzichten, elk in een primaire kleur. Voorts 
figureren een klokkentoren en een toren met verlichte hor
loge, een huisachtig bouwsel (de woonst van de kunstenaar 
met zijn gezin) waarop ‘een verschrikkelijk verhaal’ 
geblokletterd staat en tenslotte een stadspaviljoen dat de 
titel van de tentoonstelling aankondigt: Hoor de klokken 
luiden, naar het bekende kinderliedje. Het parcours leidt 
verder via een gesloten bibliotheek met zuilengaanderij 
naar een domino-huis (Le Corbusiers architecturaal mo
del), een theatergebouw, een geraamte voor een gebouw in 
ontwerpfase en tenslotte een kloeke doos - Das Bild - met 
enige geblokletterde opschriften over de gemeenplaatsen 
van het beeld. Deze maquettes zijn geanimeerd met kleine 
gipsen figuranten en om het kwartier geeft de klokkentoren 
bovendien stipt de tijd aan.
Met deze ruimtelijke dispositie doorheen de passageruimten 
van het PSK lijkt Huber instituten en plaatsen te evoceren 
waar beelden getoond, besproken en bestudeerd worden, 
uitgerekend zijn artistieke bekommernis. Maar terwijl de 
animatie van het klokgelui normaliter zou wijzen op een 
levendige praktijk en verhaal in de stad, galmt hier bij nader 
toezien een grote leegte. De ronde tentoonstellingsruimte 
- 'Schauplatz' - bijvoorbeeld afficheert aan de buiten
wanden driemaal haar eigen lege binnenruimte, de bibiotheek 
blijft potdicht gesloten en de kunstenaarswoonst omsluit 
zijn eigen verhaal. Kortom ten aanzien van de buitenwereld 
plooit elk gebouwtype zich terug op zijn eigen vertoon. Een 
centraal opgesteld schilderij in een van de zijruimten van de 
rotondezaal expliciteert dit voor het publiek met een blik op 
een theaterpodium gezien van achter de coulissen. We zijn 
er getuige van een opeenstapeling van decorelementen, de 
werkzaamheden van ‘technici’ en een scala aan klokken als 
instrumentarium van een mogelijk boeiend verhaal. Maar 
om het in dit schilderij opgevoerde werkstuk te zien moeten 
wij - kijkers - deze picturale ruimte binnentreden en. als 
publiek plaatsnemen in de op het schilderij gesuggereerde 
publieksruimte. Dat lukt natuurlijk niet; we botsen op de 
rondslingerende scenische elementen van een mogelijk ver
haal. Anders vertaald, we zien slechts deconstructie. Een 
aquarelschets van de klokken- en uurwerktoren tevens aan
wezig in deze zaal herinnert des te meer aan Giorgio 
De Chirico’s werk.
Hubers redevoeringen in beeld en taal zijn geen gortdroge 
verhandelingen, integendeel. Hoewel zijn figuratieve schil
derijen vergelijkbaar zijn meteen schilderwijze à la Magritte 
- relatief koel geschilderd en sober ingevuld met louter het 
noodzakelijke ‘waar het om gaat’ - tekent en schrijft Huber 
scènes uit met een hang naar het naïeve, poëtische element 
en met zorg voor elegante stilering. Voeg hierbij de teksten 
waarin Huber zijn visie over het beeld met hoogst curieuze 
ontwikkelingen en metaforen uit de doeken doet - door
spekt met biogafische details, en menigeen kan hoofdschud
dend afhaken om deze onnozele mystiek. Dit verbloemd 
vocabularium kan nochtans gelezen worden als een onder
houdende uitweg om een aanmatigende toon te ontwijken. 
Tegelijk houdt het een zweem utopie achter de hand.
Ook bij deze tentoonstelling verscheen een fraaie catalogus, 
met uitsluitend teksten van de kunstenaar. Dit feit alleen al 
illustreert zijn scepsis over hoe ‘de kunstwereld’ met beel
den omgaat en over de geilheid naar beelden in het alge
meen.
Hoor de klokken luiden van Thomas Huber tot 2 april gratis 
toegankelijk in de Antichambres van het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/507.84.66) 
tegelijk met een presentatie schilderijen en aquarellen in 
Galerie Transit, Zandpoortvest 10, 2800 Mechelen (015/ 
33.63.36). (E.W.)

KATLEEN VERMEIR. Studeerde vorig jaar af aan het 
Antwerpse Hoger Instituut voor Schone Kunsten en volgt 
nu het studioprogramma van De Ateliers 63 in Amsterdam. 
Op korte tijd presenteerde ze haar werk in verschillende 
opeenvolgende tentoonstellingen. Na Bouillon, de

Glockenlautën, 1997, foto: Carl Victor Dahmen

afstudeertentoonstelling van het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten, volgde de Antwerpse presentatie van Germina
tions X en een opmerkelijke tentoonstelling in Netwerk te 
Aalst (november 1999). Nu exposeert Vermeir in de Vier
kante Zaal van de Academie voor Schone Kunsten van Sint- 
Niklaas.
Ze weet er op een overtuigende wijze de wansmakelijk grote 
zaal naar haar hand te zetten. Sinds haar Watertekeningen 
van vorig jaar is Vermeirs thema ‘vloeibare architectuur’. 
Met die term speelt ze in op de gedachte dat gebouwen, 
ruimtes of plaatsen voortdurend veranderen. In de video 
Watertekening tekent ze met water het grondplan van een 
virtueel gebouw. De strepen water vormen op het scherm 
nadrukkelijke witte strepen, alsof het om witte verf ging. 
Maar door de zon verdampen ze en verdwijnen ze langzaam 
uit het beeld. Vooraleer Vermeirs plan of tekening af is, is 
ze reeds gewijzigd en zelfs grotendeels verdwenen. In 
Netwerk zette ze dit onderzoek verder door reeds verdwe
nen architecturale structuren opnieuw te suggereren aan de 
hand van gespannen draden. Haar werk ontpopte er zich als 
een ‘architecturaal palimpsest’ die verdwenen lagen van de 
geschiedenis of de toekomst van een ruimte zichtbaar maakte 
door toe te voegen of weg te krabben.
In de Vierkante Zaal bouwt ze voort op dit thema. Vermeir 
maakt deze keer voor haar structuren gebruik van dunne 
pvc-buizen waarmee loodgieters waterleidingen leggen. 
Doorheen bepaalde circuits van haar ruimte-tekening stroomt 
evenwel water. In het midden van haar virtuele ruimte staat 
een reusachtig ‘aquarium’. De buizen lopen doorheen en 
rond de bak water waarin verschillende goudvisjes zwem
men. De buizenstructuur boven het aquarium is lek en 
daaruit plenst voortdurend water in de bak dat vervolgens 
weer in het circuit gepompt wordt. Hoewel de structuren

Thomas Huber

robuuster lijken dan voorheen, heeft de installatie een wat 
beangstigende fragiliteit. Een duw of een schok is misschien 
voldoende om één van de verbindingsstukjes te doen sprin
gen. Tegelijkertijd suggereert het perpetuum mobile van het 
circulerende water en de rondzwemmende vissen, rust en 
zekerheid. Vermeirs Circuits geven onsniet enkel een sterk 
beeld, maar overtuigen ook conceptueel en poëtisch.
Circuits van Katleen Vermeir is samen met werk van Eva- 
Maria Bogaert nog te zien tot 2 april in De Vierkante Zaal, 
Van Britsomstraat, 9100 Sint-Niklaas (03/780.36.77). 
(P.V.R.)

BELGICA SPECIAL. Ietwat onopgemerkt is een ten
toonstelling in de Leuvense universiteitsbibliotheek voor
bijgegaan. Eind vorig jaar werd er door Herman Labro’s 
Eve-n & Yet, de galerie verbonden aan de Kunstbank, een 
Eve-n & Yet Special georganiseerd. Een citaat uit Cervantes’ 
De geestrijke ridder Don Quichotvan de Mancha, opgeno
men in de publieksbrochure, vormde zowat het thema. 
Acht kunstenaars toonden er werk: Greet de Gendt, Francis 
Denys, Leopold Liou, Peter Rogiers, Angelo Vermeulen 
en drie kunstenaars van het collectief Moev: Peter Blatt, 
Nico D. en Liz Kampe. Deze Eve-n & Yet Special verhuist 
nu naar De Brakke Grond in Amsterdam, waar hetzelfde 
anders te zien zal zijn als Belgica Special.
Het valt te hopen dat de tentoonstelling in Amsterdam meer 
aandacht zal krijgen dan de Leuvense presentatie, want er is 
verrassend sterk werk te zien. Leopold Liou richt voor zijn 
installatie The Oracle een kabinet in waar hij als ‘Dr. Liou, 
master of negation’ geïnteresseerden ontvangt om hen: te 
leren hoe ze zich van hun cultuur kunnen bevrijden en hun 
afkomst kunnen loochenen. In de fotocollages die rondom 
in de kamer opgehangen zijn, geeft Dr. Liou reeds enkele 
tips. Hij breng foto’s en teksten samen op een wijze die doet 
denken aan goedkope fotoromans. Het geheel is niettemin 
subtiel en overtuigend. Alleen jammer dat de video-opname 
van een performance onverstaanbaar en slordig overkomt. 
Het meest interessante werk van de tentoonstelling is een 
presentatie van Peter Blatt. Het kunstenaarscollectief Moev, 
waar Blatt deel van uitmaakt, wil zich verzetten tegen de 
mythologisering van het kunstenaarschap en tegen het ge
bruikelijke vastpinnen van een kunstenaar op naam, leeftijd, 
geslacht of nationaliteit. Enkel het werk is volgens hen van 
belang. Theoretisch trapt het collectief daarmee wellicht 
open deuren in, maar in de praktijk is het toch nuttig dat dit 
af en toe eens krachtig herhaald wordt. Alleen is het collec
tief niet zeer consequent zodat de leden toch in eigen naam 
exposeren. Peter Blatt had in Leuven de grote leeszaal van 
de bibliotheek uitgekozen om een deel van zijn project Wir 
mussen uns wiedersehen tentoon te stellen. Meer nog dan de 
sculptuur met Afrikaanse hakmessen, overtuigde zijn in
stallatie met archieffoto’s van Inforcongo en Congopresse. 
Foto’s uit onze niet zo glorieuze koloniale periode, gekleefd 
op aluminium staanders met op de ommezijde hun 
archivarische benoeming, werden op alle tafels van de 
leeszaal geplaatst alsof het gewone praktische mededelin
gen betrof. Het contrast tussen de zeer politiek geladen 
archiefbeelden en de gewichtige sfeer van de leeszaal ge
vuld met studenten, voor wie Belgisch Congo nog slechts de 
aanduiding van een onbékend verleden is, werkte bijzonder 
alarmerend. Het is zonder meer moedig om kunst te maken 
en te presenteren die het poëtische durft in te ruilen voor het 
politieke.
Belgica Special loopt tot 9 april in De Brakke Grond, 
Nes 45, 1012 KD Amsterdam (020/622.90.14). (P.V.R.)

ROY VILLEVOYE. In de tweede helft van de jaren ’80 
werd Roy Villevoye bekend als een schilder pur sang. 
Villevoye bouwde gestaag aan een consistent oeuvre van 
abstracte kunstwerken waarin hij de schilderkunstige moge
lijkheden van elementaire begrippen als vorm, kleur en 
raster onderzocht. Vooral de kleur nam een belangrijke en 
zelfstandige plaats in zijn schilderijen in. Hij bracht de 
primaire kleuren van Mondriaan, drukkerskleuren,

ALICIA FRAMIS
Remix Buildings — 10 maart tot 15 april 2000

RODNEY GRAHAM
21 april tot 27 mei 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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TRANSIT MECHELEN

THOMAS HUBER
BAU

19.2 - 2.4

JOHAN CRETEN
A NI MAL IA

28.4-28.5

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

T R A N S I T vzw
Z A N D P O O R T V E S T 10
B - 2 8 0 0 MECHELEN
tel+32.15.336336 fax+32.15.336337 transit@pandora.be 
http://w ww. transit, be

Dorothée De Pauw Gallery

DE WITTE RAAF 
vraag onze advertentietarieven

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

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

E info@depauwgallery.com / S http://www.depauwgallery.com

CLAIRE CARTER - SCULPTURES 

KATHERINE MC KEE - PAINTINGS 

16/03 - 21/04

CHARLEY CASE
PHOTOGRAPHY, VIDEO, SCULPTURE 

27/04 - 02/06

Hans op de Beeck 
Richard Caldicott 
Charley Case 
Hein Hage 
Seydou Keita 
Katherine McKee 
Jock Sturges 
Nick WArlington

De galerie is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 u., zaterdag van 11 tot 18 u. en op afspraak
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Deweer Art Gallery stelt voor

“ Johan Tahon - Traumgestalt “
t ' p,o-sc

tentoonstelling van nieuwe sculpturen en tekeningen
11.3- 16.4.2000

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B-8553 Otegem
Wo-zo, 14-18 u. en op afspraak

Tel. 056/64 48 93 - Fax 056/64 76 85 - deweer@artsite.be
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Roy Villevoye

Refashion, 1999

camouflagekleuren en huidkleuren in testbeeld-achtige con
stellaties op het doek aan. In relatief korte tijd vestigde 
Villevoye een reputatie als ‘waardige erfgenaam van de 
fundamentele kunst’. Maar zoals bekend brak in het gilde 
der pur sang-schilders het besef door dat men in spiraal was 
beland die weinig aansloot op ontwikkelingen in de buiten
wereld. In 1990 gooide Villevoye zijn werkwijze radicaal 
om. Hij ging op reis; aanvankelijk naar India en later naar de 
Asmat (Papoea’s) in Irian Jaya.
Sindsdien komen zijn onderwerpen voort uit de confrontatie 
van zijn westerse artistieke opvattingen met die uit India en 
Irian Jaya. Bovendien ruilde Villevoye zijn schildersezel en 
penselen voor de foto- en videocamera en verkende hij de 
grenzen van de beeldende kunst door zich uitstapjes te 
veroorloven naar vakgebieden als mode, antropologie en 
literatuur. Daarnaast maakte hij samen met beeldhouwer 
Frank Mandersloot in 1994 een geluidswerk.
Een beeldend kunstenaar die zijn werkwijze radicaal 
omgooit, kan erop rekenen dat ook de reacties op zijn werk 
zullen veranderen. Vooral het antropologische terrein is 
voor kunstenaars een link gebied. Voor je het weet, word je 
langs de politiek correcte meetlat gelegd; een lot dat kunst
historische grootheden als Picasso en Gauguin zelfs pos
tuum niet bespaard is gebleven. Door tentoonstellingen als 
Primitivism in 20th Century Art (MOMA, 1984) en 
Magiciens de la terre (Centre Pompidou, 1989) werd de 
westerse omgang met niet-westerse culturen ten tijde van 
Villevoyes artistieke veranderingen een hot issue. Toch 
blijkt Villevoye zich nauwelijks iets te hebben aangetrok
ken van dit multiculturele discours.
Ook uit de recente weken die Villevoye nu in Het Domein 
in Sittard toont, blijkt dat hij zich weliswaar heeft verdiept 
in het kunstbegrip van de Papoea’s in Irian Jaya, maar dat 
zijn eigen kunstbegrip daardoor niet wezenlijk is veranderd. 
Centraal in de tentoonstelling staat de installatie Refashion 
uit 1999, die recentelijk door Het Domein werd aangekocht. 
Het werk bestaat uit ruim twintig paspoppen en een reeks 
kleurenfoto’s. De paspoppen zijn van het hoofdloze, ele
gante type en ze hebben een sierlijk houten driepootje. Ze 
zijn getooid met versleten T-shirts die Villevoye met men
sen in Irian Jaya heeft geruild voor nieuwe exemplaren: 
vale, vieze vodden die door intensief en langdurig gebruik 
tot op de draad versleten zijn. Als je tussen de bonte stoet 
figuren doorloopt, ruik je duidelijk de geur van zweet en vuil 
die ze verspreiden. Naar het schijnt zijn westerse T-shirts 
geliefde statussymbolen in Irian Jaya. Men draagt ze niet om 
praktische redenen, maar vanwege de magische krachten 
die ermee zouden worden aangetrokken. Door het dragen 
van een ‘tweede huid’ van blanke westerlingen zou het 
contact met de eigen voorouders makkelijker tot stand 

komen. De gaten in de T-shirts blijken niet alleen door 
slijtage te zijn ontstaan; ze zijn voor een groot deel vrijwil
lig aangebracht, zoals de Papoea’s ook hun huid met 
messen voorzien van littekens. Op een reeks foto’s die 
naast de paspoppen zijn opgesteld, staan de eigenaars van 
de T-shirts afgebeeld. Ernstig of soms een beetje gieche
lend poseren de kinderen en jonge volwassenen met hun 
shirts. De combinatie van de kledingstukken, de foto’s en 
de walm maakt de mensen bijna fysiek voelbaar aanwezig 
in de ruimte.
Een fotowerk tegenover de stoet paspoppen kan als pendant 
van Refashion worden beschouwd. Het werk bestaat uit 
twee foto’s. Op de linker zien we een Papoea met een 
knalrode baseballpet de naam ‘Céline’ in een boomstam 
gutsen. De rechterfoto toont de boomstam nogmaals, maar 
nu als voltooide inscriptie, zonder de maker. Het zou natuur
lijk kunnen gaan om een man die de naam van zijn geliefde 
in een boom krast. Maar waarschijnlijk hebben we te maken 
met een stille wraak van Villevoye. Een revanche van het 
type ‘hij zou zich in zijn graf omdraaien’ op de schrijver die 
als directeur van een Kameroense cacaoplantage doodsbang 
was voor syfilis en kannibalisme en derhalve ver uit de buurt 
bleef van de ‘onderontwikkelde inboorlingen’. Net als het 
voor de meeste westerlingen niet onmiddellijk duidelijk is 
dat de smerige T-shirts in Irian Jaya een statussymbool zijn, 
zo zal de inscriptie in de boom voor de Papoea’ s waarschijn
lijk abracadabra zijn. Villevoye streeft niet naar een syn
these tussen de Asmat-cultuur en zijn eigen westerse achter
grond. Zijn werkwijze is niet zozeer gericht op een sym
biose, dan wel op het tonen van verschillen. Refashion kan 
worden gezien als het resultaat van Villevoyes artistieke 
ruilhandel, als het uitwisselen van shirtjes na afloop van een 
multiculturele voetbalwedstrijd.
Villevoyes werk mag dan sinds een jaar of tien andere 
gedaanten hebben aangenomen, er zijn nog steeds veel 
sporen van de fundamentele schilder van weleer in zijn 
huidige werk te ontdekken. Erma Catwalk, een fotowerk op 
billboardformaat, toont een enorme liggende boomstam 
waarop een lange rij mensen met blote benen staat. Van 
dichtbij is de voorstelling echter nauwelijks zichtbaar. Je 
ziet slechts puntjes in de drukkleuren geel, cyaan en magenta. 
Als je wat meer afstand neemt, verdwijnen de primaire 
kleuren om plaats te maken voor grijze en vooral bruine 
tinten. Kleuren die in Villevoyes 'fundamentele schilders- 
periode’ veelvuldig als zelfstandige elementen naast elkaar 
voorkwamen, blijken dus nog steeds een belangrijk element 
in zijn werk, zij het dat de kleur nu minder op zichzelf staat 
en meer onderdeel is geworden van een voorstelling. Kleur 
is structuur geworden. In het nieuwste werk op de tentoon
stelling in Sittard lijken de verfdampen echter definitief te 
zijn vervlogen. Op deze video zien we hoe een Papoea in een 
Nederlandse tuin een lied ten gehore brengt, waarbij hij 
zichzelf begeleidt op een langwerpige trom. Op de achter
grond hoor je vogels kwetteren en in de verte - Hollandser 
kan het bijna niet — het gestamp van een heimachine. Een 
inburgeringscursus heeft de man blijkbaar niet gevolgd of 
hij heeft de lessen niet helemaal begrepen, want hij zit er 
nogal vreemd bij, in zijn blote bast met een vale spijkerbroek 
en een paar houten klompen. In plaats van een smeltkroes 
van culturen worden de eigenaardigheden van het voorma
lige Nieuw-Guinea en Nederland op het clichématige af 
uitvergroot en knoerthard naast elkaar gezet. Aan het eind 
van de video zingt de man op commando de internationale 
klassieker My Bonnie is over the Ocean, waarbij drie Hol
landse mannen nog even gezellig invallen. Maar echt ge
ruststellend klinkt dit happy end allerminst.
My Bonnie Is over the Ocean... van Roye Villevoye loopt 
nog tot 26 maart in Het Domein, Kapittelstraat 6,6130 AA 
Sittard (046/4513460). (K.K.)

AERNOUT MIK. De praktijk heeft uitgewezen dat het 
nagenoeg onmogelijk is om over het werk van Aemout Mik 
te schrijven zonder het te hebben over ‘absurdisme’ en 
‘absurdistische scènes’ - een terminologie die meestal zon-

Aernout Mik & Marjoleine Boonstra

Hongkongoria, 1998, videostill

der al te veel reflectie wordt gehanteerd, maar ook weleens 
tot historische uitweidingen over Beckett en het theater van 
het absurde leidt. Zoals uit Miks overzichtstentoonstelling 
Primal gestures, minor roles in het Van Abbemuseum blijkt, 
wordt het effect van absurdisme vaak gemakzuchtig ge
creëerd. Gooi er wat vreemde vloeistoffen, wat make-up en 
op raadselachtige wijze op en neer bewegende lichamen 
tegenaan, en ziedaar: absurdisme, vervreemding. Tot de 
dieptepunten behoren de videoprojecties Lick (1996) en 
Swab (1999). Swab toont een gehavende, gewonde man 
wiens borstkas op een merkwaardige manier uitzet en in
krimpt, terwijl Lick twee meisjes laat zien die op de vloer 
zitten en tegen een muur leunen - uit een gat in hun 
bovenlichamen spuit een vloeistof, en af en toe worden zij 
zonder aanwijsbare oorzaak een beetje opgetild. Tegenover 
hen knielt een man op een plateau dat naar boven en dan 
weer naar beneden beweegt. Hij heeft schoenen voor zijn 
knieën, zodat hij voor de tegenover hem zittende meisjes 
een dwerg moet lijken, en uit zijn borst spuiten stralen 
bruine vloeistof. Dit is gratuit tweedehands absurdisme, dat 
niet meer serieus te nemen is sinds Monty Python’s Flying 
Circus fragmenten toonde uit Le Fromage grand van film
regisseur Jean Kenneth Longeur, waarin acteurs Brian Dis
tel en Brianette Zatapathique op vuilstortplaatsen ennui en 
apocalyptische doemscenario’s uitbeelden met kolen en 
kroppen sla. Deze Monty Python-sequentie reflecteert het 
gegeven dat in de jaren ’60 het vormenrepertorium van de 
avant-garde gecanoniseerd was en daarmee aanleiding gaf 
tot academische epigonismen in diverse media.
Mik wordt over het algemeen beter naarmate zijn werken 
hun vreemdheid minder van de daken schreeuwen. Kitchen 
(1997) en Territorium (1999) tonen weliswaar onalledaagse 
taferelen, maar zij zijn vergeleken met veel ander werk van 
Mik eerder understated. In het - bekende - eerstgenoemde 
geval gaat het om een videoprojectie van bejaarde mannen 
die in een keuken vechten, terwijl Territorium mensen toont 
die in een laag schuim staan te dansen. Beide werken blijven 
niet steken in een soort l’art pour l’art-absurdisme: in het 
geval van Kitchen geven de vergrijzing van de samenleving 
en de vele televisie-programma’s over al dan niet demente 
bejaarden het werk een deel van zijn pregnantie, terwijl bij 
Territorium de house-cultuur en haar verheerlijking in het 
werk van sommige kunstenaars als achtergrond een rol 
spelen. Territorium toont als tegen-beeld een zielloze, on
wezenlijke disco; de bewegingen van de in alledaagse 
kloffie gestoken dansers zijn slap, en zoals gebruikelijk bij 
Miks video’ s is er geen geluid. In Kitchen draagt het ontbre
ken van geluiden ertoe bij dat het potsierlijke beeld van de 
vechtende of eigenlijk - weer - als kinderen stoeiende 
grijsaards een bijna gracieus ballet wordt.

Brussels by Light
KBC Galerij, Grote Markt 16, 1000 Brussel • 4 februari - 26 maart • di. - zo. 11 -18 uur • vrije toegang

Gilbert Fastenaekens Marie-Jo Lafontaine 
Dirk Braeckman Els Opsomer Lucas Jodogne 
Marin Kasimir Anne Daems Aglaia Konrad 
Jan Kempenaers Christoph Fink Paul Casaer
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galerij c. de vos

■
12 maart - 26 maart 2000
& 6 april - 22 april 2000

IGNACE VAN INGELGOM
Remixed Media & Image Building

WOUTER PYPE
beeldhouwwerken 

31 maart - 4 april 2000

ART BRUSSELS
Marc Angeli
Bruno Decré
Mieja D’Hondt
Félix Hannaert 
Bart Vandevijvere

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/GOVL/devos.htm

LUC HOEKX
recente schilderijen

27 februari t/m 26 maart 2000

DIDIER VE
"To Chaire"

7 mei t/m 4 juni 2000

ALERG }

CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3 
8 5 1 0 Kortrijk-Marke 
telefoon + fax 056/21 48 54

van zondag t/m woensdag van 14-18 u. 
en op afspraak

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.
Kunstuitleen. In Vlaanderen een te 

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

KUNSTIIHUS
Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info: 02/247 97 10. U vraagt naar Inge.
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GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.81A3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

27/02 t/m 02/04 
Tekeningen 2000 

Ger Lataster

07/04 t/m 21/05 
Casper Hoogzaad 

Johan van den Berg

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

27/02 t/m 02/04 
Tekeningen 2000 
François Gervais 

Harry van der Tooien 
Michael Winkel

09/03 t/m 13/03 
Art Rotterdam

OQ (dis)information

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

3

3

2 Rebels (Can)
van 10 februari tot en met 2 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

27/02 t/m 26/03 
Tekeningen 2000 

Ton of Holland 
Gerhard de Groot

02/04 t/m 29/04 
Fotobiënnale Rotterdam 

Theo Baart 
Gerco de Ruijter

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00
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27/02 t/m 02/04 
Tekeningen 2000 
Joachim Bandau

09/04 t/m 21/05 
Iris Ie Rutte 

Bernard Villers

Wilhelminapark 1 Tilburg

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

RAM FOUNDATION
Schouwburgplein 25 Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

27/02 t/m 30/04 
Tekeningen 2000 

Peter Otto

dinsdag * zondag 11-17 uur open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gale e s
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Miks tot op heden beste werk, de samen met zijn vaste 
cameravrouw Marjoleine Boonstra gemaakte video-instal- 
latie Hongkongoria (1998), is helaas niet in zijn geheel in de 
tentoonstelling te zien. Alleen de video van gesticulerende 
mannen op de Hongkongse goudbeurs is te zien op een plat 
beeldscherm aan de muur van het restaurant. Het dagelijks 
uitgevoerde gebarenballet van deze mannen is heel wat 
interessanter dan de nadrukkelijke vreemdheid van het 
gedrag of de houdingen van de figuren in veel ander werk 
van Mik. Van de taferelen van Hongkongoria is vaak niet 
duidelijk of ze een beetje, volledig of niet (zoals waarschijn
lijk in het geval van de goudbeurs) zijn geënsceneerd. Is het 
zwembad werkelijk bedoeld voor paarden? Deze absurde 
scènes zouden weleens de huidige realiteit kunnen zijn, 
waarmee meteen de noodzaak komt te vervallen om zelf 
nadrukkelijk artistieke absurde scènes te creëren die hun 
status als kunst penetrant tentoonspreiden. De videoloop 
van een kluitje bungeespringers (A small group falling, 
1998) is daarom naast Hongkongoria een ander hoogtepunt 
in Miks oeuvre. Dit werk is mede zo indrukwekkend omdat 
je als kijker weet dat deze groteske situatie zich daadwerke
lijk voortdurend ergens afspeelt, terwijl Mik het bizarre 
schouwspel als een soort Sisyphus-ontspanning - eindeloos 
herhaalt de beweging zich - op niet te overtreffen wijze in 
beeld heeft gebracht. Deze video is in het Van Abbemuseum 
overigens niet goed te bekijken - in tegenstelling tot een 
eerdere presentatie in De Paviljoens in Almere wordt hij 
hier omringd door ander werk (een groot fotowerk, dum
my’s, andere video’s) dat de aandacht danig afleidt. Dit 
probleem doet zich vaker voor in het door Mik ontworpen, 
labyrintische tentoonstellingsparcours. De meest adequate 
presentatie is in feite die van de goudbeurs-video in het 
restaurant. In de tentoonstelling zelf wordt effect op effect 
gestapeld; beelden wedijveren om aandacht, figuranten 
liggen op lawaai makende banken en op een hoog podium, 
kleine deurtjes en scheve vloeren willen nadrukkelijk de 
kijker desoriënteren - de betere werken hebben er danig 
onder te lijden. Onder de regie van Mik vloekt het streven 
naar een totale installatie met het belang van de afzonder
lijke componenten. De zelfbeheersing van zijn beste werk 
wordt node gemist in de enscenering van het geheel.
Primal gestures, minor roles van Aemout Mik nog tot 7 mei 
in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/ 
275.52.75). (S.L.)

DOUGLAS GORDON. Douglas Gordon is een van de 
weinige succesvolle Britse kunstenaars die niet via hèt 
Saatchi-imperium passeerde. Zijn werk valt ook buiten de 

hype van sensationele tentoonstellingen die met realis
tische, schokkende beelden de goegemeente trachten te 
provoceren. In tegenstelling tot zijn generatiegenoten die 
vooral op zoek zijn naar objecten met een direct effect, is 
Gordon geïnteresseerd in de flinterdunne grens tussen de 
werkelijkheid en haar spiegelbeeld, realiteit en fictie. Dat hij 
hiervoor hoofdzakelijk gebruik maakt van film (of video
projectie) is begrijpelijk. De geschiedenis van de grote 
droomfabriek is zijn belangrijkste werkmateriaal. Ondanks 
het sterk visuele aspect van zijn installaties, is zijn uitgangs
punt eerder een conceptuele reflectie over beeld en tekst, 
herinnering en beleefde werkelijkheid.
Onder de titel Sheep and goats realiseerde hij in het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris een retrospectieve ten
toonstelling met een twintigtal werken; van het fameuze 24 
Hour Psycho uit 1993 tot een recent werk gebaseerd op een 
film noir van Rudolph Maté uit 1950. Beide werken zijn 
goede voorbeelden van de manier waarop Gordon het tijds
verloop van cinematografische meesterwerken manipuleert. 
Door de beelden te vertragen, naast elkaar te plaatsen, stil te 
zetten of ze een ruimtelijk karakter te geven, levert hij een 
persoonlijke lezing van een cultuurproduct dat een zo ruim 
mogelijk publiek tracht aan te spreken. Als kind van de 
televisie- en de videocultuur is zijn visie op het verhalende 
karakter van de klassieke Holly wood-film door het versnel
len en vertragen van het beeld, grondig gewijzigd. Maar dat 

vertragen en stilzetten van het beeld heeft volgens hem ook 
te maken met een verlangen naar het verborgene, een 
intimiteit die aan het narratieve ontsnapt. Een voyeurisme 
dat hij eerder seksueel dan academisch noemt.
In 24 Hour Psycho projecteert Gordon Alfred Hitchcocks 
Psycho uit 1960 in een vertraagde versie, waardoor de twee 
uur durende film twaalf keer langer wordt. Doordat de 
beelden tergend langzaam voortkruipen, wordt de narratieve 
context compleet verstoord. In Déjà vu toont hij Dead On 
Arrival van Rudolph Maté op drie afzonderlijke projectie
schermen. Dead On Arrival vertelt het verhaal van Frank 
Bigelow die door een radioactief product vergiftigd werd. 
De laatste uren van zijn leven gaat hij op zoek naar zijn 
moordenaar. Terwijl hij zich de gebeurtenissen van de 
laatste vierentwintig uur tracht te herinneren, komt de toe
schouwer door middel van flash backs meer over zijn leven 
te weten. In Gordons versie wordt op het eerste scherm de 
film getoond met een snelheid van vijfentwintig beelden per 
seconde, op het derde scherm met drieëntwintig beelden per 
seconde, terwij een centraal scherm de film op de juiste 
snelheid van vierentwintig beelden per seconde toont. Na 
dertig minuten vertelt het derde scherm hetzelfde verhaal als 
het eerste, maar met vijf minuten vertraging. Hierdoor 
wordt niet alleen de continuïteit aangetast, maar ook het 
déjà-vu-effect benadrukt. Het narratieve verloop is het re
sultaat van de relatie van een beeld met een daaropvolgend 
beeld. Door de simultane projectie van dezelfde film met 
een verschillende snelheid wordt elk moment nog even 
vastgehouden. Net zoals Frank Bigelow zich, met het einde 
in zicht, krampachtig aan elk moment van zijn leven tracht 
vast te houden, krijgt ook hier elk beeld een uitzonderlijke 
intensiteit.
De tentoonstelling werd opgebouwd als een grote installatie 
met gangen en spiegels. Door gebruik te maken van twee 
ingangen creëert Gordon een dubbel parcours waarin elk 
werk zijn pendant of spiegelbeeld krijgt. ‘Schapen en gei
ten’ staan dan voor goed en kwaad, wat aansluit bij de 
dubbele persoonlijkheid van zijn filmhelden, gekozen uit 
films als Vertigo, Taxi Driver en The Exorcist en uit me
dische dossiers van psychiatrische patiënten van rond de 
eeuwwisseling. Naast voomoemde twee sleutelwerken toont 
de tentoonstelling ook fotografisch werk en de fameuze List 
of Names, een work in progress dat in 1990 werd opgestart. 
Op de muren van het museum staan de namen aangebracht 
van de mensen die Douglas Gordon ooit ontmoette en die hij 
uit zijn geheugen heeft opgeschreven. De eerste versie telde 
1.440 namen en zés jaar later waren er reeds 2.756.
Sheep and goats van Douglas Gordon, nog tot 30 april in het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris (01.53.67.40.00). Gelijk
tijdig met Sheep and goats loopt in de vaste collectie van het 
Centre Pompidou zijn Feature Film, een werk dat alweer 
gebaseerd is op een Hitchcock klassieker. Gedurende vijfen
dertig minuten toont het werk enkel de handen en delen van 
het gelaat van James Côlon, terwijl hij het orkest van de 
Parijse opera dirigeert. De muziek is deze van Vertigo. 
(L.V.D.A.)

LE TEMPS, VITE. Met Le temps, vite beweert het pas 
vernieuwde Centre Pompidou aan te sluiten bij de traditie 
van de belangrijke interdisciplinaire tentoonstellingen waar
mee Beaubourg zich in zijn beginjaren zeer snel een inter
nationale reputatie wist op te bouwen. Deze tentoonstelling 
omarmt wel degelijk alle artistieke disciplines, van schil
derkunst tot design, van film tot architectuur, van muziek tot 
literatuur, maar het huwelijk tussen kunst en wetenschap, 
verenigd door de filosofie, is niet echt geslaagd te noemen. 
Het meest verrassende aan de tentoonstelling is dat er ook 
kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en documenten uit een 
ver Verleden zijn opgenomen. Naast werk van hedendaagse 
kunstenaars vindt men er zowel Egyptische wateruurwerken 
als stillevens van de 17de-eeuwse Antwerpse schilder 
Comelis Norbertus Gijsbrechts. Anderzijds leest men in de 
catalogus dat het thema van de tijd gekozen werd ter 

gelegenheid van de eeuwwende - ook al legt Umberto Eco 
in dezelfde catalogus klaar en duidelijk uit waarom deze pas 
volgend jaar zal plaatsvinden - omdat de tijd en vooral de 
versnelling van de tijd in de 20ste eeuw het leven (en de 
kunst) op indringende wijze beïnvloed heeft. Waarom men 
dan per se zo ver in het verleden terug moet gaan, blijft een 
raadsel. Tenzij het Centre Pompidou af wil van zijn 
gestigmatiseerde positie als centrum voor hedendaagse kunst 
en door het uitbreiden en diversifiëren van zijn aanbod een 
nog ruimer publiek wil lokken.
Le temps, vite is geen iconografische tentoonstelling over de 
tijd in de kunst zoals die door Michel Baudson in 1984 in het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten gepresenteerd werd 
en waarvan het boek Tijd, de vierde diménsie in de kunst nog 
altijd een goede referentie is. In Parijs gaat het niet alleen 
over de voorstelling van de tijd, maar vooral over de percep
tie, de organisatie en het gebruik ervan. Doorheen een 
theatrale mise-en-scène en een ludiek parcours wordt de tijd 
hier voorgesteld als een fysieke ervaring. De tentoonstelling 
bestaat uit twaalf hoofdstukken die kunnen worden gelezen 
als de twaalf uren tussen dag en nacht of de twaalf maanden 
van het jaar. Haar verloop kan, evenals de tijd, door de 
toeschouwer ervaren worden als een continu of als een 
discontinu tijdsverloop. Het leidmotief van de tentoonstel
ling is de moeilijke verhouding tussen ons subjectief tijd
gevoel en de metrische tijdsduur die ons door de natuur 
wordt opgelegd. De tijd van de liefde is altijd korter dan deze 
van het wachten. Het subjectieve tijdgevoel van onder meer 
de kunstenaar staat tegenover de ware tijd die kan worden 
afgelezen van een reeks zonnewijzers, kalenders, klokken, 
uurwerken en polshorloges, waarmee de tijd steeds precie
zer gemeten wordt. De snelheid waarmee mensen en dingen 
verplaatst worden, de snelheid waarmee informatie ver
spreid wordt, de snelheid waarmee de werkelijkheid wordt 
waargenomen en vastgelegd, hebben onze relatie tot de tijd 
sterk gewijzigd. De sociale consequenties hiervan komen 
het best tot uiting in de tegenstelling tussen de objectieve 
werktijd en het subjectieve tijdsverloop van de vrije tijd. 
Verder zijn er hoofdstukken over het geheugen (zonder 
herinnering is er geen tijd), het simultane tijdsverloop (van 
de telefoon, over de rechtstreekse televisieuitzending tot het 
gebruik van het Internet) en de onomkeerbaarheid van de 
tijd, om te eindigen met een open vraag over de toekomst. 
Twee kunstenaars die als een rode draad door de tentoon
stelling lopen, zijn Luciano Fabro en de Franse kunstenaar 
Claude Closky. Fabro heeft vooral een poëtisch-metafy- 
sische relatie tot de tijd, terwijl Closky vooral belangstelling 
heeft voor de soms absurde manier waarop de tijd in de 
media en de publiciteit gebruikt wordt. In de veelheid van 
aangeboden beelden en objecten zijn de bijdragen van de 
hedendaagse kunstenaars niet altijd onmiddellijk als dusda
nig te herkennen. Zo bleek de juxtapositie van een For
mule 1-Ferrari en een wijnfles Romanée-Conti uit 1929 
achteraf een werk van Bertrand Lavier te zijn. Verder is er 
werk van onder anderen Bruce Nauman, Laurie Anderson, 
Cindy Sherman, Vanessa Beecroft en Guillaume Bijl. De 
tentoonstelling werd voorzien van een soundtrack die spe
ciaal door de Duitse componist Heiner Goebbels gereali
seerd werd. Ondanks het ogenschijnlijk gewichtige onder
werp heeft Le temps, vite zeker geen wetenschappelijke 
pretenties. De badinerende toon van deze aangename causerie 
nodigt eerder uit tot een poëtische mijmering dan tot een 
filosofische reflectie.
Le temps, vite nog tot 17 april in het Centre Pompidou, 
Rue Beaubourg, 75191 Paris (01.44.78.12.33). (L.V.D.A.)

L’AUTRE MOITIE DE L’EUROPE. De meeste thema
tische tentoonstellingen ogen op papier veel aantrekkelijker 
dan in de realiteit. Sommige onderwerpen zijn beter gediend 
met een degelijke studie en een rijk geïllustreerde publicatie 
dan met een tentoonstelling van kunst. Een schoolvoorbeeld 
van deze stelling is L’autre moitié de l’Europe die in vier 
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1/4-7/5 2000 Foto Biënnale Rotterdam Engagement in contemporary photography

Guest curators

Clive Kellner Johannesburg • • • 

Christine Caujolle Parijs • • • 

Thomas Seelig Cologne • • • 

Inka Schube Berlin • • •

Among numereous other exhibitions
Martha Rosler, Peter Martens, Bertien van Manen, 
Inferno & Paradiso by Alfredo Jaar, 
Internet-compilation of engaged photography, 
a construction site fence by Allan Sekula, and many 
other presentations of photography by Rotterdam art 
and public institutions

INFO Nederlands Foto Instituut T+31 (0)10 213 20 11 Enfi@nfi.nl

symposium, lectures, debates, curators meeting, 
forum discussion on: WWW.fbr.nl (on line 1/3)
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60327 Frankfurt am Main tru
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Brusselsestraat 114 Maastricht
Geprolongeerd: Heike Weber 
"White out"
19 februari t/m 26 maart
Gesloten 4,5 maart
Openingstijden: do t/m zo 13.00-17.00
Robbert-Jan Gijzen

©

C

uur «
3 Bili

15 april t/m 7 mei
Opening: za 15 april 18:00 uur
Openingstijden: do t/m zo 13.00-17.00 uur

II lecutie

Mondiaal Centrum Cortenstraat 4 Maastricht
Videopresentatie 
Sluik/Kurpershoek 
"De Duiveljager" 
Aansluitend discussie.
Donderdag 20 april, 20:00 uur

kunteer

Hedah Centrum voor Hedendaagse Kunst Maastricht 
Cortenstraat 3
6211 HT Maastricht
T: 0031 (0)43 351 01 75
F: 0031 (0)43 351 01 76
hedah@wishmail.net

Bidjocka
‘ reflection ’

9 april - 27 mei 2000

een project van

met ondersteuning van Stad Antwerpen, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Kunst

opening zaterdag 8 april - 17-20 u.

e-mail bidjocka_hal@yahoo.com
Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen 
Open vrijdag & zaterdag 14 -18 u. 

tel. +32 3 232 73 95
32
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Daniel Buren

Momenteel lopen er op vier plaatsen in België en Frank
rijk tentoonstellingen met werk van de Franse kunstenaar 
Daniel Buren. In het Institut d’art contemporain te 
Villeurbanne loopt de tentoonstelling Mises en demeures, 
Cabanes Eclatées 1999-2000, in het Musée d’art moderne 
te Villeneuve d’Ascq Une Traversée, Peintures 1964- 
1999, in de Ecole des Beaux-Arts te Dunkerque Daniel 
Buren, Livres et Editions en bij Encore...Bruxelles te 
Brussel D’un déplacement, l’autre. Het Centre Pompidou 
plant bovendien in 2001 een overzichtstentoonstelling. 
Naar aanleiding van dit alles start tevens de uitgave van 
een oeuvrecatalogus, begroot op dertien delen. - 
Onvermijdelijk lijkt Buren hiermee na zesendertig jaar 
arbeid te willen terugblikken. Dit wekt nochtans verwon
dering. In de tekst à partir de là uit 1975 trekt Daniel 
Buren immers fel van leer tegen de format van de retro
spectieve. Omdat volgens Buren iedere retrospectieve de 
ambitie heeft “een zo groot mogelijke verzameling wer
ken van eenzelfde kunstenaar, die een gedeelte of het 
geheel van zijn productie beslaat en tegelijkertijd in 
dezelfde ruimte is bijeengebracht” te presenteren. En om 
dit toe te laten, moet het werk transporteerbaar, en op een 
plaats verzamelbaar zijn. Twee eigenschappen die Buren 
in zijn werk steeds heeft trachten te vermijden. Sinds het 
einde van de jaren ’60 maakt Buren immers met het 
intussen legendarische strepenmotief werk in situ. En dit 
betekent onvermijdelijk dat dit type werk zich niet voor 
retrospectieve initiatieven leent, tenzij in documentaire 
vorm. Buren ondernam op dat vlak al enkele initiatieven. 
In 1988 verscheen het indrukwekkende boek Photos- 
souvenirs 1965-1988, met foto’s van zijn werken in situ, 
en in 1990 de drieledige verzameling van zijn geschriften 
Les écrits (1965-1990).
In de tentoonstelling D’un déplacement, l’autre in 
Encore.. .Bruxelles lijkt er plots iets anders aan de hand. 
De tentoonstelling zet een parcours uit in het oeuvre van 
Buren aan de hand van een negental werken die eerder 
reeds gerealiseerd werden op andere plaatsen. Slechts één 
werk in de gehele tentoonstelling werd voor de tentoon
stelling zelf gecreëerd. Deze manier van werken blijkt 
echter geen plotselinge toegeving vanwege Buren. Bij 
nader toezien blijkt hij zelfs omzichtig te werk te zijn 
gegaan, en reeds lang geleden de mogelijkheid te hebben 
voorzien van een dergelijke manier van semi-retrospec- 
tief werken. De sleutel daarvoor ligt merkwaardig genoeg 
in voomoemde tekst à partir de là uit 1975. Deze tekst, die 
gepubliceerd werd naar aanleiding van een tentoonstel
ling in Mönchengladbach, valt immers samen met de 
ontwikkeling van het concept déplacement. In de periode 
voor 1975 realiseert Buren voornamelijk werk in functie 
van één welbepaalde ruimte, dat daardoor onlosmakelijk 
aan die plek verbonden is, en vaak zelfs slechts op één 
tijdstip kan worden getoond. Aan de hand van het begrip 
déplacement ontwikkelt Buren werken die zinspelen op 
het probleem van de verplaatsing, en in principe kunnen 
worden geïnstalleerd op verschillende plekken. Terzelf
der tijd start Buren met een nieuwe reeks werken, de 
Cabanes éclatées. In een interview met Jérôme Sans stelt 
Buren dat de Cabanes het probleem van in situ niet 
omdraaien, maar net complexer maken. Met eenzelfde 
hut worden telkens nieuwe plekken getest aan de hand van 
een set identieke bestanddelen, wat steeds tot een ver
schillend werk leidt. Deze ontwikkeling in het oeuvre van 
Buren kan in zekere zin worden beschouwd als een 
regressie, omdat ze in meerdere opzichten een reductie 
inhoudt van de conceptuele kracht van zijn oorspronke

lijke artistieke strategie. Waar Buren voorheen ruimtes in 
hun specificiteit tracht te begrijpen, worden nu ruimtes 
getest. Voordien fungeren de verticale strepen als het artis
tieke motief voor een interventie, eerder als een manier van 
betekenen dan als een middel om ruimtes aan een test te 
onderwerpen. Bovendien worden de Cabanes a priori ge
dacht als objecten, terwijl de strepen optreden als een 
betekenaar. Dit leidt onvermijdelijk tot formeel totaal an
dere operaties. Voorheen ontwikkelt Buren telkens op
nieuw een mentale (politieke, institutionele, esthetische) 
ruimte door net de grenzen van specifieke plekken te bete
kenen aan de hand van die elementen die de concrete plek 
constitueren, zoals de randen, de hoeken, de openingen, het 
plafond, de ramen en de deuren. Met het concept Ie 
déplacement maakt Buren echter plots zelf concrete ruimte
lijke installaties: hutten met een plafond, met ramen, deuren 
en gangen. Waar voorheen de letterlijke en metaforische 
grenzen van kunstruimtes worden bezet door ingrepen aan 
de oppervlakte, brengt Buren het oppervlak als een ruimte in 
de (tentoonstellings)ruimte. Met deze manier van werken 
zet Buren in zekere zin een belangrijke stap terug.
Buren geldt, samen met tijdgenoten als Michael Asher, 
Hans Haacke, Marcel Broodthaers of Robert Smithson, als 
een van de eersten die het begrip ‘plaats’ uitbreidden: van 
abstracte, fysische ruimte tot cultureel gedetermineerde 
omgeving. Buren is een van de eerste kunstenaars dié zich 
op het einde van de jaren ’60 niet langer beperkt tot een 
louter fysieke en ruimtelijke lezing van ruimte: in en met een 
plek - in situ - reveleert hij de politieke, sociale en institu
tionele betekenissen van die plek. Hij laat zich trouwens 
graag ontvallen dat het begrip in situ in navolging van zijn 
werk sterk modieus is geworden. Maar met de Cabanes 
éclatées komt Buren hierop terug. In de Cabanes situeert hij 
een eigen abstracte ruimte, die pas vervolledigd wordt door 
de confrontatie met een andere plek - de Cabane die hij 
realiseerde voor de Biënnale van Parij s in 1985 noemt Buren 
La Rencontre des sites. Met deze demarche hervalt Buren 
dan ook in zekere zin in datgene wat Douglas Crimp ooit het 
falen van de minimal art noemde. Minimal zet weliswaar de 
eerste stappen in de ontwikkeling van de site-specificity, 
maar slaagt er niet in de werkelijke specificiteit van een 
ruimte te vatten, door voor ieder werk een abstracte en 
geësthetiseerde ruimte te vooronderstellen. De Cabanes 
halen wel hun specificiteit uit de confrontatie met een 
bepaalde plek, maar vooronderstellen ook een eigen, ab
stracte ruimte.
In Encore...Bruxelles lopen de verschillende ontmoetin
gen van die eigen plek met een plek in de tentoonstellings
ruimte trouwens slecht af. De ondergrondse ruimtes van 
dit complex zijn immers dermate onconventioneel, dat 
Buren telkens de confrontatie verliest. De ruimtes van 
Encore...Bruxelles zijn niet enkel generischer dan de 
beste Vlaamse museumzaal, ze missen bovendien allés wat 
een klassieke tentoonstellingsruimte karakteriseert: dag
licht, een parcours en op zijn minst toch enkele rechthoekige 
ruimtes. Een van de karakteristieken van de institutionele 
kritiek blijft echter dat er vanuit het klassieke instituut en 
haar ruimte gedacht wordt. De abstracte plek die het 
déplacement, en in extenso een werk uit de reeks Cabanes, 
vooronderstelt, blijkt dan ook op een dergelijk type van 
ruimte gebaseerd. Zo functioneert de signalisatie van het 
werkD’un sens à l’autre (ICA Boston 1983-Brussel 2000) 
natuurlijk pas als er een ander stringent parcours de bezoe
ker tracht te sturen. Nu fungeren de gestreepte pijlen enkel 
als de enige houvast in een ruimte waar elk mogelijk 
tentoonstellingsparcours sowieso gedoemd is te mislukken.

Een gelijkaardige ervaring heb je met het werk 
Corridorscope (Parijs 1983-Brussel 2000). In de ruimte 
van Encore.. .Bruxelles werkt de introductie van de gang 
niet, daar het simpelweg enkel het effect heeft van een 
gang in een gang. Het werk Ce Lieu d’où (Gewad, Gent 
1984-Brussel 2000) wint het spel daarentegen wel, omdat 
dit werk wel het juiste scenario biedt om de ruimte aan te 
pakken, en de ruimte daardoor onder controle krijgt. In 
een wan de veelkantige zalen op de eerste verdieping 
introduceert Buren een reeks diagonalen, zoals die ooit de 
loods in het Gewad in Gent doorsneden. Het voortdurende 
gebrek aan ruimtelijk referentie wordt niet enkel terug 
vastgezet, maar tegelijkertijd ook ten top gedreven.
Het falen van de tentoonstelling in Brussel roept meerdere 
vragen op. Zijn het de tentoonstellingsruimtes die de 
werken nekken? Of is de demarche van le déplacement 
vooral problematisch? De combinatie van beiden leidt 
alvast tot een fascinerende paradox in het werk van Buren, 
die duidt op het belang van de institutionele context in zijn 
werk. Dit wordt duidelijk na een bezoek aan de tentoon
stelling Une Traversée, Peintures 1964-1999, in het Musée 
d’art moderne te Villeneuve d’Ascq. Deze tentoonstelling 
biedt aan de hand van een parcours in dertien zalen een 
boeiend overzicht van Burens geschilderde werk. Buren, 
die vooral een reputatie geniet door werken in situ te 
realiseren, heeft tot op heden parallel werk gemaakt dat 
zich concentreert op de activiteit van het schilderen, de 
academische activiteit bij uitstek. De dertien gepresen
teerde ensembles verbeelden als het ware het persoonlijke 
schilderkunstige lexicon van Buren. Hij is en blijft een 
klassieke kunstenaar, een schilder. En wellicht kan de 
periode voor 1975 beschouwd worden als een reeks 
werken waarin Buren vanuit deze bewuste positie, vanuit 
het instituut, voortdurend een vertrek ensceneert. Aan de 
hand van het persoonlijke visuele gereedschap - l’outil 
visuel - dat rechtstreeks refereert aan de schilderkunst, 
wordt het vertrek telkens opnieuw opgevoerd. En daarbij 
zet het zich letterlijk vast op de grenzen van die ruimtes 
die de institutionele context afbakenen. Talloze werken 
van Buren gaan letterlijk van binnen naar buiten, bezetten 
de ramen, de vestibule, de trappen, de deuren, enzovoort. 
Maar Buren is het instituut nooit definitief ontvlucht, 
omdat zijn status als schilder hem dwong binnen te 
blijven. Met de Cabanes lijkt Buren definitief aan de 
paradox toe te geven. Ze concentreren zich niet meer 
fundamenteel op de grenzen of de randen, maar vertrek
ken van het binnen zelf.
Een opmerkelijk gegeven zowel in de tentoonstelling in 
Brussel als in Villeneuve d’Ascq is de aanwezigheid van 
een reeks nooit voorheen getoonde schilderijen uit 1964 
en 1965. Deze werken op karton tonen de eerste pogingen 
van Buren om tot een abstracte wijze van schilderen te 
komen, zonder de vertrouwde 8,7 centimeter brede band- 
patronen. Met dé aanwezigheid van deze doeken introdu
ceert Daniel Buren - door het échte begin van zijn werk 
aan te duiden - niet alleen zelf expliciet een retrospectieve 
(en revelerende) blik, maar plaatst hij tevens ‘retroactief 
een orgelpunt bij zijn ‘oeuvre’, dat van een schilder 
natuurlijk.

D’un déplacement, l’autre van Daniel Buren loopt nog tot 
16 april in Encore...Bruxelles, Espace Méridien, Gras
markt 116 in 1000 Brussel (02/513.02.77) terwijl Une 
traversée, peintures 1964-1999nog tot 15 mei loopt in het 
Musée d’art moderne Lille Métropole, Allée du Musée 1, 
59650 Villeneuve d’Ascq (03.20.19.68.68). (W.D.)

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

9 maart -15 april 2000 DIETERAPPELT
31 maart - 4 april 2000 ART BRUSSELS

20 april - 27 mei 2000BONNIE COLLURA
________________________ OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U.________________________

VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

GALERIE MEERT RIHOUX
tot 25 maartACCROCHAGE 4 ROBERT ADAMS, MIMMO JODICE, LOUISE LAWLER, THOMAS STRUTH, IAN WALLACE 

6 april tot en met 20 mei RICHARD TUTTLE NEW INSTALLATION

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL

OUVERT DU MAR AU SAM 1 4.30 - 1 8.00 FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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opeenvolgende presentaties een overzicht tracht te geven 
van de hedendaagse kunst in wat bijna een halve eeuw lang 
werd aangeduid als het Oostblok en tien jaar na de val van 
de Berlijnse muur nog altijd het voormalige Oostblok ge
noemd wordt.
In het begin van de 20ste eeuw speelden kunstenaars uit 
Oost-Europa een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
Europese avant-garde. Na de oorlog raakte de kunst er door 
het communisme geïsoleerd. Met L’autre moitié de I ’Europe 
trachten de drie commissarissen, de Hongaar Lorand Hegyi 
(directeur van het Museum Moderner Kunst Stiftung in 
Wenen), de Rus Viktor Misiano (hoofdredacteur van het 
tijdschrift Moskow Art Magazine) en Anda Rottenberg 
(directrice van de Zacheta Gallery of Contemporary Art in 
Warschau), in het Jeu de Paume een overzicht te geven van 
de huidige situatie die zowel door de communistische erfe
nis als door de val van de Berlijnse muur bepaald wordt. De 
zevenendertig kunstenaars komen uit Polen, Bosnië, Hon
garije, Rusland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Georgië, 
Oekraïne en Tsjechië; hun werk werd niet gegroepeerd per 
nationaliteit, maar volgens welbepaalde thema’s, die ach
teraf uiteindelijk even oppervlakkig blijken.
Het eerste luik handelt over de geschiedenis, de herinnering 
en de (auto)biografie (8 februari tot 2 maart). Het tweede 
deel staat in het teken van de politiek, de sociale realiteit en 
het dagelijkse leven (14 maart tot 9 april). Het esoterische 
wordt samengevat in het geheim en het raadsel (21 april tot 
19 mei). De tentoonstelling eindigt tenslotte met het vierde 
luik dat een blik op de toekomst wil bieden aan de hand van 
de kernbegrippen ‘project’, ‘utopie’ en ‘constructie’ (31 mei 
tot 21 juni). Voor elk thema kiest men een emblematische 
kunstenaar die in de westerse helft van Europa voldoende 
bekend is (omdat hij er toevallig ook al jaren woont) en 
waarrond dan jongere kunstenaars gegroepeerd worden. Zo 
wordt de geschiedenis ingeleid door Magdalena Abakano- 
wics, het sociale door Ilya Kabakov, het esoterische door 
Roman Opalka en de utopie door Vitali Komar & Aleksandr 
Melamid.
Ondanks het interessante basisgegeven voldoet het eerste 
tentoonstellingsluik niet aan de verwachtingen. Het 
Jeu de Paume telt negen zalen, waarvan elke kunstenaar er 
een kreeg. Het thema van de herinnering, de geschiedenis of 
de biografie is nauwelijks herkenbaar of er met de haren 
bijgesleurd zoals in het werk van Braco Dimitrijevic, de ex- 
Joegoslaaf (nu Bosniër), die vanuit het westen zijn afkomst 
zowat tot zijn handelsmerk wist te maken. Een van de meest 
indringende werken is de video-installatie Bath house for 
men van Katarzyna Kozyra dat reeds vorige zomer in de 
Biënnale van Venetië in het Poolse paviljoen te zien was en 
later in De Appel in Amsterdam. Om met een verborgen 
camera mannen te gaan filmen in een Turks bad moest 
Kozyra haar lichaam transformeren tot dat van een man. De 
installatie toont gelijktijdig de transformaties van haar 
lichaam en de door haar op sluikse wijze gerealiseerde 
beelden van naakte mannen in het badhuis. Naast de gender- 

problematiek en daarmee gepaard gaande connotaties heeft 
het resultaat picturale kwaliteiten en een hoge graad van 
symbolisme. Spijtig dat Anda Rottenberg, tevens commis
saris van het Pools paviljoen in Venetië, voor Parijs geen 
ander werk koos, omdat wat op de Biënnale te zien was hoge 
verwachtingen wekte en uitnodigde om het werk van deze 
jonge kunstenares beter te leren kennen.
Totaal verschillend, maar in dezelfde geest, is het werk van 
de andere Pool, Miroslaw Balka. Zijn op het eerste gezicht 
abstract geometrische installatie bevat subtiele autobiogra
fische elementen (haar, zeep, de afmetingen van zijn lichaam) 
die vermengd worden met een op de minimal art geënt 
discours over de plaats (maar ook de energie, de warmte) 
van een lichaam in de ruimte. Ook hier zijn de behandelde 
thema’s zo universeel en de benaderingswijze dermate 
persoonlijk dat zijn werk ons niets zegt over de geopolitieke 
context waarin ze ontstaan zijn. Merkwaardig genoeg ont
lenen deze twee werken hun artistieke kwaliteiten aan de 
autonomie van de kunstenaar en zetten ze op deze wijze het 
concept van de tentoonstelling op losse schroeven.
L’autre moitié de l’Europe loopt nog tot 21 juni in de 
Galerie du Jeu de Paume, Place de la Concorde, 
75001 Paris(01.47.03.12.50). (L.V.D.A.)

Architectuur 

DE FUNCTIE VAN DE VORM. Het Rotterdamse 
architectenbureau Van den Broek en Bakema produceerde 
in de decennia na de Tweede Wereldoorlog honderden 
ontwerpen en bereikte in 1970 zijn maximale omvang van 
220 medewerkers. In heel Nederland zijn gebouwen en 
woonwijken van hun hand te vinden. Daarnaast vormden 
zowel J.H. van den Broek (1898-1978) als J.B. Bakema 
(1914-1981) in hun hoedanigheid als hoogleraar aan de 
Technische Universiteit Delft een hele generatie architec
ten, zaten beide welbespraakte heren in alle mogelijke 
(inter)nationale commissies en vakorganisaties, van CIAM 
tot Team X en Forum, van de wederopbouwcommissies 
voor Rotterdam tot de Consumenten-Stichting Goed Wo
nen, en schreven ze moeiteloos spraakmakende stukken in 
vakbladen als Bouw, Forum en het Bouwkundig Weekblad. 
Een tekort aan materiaal kan tentoonstellingsmakers wan
hopig stemmen, maar ik vermoed dat de erfenis 
Van den Broek/Bakema herhaaldelijk tot wanhoop moet 
hebben gestemd vanwege zijn overmatige omvang. Het 
elegante en heldere concept van dë tentoonstelling De 
functie van de vorm, Van den Broek en Bakema architectuur 
en stedenbouw in de grote zaal van het Nederlands 
architectuurinstituut is alleen daarom al een prestatie.
De opmaat naar de tentoonstelling is een kleine introductie 
van beide personen, het eigenlijke werk wordt tentoon
gesteld in drie metershoge torens die onderling verbonden 
worden door een zigzaggende hellingbaan, en elk gewijd 
zijn aan een of twee decennia. Historische foto’s, werk-

schetsen, immense presentatietekeningen, maquettes en film
fragmenten uit oude documentaires tonen de gretigheid 
waarmee het bureau zich boog over de maatschappelijke 
taak van de architectuur en stedenbouw. De vraag die voor 
hen centraal stond, was “hoe de mens individu kan zijn in 
een moderne, industriële wereld met massaproductie en 
gelijkvormigheid,” zoals Ellen Smit het kemachtig ver
woordt in de tentoonstellingscatalogus. Het bureau om
armde nieuwe bouwmaterialen en -technieken en de mo
derne vormentaal. Winkelprojecten van beginjaren ’50 als 
schoenenmagazijn Huf en De Lijnbaan in Rotterdam 
esthetiseren de massamens en de consumptiecultuur op een 
wijze die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet: 
transparante vliesgevels moeten het publiek naar binnen 
zuigen, prominent aanwezige hellingbanen en roltrappen 
ensceneren een moeiteloze circulatie. In de woningbouw
projecten wordt gelijkvormigheid niet verdoezeld maar tot 
uitgangspunt verheven. Woonblokken en hele woonwijken 
zijn afkomstig uit de systeembouwindustrie, een ketting- 
reeks van standaardplattegronden en repetitieve gevels. 
Toch kenmerken de beste ontwerpen van het bureau zich 
door een fijngevoeligheid voor het dimensioneren van ruimte, 
waarin de menselijke maat en een zorgvuldige detaillering 
opvallen. De woonflats zijn geen ongenaakbare beton- 
kolossen; gearticuleerde trappenhuizen, stevige balkons, 
brede vensterbanken verzachten de overgang tussen binnen 
en buiten. Deze aandacht voor overgangszones, daar waar 
het private en publieke elkaar raken, komt voort uit een 
onbegrensd optimisme, prachtig verbeeld op de vele 
presentatietekeningen van projecten. Heel de wereld is er 
met elkaar in gesprek. Mensen leunen uit het raam, kinderen 
spelen op de brede galerij, automobilisten ontmoeten elkaar 
in de parkeergarage.
In de jaren ’60 verandert de vormgeving - de transparantie 
en geometrie van de naoorlogse jaren wordt ingeruild voor 
expressieve combinaties van baksteen en beton en sprongen 
in de gevels - en is er veel aandacht voor flexibiliteit en 
individualiteit. De uitbreidingswijk ‘t Hooi in Eindhoven 
(1960-73) telde maar liefst veertien verschillende woning
typen en voor de mogelijkheid tot variatie in de individuele 
woning werd een kern ontwikkeld, “voor het beginnende 
gezin”, die aan weerszijden stapsgewijs kon worden uitge
breid tot een vastgestelde maximumrooilijn, een concept dat 
in Nederland overigens opnieuw actueel is geworden.
Het zal geen toeval zijn dat de jaren ’70 en ’80 een 
tentoonstellingstoren moeten delen; de projecten vertonen 
minder finesse dan de decennia ervoor. Van den Broek 
verliet het bureau in 1973 en Bakema’s gezondheid ver
slechterde. Deze kentering roept vragen op over de invloed 
van de bureauleiding op de ontwerpen. Het is opvallend 
hoeveel van het getoonde werk een andere projectarchitect 
heeft dan Van den Broek of Bakema. Zij waren domweg te . 
druk bezig met lesgeven en deelnemen aan vakorganisaties. 
Toch moeten zij voor samenhang en consistentie in de 
enorme output van het bureau hebben gezorgd. Een essay in
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de catalogus, gewijd aan de gang van zaken op het bureau, 
vermeldt de anekdote dat Bakema drie dagen voor de 
inleverdatum van een uiterst ingewikkeld plan voor de 
universiteit in Bochum het ontwerp totaal omgooide. Hoe 
weinig de leiding zich ook met het feitelijke werk kon 
bezighouden, zij namen alle kernbeslissingen.
De catalogus stelt, vergeleken met zoveel pracht ‘op zaal’, 
teleur. De tien essays herhalen vaak dezelfde informatie en 
wisselen sterk van kwaliteit. Zo blijft een analyse van de 
betrokkenheid van Van den Broek en Bakema bij vak
organisaties, een uiterst belangrijk facet van hun carrière, 
achterwege omdat Anouk de Wit volstaat met een opsom
ming van de congressen en commissies. De bijdrage van 
Ellen Smit over hun maatschappijbeeld daarentegen ontra
felt hun verschillen in idioom en in benaderingswijze van de 
discipline, maar wijst ook op de eendracht die daaronder 
schuilgaat. Dit uiterst complexe onderwerp had meer pagi- 
na’s verdiend, net als het artikel van Martijn Vos over de 
veranderingen in de ontwerpen van megastructuren, waar 
zij altijd een voorliefde voor hebben gehad.
De tentoonstelling is te zien tot en met 24 april in het NAi, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). 
Van den Broek en Bakema 1948-1988. Architectuur en 
stedenbouw verscheen onder redactie van Hans Ibelings bij 
NAi uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/ 
201.01.32). ISBN 90-5662-132-7. (P.B.)

Fotografie

GABRIELE BASILICO & BEAT STREULI. De ten
toonstelling Stadsbeelden in het Stedelijk Museum Amster
dam werpt een blik op de hedendaagse stad, door de lens van 
de fotografen Gabriele Basilico en Beat Streuli. De opstel
ling van de tentoonstelling volgt twee parallelle trajecten. 
De aanpak van beide fotografen is op het eerste gezicht dan 
ook radicaal verschillend.
De Italiaan Basilico is architect van opleiding en werkt sinds 
middenjaren ’70 als architectuur- en landschapsfotograaf. 
Zijn werk kan als documentair worden omschreven. Voor 
diverse tijdschriften en instellingen maakte hij opnames van 
gebouwen, omgevingen en stadslandschappen. Basilico’s 
traject in de tentoonstelling bestaat uit een opeenvolging 
van kabinetten, waarvoor een keuze is gemaakt die “de 
extremen van de moderne stedenbouw benadrukt”. In de 
gegroepeerde zwart-witfoto’s komen een aantal onderwer
pen steeds terug, zoals de monumentale hoogbouwwijken in 
en rond steden als Milaan, Rotterdam en Valencia. Een 
ander thema zijn overgangsgebieden: 19de-eeuwse industrie
zones in verval, stedelijke landschappen gehavend door 
oorlogsgeweld (Beiroet) en de nevenschikking van bouw
stijlen in Noord-Franse kuststeden. Basilico’s beelden zijn 
in de eerste plaats een nauwkeurige registratie van de 
toestand van de hedendaagse stad. Zijn haarscherpe breed- 
hoekopnames verdoezelen niet: ze tonen de stad zoals ze is,
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Gabriele Basilico

Beirut, 1991

inclusief haar breuken en achterkanten. Desalniettemin gaat 
deze objectief-analytische blik gepaard met een minutieuze 
mise-en-scène. De compositie is vaak zeer klassiek en soms 
ronduit monumentaal. Menselijke figuren worden zoveel 
mogelijk uit het beeld geweerd of leggen door hun nietigheid 
nog extra nadruk op het omringende stedelijke landschap. 
De Zwitser Beat Streuli gaat radicaal anders te werk. In de 
vorm van toevallige snapshots licht de telelens personages 
en objecten uit een wazig stedelijk decor; enkel uit de 
onderschriften kunnen we afleiden dat het om Tokyo, Sidney 
of Londen gaat. Streuli’s blik is die van de voyeur; zijn 
momentopnames tonen de banale handelingen en gelaats
uitdrukkingen van mensen die zich bewegen door de massa, 
tussen uithangborden en fragmenten van passerende wa
gens. Zijn werk is niet wars van trends: het camerastandpunt, 
het grote formaat (Streuli presenteert zijn foto’s ook in de 
stad onder de vorm van reclamepanelen die hij op hun beurt 
weer fotografeert) en de ‘toevalligheid’ van het beeld sug
gereren een hoge realiteitswaarde waar de hedendaagse 
reclame- en modefotografie ook vaak op teert. Deze 'instap- 
klare’ beelden contrastreren sterk met Basilico’s verzamel- 
kabinetten. Door de keuze te beperken tot dit soort fotogra
fisch materiaal - Streuli maakt ook video’s, dia-installaties 
en opeenvolgende beeldenreeksen te vergelijken met 
filmstills - wordt ons slechts een gelimiteerde blik gegund 
op zijn oeuvre. De vergelijking met Basilico’s werk wordt 
er echter des te sterker op.

Basilico en Streuli presenteren elk een eigen kijk op de stad; 
beide visies worden vaak vergeleken met thema’s uit het 
werk van W alker Evans. Basilico’ s documentaire fotografie 
draagt sporen van Evans’ waarneming van het snel 
urbaniserende Amerikaanse landschap. Beiden gebruiken 
de camera om het nieuwe stedelijke landschap te analyseren 
dat het continent overspoelt. Evans’ beelden van reclame
borden en portretten van grootstedelingen echoën dan weer 
in Streuli’s werk. De stad wordt gezien door de ogen van de 
Baudelairiaanse flaneur, die zich ten prooi geeft aan de 
vluchtigheid en de sensatie van de grootstad.
In zijn inmiddels vermaarde essay The Generic City schetst 
Rem Koolhaas de hedendaagse stad als een conditie die 
overal en nergens, soms spannend maar meestal volstrekt 
spanningsloos is. Tengevolge van een algehele verstedelij
king en een wereldomspannende economie en cultuur wordt 
identiteit zowel voor de stad als de stedeling een zeer 
dubieus begrip. Basilico registreert dit proces aan de hand 
van een nauwkeurige opname van de materiële omgeving. 
De ‘hoogbouwportretten’ bijvoorbeeld, benadrukken door 
de kadrering de monumentaliteit van een alledaags pro
gramma: woningbouw. Beelden van achterkanten van 
prestigieuze kantoorcomplexen tonen dan weer het omge
keerde: de banaliteit van het monumentale. In het project 
Italy, crossections of a country voor de architectuurbiënnale 
van Venetië in 1996 onderzocht Basilico samen met de 
Milanese stedenbouwkundige Stefano Boeri de nieuwe ty
pologieën en tekens die in dit ambigue maar alomtegen
woordige stedelijke landschap ontstaan. In zijn omvattende 
panorama’s verdwijnen specifieke tekens in een geheel 
maar winnen door de scherpte van het beeld tegelijk ook aan 
belang; ze vormen vaak de sleutel tot een nieuwe lezing van 
het landschap. Het ontbreken van mensen schept leegte 
maar ook spanning; het landschap houdt de adem in.
Streuli doet hetzelfde onderzoek aan de hand van zijn 
personages. De grootstedelijke sensatie is bij hem verwor
den tot toevallige situaties en verzwakte gebeurtenissen. 
Walker Evans’ metro-sessies gelden hier als referentie. Zijn 
met een verborgen camera genomen beelden van mensen 
met nietszeggende blik op de metro tonen wat Baudelaire 
spleen noemde: de melancholie en verveling die ontstaat als 
mensen, gebeurtenissen en tekens inwisselbaar worden. De 
metropool is bij Streuli een wazige achtergrond die niet naar 
een specifieke stad of zelfs überhaupt niet naar een stad 
verwijst; de beelden zouden soms net zo goed op de parking 
van een perifeer winkelcentrum kunnen zijn genomen. 
Streuli toont het liefst jonge mensen uit de middenklasse, 
wier gezichten nog niet gemarkeerd zijn door tijd of erva
ring. Overal ter wereld dragen ze dezelfde soort kleren en 
hebben ze eenzelfde gelaatsuitdrukking. Op een gelijk
aardige manier toont hij wagens die zijn gepersonaliseerd 
door een sticker of een nummerplaat. Identiteit lijkt te zijn 
verworden tot variatie op een thema of een keuze binnen een 
vooraf vastgelegd consumptiepatroon. Streuli’ s beeldformaat 
en detaillering tonen echter ook de specificiteit van het
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personage. Het authentieke van een persoon wordt aangege
ven door kleine, bijna onmerkbare ‘gebeurtenissen’ als het 
fronsen van de wenkbrauwen tegen de zon. In de opstelling 
van de tentoonstelling wordt dit dan weer onmiddellijk 
gerelativeerd door het naast elkaar tonen van gelijkaardige 
situaties in Sidney en in Tokyo.
De belangrijkste overeenkomst tussen Basilico en Streuli 
is misschien wel het feit dat ze in hun fotografie eerder 
tonen dan oordelen. Hripsimé Visser noemt dit in de 
begeleidende catalogus het opschorten van het oordeel, 
een benadering die volgens haar terug te voeren is tot 
Walker Evans en Lewis Baltz. Eerder dan de ‘extremen 
van de moderne stedenbouw’ te tonen zoals aangekondigd 
in het geval van Basilico, of eerder dan een kritiek te geven 
op de globale processen die de hedendaagse stad beïnvloe
den en de culturele gevolgen die dit heeft, tonen ze de 
survival tactics van een stad en zijn personages. Inclusief 
de banaliteit maar ook de hybride Schoonheid die hiermee 
gepaard gaan.
Stadsbeelden met werk van Gabriele Basilico en Beat Streuli 
loopt nog tot 16 april in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). Bij 
de tentoonstelling verscheen een catalogus met de erger
lijke eigenschap dat alle foto’s over twee pagina’s doorlo
pen en dus centraal doorsneden worden. Uitstekende 
publicaties zijn evenwel Gabriele Basilico, Cityscapes 
met een inleiding door Alvaro Siza in 1999 uitgegeven bij 
Thames & Hudson, High Holborn 181A, WC1V 7QX 
London (0171/845.50.00) ISBN 0-500-54236-8 en de 
tentoonstellingscatalogus City van Beat Streuli uitgege
ven door Hatje Cantz Verlag, Senefelderstrasse 12, 
73760 Ostfildern-Ruit (0711/44.99.30). ISBN 3-89322- 
985-X (B .N.)

JACOB OLIE, FOTOGRAAF VAN 19de-EEUWS 
AMSTERDAM. In de zomer van 1893 fotografeerde 
Jacob Olie (1834-1904) het opstijgen van ‘luchtreiziger’ 
Leon Mary uit de tuin van het Paleis voor Volksvlijt, het 
Amsterdamse antwoord op Christal Palace en de Parijse 
passages. De meeste straten, grachten, gebouwen en kades 
die hij moet hebben gezien, en die Jacob Olie op duizenden 
foto’s heeft vastgelegd, zijn er tegenwoordig nog steeds. 
Op een tiental plekken in de stad zijn billboards geplaatst 
met Olies opnamen, als directe confrontaties tussen de 
actuele situatie en die van een eeuw geleden, en wie de 
tentoonstelling in het Gemeentearchief in Amsterdam be
zoekt, zal zichzelf betrappen dit kijk-en-vergelijk onwille
keurig voort te zetten. De fysieke overeenkomsten ten 
spijt, we kunnen niet meer zijn dan luchtreizigers boven 
Olies stad. We ontwaren haar contouren en ruimtes, maar 
een gapende afstand - in tijd - belemmert de toegang. We 
bestuderen een stad die we menen te kennen, maar die ons 
ten diepste vreemd is.
Olies Amsterdam is dat van de straatklinkers en de kinder
hoofdjes, bevolkt door drommen voetgangers, handkarren,
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Weteringschans gezien naar het Paleis voor Volksvlijt, 1892, 
collectie Gemeentearchief Amsterdam

koetsen en paardentrams. De standenmaatschappij laat zich 
er aflezen van klompen, schorten, driedelige pakken, horlo
gekettingen en wandelstokken. Het water is het domein van 
transportschepen en houtvlotten, de kades dat van teer
tuinen, loodsen, cacao-, koren- en houtzaagmolens, werven, 
pakhuizen. De gas-, meel- en broodfabrieken, de silo’s, de 
veemarkt, evenals het nieuwe Rijksmuseum, Stedelijk Mu
seum en Concertgebouw hebben hun plaats gevonden net 
buiten de 17de-eeuwse vesting, op de grens met het modde
rige polderland.
Toen Olie in 1861 begon met fotograferen, bleef hij aanvan
kelijk dicht bij huis. Afkomstig uit een geslacht van hout- 
vlottersbazen, en zelf opgeleid als timmerman, woonde Olie 
op de Westelijke Eilanden, onder het Westerdok. De foto
grafie was het stadium van de daguerréotypie voorbij; sinds 
de jaren ’50 kende men het eenvoudigere natte- 
collodiumprocédé. Olies bewaard gebleven notitieboekje 
laat de fotografische recepten zien, overgeschreven uit 
handleidingen en tijdschriftartikelen. Zijn camera bouwde 
hij zelf, van twee in elkaar schuivende kistjes, de glasplaten 
sneed hij uit vensterglas. Voor snapshots leende de fotogra
fie zich bepaald nog niet. De glasplaat werd eerst begoten 
met een dunne, gelijkmatige laag collodium, vervolgens - in 
het donker - lichtgevoelig gemaakt door hem te baden in een 
oplossing van zilvemitraat, en tenslotte in natte toestand in 
de camera geplaatst. De opname moest snel worden ge
maakt omdat droging de belichtingstijd verlengde. Met dit 
procédé in het achterhoofd, is het begrijpelijk waarom Olie 

eerst zijn eigen omgeving vastlegde. Door het gedetail
leerde onderzoek dat verricht is naar Olies persoonlijke 
leven en de locaties die hij fotografeerde, is in de 
tentoonstellingscatalogus een prachtige reconstructie ge
maakt van zijn eerste stappen op weg naar de fotografie. De 
Westelijke Eilanden kende Olie als zijn broekzak. Overal 
woonden familie en vrienden. Dit maakte de werven, de 
binnenplaatsen, de huizen en het houtzaagmolenlandschap 
ten westen van Amsterdam voor hem toegankelijk. De 
camera stond op de vensterbank, in de dakgoot of dichtbij op 
straat.
De bewoners zelf werden ook voor de camera gehaald, en 
stonden roerloos in hun zondagse kleren voor geïmprovi
seerd aangebrachte decors; de dames in crinolinerokken, de 
heren met stijve boorden en hoge hoeden. Maar Olie liet hen 
ook poseren in hun eigen omgeving. Anneke van Veen 
spreekt in de catalogus voorzichtig van reportagefotografie, 
waar een reeks als die van het fregat Prins Maurits inder
daad veel van weg heeft. Olies zwager was twintig jaar lang 
gezagvoerder op deze houten Oost-Indiëvaarder. Voor on
derhoud lag het schip jaarlijks op een van de werven langs 
het Westerdok. Toen de hele handel verkocht zou worden, 
vereeuwigde Olie zijn zwager en diens bemanningsleden 
aan dek, evenals het schip zelf en het uitzicht over de reling. 
Een jaar later lokte de binnenstad. Hier waagde Olie zich 
niet op straat. Alle binnenstadsgezichten die hij beginjaren 
’ 60 maakte, zijn vanuit het raam van familieleden en kennis
sen genomen. Dit perspectief leverde prachtige vergezich
ten op de grachten en de kades. Ook maakte Olie een aantal 
panorama’s, onder meer de uit zeven opnamen bestaande 
Amstelbocht, een plek die de jaren daarop ingrijpend zou 
veranderen door sloop en nieuwbouw. Het kan niet anders 
of Olie was op de hoogte van het verdwijnen van dit 
stadsgezicht, en legde het daarom vast. Sinds de jaren ’50 
had Olie zich immers opgewerkt tot opzichter en tekenaar 
bij het vermaarde architectenbureau van J.H. Lehman. Net 
als zijn baas nam hij actief deel aan het Amsterdamse 
genootschapsleven. Hij bezocht de vergaderingen van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, maakte 
opmetingstekeningen voor hun reeks afbeeldingen van oude 
gebouwen, was medeoprichter van de kunstenaarssociëteit 
Architectura et Amicitia en hield er tientallen kunst
beschouwingen en voordrachten. Over de fotografie, de 
bouwkunst maar ook over bouwtechnische vraagstukken 
als beweegbare steigerwerken, de stoomlier en het riool
stelsel van Liemur. Het fotograferen deed hij in zijn vrije 
uren, een liefhebberij die hem enorm veel tijd moet hebben 
gekost als bedacht wordt dat alleen al voor het ontwikkelen 
een foto tien tot vijftien minuten in een afdrukraam tegen het 
licht moest worden gehouden.
Toen Olie in 1861 onderwijzer werd in het bouwkundig 
tekenen aan de Ambachtsschool in Amsterdam, bedoeld 
voor de armste arbeidersleerlingen, en enkele jaren later 
directeur, restte hem te weinig vrije tijd. De uren die hij voor 
zichzelf had, besteedde hij aan het genootschapsleven en het
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perfectioneren van zijn tekenvaardigheid, hij maakte schet
sen van de natuur en stadsgezichten. Pas met zijn pensioen 
in 1890 pakte Olie de draad van de fotografie weer op. Tot 
aan zijn dood in 1904 maakte hij meer dan 3.600 opnamen 
in en rondom Amsterdam. Het natte-collodiumprocédé had 
inmiddels plaats gemaakt voor droge gelatineplaten, het 
afdrukpapier hoefde nog maar gedeeltelijk zelf geprepa
reerd te worden. Maar bovenal was de stad veranderd. De 
snelle groei van de bevolking en het aantrekken van de 
economie ontketenden een ware bouwhausse. De binnen
stad werd gerestaureerd of maakte plaats voor hotels, kan
toren, warenhuizen en boulevards. Ook fotografeerde Olie 
de evenementen die het stadspubliek massaal op de been 
brachten: de reeds genoemde ballonvaart van Leon Mary, de 
inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898, de 
tewaterlating van een schip, de aankomst van een in Noor
wegen gevangen en geprepareerde walvis die enkele dagen 
op de Oostelijke Handelskade geëxposeerd werd.
Drie zelfportretten maakte Olie beginjaren ’60, waarin hij 
zich in verschillende gedaanten toont. De transformatie tot 
flaneur past hem het minst, hoeveel kilometers hij ook over 
de grachten moet hebben gelopen. De wandelstok en een 
zwierige sjaal ogen te frivool voor deze gedisciplineerde 
werker. De twee andere portretten typeren hem beter: de 
geschoolde arbeider - schort voor, de bouwtekening binnen 
handbereik-en de sober geklede burgerman, zoals jejehem 
voorstelt op de Ambachtsschool of de sociëteit.
Het is een verdienste dat het Gemeentearchief niet volstaan 
heeft met een tentoonstelling over fotogeniek 19de-eeuws 
Amsterdam. Olie heeft een gezicht gekregen. De mateloze 
bewaarzucht - Olie borg elke brief, tekening en kwitantie 
zorgvuldig op - moet een verklaring bieden voor zijn 
registratiedrang en de duizenden foto’s die daaruit voort
kwamen. Zijn grenzeloze interesse voor de nieuwste ont
wikkelingen in de bouwkunst, of het nu de ontdekking van 
het historische stadsbeeld, de bouwstijlen of de nieuwste 
technieken betrof, weerspiegelen in zijn lens. Olies tijd- en 
buurtgenoot, G.H. Breitner, schilder en fotograaf, koesterde 
de schilderachtigheid van vervallen pakhuizen, van de mod
der van de bouwplaatsen. Breitners Amsterdam is dat van de 
herfst, de avondschemering en de natgeregende keien, waarop 
het licht van de etalages en de gaslantaarns weerkaatst. Bij 
Olie schijnt de zon van de beschaving, op de hoofden van de 
verfomfaaide arbeiders in een Jordanese smederij en zelfs, 
zo lijkt het, in het leslokaal van de avondtekenschool, op de 
bleke gezichtjes van Olies leerlingen.
Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam is nog tot 
16 april te bezichtigen in het Gemeentearchief Amsterdam, 
Amsteldijk 67, 1074 HZ Amsterdam (020/664.66.99). De 
catalogus met een uitstekende inleiding van Anneke 
van Veen en een voorbeeldige documentatie, is verschenen 
als deel 10 van de reeks Monografieën van Nederlandse 
fotografen, Jacob Olie [1834-1905], Focus Publishing, 
M.J. Kosterstraat 4,1017 VX Amsterdam (020/626.43.53) 
ISBN 90-72216-97-0. (P.B.)

Beeld / Scherm

INFOARCADIA. Nog niet zo lang geleden communi
ceerde men met een computer door middel van het intikken 
van cryptische zinnetjes. Zoiets als ‘copy a:\s*.* c:’ bete
kende: kopieer alle bestanden waarvan de naam begint met 
de letter ‘s’ van de diskette naar de harde schijf. Door de 
interfaces van Apple en later van Windows bleken derge
lijke opdrachten een stuk gemakkelijker te realiseren. Hard
en software op de computer werd geactiveerd door een klik 
met de muis op een pictogram. Vanaf dat moment hoefde je 
slechts de bestanden te selecteren en ze van het ene icoontje 
naar het andere te slepen. Tegenwoordig werkt bijna geen 
enkele computer nog zonder die pictogrammen. De strijd is 
gestreden en het plaatje heeft het definitief gewonnen van 
het praatje.
Op InfoArcadia in Stroom hcbk in Den Haag zie je ze ook 
weer in groten getale, de icoontjes. Maar deze tentoonstel
ling over informatievormgeving laat ook zien dat de heer
schappij van de kleine plaatjes haarscheurtjes begint te 
vertonen. Net nu iedereen gewend is geraakt aan de icoon
tjes, laait de strijd met de talige interface weer op. Inmiddels 
zijn niet alleen computers ingewikkelde machines gewor
den, ook kopieermachines, videorecorders, telefoons en 
audio-apparaten gaan vergezeld van vuistdikke handleidin
gen die de gebruiker wegwijs moet maken in allerlei prach
tige functies. En ze werken voor een groot deel met die 
icoontjes, die allang niet meer zo handig zijn als in het begin. 
Want veel functies zijn moeilijk in een pictogram te vatten. 
En achter elk knopje schuilt weer een vervolgmenuutje, een 
wizzard, of gewoon een reeks nieuwe knopjes.
Een aantal visuals en demo’s op de Haagse tentoonstelling 
laat de tekortkomingen van visuele representaties van be
grippen zien. Zo toont een animatie van Schie 2.0 een 
verschuiving van het centrum van de Mercatorprojectie in 
de landkaart van de wereld, waardoor vertekeningen zicht
baar worden die voor de normale mercatorprojectie stilzwij
gend geaccepteerd worden. Ook Paul Mijksenaar en Piet 
Westendorp tonen de relativiteit van landkaarten. Ze vroe
gen willekeurige voorbijgangers om uit het hoofd Neder
land te tekenen en de eigen woonplaats erin aan te geven. 
Het resultaat is nogal voorspelbaar: iedereen tekent zijn 
eigen weergave van Nederland, waarin impliciet of expli
ciet aspecten van de persoon in kwestie doorschemeren. 
Mijksenaar, die de bewegwijzering rondom Schiphol en de 
drie New Yorkse vliegvelden ontwierp, beweert in een 
gesproken column op de tentoonstelling dat pictogrammen 
grotendeels zullen verdwijnen als de taal een bereikbaar 
middel in communicatie met machines wordt. Wie gaat er in 
pictogrammen tegen een kopieerapparaat zeggen: ik heb 
tien gekleurde enkelzijdige bladen op A4 formaat en die wil 
ik twintig keer dubbelzijdig gekopieerd, in zwart-wit en op 
A3 formaat? De taal is daar een veel makkelijker instrument 
voor dan de symbooltjes die je nu moet intoetsen om het 

gewenste resultaat te verkrijgen. Die stelling werd kracht 
bijgezet door het systeem van Yuri Engelhardt, dat onbe
doeld de tekortkomingen van een visueel overzicht van 
concepten illustreert. Zijn schema waarin verschillende 
theorieën over visuele representatie met elkaar vergeleken 
kunnen worden, is zo cryptisch en hermetisch geworden dat 
‘copy a:\s*.* c:’ daarbij vergeleken kinderspel is.
Aan de andere kant is ook een mooi voorbeeld van een 
moderne talige manier van communiceren met de computer 
op InfoArcadia vertegenwoordigd. Origin Medialab, een 
onderneming die zich bezig houdt met innovatief onderzoek 
naar informatietechnologie en kunstmatige intelligentie, 
heeft een interface voor het zoeken naar informatie ontwik
keld. Deze Aqua Browser heeft inmiddels zijn intrede ge
daan in de Openbare Bibliotheek in Eindhoven. De tref
woorden die je in het zoekscherm van de Aqua Browser 
invoert, leiden tot een reeks gevonden boeken - in die zin is 
er weinig bijzonders. Wel nieuw is dat de gevonden boeken 
naar de marge van het beeldscherm zijn verdreven en dat de 
meeste plaats is ingeruimd voor een soort aquarium voor 
woorden. In het midden van dat scherm zie je je eigen 
trefwoord terug, dat na een zoekactie wordt omgeven met 
woorden die er formeel of inhoudelijk iets mee te maken 
kunnen hebben. De zoektermen gedragen zich als een stukje 
voedsel in een aquarium: alleen de relevante vissen - de 
treffers -komen naar jouw trefwoord toegezwommen. En er 
komen ook ongevraagde gasten langs, die je op nieuwe 
gedachten kunnen brengen.
InfoArcadia gaat niet alleen over de strijd tussen afbeeldin
gen en talige informatie; de expositie toont vooral ook de 
vermeende verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe 
en de oude media. Allerlei oudere media blijken volgens de 
beschikbare vouwbladen - pardon: flyers - met terug
werkende kracht cool te zijn. De in 1972 overleden Armand 
Schulthess, die op zijn landgoed in Zwitserland een 
kosmologisch systeem van duizenden beschreven verf- 
deksels bouwde, kan beschouwd worden als “een web
master van een site bestaande uit bomen, verfdeksels en 
oneindige verwijzingen”. De houten bakken met handvat
ten van Tjebbe van Tijen herinneren vooral aan een 
perkamentrol, maar in de context van de tentoonstelling 
moeten we ze zien als een scherm met informatie die 
gescrold kan worden. En de Orbis Sensualium Pictus van 
Comenius blijkt “een touch screen avant-la-lettre, een voor
beeld van 17de-eeuwse hyperlinks”.
Op een van de videoregistraties op InfoArcadia vertelt Piet 
Westendorp, die zich toelegde op de functionaliteit van 
gebruiksaanwijzingen, dat computers steeds sneller en in
gewikkelder worden. Een Apple van vijftien jaar geleden 
bood een redelijk overzichtelijke interface, maar in de Mac 
van nu raak je al snel verstrikt in alle mogelijkheden. “Meer 
mogelijkheden is meer moeilijkheden is meer ergernis. En 
daar krijgen we de komende tijd steeds meer mee te maken,” 
voorspelt Westendorp. Helaas, krijgt hij op InfoArcadia al 
gelijk, want menige computer weigerde tijdens mijn bezoek
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dienst. Een systeemfout hier, een page not found daar en een 
belangrijk deel van de tentoonstelling is niet raadpleegbaar. 
Het is dus raadzaam om een ouderwetse pen en papier mee 
te nemen naar de expositie, om de internetadressen van de 
weigerachtige sites te noteren. Dan kun je thuis zien watje 
in Stroom gemist hebt.
InfoArcadia naar het concept van Maarten de Reus en 
Ronald van Tienhoven nog tot 25 april in Stroom hcbk, Spui 
193-195, 2511 BN Den Haag (070/365.89.85). (K.K.)

Publicaties

FOTOGRAFIE EN REALISME IN DE 19DE EEUW. 
Bij de tentoonstelling Fotografie en realisme in de 19de 
eeuw in Gallery Ronny Van de Velde hoort een gelijknamige 
verzorgde en toegankelijke publicatie van de hand van 
Herman Van Goethem. Centraal staan 182 foto’s van de 
stad Antwerpen in de periode 1847-1880, voornamelijk van 
de hand van Edmond Fierlants (1819-1869). Van Goethem 
schetst eerst een geschiedenis van de 19de-eeuwse fotogra
fie in Antwerpen, die hij contrasteert met de geschiedenis 
van de fotografie in het algemeen en terugkoppelt naar het 
toenmalige debat over de artistieke verdienste ervan. Het 
tweede deel is een verzameling historische evocaties van het 
leven in Antwerpen in die periode. Alleen een apprecië
rende bespreking van de foto’s zelf lijkt te ontbreken.
De foto’s werden in 1860 in opdracht van het Antwerpse 
stadsbestuur gemaakt door de Brusselaar Edmond Fierlants. 
Door stadsuitbreiding en -sanering zou de middeleeuwse 
stad immers verdwijnen en wat beter gedaan dan de oude 
situatie, gebouwen en monumenten ten minste fotografisch 
te bewaren. In Frankrijk hadden fotografen als Baldus, 
Le Secq en Le Gray die weg gewezen, eveneens in opdracht 
van ministeries of industriëlen. Men denke ook aan het 
Parijs tijdens Haussmann, dat uitgebreid gedocumenteerd 
zou worden door Charles Marville, of aan de befaamde 
Mission héliographique, een opdracht van Monumenten
zorg om het Franse architecturale patrimonium fotografisch 
vast te leggen.
Welke stad verschijnt in de foto’s van Fierlants? Uit welke 
verbeelding putten ze? Hoe onderscheidt de fotografische 
stad zich van de geschilderde en getekende versies? Die 
vragen komen in dit boekwerk eigenlijk niet aan bod. Dat is 
een gemiste kans, niet het minst omdat de antwoorden 
aansluiting zouden kunnen vinden bij een populaire inte
resse voor het lokale verleden dat samengaat met een notoir 
stedelijk zelfbewustzijn. Is er in Vlaanderen een stad die zo 
vaak haar trots en schaamte uitspreekt als Antwerpen? 
Fierlants dramatiseert zijn onderwerp. Dat doet hij door de 
gebouwen te isoleren en ze aan de context van dat ogenblik 
te ontrukken. “Hij brengt perfect in beeld waar onze blik 
zich al kijkend op richt, terwijl al het omringende onverbid
delijk wordt geëlimineerd,” stelt Van Goethem. De straten 
zijn erg netjes - heeft hij zelf de paardenmest uit het blikveld 

verwijderd, vraagt de auteur zich af - en zelden zijn er 
mensen in beeld. Dat gebeurt niet om de concentratie louter 
op het architecturale oppervlak van de gevel te richten, maar 
om een ruimte rond het onderwerp te creëren. Soms is dat 
een deelruimte, een toegang tot andere ruimtes. Een binnen
plaats met varkensstal, een open raam, een wenteltrap, of 
een stadspoort met zowel zicht op de brug ervoor als op de 
straat erachter. Vaak staat ergens een deur open. Die con
structie, van zowel zichtbare als gesuggereerde plaatsen, 
geeft, net zoals het zich schuin opstellen ten opzichte van het 
onderwerp, een dynamiek in de beeldruimte. Het geeft 
richtingen aan waarin ze doorlopen kunnen worden. Het 
samenvallen van de grafische begrenzing, de randen van het 
beeld, met de randen van een architecturale ruimte maken 
het beeld tot een decor.
Fierlants fotografeert niet als een bouwkundige, ter docu
mentatie van een zo franjeloos mogelijk gepresenteerde, 
transparante structuur. Hij dramatiseert de ruimte meer als 
een romanticus. Bij zo’n aanpak verwacht men personages 
in beeld, om samen met het decor een scène te vormen. Die 
zijn, zoals eerder vermeld, niet aanwezig. Een uitzondering 
zijn de stadswachters aan de Kipdorppoort. Toeval? Er is 
nochtans een verklaring te bedenken, die ook door 
Van Goethem wordt gegeven: de wachters waren, samen 
met de poort, gedoemd te verdwijnen. Ze mochten op de 
foto omdat ze weldra tot het verleden zouden behoren. 
Fierlants ensceneert een verleden. Wat hij fotografeert, is 
niet zomaar een gebouw of een buurt met een geschiedenis, 
maar een historische scène. Om dat besef van historische 
waarde in het beeld te integreren, moet het worden ontdaan 
van zijn eigentijdse details, die zich niet laten idealiseren. 
De foto’s willen teruggrijpen naar een monumentaler verle
den, niet naar de al te actuele sloppenwijken. Zoiets lukt niet 
met paardenvijgen op de straatstenen.
De auteur prijst Fierlants voor de poëtische kracht van zijn 
foto’s, die zijns inziens vooral voortspruit uit een vermogen 
om te focussen op de essentie van het onderwerp en het 
bijkomstige te elimineren. Dat sluit mooi aan bij een picturale 
schoonheid die vele fotografen, vaak met een schilders
opleiding, nastreefden. Het doet echter weinig recht aan een 
meer mediumspecifieke, minder poëtische esthetiek die 
zich toen ook manifesteerde, een esthetiek die zich niet 
louter ophield binnen de grenzen die oudere representationele 
conventies in de mogelijkheden van de fotografie afteken- 
den. Een van Fierlants’ foto’s - in het boek als minder 
geslaagd beschouwd - toont dit ander beeld van de stad. Niet 
alleen de (onvrijwillig?) vage impressie van een aantal 
visvrouwen, maar ook de in het perspectief samengedrukte 
straten en gebouwen, de in steigers staande toren van de 
Sint-Pauluskerk en het, door het lage camerastandpunt, 
ontbreken van een zichtbaar straatoppervlak, tonen een 
complex, onrustig en dynamisch geheel. Hier spreekt een 
andere visuele retoriek dan die van een theaterstad uit het 
verleden, wachtend op gefantaseerde figuranten. De leven
digheid en de dynamiek van de foto spruiten voort uit het, al 

dan niet door de omstandigheden opgedrongen, niet willen 
toegeven aan rust en schoonheid. De kwaliteit ligt dan niet 
in het zo naadloos mogelijk laten aansluiten bij overgele
verde compositionele vaardigheden en andere gerespec
teerde conventies, maar in het feit dat de ternauwernood 
bedwongen chaos van nog te ontdekken details toch zijn 
plaats vindt. De schimmige sporen van voorbijgangers zijn 
geen tekens van een gebrekkig procédé, maar weerspiege
lingen van uit te buiten mogelijkheden voor de speurende 
blik.
Fotografie en realisme in de 19de eeuw, Antwerpen: de 
oudste foto’s 1847-1880 door Herman Van Goethem werd 
in 1999 uitgegeven door Pandora & Ronny Van de Velde, 
Uzerenpoortkaai 3in2000 Antwerpen (03/216.30.47). ISBN 
90-5325-176-6 (P.R.)

DE NEEF VAN BEETHOVEN. In 1998 draaide Ana 
Torfs de film Zyklus von Kleinigkeiten, gebaseerd op de 
Konversationshefte van Ludwig van Beethoven, de kleine 
notitieboekjes die vrienden en familieleden konden gebrui
ken om met de doof geworden componist te communiceren. 
Tijdens de opnames nam ze setfoto's met het oog op de 
realisatie van het boek De neef van Beethoven, dat inmiddels 
uitkwam, zeer mooi uitgegeven blijkt, en duidelijk niet 
zomaar een ‘boek bij de film’ wil zijn.
We zien foto’s van de personages, zittend aan tafel of in een 
fauteuil, wandelend over een tuinpad, mijmerend of voor 
zich uitstarend. Iemand wendt zich tot een persoon buiten 
het kader, of luistert naar een onzichtbare spreker. Onder de 
foto’s staan flarden tekst die teruggaan op interventies van 
de historische personages in de conversatieboekjes. Aan
vullend krijgen we regelmatig informatie over de biogra
fische stand van zaken, en achteraan staat een lijst van de 
betrokken personen uit Beethovens omgeving.
Beethoven schreef zelf maar zelden iets in zijn conversatie
boekjes, die immers als remedie tegen zijn doofheid, niet 
tegen stomheid waren bedoeld. Hij wordt in het boek enkel 
vertegenwoordigd door een aantal korte frazen in gebeitelde 
witte letters tegen een zwarte fond. Er wordt niet expliciet 
bij gezegd dat ze van Beethoven zijn, maar de sansculotten
stijl - van 'Österreicher, Eselreicher’ tot ‘Der Kaiser ist aber 
ein dummes Vieh...’ - verraadt onmiskenbaar de compo
nist. In één van die frazen bezingt hij de wouden, bomen en 
rotsen. Dat bracht Torfs allicht op het idee om het verhaal 
hier en daar met natuurbeelden - op dubbele pagina’s - te 
doorbreken. Een sfeervolle noot, maar meteen ook de enige 
weke, overbodige toevoeging in het boek.
Het interessante aan De neef van Beethoven is de manier 
waarop het verhaal wordt geconstrueerd. Alles draait rond 
Beethoven, een hele zwerm mensen praat op hem in, maar 
zijn reacties krijgen we niet te horen. De hoofdpersoon komt 
niet voor in zijn eigen stuk. De mythische geadresseerde is 
het gat waarrond personages en notities cirkelen. Zijn doof
heid weerkaatst in de blindheid van het narratieve centrum. 
De figuur van Beethoven krijgt pas vorm als een soort

Keiko Sato
Els Vanden Meersch
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blanco silhouet dat zich gaandeweg uitsnijdt tussen de 
figuren die met hem communiceren. Op die manier slaagt 
Torfs erin een onmythische omgang te ontwikkelen met het 
mythische personage bij uitstek. Haar boek eindigt alsnog 
een beetje pathetisch: ‘Es muss sein’ staat op de laatste 
pagina van het verhaal, een verwijzing naar het bekende 
opschrift dat boven de eerste maten van de laatste beweging 
uit Beethovens laatste strijkkwartet staat.
Ana Torfs, De neef van Beethoven, in 1999 uitgegeven door 
Yves Gevaert Uitgever, Vinkstraat 160, 1170 Brussel (02/ 
660.23.72) ISBN 2-930128-11-9 (D.P.)

ALICIA FRAMIS. De afgelopen jaren liet de Spaanse 
Alicia Framis (1967) zich met een aantal projecten zien als 
een van de meer verkwikkende loten aan de stam van wat in 
de wandelgangen ‘sociale sculptuur’ is gaan heten; kunst 
die zijn heil niet zozeer zoekt in de formele sublimatie, maar 
zich direct, op een intieme wijze, tot een concreet en dus 
noodzakelijkerwijs klein publiek richt. Intiem intermense
lijk contact, bij voorkeur buiten de geïnstitutionaliseerde 
omgeving neemt daarin de plaats in van een ongenaakbaar 
geacht kunstfetisj en de passieve kunstconsumptie in de 
traditionele tentoonstellingsruimte. Veelal blijkt dit genre 
vluchten-voorbij-de-beknellende-kunstcontext uit te draaien 
op een Pyrrusoverwinning, en wordt de oogst van de dap
pere infiltratie in het leven buiten toch weer keurig onder de 
beschermende vleugels van museum of galerie uitgestald, 
om vervolgens door een coterie van kenners becommenta
rieerd te worden.
Framis kiest in veel gevallen voor een eerlijker en prikkelen
der strategie. Weliswaar worden haar projecten over het 
algemeen (sober) gedocumenteerd, de eigenlijke handeling 
speelt zich onzichtbaar af. Ofwel omdat die zich nauwelijks 
visueel onderscheidt van de werkelijkheid waarin ze plaats 
heeft, ofwel omdat ze zich ontvouwt achter gesloten deuren. 
Zo liet Framis eeneiige tweelingen wandelaars door de 
drukke Utrechtse binnenstad chaperonneren en trok ze, 
gehuld in een wit, feeëriek gewaad, als The Dreamkeeper 
door Amsterdam op zoek naar eenzame stedelingen, om hen 
tijdens de nachtelijke uren gezelschap te houden in de 
beslotenheid van hun slaapkamer. Ook Wax & Jardins, de 
publicatie die Framis vorig jaar bij Stichting Artimo uitgaf, 
zwijgt in alle toonaarden over haar ervaringen. Bezwaarlij- 
ker is dat het als glossy magazine vormgegeven boekwerk 
ook over Framis’ drijfveren en motieven nauwelijks iets 
steekhoudends weet te melden.
Wax & Jardins voegt een nieuw hoofdstuk toe aan Framis’ 
onderzoek naar de Verfremdung van het individu in de 
metropool. Haar weinig opbeurende diagnose luidt dat de 
westerse stedeling lijdt aan een schrijnend gemis aan fysiek 
contact - onder meer veroorzaakt door de onstuitbare op
mars van virtuele communicatie en de (door de markt 
gecorrumpeerde) structuren van de stedelijke omgeving. 
Framis tracht naar eigen zeggen die Verelendung te keren 
door in haar projecten “architectuur en menselijke behoef-

Alicia Framis

The Dreamkeeper

ten samen te brengen”. Net als in sommige van die projecten 
- aan het meest recente, Domestic Loneliness bij Annet 
Gelink, werkten onder meer Otto Berchem, Fortuyn/O’ Brien, 
Nan Goldin en Liza May Post mee - laat Framis zich in Wax 
& Jardins bijstaan door vrienden en bekenden uit het 
kunstwereldje. Kunstenaars, architecten, schrijvers en cri
tici werden gevraagd te reflecteren over de moeizame ver
houding tussen ons en de (huiselijke en grootstedelijke) 
ruimte die ons omringt. Wie het mozaïek van tekst en beeld 
dat daaruit is voortgekomen doorbladert, krijgt de indruk 
een vademecum in handen te hebben van in de eigentijdse 
kunst graag geziene personages en veelgebezigde thema’s 
- strekkend van de infiltratie van de vormgeving in de 
beeldende kunst tot de magische aantrekkingskracht van het 
begrip ruimte in al zijn hoedanigheden. In het spervuur van 
gelikte foto’s en vrijblijvende schrijfsels blijft de vraag naar 
de specifieke positie die Framis’ werk inneemt in dit mo
dieuze amalgaam echter onaangeroerd. Voor kwesties als 
hoe Framis zich met haar performances tot de kunstcontext 
en haar publiek verhoudt, en hoe haar werk zich in dat 
opzicht onderscheidt van de kokette edelkitsch van een 
Fortuyn/O’Brien of het geconceptualiseerde gekokkerel 
van een Rirkrit Tiravanija - daarvoor zijn de genodigden al 
te zeer verwikkeld in hun eigen spielereitjes.
Alicia Framis, Wax & Jardins. Loneliness in the city, in 
1999 uitgegeven doof Stichting Artimo, Fokke Simonsz- 
straat 8, 1017 TG Amsterdam (020/330.25.11). ISBN 90- 
75380-17-8 Tot 15 april loopt de tentoonstelling Remix 
buildings van Framis in Galerie Micheline Szwajcer, Ver- 
latstraat 14, 2000 Antwerpen (03/237.11.27). (R.S.)

MART STAM’S TROUSERS. Crimson, een architectuur- 
historisch collectief uit Nederland, haalt de titel van zijn 
nieuwste boek, Mart Stam ’s Trousers, uit een interview van 
Wouter Vanstiphout met de bekende Engelse architect Peter 
Smithson. In 1965 maakte deze een boek over de ‘heroïsche 
periode’ van de moderne architectuur in de jaren ’20 en ’30 
van deze eeuw. Op de cover prijkte een foto van twee 
prominente figuren van de Moderne Beweging: Mies 
van der Rohe en Le Corbusier. Het verhaal wil dat de figuur 
van de Nederlandse architect Mart Stam uit het beeld werd 
weggegomd. De (nauwelijks zichtbare) broekspijp van Mart 
Stam zou deze vreemde manipulatie verraden.
Maakt dit verhaal deel uit van een van de vele mythes die 
rond de Moderne Beweging hangen? Of gaat het gewoon 
om een vervalste anekdote waarmee Crimson zijn lezers
publiek bij de neus neemt? Het is er de auteurs duidelijk niet 
om te doen klaarheid te scheppen in deze zaak of in een van 
de vele andere ‘verhalen achter de schermen’ die het boek 
rijk is. Alle ‘verhalen’ - in de vorm van beeldessays, 
historische correspondentie, kunstenaarspagina’s, theore
tische teksten, interviews of een storyboard - cirkelen rond 
dezelfde stelling. Met name dat het zogenaamde ‘Neder
landse Morele Modernisme’ waarop de hedendaagse 
architectuurscène zich beroept, een zorgvuldig uitgewerkt 
beeld is dat door enkele illustere namen uit de 20ste-eeuwse 
architectuur werd geconstrueerd: J. J.P. Oud, Philip Johnson, 
Jaap Bakema en Alison en Peter Smithson. De wetenschap 
dat architecten en kunstenaars er alles aan deden om hun 
eigen geschiedenis te maken is inmiddels gemeengoed. En 
ook dat deze persoonlijke geschiedenis in de hand werd 
gewerkt door toonaangevende teksten, publicaties of ten
toonstellingen van - meestal bevriende - critici als Johnson 
of Giedion, Greenberg of Fried. Op het eerste gezicht wil 
Crimson die clichés van commentaar voorzien en kruiden 
met tal van anekdotes. Tjo levert de opgenomen briefwisse
ling tussen J.J.P. Oud en Philip Johnson niet alleen grappige 
tot intrigerende lectuur op, maar toont deze ook heel duide
lijk dat de genealogie van de moderne architectuur in grote 
mate bepaald wordt door individuele belangen, opinies, 
twijfels en vriendschappen. Alleen al de vele opgenomen 
fragmenten en commentaren maken het onderzoek naar de 
(re)constructie van het historische beeld van het moder
nisme tot een legitiem onderwerp van dit boek.
Mart Stam’s Trousers overkoepelt drie periodes binnen de 
Nederlandse moderne architectuur: De Stijl (jaren ’20-’30), 
TeamX en Forum (jaren ’5O-’6O), en het Nederlandse 
modernisme van de jaren ’90 (met ‘sterarchitecten’ als Rem 
Koolhaas, Ben van Berkel en Winy Maas). Terwijl de 
aanhoudende hype rond de hedendaagse Nederlandse archi
tecten voomamelijkberust op de pragmatische inslag van de 
architectuur, ontmaskert Crimson het moralisme in deze 
architectuur als een historische constructie. In het openings- 
essay argumenteert Wouter Vanstiphout dat de lijn van het 
Nederlandse modernisme - van Rietvelds Schröderhuis 
over de Kiefhoek van Bakema, tot het huisvestingscomplex
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van OMA op het IJ-Plein - niet parallel loopt met de 
canonieke Internationale Stijl, maar met de artificiële huma
nistische traditie van het eenvoudige en het huiselijke. In de 
postmoderne jaren ’80 werden in Nederland verscheidene 
monumenten van de Moderne Beweging herbouwd, aange
past of gerenoveerd. De nostalgische verheerlijking van de 
emblemen van het Nederlandse morele modernisme gaat 
hand in hand met planningspraktijken waarin de patholo- 
gieën van de moderne samenleving - zoals prostitutie en 
drugs—slechts geduld worden binnen welomlijnde tolerantie- 
zones. Een dergelijke zone in Rotterdam - waarvan een foto 
getuigt die op de cover van dit boek prijkt - bestaat uit een 
lange shelter, een reeks genummerde afsluitingen met vuil
nisbakken en verschillende bankjes, opgenomen in een 
naadloos stedelijk ontwerp dat de abjecte realiteit van het 
stedelijk leven negeert en verbergt.
Crimson ruimt wel meer clichébeelden op, die onze blik op 
eigentijdse architectuur en steden conditioneren. Een tiental 
tekstbijdragen worden afgewisseld met evenveel beeld- 
essays, waarin de nadruk ligt op niet-iconische camera
standpunten of beelden van het alledaagse gebruik van de 
omgeving. De camera hangt laag over de grond, brengt 
figuren op gelijke hoogte als de afgebeelde architectuur, of 
toont een fascinerend beeld van bepaalde activiteiten onder 
Van Berkels Erasmusbrug in Rotterdam. De beelden van 
ontwerper Gerard Hadders en fotografe Mischa Keijser zijn 
bijzonder suggestief. Zij ondersteunen niet alleen het ge
voerde betoog, maar vormen ook kleine verhalen of anekdo
tes op zich, door middel van eenvoudige technieken als 
analogie en oppositie.
In de bijdragen van Ed Taverne, Rem Koolhaas, Michelle 
Provoost, Michael Speaks, en Matthijs Bouw en Joost 
Meu wissen worden verschillende deelthema’s uitgespit. De 
auteurs behandelen respectievelijk het De Stijl-gehalte van 
het Schröderhuis, de vraag hoe modem Nederlandse archi
tectuur is, de receptie van het architecturaal oeuvre van 
Hugh Maaskant, het ‘vernieuwende’ van het Groninger 
Museum van Mendini, en de relatie tussen de recente 
Nederlandse architectuurproductie en de Nieuwe Welvaarts
staat. Hoewel in deze meer theoretische teksten dikwijls 
interessante stellingen worden verdedigd, is het niet altijd 
even duidelijk in welke mate zij bijdragen aan de onder
liggende stelling van het boek. In ieder geval missen zij de 
stempel van Crimson, waarmee het collectief - in laconieke 
stijl - het calvinistische Nederland wil ‘bevrijden’ van het 
juk van de moraal.
Mart Stam’s Trousers, stories from behind the scenes of 
Dutch Moral Modernism is een uitgave van Crimson, samen 
met Michael Speaks en Gerard Hadders, verschenen in 1999 
bij 010 Publishers, Watertorenweg 180, 3063 AH Rotter
dam (010/433.35.09) ISBN 90-6450-344-3 (D.D.C.)

JAN VERCRUYSSE. Er is iets vreemds aan de hand met 
de receptie van het werk van Jan Vercruysse. Door velen 
worden zijn Chambres, Atopies, Eventails of Tombeaux als 

cerebraal, ijzig, elitair en hermetisch beschouwd. Dit terwijl 
zijn werk in de jaren ’80 enthousiast werd onthaald, met 
tentoonstellingen in het Paleis voor Schone Kunsten in 
Brussel (1988), in de Kunsthalle Bern (1989) en in het 
Van Abbemuseum te Eindhoven (1990).
De controverse rond zijn werk en zijn persoon bereikte een 
hoogtepunt toen Vercruysse afzag van deelname aan 
Documenta IX na een hoogoplopend conflict met Jan Hoet. 
De laatste wilde, ondanks Vercroysses weigering, een werk 
van hem tonen in een tentoonstelling van de ‘Belgische 
selectie’ voor Documenta in Museum Dhondt-Dhaenens te 
Deurle. Vercruysse reageerde door zich uit de Documenta 
terug te trekken. In een open brief, onder meer in 
De Witte Raaf (nr. 38, juli 1992), legde hij die weigering uit 
door een terechte kritiek te leveren op de heersende tendens 
van gemediatiseerde spektakeltentoonstellingen en op Hoets 
‘Caritas Artistica’-houding, als zou de Belgische kunst 
“zoniet alles dan toch ongeveer alles aan hem te danken 
hebben”. Het is duidelijk: tegenover de kunst van Vercruysse, 
en al evenmin tegenover de kunstenaar zelf, kan men onver
schillig blijven. Men moest partij kiezen. Wat Jan Debbaut 
dan ook deed door Vercruysse te vragen voor de Belgische 
bijdrage aan de Biënnale van Venetië in 1993. Vanaf dan tot 
1998 bleef het merkwaardig stil te lande. Nochtans wordt 
Vercruysses werk in die periode bijna ironisch gedomineerd 
door de reeks Les Paroles.
Er kunnen drie redenen worden onderscheiden voor de 
verdeeldheid rond Jan Vercruysse en zijn werk. Een eerste 
reden is ongetwijfeld de wijze waarop hij zijn kunstenaar
schap en zijn oeuvre concipieert en presenteert. Vercruysse 
is geen profeet, hij voelt zich niet geroepen tot het kunste
naarschap, hij wil zich niet totaal uitdrukken, hij wordt niet 
gedreven door noodzaak en hij gaat niet intuïtief te werk. 
Maar hij heeft de plaats en de mogelijkheden van de kunste
naar op lucide en weloverwogen wijze gekozen. Het begrip 
kunstenaar is voor hem in eerste instantie een instrument. 
Zijn oeuvre is niet spontaan of organisch gegroeid, maar 
methodisch geconstrueerd. Die opvatting over het kunste
naarschap en het oeuvre vindt men bij uitstek terug in de 
reeks fotowerken die hij creëerde tussen 1977 en 1984: 
Portretten van de Kunstenaar. Deze reeks gedrukte en 
ingelijste reproducties (meestal fotolithodruk) van beelden 
die via fotografische technieken tot stand kwamen, werd 
grotendeels fragmentair en verspreid tentoongesteld vanaf 
1977. Twintig jaar na die eerste tentoonstelling verzamelt 
Vercruysse al die werken, ordent ze, catalogeert en num
mert ze. Het resultaat is eerst een boek, een soort catalogue 
raisonné van de fotowerken, in 1997 uitgegeven door Ludion 
en Yves Gevaert, en vervolgens twee tentoonstellingen 
(Van Abbemuseum, 1997-98 en Paleis voor Schone Kun
sten, 1999). De reeks en het boek bestaan uit twee delen: 
L’Art de Voir, Les choses, een reeks ensembles waarin 
zwart-wit reproducties van laat 18de-eeuwseen 19de-eeuwse 
schilderijen (onder andere Narcissus van Hippolyte Flandrin) 
naast elkaar geplaatst worden, vormt als het ware een 

propedeuse tot Portretten van de Kunstenaar (zie Bart 
Verschaffel, Pygmalion ou Rien. De fotowerken van Jan 
Vercruysse in De Witte Raaf,m. 71, januari 1998). De eerste 
Portretten bestaan uit groepen ingelijste reproducties van 
naakten, van objecten en soms van Vercruysse zelf. Ze zijn 
genoemd Zonder Titel (Zelfportretten), waarbij de haakjes 
vormgeven aan een retorische twijfel, en ze zijn, zoals het 
meeste werk van Vercruysse, genummerd. De verdeeld
heid, gaande van veroordeling over ergernis tot blinde 
bewondering, heeft met dit soort van enscenering te maken. 
Het zelfportret is een performance, een pose, waarbij het 
zelf altijd reeds wat teruggetrokken is. Het portret is een 
constructie, waarbij men eindeloos de historische en de 
literaire context, de decors en de houdingen, de kaders en de 
maskers kan variëren. De laatste werken uit de reeks, 
Portrait de l’Artiste par lui-même (I-V) en Portret van de 
Kunstenaar door hemzelf (VII-XIX), maken dit maskerspel 
in al zijn betekenisvolle verschuivingen tastbaar. In de 
eerste poseert Vercruysse met een masker in de hand waar
van hij de achterkant laat zien of is hij omringd door 
gemaskerde mannen, in de tweede gesticuleert hij met een 
papieren masker voor een achtergrond van de ergste 
kubistische pastiche. Telkens worden de poses of de 
belichting gevarieerd, waardoor scherp duidelijk wordt hoe 
Vercruysse het kunstenaarschap zelf vormgeeft.
Binnen de fotowerken neemt de reeks Lucrèce (1983) een 
bijzondere plaats in. De ambiguïteit van Lucretia’s deugd
zaamheid fascineert Vercruysse. Hij identificeert zowel 
zichzelf als de ‘kunstenaar’ met de figuur van Lucretia. 
Volgens de legende, die in allerlei varianten verteld kan 
worden, werd Lucretia overvallen in haar kamer door een 
gast die, uitgedaagd door haar schoonheid en kuisheid, met 
haar naar bed wou. Ze wees hem echter af, waarop hij 
dreigde haar en haar slaaf te doden en nadien te vertellen dat 
hij hen samen betrapt had. Voor die keuze gesteld liet 
Lucretia zich nemen. De volgende morgen vertelde ze wat 
er gebeurd was, hield ze haar onschuld staande en pleegde 
zelfmoord om de schande niet te moeten dragen. Lucretia 
wordt als het voorbeeld van christelijke deugdzaamheid 
voorgesteld, maar tegelijkertijd wordt, volgens andere bron
nen, juist die deugdzaamheid in vraag gesteld. Door haar 
zelfmoord pleegde ze immers de grootste der zonden. En 
daarenboven heeft ze misschien wel genoten, want uiteinde
lijk had ze toch toegestemd. Vercruysse speelt met die 
dubbelzinnigheid en varieert volop met de iconografie van 
Lucretia. Hij beeldt haar meestal naakt af, soms volledig 
zichtbaar, soms vanaf de borst. Op enkele werken houdt ze 
een spiegel vast, het vanitassymbool bij uitstek, waarmee ze 
ofwel zichzelf bekijkt, of waaroverheen ze naar de toe
schouwer kijkt. Vaak richt ze een dolk tussen haar borsten. 
Op enkele andere werken presenteert ze zich volledig aan de 
kunstenaar of de toeschouwer. Vercruysse verdubbelt de 
afbeelding door het Lucretiaportret in een werk op te nemen, 
enzovoort. Welnu, die verschuivingen, variaties en dubbel
zinnigheden in de Lucretiareeks vindt men in het meeste
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dinsdag t/m zondag 
12.30 tot 16.30 uur

vid Bade
a Couwenbe 
es de Goede 
ido Lippens

_______

maastricht

Bij de tentoonstelling verschijnt een 
Nederlands/Engelstalige uitgave met 
werken van Lisa Couwenbergh, teksten 
van de Nederlandse auteurs Allard
Schröder en Koos van Zomeren, 
gedichten van de Poolse Wislawa 
Szymborska en de Amerikaan Wallace 
Stevens

Mai van Oers 
LA. Wertheim 
aap Noordermeer

fair/18-21 march
demeP A V I L EEOENS ■

01-04-2000 18-06-2000 City Alias/ Constructing Sites
Sabine Bitteren Helmut Weber

Flattened Toad Force
Installatie van Remy Jungerman

ACHK-De Paviljoens. Odeonstraat 5

1325ALAlmere

open van di t/m zo 12.00 -17.00 uur

informatie (31 ) 036-5450400/5378282

website http://www.achk-depaviljoens.nl

Beelden uit De Collectie Almere

Nieuwe ontwerpen voor de Openbare
Ruimte van Almere
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Nieuwe Publicaties

■ 90 over 80, tien jaar beeldende kunst in Rotterdam: de 
dingen, de mensen, de plekken, red. Patricia van Ulzen, N Ai 
Uitgevers en Stg. Kunstpublicaties Rotterdam, Rotterdam, 
2000. ISBN 90-5662-165-3
■ Bruno-Nassim Aboudrar, Nous n’irons plus au musée, 
Alto Aubier, Paris, 2000. ISBN 2-7007-3667-2
■ Ars Electronica, Facing the future, a survey of two 
decades, red. Timothy Druckrey, MIT-Press, Cambridge 
(Mass.), 1999. ISBN 0-262-04176-6
• The changing of status of the artist, red. Emma Barker, 
Nick Webb en Kim Woods, Yale University Press; New 
Haven, 1999, ISBN 0-300-07742-4
■ Gabriele Basilica, Cityscapes, inleid. Alvaro Siza, 
Thames & Hudson, London, 1999. ISBN 0-500-54236-8 
■ Balthasar Burkhard, tent.cat.. Réunion des musées 
nationaux, Paris, 1999. ISBN 2-7118-3996-6
■ Conceptual art, a critical anthology, red. Alexander 
Alberro en Blake Stimson, MIT-Press, Cambridge (Mass.), 
1999. ISBN 0-262-01173-5
• Contemporary cultures of display, red. Emma Barker, 
Yale University Press, New Haven, 1999. ISBN 03-00077- 
831
■ Arthur C. Danto, The body/body problem, selected es
says, University of California Press, Berkeley, 1999. ISBN 
0-520-21282-7
• Hanne Darboven, Ein Reader, Texte zum Werk, red. 
Zdenek Felix, Oktagon Verlag, Keulen, 1999. ISBN 3- 
89611-083-7
■ Jeroen Eisinga, tekst van Jorinde Seijdel, NAi Uitgevers - 
Van Abbemuseum, Rotterdam, 2000. ISBN 90-70149-78-8

■ Ger van Elk, De horizon, een geestelijk verschiet, NAi 
Uitgevers - Van Abbemuseum, Rotterdam, 1999. ISBN 90- 
70149-72-9
■ Ger van Elk, De Cadillac en de non, NAi- Uitgevers— 
Van Abbemuseum, Rotterdam, 1999. ISBN 90-70149-73-7
• Unclassified, a Walker Evans anthology, Scalo Verlag, 
Zurich, 2000. ISBN 3-908247-21-7
■ Dora Garcia, Pocket, Galeria Juana de Aizpuru, Ma
drid, 2000.
■ Alain Géronnez, Apollon Musaraigne, Al Mizwète asbl, 
Charneux -Herve, 1999.
■ Dan Graham, Two-way mirror power, selected writings 
by Dan Graham on his art, MIT-Press, Cambridge (Mass.), 
1999. ISBN 0-262-07197-5
■ Stefan Hertmans, Waarover men niet spreken kan. Ele
menten voor een agogiek van de kunst, VUB Press, Brussel, 
1999. ISBN 90-5487-242-x
■ Roni Horn, Another water, Scalo Verlag, Zürich, 2000. 
ISBN3-908247-25-x
• Tadashi Kawamata, Work in progress in Zug 1996- 
1999, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1999. 3-7757- 
9001-2
■ Rosalind Krauss, A voyage on the North Sea, art in the 
age of the post-modern condition, Thames & Hudson, 
London, 1999. ISBN 0-500-28207-2
■ Stanley Kubrick, Still moving, pictures, Fotografien 
1945-1950, Edition Iccarus, München, 1999. ISBN 3-7954- 
1242-0
■ Bernard Marcadé, Il n ‘ya pas de second degré, remarques 
sur la figure de l'artiste au XXème siècle, Editions Jacqueline 
Chambon, Nîmes, 1999. ISBN 2-8771 1-211-x

■ Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu, l’art exposé et 
ses récits autorisés, Mamco, Genève, 1999. ISBN 2-940159- 
15-7
■ Roger Pouivet, L’antologie de l’œuvre d’art, une 
introduction, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes. 2000. 
ISBN 2-87711-215-2
■ Kunst Sammeln, Catalogus ZKM Museum fur Neue 
Kunst, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1999. ISBN 3- 
7757-9021-7
• Allan Sekula, Dismal science, photoworks 1972-1996, 
University Galleries Illinois State, Normal, 1999. ISBN 0- 
945558-27-9
■ Jacques Lennep, Alchimie du sens, ouvrage comportant 
une contribution à la défense de l’esthétique relatione lie, La 
part de l’œil, Brussel, 1999. ISBN 2-930174-21-8
■ Jackson Pollock, New approaches, Museum of Modem 
Art, New York, 1999. ISBN 0-8109-6202-0
■ Pratiques contemporaines, l’art comme expérience, tek
sten van Paul Ardenne, Pascal Beausse en Laurent Goumarre, 
Editions Dis Voir, Paris, 1999.
• Arnulf Rainer, Übermalungen, Überzeichnungen, 
Bûcher, teksten van Rudi Fuchs en Arnulf Rainer, NAi 
Uitgevers - Stedelijk Museum, Rotterdam, 2000. ISBN 90- 
5662-160-2
■ Han Schuil, schilderijen 1983-1999, teksten van Dominic 
van den Boogerd en Bert Jansen, NAi Uitgevers - Stedelijk 
Museum, Rotterdam, 2000. ISBN 90-5662-148-3
■ Edwin Zwakman, Façades, teksten van Kate Bush en 
Jaap Guldemond, NAi Uitgevers - Van Abbemuseum, 
Rotterdam, 2000. ISBN 90-70149-80-x

werk van Vercruysse. Wellicht vormt die ongrijpbaarheid 
een tweede reden voor de verdeeldheid. Net zoals men 
positie moet innemen tegenover de figuur van Lucretia,, 
moet men dit doen rond Vercruysse.
Een derde reden zou kunnen te maken hebben met het feit 
dat veel van zijn werk het karakter van een gebaar heeft. 
Verschaffel heeft adequaat het gebaar gedefinieerd als een 
handeling die zich tussen de instrumentele en de rituele 
handeling bevindt (zie Figuren/Essays, Vlees en Beton, 
1995, vnl. p. 70-72). Belangrijk is dat het gebaar altijd 
betrokken is op een gegeven, bekende en vertrouwde vorm, 
waarin het persoonlijke niet onmiddellijk verschijnt. Het 
gebaar is daarenboven niet de representatie van iets anders, 
het wil niets zeggen buiten dat wat in het gebaar zelf 
uitgedrukt wordt. Het gebaar staat voor niets anders dan 
zichzelf. Het gebaarkarakter van Vercruysses werk is bij
voorbeeld zeer sterk in de Tombeaux. Het zijn geen grafmo
numenten ter ere van iets. Ze verwijzen als gebaren enkel 

naar zichzelf. En net als gebaren bestaan ze voornamelijk uit 
zeer vertrouwde vormen (kaders, legplanken, kastjes, tafel
tjes, enzovoort). Het zijn als het ware gemeenplaatsen die 
door de kunstenaar gevarieerd en gecombineerd, gemanipu
leerd en gecontamineerd worden. Door die procedures ei
gent hij zich die clichés toe maar zonder dat het ooit 
persoonlijk wordt: een geslaagd gebaar. De combinatie van 
het onpersoonlijke en de gemeenplaats kan niet anders dan 
wrevel en ergernis opwekken, of juist bewondering. Die 
verdeeldheid kan enkel erger worden rond een reeks als Les 
Paroles waarin het gebaar bijna hiëratisch wordt. De telkens 
terugkerende en variërende stoelvorm wijst de plaats van 
het spreken aan vooraleer er gesproken wordt. Les Paroles 
verwijzen niet naar bepaalde woorden noch naar wat gezegd 
wordt of kan worden. Elk werk uit de reeks is als een 
instellend gebaar waardoor het spreken zelf mogelijk wordt. 
Recent verschenen er drie publicaties over het werk van Jan 
Vercruysse. Hopelijk dragen ze bij tot een meer evenwich

tige kritische benadering van zijn werk. Jan Vercruysse, 
Portretten van de Kunstenaar, tekst van Pier Luigi Tazzi, 
Ludion-YvesGevaert,Gent-Brussel, 1991. Jan Vercruysse, 
Les Paroles vol.l, tekst van Alain Cueff, Xavier Hufkens, 
Brussel, 1999 (ISBN 90-804944-1-0) en tenslotte Jan 
Vercruysse, Bern 1989, Ludion, Gent, 1999 (ISBN 90- 
5544-268-2), een tentoonstellingspublicatie tien jaar na de 
feiten. (P.V.R.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Dieter De 
Clercq, Kees Keijer, Sven Lütticken, Bruno Notteboom, 
Dirk Pültau, Peter Rotsaert, Rogier Schumacher, Lieven 
Van Den Abeele, Pieter Van Reybrouck

© O P Y R I G H 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
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opening

Roeland Zijlstra
Informatie Kunstenaars

opening 
dond.09 
03.2000 
18U-21U

Roger Vandaele
Waalse Kaai 31 

2000 - Antwerpen 
Tel: + 32 3 237 2019 
Fax: + 32 3 216 2342

open vrijdag & zaterdag 13-18 uur
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land isde 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 vanopen
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/110Nfl) 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 3138452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaars) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst ©053/78.89.81 - wo-ta 14-18u
Els Ceulemans [ 11/3 tot 15/4]
■ Galerij C. De Vos
Oude Genibaan 295 - 9300Aalst <0053/41.37.89 - do-m 14-18u w 10u30-13u30
“Remixed media & image building” - Ignace Van Ingelgom/Wouter Pype - 
sculpturen [12 tot 26/3en 6 tot 22/4]
"ArBrussels" - kunstbeurs -, Bart Vandevijvere, Marc Angeli,... [31/3 tot 4/4]

Antwerpen 

■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen <003/206.03.50- di-w 10-17u
“Musea voor een nieuw millennium, concepten, projecten en gebouwen” [tot 30/4]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliandstraat 19 - 2000Antwerpen <003/231.90.56- wo-ta 14-I8u
“Keys for the new millennium” - Francesco Russo [tot 25/3]
“Aka Thai Boy Slim” - Danny Devos [30/3 tot 13/5]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000 Antwerpen vr-zo 14-18u
Kris Fierens [20/4 tot 10/6]
•MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen <003/238.59.60 - di-tp 10-17u
"Memorias intimas marcas" - Fernando Alvim, Kendell Geers, Willem Boshoff,
Gast Bouschet, Kay Hassan, Jan van der Merwe, Minnette Vari... [tot 7/5]
Ludwig Vandevelde [tot 28/5]
•Galerie IHAM

Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen <0096/20.68.23 - do-w 14-18u
ZaZa - pastels [tot 26/3]
Kris Herreman - keramiek [7 tot 30/4]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats- 2000Antwerpen <003/238.78.09- di-to 10-17u
“De verzameling van Charles Van Herck (1884-1955), terracotta’s uit de 17de en 
18de eeuw” [12/3 tot 4/6]
•Elzenveld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen <003/223.56.10 - do-zp 12u30-17u30
Ronald De Smedt - schilderijen [tot 2/4]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen <003/238.81.66 - do-za I3-I7u 
"Konkreet" - Simon Kentgens, Jeroen de Boorder, Andre Kok [20/4 tot 20/5] 
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen <003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
“Art Brussels" - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]
“Remix Buildings” - Alicia Framis [10/3 tot 15/4]
Rodney Graham [21/4 tot 27/5]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 -2000Antwerpen <003/257.14.17- di-zo 14-18u
“Art Brussels” - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]
Dieter Appelt [tot 15/4]
Bonnie Collura [20/4 tot 27/5]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen <003/248.08.71 - wo-za 14-18u
“Accrochage” - John Bock, Job Koelewijn, Bjame Melgaard, Roman Signer, Joëlle 
Tuerlinckx... [9/3 tot 15/4]
"ArtBrussels" - kunstbeurs [30/3 tot 4/4]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen <003/233.02.94 - di-zp 10-16u45
“De verzameling van Charles Van Herck (1884-1955), tekeningen uit de 17de en 
18de eeuw” [11/3 tot 4/6]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen <003/237.20.19 - vr-za 13-18u
“Informatie kunstenaars” - Roeland Zijlstra [tot 15/4]
‘Tour de France (et pays limitrophes)” - Gerald [20/4 tot 27/5]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kam 47- 2000Antwerpen <003/242.93.00 - di-zp 10-17u
“Van De Ridder tot EIsschof7”Let’s stick together” - Elisabeth Broeckaert/”Jos 
Polak” [tot 24/4]
• deSingel
Desguinlei25 - 2018Antwerpen <003/244.19.20 - di-zp 14-I8u
‘Toyo Ito, blurring architecture” [tot 26/3]
"Kuvuande Mbote (Aangenaam verblijf), een eeuw koloniale architectuur en 
stedenbouw in Belgisch Kongo” [28/4 tot 4/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 -2018Antwerpen <003/238.40.34-ma-vr ll-13u 14-18u
Betty Verdonck - schilderijen, tekeningen [tot 30/3]
Karl Mechnig - sculpturen, schilderijen [7 tot 28/4]
■ Elect ra bel
Mechelsesteenweg 271 -2018Antwerpen <003/206.03.50- ma-vr8-17u 
“Enlightenment” - Yves Velter [3/4 tot 28/4]

■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40 - 2018Antwerpen <003/216.30.28 - wo-za 14-18u
Erik Nerinckx [tot 15/4]
■ Sint-Lucaspassage
St-Jozpfstraat35 - 2018Antwerpen <003/231.22.86 - ma-vr 10-16u .
Pippo Lionni [15Z3 tot 7/4]
“Bulldozer” [4 tot 26/5]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem <003/286.88.20 - di-zp 10-17u
“Aan de rand” - Jan Kempenaers, Niels Donckers, Paul Casaer, Lieven de Boeck &
Peter Swinnen [tot 16/4]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2 E - 2820 Bonheiden <0015/52.00.12 - vr-zp 14-18u
Keith Haring, Tom Wesselman - grafiek, objecten, origineel werk [tot 23/4]

Brussel 

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel <002/514.10.10- do-za 14-18u30
“Art Brussels" - kunstbeurs [31/3 tot 4/4] - “Collages” - Pierre Bismuth [tot 8/4] 
■ Etablissement d’en face
Artesiëstraat 52 -1000Brussel <002/512.85.42 - do-za 14-19u
Dora Garcia [tot 25/3]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000Brussel <002/514.01.23 - wo-za 14-I8u
DoraLongo Bahia [tot 18/3]
“Black and the red II' - Nancy Spero [25/3 tot 13/5]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel <002/503.17.65 - wo-za 14-18u
Mimmo Paladino [23/3 tot 13/5]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel <002/741.73.00 - di-zp 10-17u
“Indian Summer, de eerste naties van Nootd-Amerika” [tot 26/3]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel <002/507.84.66 - di-zp 10-18u
“De kleuterschool’ ’ - Koen They s/ Laat de klokken luiden” - Thomas Huber [tot 2/4] 
“Borderline, Berbertextiel uit Marokko en Tunesië en beeldend werk van Bracha 
Lichtenberg-Ettinger” [tot 21/5]
■ De Ateliers van de Munt
Leopoldstraat23 -1000Brussel <002/210.85.58 - di-zp 12-18u
“Opera, tastbare emotie” - Thomas Ruff, Luciano Fabro, James Lee Byars, Thierry 
De Cordier, Fischli & Weiss... [tot 31/7]
■ Verbindungsbiiro Nordrhein-Westfalen
Michelangelolaan 10 -1000 Brussel <00/2/739.17.75 - ma-do 13-18u vr 13-16u30 
“Exchange of views, Künstler aus Jerusalem und Nordrhein-Westfalen" - Larry 
Abramson, Felix Droese, Gilad Efrat, Tirza Freund, Christa Naher... [tot 7/4] 
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel <002/279.64.34 - di-zp 11-18Ù
“New new painting” [15/3 tot 30/4]
“De vrijmetselaars in het stadsleven” [10/5 tot 25/6]
■ ACGK Galerie
Stalingradlaan 100 -1000 Brussel <00486/58.91.81 - vr-zp 14-18u
“Blindspot” - Walter Swennen, Patrick Teugels [tot 9/4]
“Blinds[X>t” - Ugo Janssens, Herman Van Ingelgem [14/4 tot 21/5]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel <002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
“Accrochage IV” - Robert Adams, Mimmo Jodice, Louise Lawler, Thomas Struth, 
Ian Wallace - fotografie [tot 25/3] - Richard Tuttle [6/4 tot 20/5]
■ Librairie Quartiers Latins
Waterloolaan 100-1000Brussel <002/542.85.20-ma-za 10-18u
“Peindre” - Bernard Villers [tot 31/3]
■Argos
WerjSraat 13 -1000Brussel <002/229.00.03 - di-vr ll-18u za 14-18u
‘The basics of make-up” - Heinz Emigholz [tot 22/4]
■ Galerie Drantmann
Werjstraat 13 -1000Brussel <002/223.57.07- wo-za 14-18u
“The Snow White cycle” - Ellen Cantor [tot 18/3]
Elke Krystufek [23/3 tot 20/5]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20 -1000Brussel <002/219.19.80
“50 jaar Peanuts” - Charles Schulz [tot 11/6]
■ Heizel - Paleis 7
Belgiëplein 1 -1020Brussel <002/477.04.28-  do 18-23u vr-zo 12-20uma 12-22udi 
12-18u
“ArtBrussels 2000" - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 70-1030Brussel <002/250.1166 - ma-vr 10-17u za 13-17u 
“Nouveaux objets vicariants, selectie uit de verzameling Yoon-Ja&PaulDevautour, 
Nice” [tot 18/3]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel <002/735.66.49 - ma-vr 10-13u I4-17u za 13-18u
Thomas Emde - schilderijen [tot 8/4]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel <002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Art Brussels 2000” - kunstbeurs - Baechler, Boetti, Brown, Charlier, Chia, 
Clemente... [31/3 tot 4/4]
“Hand-made dreams” - Benetti, Boetti, Leisgen, Chacallis, Kinard, Pistoletto, 
Warhol... [23/3 tot 13/5] ,
■ Galerie Dorothée De Pauw
Henninstraat 70 -1050Brussel <002/649.43.80 - di-za 13-18u
Claire Carter, Katherine Mc Kee - schilderijen, sculpturen [16/3 tot 21/4]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Mm Mdsemstraat71 -1050Brussel <002/511.90.84- di-vr 13-18u30za-zp 10-17u 
“Die Briicke” [tot 7/5]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Uvomostraat35 -1050Brussel <002/538.08.18 - di-za 14-19u
Sam Samore. Jenny Holzer (project room) [ 16/3 tot 20/5]
“ArtBrussels” - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel <002/641.30.87- ma-vr llu30-17u
“Getekend!” - Nora Theys [16/3 tot 7/4]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel <002/646.63.30 - di-za 12-18u
Didier Vermeiren - sculpturen, fotografie [tot 2/4]
James Welling, Patrick Vanden Eynde [6/4 tot 6/5]
‘TEEAF Maastricht” - kunstbeurs [18 tot 26/3]
“ArtBrussels” - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]

■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 75 -1050Brussel <002/344.23.68 - di-za 14-18u
Jean-Luc Moerman [15/3 tot 22/4]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060Brussel <002/541.01.70 - ma-vr 10-17u za-zp 13-18u
“Actie - reactie, een wereld van verschil in Sint-Gillis" - Wannes Lecompte, Kim 
Engels [1 tot 9/4] 
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9-1060Brussel <002/534.66.11 - do-za 10-18u30
“Un zizi à Bruxelles 20XX),onvertaalbaar? Manneken P..” - Laurent d’Ursel, Edward
Lucie-Smith, Orlan, Thierry Renard, Bic Rondepierre... [tot 25/3]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindùigslaan 1 -1060Brussel <002/538.42.20 - di-zp 13-18u
“De tous les jours” - Jean-Claude Bélégou [tôt 26/3]
“Bruxelles à ï’infini” - Gast Bouschet, Alain Paiement, Bernard Plossu... [7/4 tôt 4/6]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg94- 1060Bntssel<002/538.90.20-di-vrl4-17u30za-ZP 10-17u30
Raymond Minnen, André Stas [tôt 5/4]
■ KBC-Galerij
Grote Markt19 -1000Brussel <002/517.56.71 - di-zp ll-18u
“Brussels by light” - Lucas Jodogne, Christoph Fink, Jan Kempenaers, Anne Daems,
Aglaia Konrad, Els Opsomer... [tot 26/3]
mi Atelier 340
Riviemndreef340 -1090Brussel <002/424.24.12 - di-zp 14-19u
“Le mouvement intuitief ’ - Patrick Dougherty, Adrian Maryniak [tot 21/5]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St-Nikolaaskerk - St-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel <002/262.04.33 - di-do 
za-zp 15-18u
Anne Comfl [17/3 tot 15/4]
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat28 -1000Brussel <002/345.79.74 - ma-vr 8-17u za 8-14u
Peter Bömmels [tot 18/3] - Ria Pacquée [1 tot 22/4]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel <002/226.12.11 - di-za U-18u vr ll-21u
“Brussel (een stad) in foto’s” [7/4 tot 4/6]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 - 
di-zp 10-18u
“Des images pour convaincre, photographies célèbres et inédites de la Farm Security 
Administration (1935-1943)"/Travailleurs à domicile (1909-1910)” - Antony 
Neuckens/”Photographies et société en Belgique au XXième siècle” [tot 14/5]

Deinze

■ Garage
Kalkhofstraat26- 9800Deinze <009/381.96.45 - vr I8-19u za l0-12u 13-15u 
"Recallections, conceptuele kunst in het Gentse 1969-1975” - Werner Cuvelier, 
Danny Mathijs, Charles De Witte [22 tot 26/3]
■ Museum van Deinze en Leiestireek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze <009/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-ZP 10- 
12ul4-17u
“Imaginair museum van Breughel, foto’s op ware grootte” [tot 28/5]

Dendermonde

■ Stadhuis Dendermonde, Ros Beiaardzaal
9200Dendermonde <0052/20.26.26 -za 14-19u zp 14-18u
Koen De Decker [tot 2/4]

Deurle 

■ Museum Dhond t-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/282.51.23 - di-vr 13-17u za-zp ll-17u 
“Flanders Art Valley” - Johan van Geluwe [tot 19/3]
“Living in the real world” [26/3 tot 7/5]

Eernegem

■ Arta
Bekeputstraat9 - 8480Eernegem <0051/58.31.54 - vr 15-18u za-zp 14-19u
Koenraad Dewaele, Joris Tinei - keramische sculpturen, schilderijen [26/3 tot 16/4]

■ De Halle
Markt 1 - 2440 Geel <0014/57.08.66 - do 14-16u vr 16-20u za-zp 10-17u 
"Zomertuin" - Veronica Hustinx [tot 19/3]
■ De Slijperij
Doelenstraat41 -2440 Geel <0014/72.35.90- do 19-22u za-zp 14-17u
Many Baeyens - installatie, schilderijen, tekeningen [tot 26/3]
■ Cultureel Centrum de Werft
Weift 32 -2440Geel <0014/57.08.66- ma 13u30-16u30di 9-12u3013u30-I8u wo- 
vr 9-12u3013u30-16u30 za 10u30-12u
“Herman TeirlinckPrijs,theaterfoto 1999”[tot 28/3]-“De delen en het geheel”-Anja
Maas [1 tot 30/4] - “De hemel is diep” - Anja Maas [3 1/3 tot -/6]

Gent

■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestraat2 - 9000 Gent <009/223.81.02 - wo-do 14-19u vrl4-17u za 10-13u
Christophe Ruys - fotografie [16/3 tot 8/4]
Frederik Heyman - grafiek [27/4 tot 20/5]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark- 9000 Gent <009/222.17.03 - di-zp 9u30-17u
“Mise-en-scène, Keizer Karei en de verbeelding van de 19de eeuw” [tot 19/3]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent<009/221.17.03 - di-zp 10-18u
“4 kunsttijdschriften” - Perché/?, Gagarin, Janus, A-Prior [tot 2/4]
“Als schilder noem ik mezelf Konrad Lueg, schilderijen 1963-1968” [tot 2/4]
Harmony Korine-foto-en videoinstallatie [tot 16/4]
“Recente werken 1996-1999” - Anselm Kiefer [tot 24/4]
“Over the edges” [1/4 tot 30/6]
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MANY BAEYENS
INSTALLATIES, SCHILDERIJEN, TEKENINGEN

Gallery De Gryse
25 maart tot 30 april

Marin Kasimir
Fotografie
Rameplein 22/23 8700 Tielt
tel 051/400418
fax 051/407257
open don-vrij-zat 15.00 tot 18.30 uur 

zondag 10.30 tot 13.00 uur 
gesloten op Pasen 23 april

42 openingsuren: donderdag: 19 - 22 u., zaterdag en zondag: 14 - 17 u. en op afspraak.
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■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent <£>09/216.35.95 ■ di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Gestoorde vorsten” [tot 31/5]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest l8 - 9000 Gent <£09/223.59.69 -
‘Tuinen van Eden, van Keizer Karei tot heden” [21/4 tot 25/6]
■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent di-zo 10-17u

“Schilderkunst uit Sint-Petersburg vandaag” [tot 19/3]
B Zaal
Posteemestraat64 - 9000 Gent <£09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u zn 14-17u 
“Dust & Dirt” - Man Ray, Joe Scanlan, Dirk Braeckman, Michael Ross, Ronny 
Delrue, Jesse Goode... [1 tot 8/4]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasseti <£011/22.99.31 - di-zo 10-17u
“De dood en de schiIderkunst”-OeneZwietink,PaulRoeden/”House parties”-Tom
Stappers - fotografie/Oscar Creemers - schilderijen, tekeningen [tot 16/4]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <£011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 14-17u
Els Vanden Meersch, Keiko Sato [tot 2/4]
‘Toegepast 5” [14/3 tot 23/4]
■ CIAP
Zuivebnarkl44 - 3500Hasselt <£011/22.53.21 - di-vr 12-18u zo 14-17u
"Labopastatoe" - Huub Berger, Werner Albert, Gaetan Coolen, Jo Klaps.../
’’Lighthouse and beacon objects, collectie Simon Jones” [tot 1/4]

Heusden-Zolder

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40-3550Heusden-Zolder <£011/53.33.15- di do-vr 14-2Ouza-zo 14-18u 
“Laatste schilders?” - Kas, Josee Kempen, Guy Vandenbranden, Robie Van 
Outryve... [19/3 tot 23/4]

Knokke-Heist

■ Casino Knokke
Canada Square - 8300 Knokke-Heist di-zo 15-21u
"22ste Internationaal Fotofestival" - Leni Rieffenstahl [2 tot 24/4]
■ Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300Knokke-Heist <£050/61.37.61 - ma-zo 12-22u
"22steInternationaalFotofestival"-PeterLindbergh/'FilipFransVanCauwelaerten

Koninklijke Foto- en Filmkring Knokke-Heist” [2 tot 24/4]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <£059/50.81.18 - di-zo 10-18u
“Het naakte teken” - Antoine Mortier - werken op papier/Het rusteloze landschap”
- Maurice Wyckaert/Mario Molinari [8/4 tot 25/6]
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400 Oostende <£059/51.94.44 - za-zo 14-18u
“Beelden” - Dirk Demeyere, Sylvie Crutelle [ 19/3 tot 16/4]

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <£056/64.48.93 - wo-zp 14-18u
“Art Brussels” - kunstbeurs [30/3 tot 4/4]
‘Traumgestalt” - Johan Tahon - sculpturen, tekeningen [ 11/3 tot 16/4]
Albrecht Schnider - schilderijen [6/5 tot 11/6]

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800 Roeselare <£051/26.57.00 - ma-za ll-18u 
“Constant Lambrecht (1915-1993)” - schilderijen [tot 30/4]

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat61-63 - 9100Sint-Niklaas <£03/777.29.42 - di-za 14-17u zp 10-17u 
“Verbeelding van het landelijkleven, van realisme totexpressionisme in Vlaanderen” 
[30/4 tot 23/7]
■ Vierkante Zaal, Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas <£03/780.36.77 - ma-wo 19-21u za-ZP 10- 
12ul4-17u
“Aanhalingen” - Eva-Maria Bogaert/”Circuits” - Katleen Vermeir - tekeningen 
[tot 2/4]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 38IX) Sint-Truiden <£011/68.79.59 - zp-vrl4-17u
"Animalia" - Johan Creten [tot 19/4]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentalér Allee 8a- 76530Baden-Baden <£07221/232.50
"Damenwahl; Birgit Werres & Richard Artschwager" [tot 2/4]

Berlin 

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin <£030/281.73.25
“Sanatorium” - Carsten Holler [tot 30/5]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 -10557 Berlin-Tiergarten <£ 030/39.07.64) - ma 13-19u di-zp 
10-19u
“Musical stages, Kurt Weill und sein Jahrhundert” [tot 16/4] - Tony Cragg - 
tekeningen ^3/3 tot 16/4] - Walter Stöhrer [26/3 tot 21/5]
■ Bauhaus-Archiv Museum fiir Gestal tung
Klingelhöferstrq/le 13 -10785 Berlin <£030/254.00.20-wo-ma 10-17u
“Kunst fiber dem Realen, Hans Thiemann und die Berliner Phantasten” [15/3 tot 1/5]
■ Haus am Waldsee
Argentinische Allee 30 -14163 Berlin <£030/809.122.34 - di-zp 12-20u
“Dein Wille geschehe... Das Bild des Vaters in der zeitgenössischen Kunst” [tot 2/4]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
FriedrichEbert-Allee4 - 53113 Bonn <£022^91.71.202-di-wo 10-21udo-zp 10-19u
"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
“Bon direct” - Victor Bonato, Magnus Neumeyer, Horst Rave/”Architektursalon 
Innerer Aussenraum" - Uwe Schroder [tot 23/4]

Bremen 

■ Gesellschaft fiir Aktuelle Kunst
Teerhof21 - 28199Brnmen <£0421/50.08.97-di-zp ll-18u
“Die Lieblingskleider von Mannem und Frauen, die sie wahrend ihrer Arbeit 
getragen haben” - Bojan Sarcevic [tot 2/4]
“Was tun, wenn nichts mehrgeschieht” - Pascale Gatzen, Ben Cain, Gregory Maass, 
NiraZait... [30/4tot 11/6]

Kortrijk

■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerie)
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk <£056/21.78.63 - di-zo 14-18u
Edgar Antoin [17/3 tot 16/4]
Jean Decoster [29/4 tot 28/5]
•Harmagedon

Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk <£056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Jacques Van Der Vaeren, Jacques Van Den Abeele - schilderijen, tekeningen, 
sculpturen [12/3 tot 1/5]
■ Galery Clo Bostoen
PieterBreughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke <£056/21.48.54 - zo-wo 14-18u
Luc Hoekx - schilderijen [tot 26/3]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Rue de Amours 10 ■ 7100 La Louvière <£064/28.48.58 - di-vr 12-18u zo-zo ll-18u 
“Pierre Alechinsky, 50 jaar grafiek” [tot 23/4]

Leopoldsburg

■ Cultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef! - 3970Leopoldsburg <£011/34.65.48 - zo-vr 14-17u
“Beeld voor beeld” - video, nieuwe media [6 tot 18/4]
“Van a tot z, grafische vormgevers in Vlaanderen” - DasPasCals, Jan Middendorp,
Koen Bruyneel... [30/3 tot 24/4]

Lier 

■ De Voorkamer
Bril14 - 2500Lier <£03/488.53.61 - vr-za 18-21u30
Michael Ballou [tot 1/4]

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot <£080/86.42.94 - vr-zp 14-19u 
“Art Brussels" - kunstbeurs [31/3 tot 4/4]
Nathalie De Cotte, Clémence van Lunen - schilderijen, sculpturen [tot 23/4]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <£02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 
“Aan de rand” [tot 16/4]

Tielt

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 -8700 Ttelt <£051/40.04.18 - do-za 15-18u30zP 10u30-13u
Marin Kasimir - fotografie [25/3 tot 30/4]

Tienen 

■ Het Toreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen <£ 016/80.56.66- di-zp 10-17u 
“Ongekend Rusland, hedendaagse Siberische schilders” [tot 16/4]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <£014/41.94.94 - di-za 14-18u zp 10-12u 14- 
18u
Hans Op de Beeck & Koenraad Dedobbeleer [tot 2/4]
“Came vale” - Dominique Van Huffel - fotografie [tot 10/4]
“Razend rood en blits blauw, een kindertentoonstelling over kleur” [tot 16/4]

Duisburg

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum

Friedrich-Wühelm-Strasse 40 - 47049 Duisburg <£0203/283.26.30 - di-za ll-17u 
zp 10-18u
“Wege der Welt, Abraham David Christian” [tot 23/4]

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 -40213 Diisseldorf <£0211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u
"Ich ist etwas Anderes, Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts" [tot 18/6]
■ Stadtische Kunsthalle Diisseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf <£0211/899.62.40 - di-zp ll-18u
“Das fiinfte Element, Geld oder Kunst” [tot 14/5]

Emden 

■ Kunsthalle in Emden
HinterdemRahmen 13-26721 Emden <£021/209.95- di 10-20u wo-vr 10-17u za-
ZP11-17U
‘Mare Chagall (1887-1985), die Lithographien" [18/3 tot 14/5]

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Gpethestrqfie 41 - 45128Essen <£0201/88.45.314 - di-zp 10-18u vr 10-24u 
“Children of Balin” - Monica Bonvicini, Peter Friedl, David Lamelas, Heike
Baranowski... [tot 19/3] - "Walker Evans, New York” [tot 2/4]
“Katastrophen und Desaster, das Jahrhundert am Ende” [tot 9/4]
Johannes Griitzke - waken op papia [tot 14/5]

Lokeren

■ Centrum voor Ruimtelijke Kunst Park ter Beuken 
Groendreef8 -9160 Lokeren <£09/340.50.59 - dagelijks 9-20u
“Poten, poten zullen bomen worden” - Berlinde De Bruyckere [tot 16/4]

Wevelgem 

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <£056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 
14-19u
“Het Groenkerhof ’ - Bert Bracke - fotografie [ 11/3 tot 6/4]

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwârterhaus 
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen <£0711/35.12.24.61 - di H-20u wo-zp ll-18u
Isabell Heimerdinger [26/3 tot 30/4]
“Electronic images, Video Kunst 1965-2000” [26/3 tot 21/5]

Mechelen Wortegem
Frankfurt

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800Mechelen <£015/29.40.00 - di-zo 10-18u
“Meubelen uit Mechelen 1820-1960” [tot 7/5]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen <£015/33.63.36 ■ vr-zo 14-18u
“Bau” - Thomas Huber [tot 2/4]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <£014/31.74.35 - dh-zo 14-18u
“Jan DeClerck.(1881-1962)” - schilderijen [18/4 tot 7/5]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <£058/51.47.57- vr-zo 14-18u
Jean Claude Thuillier, Jan Desmarets - schilderijen, sculpturen [2/4 tot 14/5]

■ Galerie Gabriël Van de Weghe
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem <£056/68.86.91 - za-ZP ll-19u
Donald Judd, Elsworth Kelly - grafiek, objecten [18/3 tot 24/4]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fiir Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058Aachen <£0241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zp ll-17u
“Barbara und Michael Leisgen, eine Retrospektive" [tot 24/4]
Martha Parsey [26/3 tot 24/24]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudolfstrasse 56-58 - 52070Aachen <£0241/50.32.55 - di-zp 14-18u wo 14-20u 
“Melrose Plays fur die Twodo Collection” - Fareed Armaly/'Melrose Place 
Artwork produced by Mel Chin and the Gala Commitee" - Twodo Collection 
[tot 23/4]

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
AmRömerberg -60311 Frankfurt <£069/29.98.82.20 - wo-za ll-22u di+zp ll-19u
"SeelenReich, symbolist art in Germany 1870-1920” [tot 30/4]
‘Modem Japanese painting 1910-1970” [19/3 tot -/5]
•Portikus
Schone Aussicht2 -60311 Frankfurt am Main <£069/605.008.30 -di-zp ll-18u 
wo ll-20u
Manfred Pernice [tot 30/4]

■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main <£ 069/212.304.47 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“SzenenwechselXVIT’-BeatStreuli,Jochen Flinzer,LucTuymans,Cecilia Edefalk, 
Francesco Clemente, Eric Fischl, Roni Hom... [tot 3/9]

Hagen 

■ Karl Ernst Osthaus-Museum der Stadt Hagen
Hochstrafe 73 - 58095 Hagen <£02331/207.31.38- di-zp ll-18u
“Die Farbe hat mich, ein gemeinsames Ausstellungsvorhaben zur zeitgenössischen 
Malerei” [tot 26/3]

an- 'De 
Wachter

in en om de kapel 
op het Campo-Santo

van 17 maart tot 22 april 2000
EN PASSANT

Opening met act: vrijdag 17/03, 19.30u.

Gelegenheidsmultipel: Kleine plaasteren sculptuur (15 ex.) 7.000 BEF/stk Catalogus: in quadri - 300 BEF 
Open: vrijdagen van 14.00 u. tot 19.00 u. - Zaterdag en zondagen van 1.00 u. tot 19.00 u. 
Info: Cultureel Comité St-Amandsberg, Twaalkameren, 23 - Gent - tel. 09-225.49.18 - fax 09-225.55.71

ANTWERPEN
Verbrande Entrepotstraat 9
(B)2000 Antwerpen
T/F: +32 (0)3 2388166
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Kloosterlaan 138 
(NL) 4811 EE Breda 

T:+31 (0)76 514 19 28 F:+31 (0)76 520 71 24
E:bureau@lokaal01.nl — HTTP://www.lokaal01.nl

20 april 2000 tot en met 20 mei 2000 
presentatie: donderdag 2 april 19.00 uur
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur).

KONKREET
Simon Kentgens 
Jeroen de Boorder 
André de Kok

10 maart tot en met 9 april 2000 
presentatie: vrijdag 10 maart 20.00 uur 

(do. vr. za. zo. 13.00 ■ 17.00 uur)

Peter Bogers 2000/1882 

Thomas Bakker 2000
Rini Hurkmans 2000/1865

Ralph Kâmena 2000
George Korsmit 2000/1984 

Nils van Beek 2000
project naar idee van Cees Groenewoud

de tentoonstelling wordt geopend door Tineke Reijnders
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Heidelberg Calais

■ Heidel berger Kunstverein
Hauptstrasse 97- Heidelberg &0622I/18.40.86
Johan Kresnik, Christopher Cook [tot 19Z3]
Jürgen Liefmann, Gisela Kleinlein [tot 24/4] 
Robert Lebeck, Rolf Schneider [30/4 tot 28/5]

Kleve 

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tier^anenstrasse 41 - 47533 Kleve <S02821/75.010 - di-zo 10-18u
“Joseph Beuys’ StraBenbahnhaltestelle, een monument voor de toekomst” 
[26/3 tot 18/6]
“Joseph Beuys en de StraBenbahnhaltestelle” - Fritz Getlinger - fotografie 
[19/3 tot 18/6]
■ Schloss Moyland
Am Schloss4-47551 Bedburg-Hau/Kleve ©0282419510-0 - w-do 10-18u vr 10-2lu
"Rastplatz fiir die Windstille” - Wolfgang Nestler [tot 2/4]
“James Lee Byars, Briefe an Joseph Beuys” [tot 7/5]

Köln

■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln 7702217221.67.14
“Junge Architekten aus Köln” - Königs Architekten, Lorber und Paul, Brandlhuber
und Knies [tot 24/4]
“Internationales Design, Stand der Dinge” [tot 24/4]
■ Museum Ludwig
Bischojsgartenstrq/ie 1 - 50667Köln &0221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u
70-70 ïl-18u
“Augenblick und Endlichkeit, das von der Photographie gepragte Jahrhundert, 
Werke aus der Sammlung Gruber” [tot 19/3]
“Art worlds in dialogue, from Gauguin to a global presence” [tot 19/3]
■ Kölnischer Kunstverein
Cödlienstmsse 33 -50667Köln &0221/21.70.21 - di-w ll-17u
“Light-heeled, light-handed” - Edward Ruscha, Julius Shulman, James Welling 
[tot 2/4]

München

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
PrirKregenlenstra/le 1 -80538München <0089/29.27.10- di-7o 10-17u do 10-20u
“Max Beckmann und Günther Hanke” [tot 2/4]
“Stephen Lackner, der Freund Max Beckmanns” [tot 9/4]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München <5089/22.11.52 - di-a> ll-18u
“Die verletzte Diva, Hysterie, Körper, Technik in der Kunst der 20. Jahrhunderts" 
[tot 7/5]
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27- 80799München <5089/23.80.52.16 - di-gp 10-17udo 10-20u
“Rom in Augsburg, die Basilikabilder aus dem Katharinenkloster" [tot 2/4]
■ VillaStuck
PrinzregentenstrqPe 60 - 81675 München <5089/45.55.51.25 - di-w 10-17u 
do 10-21u
“Madame Yevonde (1893-1975), be original or die” - fotografie [tot 19/3]

Munster 

■ Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10- 48143Munster 50251/59.07.01 - di-w 10-18u
“Die nützliche Moderne, Graphik und Produkt-Design in Deutschland 1935-1955” 
[19/3 tot 4/6]

Nürnberg

■ KunsthaDe Nürnberg
Loren-gr Strafte 32 - 90402 Nürnberg 50911/231.24.03 - di-w 10-17u wo 10-20u
“Reality bites. dermedialvermittelteBlick”-OlafBreuning, Daniele Buetti, Cadence
Giersback, Peter Zimmermann... [tôt 26/3]
“Orte Jahre, Photographien 1968-1999” - Candida Höfer [13/4 tot 11/6]

Stuttgart 

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad Adenauerstrcfte 30-32 - 70173 Stuttgart 50711/212.40.50 - di-w 10-20u
Camille Pissarro [tôt 1/5]
■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 50711/22.33.70 - di-w ll-18u 
wo ll-20u
“Philip Guston (1913-1980), Gemalde 1947-1979” [tot 23/4]
Richaid Spaeth - interactieve geluidsinstallatie [28/4 tot 14/5]

Weil am Rhein 

■ Vhra Design Museum
Charles Eamesstrqfte 1 - 79576WeilamRhein 507621/70.22.00-di-vr 14-18uw- 
wll-17u
“Verner Panton (1926-1998)” - vormgeving [tot 12/6]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 5 05361/266.90 - wo-za ll-18u 
di+zo ll-20u
“Gaman Open 1999, ait contemporain en Allemagne” [tot 26/3]
“Ed van der Elsken, Sweet life, Photographie und Him 1940-1990”/”Atelier” -
Thomas Schütte/”Archives” - Jan Dibbets [tot 21/5]

Frankrijk

B T Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais <503.21.46.77.10 - di-w 14-18u
Kveta Pacovska [tot 26/3]

Dijon

■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 503.80.30.75.23 - di-7a 14-18u
‘There is no sprit in painting” - Kate Bright, Hans Broek, Sharon Ellis,... [tot 8/4]
■ Le Consortium, centre d’art contemporain
Rue de Longvic37- 21000Dijon 503.80.68.45.55 - di-w 14-18u
“Réalité jetable” - Wang Du [tot 8/4]

Dunkerque 

■ Musée des Beaux-Arts
Place du Général de Gaulle - 59140 Dunkerque 503.2&59.21.65- wo-ma 10-12u 
14-18u
“Kjell Pahr-Iversen, peintures 1964-1999” [tôt 19/3] 
■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque 503.28.63.63.13 - di-w 10-18u 
“Only connect” - Emmanuelle Antile, Fabrice Gygi, Nathalie Novarina [tôt 8/4] 
Tobias Rehberger [21/4 tot 17/6]

Grenoble

•C.N.A.C. Magasin
Cours Bernat 155 - 38000 Grenoble 504.76.21.95.84 - di-w 12-19u 
“Micropolitiques” - Atelier Van Lieshout, Joseph Beuys, Sylvie Blocher, Daniel
Buren, Jimmie Durham, Franck Scurti, Uri Tzaig... [tôt 30/4]

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux20- 69001 Lyon 504.78.28.07.66- wo-ma 10u30-18u 
“Coptos, l’Egypte antique aux portes du désert” [tôt 7/5]

Montpellier

■Musée Fabre
Rue Montpellieret 13 - 34000 Montpellier
“Paul Delaroche (1797-1856), un peintre dans l’histoire” [tôt 23/4]

■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7- 44100Nantes 502.40.69.87.87- di-w 14-18u
“Singulier, pluriel, instantanés de la collection” - Michel Gerson [14 tot 24/3]

Paris

■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris 501.42.65.12.73 - di-w 10u-17u40 do 
10-20u
“Soleils Mexicains, Mexique étemelle” [29/4 tot 13/8]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 501.44.78.75.00- wo-w ll-20u
"TNR" - Bettina Rheims & Serge Bramly [tôt 2/4]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 501.53.59.12.40-di-w 13-19u
“Magie et réalisme, peintures réalistes néerlandaises 1925-1945” [30/3 tôt 28/5]
■Musée Cemuscbi
Avenue Vélasquez 7- 75008Paris 501.45.63.50.75 - di-w 10-17u40
‘Trésors des arts asiatiques, florilège de la collection de John D. Rockefeller IB” 
[tôt 14/5]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryerll - 75008Paris 501.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Mariko Mori - installatie/Allen Ginsberg [31/3 tot 29/5]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 501.47.03'12.50- di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
w-w 10-19u
“L’autre moitié de l’Europe 2; réalité sociale, existence et politique” [14/3 tôt 9/4]
“L’autre moitié de l’Europe 3; énigme, secrêt et ésotérisme” [21/4 tôt 19/5]
■ Maison de Balzac
RueRaynouard47- 75016Paris 501.55.74.41.80-di-w 10u-17u40
“Il signor di Balzac, Balzac vu par l’Italie” [lot 16/4]
■ Halle Saint-Pierre
Rue Ronsard2 - 75018 Paris 501.42.58.72.89 - dagelijks 10-18u
“Haïti, anges et démons (1945-2000)” [tôt 30/6]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 5 01.40.20.50.50 - do-w 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Un Michel-Ange retrouvé?” [tôt 3/4]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris 501.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
w-w 10u-18u45
“Sheep and goats” - Douglas Gordon [tôt 30/4]
■ Centre Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex 04 501.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u
Renzo Piano - architectuur [tot 27/3] - “Le temps, vite” [tôt 17/4]
“Dation Marcel Duchamp” [29Z3 tot 5/6] - Brassai' [19/4 tot 26/6]

Pougues-les-Eaux

■ Centre d ’Art Contemporain, Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320Pougues-les-Eaux 503.86.68.86.06- di-w 14-19u 
“Home, where is home?”-AntoniMuntadas/ValérieJouve,Nayoung Kim, Stephen
Willats, Marie Sester... [tot 3/5]

■ Le (Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims 503.26.05.7&32 - di-w 14-18u
Mona Hatoum [tôt 26/3]
Robert Filliou, François Curlet [7/4 tôt 14/5]

Rennes 

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
QuaiE. Zola 20 - 35000Rennes 502.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u I4-18u
“Les lois du monde” - Jean-Sylvain Bieth [17/3 tôt 5/6]
■ Triangle
Boulevanl de Yougoslavie - Rennes 502.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
za 10-12u 13u30-18u
“Big white wall” - Ron Haselden [tot 8/4]
“Set” - Istvan Balogh [tot 21/4]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne 504.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Willi Baumeister et la France” - Arp, Gleizes, Le Corbusier, Léger... [tot 26/3]

—
■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26-34200Sète 504.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u
‘En dehors des cartes” - Paul Pouvreau, Philippe Rainette, Hugues Reip, Haraldur
Sigurdsson, Birgir Andresson... [tot 2/4]

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 504.73.80.26.56 - ma wo-vr 10-12u 14-18u 
w-w 14-19u
“No stairways to heaven” - Françoise Quardon [tot 16/4]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200Tourcoing 503.20.28.91.60- wo-ma 13u30-18u 
“La musique dans les collections du musée” [20/3 tôt 22/5]

Valenciennes

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes 503.27.22.57.59- di-w 15-19u
“Calamity Jane, moi avec vous” - Françoise Quardon [tôt 1/4]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 -59650 Villeneuve d’Ascq 503.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“Une traversée, peintures 1964-1999” - Daniel Buren [tôt 14/5]

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolard II - 69100 Villeurbanne 504.7&03.47.00- wo-ma 13-19u 
“Mises en demeures, Cabanes Eclatées, 1999-2000” - Daniel Buren [tôt 21/5]

Luxemburg
------------------------------------------------

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 50352/22.50.45 - 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]
“Strange paradises” - Haluk Akakce, Line Bergseth, Marc Divo, Suchan Kinoshita, 
Jorge Pardo... [15/4 tot 25/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh 

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 50131/332.22.66 - ma-w 10-17u w 14-17u
“Designs of desire, architectural and ornament prints and drawings 1500-1850”
[31/3 tot 18/6]
“Hugo van der Goes, the Trinity altarpiece” [28/4 tot 23/7]
■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean Gallery
Belford Road-EH4 3DR Edinburgh 50131/624.62.00- ma-w 10-17u w 14-17u
“René Magritte (1898-1967)” [tot 26/3]
“Northern star, collectiepresentatie door Adrian Wiszniewski" [tot 9/4]
‘The health of the nation” [tot 14/5]
“A shepherd’s life” - schilderijen [tot 28/5]
“British art show 5” [8/4 tot 4/6]

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax 50845/309.89.89 
"I am die other” - Michelangelo Pistoletto [tot 19/3]

Beaumont du Lac
Quimper Leeds

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120Beaumont du Lac 505.55.69.27.27- dagelijks ll-18u
Antonio Semeraro, Isabelle Waternaux - schilderijen, fotografie [tot 24/4]

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper 502.98.55.55.77- di-w 10-18u w 14-17u
Catherine Beaugrand [tot 19/3]
Tatiana Trouvé, Niek van de steeg [8/4 tot 18/6]

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AA Leeds 50845/309.89.89- dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
“Belvedere”-StephenCraig, Lucy Gunning, Alexander Morrison, Jan van de Pavot, 
Gregor Schneider, Marijke van Warmerdam [tot 30/4]
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London

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London ©0171/624.82.99 - do-no 12-18u 
"Eurovision"-Thomas demand, Rineke Dijkstra, Esko Mannikkö, Ugo Rondinone, 

Juan Uslé [tot -14}
“Ant noises” - Jake & Dinos Chapman, Damien Hirst, Gary Hume, Sarah Lucas, 
Chris Ofili... [20/4 tot 20/8]
■ Design Museum
Shad Thames - SE12YD London <&0171/378.60.55 - ma-vr Uu30-18u w-zo 12- 
18u
“Bauhaus Dessau” [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 [tot 2/4]

“Saric boom, the art of sound” - Brian Eno, Pan Sonic, Lee Ranaldo, Scanner, 
Christian Marclay... [27/4 tot 18/6]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <£>0171/887.^1.00 - ma-w 10-18u zo 14-18u
“Ruskin, Turner and the Pre-Raphaelites” [tot 29/5]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RLLondon <£)0I71/93&83.61 - ma 12-17u50di-no 10- 
17u50
“Art nouveau 1890-1914” [6/4 tot 30/7]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DSLondon <£>0171/439.74.38 - ma-w 10-18u
‘The year 1900, art at the crossroads” [tot 3/4]
“Jean-Baptiste-Simeon Chardin (1699-1779)” [tot 29/5]
■ National Gallery
Trc^algar Square - WC2N5DNLondon <£>0171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21U
“Painted illusions, the art of Cornelius Gijsbrechts” [tot 1/5]
“Seeing salvation, the image of Christ” [tot 7/5]
“Grünewald and his contemporaries, paintings from the Kunstmuseum Basel” [tot 
21/5]

rateriand

Almelo 
___________________________________________________________________  

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607ZD Almelo <£>0546/84.33.88 - di-w 13u30-17u 
“Sier en tooi 2000" [tot 26/3]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5- 1325ALAlmete <£>036/537.82.82 - di-w 12-17u 
“Houdbaar” - Yael Davids, Robin Kolleman, Miriam Kruishoop, Elisabet Stienstra, 
Luuk Wilmering.. ./’La baraque du jardin (De schuur)” - Jacques Vieille [tot 26/3] 
“City alias/constructing sites” - Sabine Bitter & Helmunt Weber/”Flattened toad 
force” - Remy Jungerman [1/4 tot 18/6]

Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk
Langegracht 36 -Amersfoort £>033/464.05.54 - di-vrll-17u za-zo 12-17u 
"Magnumfotografen brengen Artsen Zonder Grenzen in beeld” [19/3 tot 30/4] 
“Vergeten oorlogen” - Teun Voeten [2 tot 30/4] 
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36 - 3811 Amersfoort £>033/461.40.88 - di-vr ll-17u w-W 12-17u 
“Geschiedenis van een plek, woord ai beeld” - Armando [ 19/3 tot 10/9] 
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BHAmerfoort <£>033/461.87.46- di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Joris van der Host - schilderijen [tot 26/3] 
‘Tekeningencollectie Provincie Utrecht" [8/4 tot 28/5] 
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BLAmersfoort <£>033/461.99.87- di-vr 10-17u w-w I4-17u
“Bezet Amersfoort door kinderogen bekeken” [19/3 tot 18/6]
•Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PAAmersfoort £033/480.75.14 - vr-w 13-17u 
“Are go!” - André Groothuizen, Bert Brouwer, Knikov - tekeningen, aquarellen, 
grafiek [tot 26/3]
Kick Homeijer - tekeningen [8 tot 30/4]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <£>020/547.50.50 - di-w ll-17u 
“Frieda Hunziker (1908-1966), overzicht 1940-1966” [tot 30/4] 
Anton Martineau - schilderijen, tekeningen, gedichten [tot 14/5] 
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat 50-1182JE Amstelveen <£>020/641.57.54 - do-w 13-17u 
"Urishi, 100 hedendaagse Japanse lakwerken” [18/4 tot 21/5] 
■ Joods Historisch Museum
Jonas Daniël Meijerplein 2-4 -Amsterdam £020/625.4229 ■ di-w ll-17u 
“Retrospectieve Jozef Israëls (1824-1911), zoon van het oude volk” [tot 2/4]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam £020/523.1822 - ma-vr 10-17u w-w ll-17u 
“Japanse verwondering, Shiba Kokan (1747-1818), kunstenaar in de ban van het 
Westen” [tot 4/6]
■ Bijbels Museum
Herengracht 366 -1016 CH Amsterdam £020/624.24.36 - ma-w 10-17uw 13- 
17u
“Jacob de Wit (1695-1754) als plafondschilder" [17/3 tot 25/6]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam £020/620.48.78-di-w 13-17u
“Veelbelovende vorige eeuw” - architectuur [tot 18/3]
“Looking fa mr Steven Holl” [27/3 tot 6/5]
■ De Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam £020/638.69.09 - ma-w 10-18u
“Kunst van de Islam, aardse schoonheid, hemelse kuns" [tot 24/4]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam £020/622.90.14-di-w 10-20u30wl3-17u 
“Eve-n & Yet Belgica Special” - Saar de Buysere, Peter Blatt, Nico D., René Kantor, 
Liz Kampe... [tot 9/4]

■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam £020/622.94.34 ■ wo-w 13-18u 
“Leeg, hoog, zoet & luid’ ’ - Aarich Jespers, Ole Jorgen Ness, Judith Witteman, Ellen 
Ane Eggen [18/3 tot 16/4]
■ De Annex Galerie Maria Chailloux
Bickersgracht208 -1013LH Amsterdam £020/638.82.11 - w-w 14-17u
“Ik” - Jola Hesselberth, Gerard Prent - filmstills, tekeningen [9 tot 15/4]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam £020/638.82.11 - do-w 13-18u 
"Freakwave" - Anneke Heikoop [tot 24/3]
Gijs Frieling - schilderijen [30/3 tot 24/4]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam £020/63868.94 - wo-w 13-18u 
“Solos 1990-2000” - Rob List [tot 26/3]
“Spring, studenten Rietveldacademie” [30/3 tot 3/4]
Stichting Zet - tekeningen [7 tot 30/4]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EAAmsterdam £020/623.62.37- di-vr ll-18u w 14-18u 
“Works on papa and drawings” - Suzan Frecon, Werner Büttner, Christine & Irene 
Hohenbüchler, Katie Holten, Miijam Oosterbaan... [tot 15/4]
Hellen van Meene [22/4 tot 27/5]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015Amsterdam £020/420.57.71 - wo-w 13-18u
Kees de Goede - schilderijen, tekeningen [tot 23/3]
Peter Koole - schilderijen [26/3 tot 27/4]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam £020/423.30.46- di-w 13-18u
Merijn Bolink, Tom Claassen, Maria Roosen, Berend Strik/’Edities 1993-1999" - 
Job Koelewijn [4/3 tot 8/4]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264 -1016EVAmsterdam £020/623.71.01 - di-w 13-18u 
‘Wouldn’t it be nice” - Emmanuelle Antilie, Jeroen Eisinga, Isabell Heimerdinger, 
Runa Islam, Mark Lewis... [tot 25/3] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam £020/622.1732 - wo-w 13-17u30
“Eén week, zeven dagen” - Jola Hesselberth [12 tot 18/3]
“Art Rotterdam” - kunstbeurs - Elka Oudenampsen [10 tot 13/4]
Antoine Berghs [25/3 tot 22/4]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RNAmsterdam £020/42217.27- wo-w 13-18u 
“Beschadigde figuren” - Hannah van Bart - schilderijen, tekeningen [tot 5/4] 
“Vreugde waar the er niet was” - Rik Meijers - schilderijen, tekeningen [15/4 tot 18/5] 
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam £020/620.93.03 - eerste wndag vd. maand 
14-17u
DJ. Simpson [tot 30/4]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam £020/620.47.58 - wo-w 13-18u
“Maastricht Art Fait” [18 tot 22/3]
“Art deco” - Harmen Brethouwa [11/3 tot 8/4]
Patrick Tosani [ 15/4 tot 27/5]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A -1016LZAmsterdam £020/530.49.99- di-w 13-18uw 14-17u 
"Sleep-projec' ’ - Dora Garcia [tot 15/4]
“Maastricht Art Fair” - kunstberus [17 tot 21/3]
“Videoscreening/lecture” - Ralf Berger [26/4] en Michael Smith [3/5] - 20uur
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam £020/422.04.71 - di-w ll-17u
Liza May Post - video-installatie [tot 9/4]
Urs Fischer - installatie [16/4 tot 28/5]
■ Collection d’Art
Keizersgracht 516 -1017 EJ Amsterdam £020/622.15.11 - wo-w 13-17u
Jaap Hillenius [tot 26/3]
Per Kirkeby [1 tot 30/4]
• Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam £020/625.72.14 - di^f3-18u
Alice Schorbach [tot 25/3]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam £020/624.17.77- wo-w 14-20u 
‘Portretten” - René de Haan, Marianne van de Boogaard, Adriënne M. Norman... 
[15/3 tot 9/4]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £020/625.56.51 - di-w 12-17u 
“Unlimited.nl-3” -Tariq Alvi, Carlos Amorales, Omission, Joost Conijn, subREAL, 
Renée Kool, Nasrin Tabatabai... [tot 19/3]
‘Plan B, curatorial training programm” - Alicia Framis, Daniel Garcia Andujar, Jens 
Haaning, Matthieu Laurette, Superflex... [8/4 tot 21/5]
■ Maison Descartes
\4jwlgracht2A -1017 HRAmsterdam £020/622.49.36- ma-vr 10-18uw-W 13-17u 
“La plume a le zinc” - Jeanne Hilary - fotografie [tot 24/3]
■ Loods 6 Bagagehal
KNSM Laan -1019Amsterdam £020/419.14.03 - dagelijks 14-20u
"Mauerschau, een manifestatie ova de andere kant van de wand” - Karen Oude- 
Alink, Nicolas Dings, Suzan Drummen, Martin Hansen, Lynne Leegte, Marieken 
Verheyen, Ellen Timmerman, Peter Zegveld... [20 tot 30/4] 
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan291 -1019 LE Amsterdam £020/41870.03-di-vr9u30-17u30w-W 
13-17u30
Ron Ekkelenkamp - schilderijen [tot 22/3]
• Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam £020/674.70.00 - ma-w 10-17u 
“Amsterdams goud en zilver, ha complete bezit van ha Rijksmuseum" [tot 26/3] 
“Rond 1900, tekeningen, prenten en foto’s” [tot 9/4]
“Miniatuurschilderingen uit India” [tot 11/4]
“Een koninklijk museum, Lodewijk Napoleon en ha Rijksmuseum" [tot 25/6] 
‘75x kant, ha kantsalet jubileer" ’ [18/3 tot 20/8]
“De glorie van de Gouden Eeuw, Nederlandse kunst uit de 17de eeuw” [15/4 tot 
17/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-w ll-17u 
“Kabinet Overholland; Hauptstadt" - Thomas Schutte [tot 19/3] 
“Retrospectieve Arulf Rainer” - schilderijen, tekeningen [tot 2/4] 
“Stadsbeelden” - Gabriele Basilico, Beat Streuli - fotografie [tot 16/4] 
Hubert Kiecol - sculpturen [8/4 tot 12/6]
“Hendrik Werkman en de invloed van de avant-garde” [22/4 tot 16/7]
Kurt Schwitters - schilderijen, tekeningen [15/4 tot 16/7]
■ 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” [tot 7/5] 
"Xavier Mellery (1845-1921), de ziel dadingen” [14/4 tot 2/7]
“Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), schilder, beeldhouwer” [21/4 tot 27/8]
■ DeGang
Ruysdaelstraal 104 hs -1071XHAmsterdam £020/664.56.88 - w-W 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Hiding hearts, along story (1 lm.)” - Dominique Panhuysen, Evelyne van Huijzen 
[14/4 tot 19/5]

■ AdK Actuele Kunst
Weesperzijde 118II-1091 EP Amsterdam £020/694.43.00-vr-w 13-17u30
“Sporen” - Mike Rekers - installatie [10/3 tot 2/4]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam £020/568.82.00 - ma-vr 10-17u
W-W 12-17u
“Armeniërs in Nederland, kleine gemeenschap, rijke geschiedenis” [tot 8/5]

Apeldoorn

■ Stichting Archipel
\bsselmanstraat4O2 - 7301 GLApeldoom £055/57855.55 - do-w 13-17u
‘T m only human” - Marjoleine Boonstra [18/3 tot 16/4]
■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn £055/521.91.55 - di-w 10-17u w 13-17u
“Presentatie uit de eigen collectie” [tot 7/5]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem £026/351.24.31 - di-w 10-17uw ll-17u 
“Elck zijn waerorn, vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950” 
[tot 4/6] ,

Assen

■ Drents Museum
Brink 1 -Assen £0592/31.27.41 - di-w ll-17u
“Jong! jongerencultuur en stijl in Nederland, 1950-1990” [tot 7/5]

Berg en Dal

■ Afrika Museum
Postweg6-6571 CS Berg en Dal £024/684.12.11 - ma-vr 10-17uw-W 1117u 
“Het eeuwige gezicht, Afrikaanse maskers en de westerse samenleving” [23/4 tot 
31/12]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen £0/72/589.89.27- di-w 13-17u
“Eerste kunstenaars in Bergen raid 1900” [tot 5/5]
■ Kunstenaars Centrum Bergen
Plein 7-1861JXBergen £072/589.41.95 - wo-vr 13-I7uw ll-17uw 13-17u
“Ha mag van de kleur” [tot 30/3]
“Stofuitdrukking” - Marian Bijlenga, Addy Coumou, Gudo Koster, Miep Spée... 
[1 tot 27/4]
“Salonnieuweleden”-Harry Agema, Janneke van Gorp, Marija Die... [29/4 tot 18/5]

Breda

■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda £076/522.50.25 - di-vr I0-17u w-w 13-17u 
“DieDesorientierungdesBDckes”-KlausBartl,WemerFeiersinger,Matin Walde... 
[14/3 tot 23/4]
m T xjf aaI 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda £076/514.19.28- do-w 13-17u
Rini Hurkmans, George Korsmit, Thomas Bakker, Ralph Kamena, Peter Bogers 
[10/3 tot 16/4]

Den Haag

■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517 HVDen Haag £070/33811.11 -di-w9-2Iuw-ma9-18u 
“Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), voorbij de Haagse School” - schilderijen, 
tekeningen [tot 21/5]
■ HCBK Stroom dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag £070/365.89.85 - di-w 12-17u
“I am just a little boy, looking fa al little girt, een filmplan van Albert Wulffers" 
[tot 1/4]
■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag £070/365.89.85 - ma-w 12-17u
“InfoArcadia, over de vormgeving'van informatie” - Maarten de Reus, Ronald van
Tienhoven [tot 22/4]

Deumc

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deume £0493/32.29.30 - di-w 12-17u 
“Anton Lutgerink. schilder van huis en haard” [tot 28/5]

Dordrecht

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht £078/613.75.62 - di-w 14-I7u
Robine Clignett, Klaus Baumgartner, Mariette Maaskant [tot 23/3]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-w Il-17u
“Primal gestures, minor roles” - Aemout Mik [tot 7/5]
■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven £040/296.16.63 - ma-vr 10-18u w ll-17u 
w 13-17u
“Kim’s bedroom” - Kim Gordon, Tony Oursler, Raymaid Pettibon,... [17/3 tot 24/4]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616RTEindhoven £040/252.90.93 - di-w 13-17u
“Albert Troost 75 jaar"/Katrien Caymax - grafiek [tot 30/4]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 -2801GP Gouda £0182/52.07.46 - w 14-17u w 15-17u 
‘Tijd en ruimte” - Dik van da Kaaden [tot 26/3] 
“Voorherinnering” - Cornelia Berlage [1/4 tot 7/5]

Vossenstraat 10 6811 JL Arnhem t/f 026 445 87 75 open: wo.—zo. 13—17 uur

19.3 — 9.4 zwartwit opening: zondag 19 maart 16.00 uur

gesamt kunstwerk: Alphons ter Avest
------------------------- 1

Carel Lanters Aafke Bennema Loes van Schaaijk

EKEDRF EXPOSITIES PRESENTEERT: _____________________________________ _________

MERIJN BOLINK
OPENING: ZRTERDRC 8 RPRIL 17.00 UUR
TENTOONSTELLING T/M 21 MEI

BartVerburg ilka Oudenampsen HansWijninga

■
16.4 — 7.5 opening: zondag 16 april 16.00 uur

DRIESSENS / VERSTAPPEN
TO INFINITY RND BEYOND 
NOG T/M 2 RPRIL

groepstentbonstelling: Marike Schuurman Julika Rudelius Natasja van Geel

e.a.
OPEN: WOENSDRG T/M ZRTERDRG 12.00-17.00 UUR, ZONDRG 14.00-17.00 UUR
EXEDRR, LRNGESTRRRT 52, 1211 HR HILVERSUM T/F 035-6233138 EXEDRR@X54RLL.NL
EXEDRR WORDT ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENTE HILVERSUM, INTOMRRT EN DE MONDRIRRN STICHTING
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Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gmningen ©050/366.65.55 - di-zo 10-17u 
“Haks was here” [tot 4/6] - Anton Corbijn [9/4 tot 25/6]

Haarlem

■ Spaarnestad Fotoarchief
Gmot Heiligland47-2011 Haarlem ^>023/518.51.52 - di-za 12-17uzo 13-17u 
"Noord-Holland: wens of waarheid, deprovincietijdenshetinterbellumdoorde ogen 
van fotograaf R.H. Herwig (1878-1959)” [tot 26/3] 
■ De Vishal
Gmte Markt20 -2011 RD Haarlem 0023/532.68.56 - ma-za ll-17uzo 13-17u
Marissa Evers, Ellen Kooi, Laurien Mulder [tot 27/3]
Piet Zwaanswijk [1 tot 24/4] - Luuk Wilmering [29/4 tot 22/5]
“De schaapskudde” - Menashe Kadishman [5/2 tot 2/4]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
‘The decorated human, the art of tattooing” [tot 19/3]
“De eeuw van Michelangelo, Italiaanse tekeningen uit de renaissance” [8/4 tot 18/6]
■ Galerie Tanya Rumpf
Spaarnwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem 0023/535.95.65 - do-zo 13-17u
‘Torsion facile" - Koen Vermeule - schilderijen, werk op papier [tot 26/3]
■ Galerie De Schone Kunsten
Zocherstraat ID - 2021DG Haarlem 0023/525.80.73 - do-za 13-17u
“De 12 provinciën (1993-2004), voor elk wat wils” - Henk Metselaar [ 18/3 tot 29/4]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48-8051GCHattem 0038/444.28.97-di-zo 10-17u
"Familie(ver)banden" - Hendrik Maarten, Maarten en Mirko Krabbé, Anke ‘Amo*
Akerboom - schilderijen, sieraden [11/3 tot 17/6]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 0045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Muziek van onverklaarbare herkomst, 1996” - Sigmar Polke - gouaches, schilde
rijen [tot 9/4]
"Parkstadprijs 2000” - Judith van de Berg, Peter Cleutjens, Gilbert Dalemans, Linda
Maissan... [14/4 tot 7/5]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stoers Fundatie
Kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 00572/39.14.34 - di-zo ll-17u 
“Op zoek naar vervoering, 20ste eeuwse sculpturen uit de collectie” [tot 26/3] 
“Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp, een keuze uit de Bahnhofcollectie, Bonn” [24/ 
4totll/6]
"Voorjaarsmodellen" - Helly Oestreicher - installatie [25/3 tot -/7]

’s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstmat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u za- 
zo 12-17u
Piet Tuijtel - sculpturen, tekeningen [tot 26/3]
“Meesters van het Zuiden, barokschilders rondom Rubens” [tot 7/5]
Wijnand van Lieshout - fotografie [31/3 tot 28/5]

Hilversum 

•Exedra
Langestraat 52 -1211 HA Hilversum 0035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo 14-17u
‘To infinity and beyond” - Erwin Driessens & Maria Verstappen [tot 2/4]
Merijn Bolink [8/4 tot 21/5]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Ontmoetingen op Bali, Balische en Europese kunstenaars” - schilderijen [tot 19/3]
■ Sandberg 2
Korte Achterstraat 2a -1620EC Hoom 00229/27.44.98 - do-zo 14-17u
"Dubbel Japan”-RintaroHara,TadaakiNarinta,TomokoTake,Chikako Watanabe... 
[tot 26/3]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u 
“Modellen” - Maurice van Tellingen/’Krekt Sa” - Wapke Feenstra - installatie [tot 
19/3]
“Leo Gestel (1881-1941), een onbekende collectie” - tekeningen [tot 26/3]
"Übermahlte Lithographien" - Günter Tuzina [tot 2/4]

“Not there but here” - Frank van der Salm [tot 9/4]
‘Plug-in, de mooiste vrouwen volgens Rob Scholte" [tot 23/4]
“Léon SpiDiaert (1881-1946), tekeningen, aquarellen gouaches” [18/3 tot 21/5]
Ronald Ophuis [15/4 tot 29/5]
■ Princessehof Leeuwarden
GroteKerkstraatll - 8911DZLeeuwarden 0058/212.74.38-ma-za 10-17uzo 14-17u
“Oracle” - Marco Paulo Rolla [tot 9/4]

■ Hedah op locatie
Mondiaal Centrum - Cortenstraat 4 - Maastricht 0043/351.01.75 
“Videopresentatie ‘De Duiveljager" - Sluik & Kurpershoek [20/4 om 20u]

Nijmegen

■ Paraplufabriek
Van Oldebameveltstraat63A - 65 12 AT Nijmegen 0024/360.17.46-do-zo 13-17u 
‘Tomeloze taferelen” - Harry van Dierendonck, Dieuwke Spaans [11/3 tot 2/4] 
‘Play me” - Christine Tauber - multimedia [15/4 tot 7/5]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511BP Nijmegen 0024/360.61.00 - do-zo 13-17u
"RASA:/IA.D." - Erik Urlings - multimedia [12/3 tot 16/4]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
“Theo van Doesburg (1883-1931), schilder, dichter, architect; werken van 1922 tot 
1931” [tot 18/6]

Roosendaal

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 00165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Nel Knoops, Suzan Paulissen [tot 3/4]

Rotterdam

■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20-3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00- di-za 10-17u zo ll-17u 
“Dali, nieuwe aanwinsten” [tot 21/5]
‘Paul Klee (1879-1940), het masker van de mythologie” [tot 21/5]
“Carel Willink (1900-1983), zelfportretten en architectuur’’ [12/3 tot 4/6]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10-17u zo Il-17u 
“Nolde, Schmidt-Rottluff en hun vrienden, Duits expressionisme uit de verzameling 
Rauert” [tot 19/3]
“Leo Gestel (1881-1941), een onbekende collectie” - tekeningen [1/4 tot 4/6] 
“Duitse expressionisten, verzameling Rauert” [18/3 tot 11/6]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 0010/414.51.51 - wo-za 13-17u 
‘Tekeningenmanifestatie” - Joachim Bandau [tot 2/4]
“Phoebus, een boek” - Bernard Villers/Iris Ie Rutte [9/4 tot 21/5]
■ RAM Foundation
Schouwburgplein 25 - Rotterdam 0010/476.76.44 - op afspraak 
‘Tekeningenmanifestatie” - Peter Otto [tot 2/4]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 -3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo Il-18u
‘ ‘Scripted spaces” - Norman M. Klein, The Center for Land Use Interpretation, Lara 
Almarcegui, Jan Kempenaers, Geert Mui, Nastin Tabatabai [tot 16/4]
“Strangers & paradise” - Gediminas Urbonas, Rogelio Lopez-Cuenca, Oladele 
Ajimboye Bamgboye, Khalil Rabah... [29/4 tot 9/7]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BMRotterdam 0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u 
‘Tekeningenmanifestatie” - Ton of Holland, Gerhard de Groot [tot 26/3] 
"Fotobiënnale Rotterdam” - Theo Baart, Gerco de Ruijter
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63-3012BN Rotterdam 0010/213.20.11 - di-zo ll-17u 
“Conditions humaines, portraits intimes” - Céline van Bale, Wout Berger en Noor 
Damen, Koos Breukel, Corinne Noordenbos, Albert van Westing.. ./’Schijn en 
wezen, portretten en codes” - Rineke Dijkstra, Ari Versluis, Erwin Olaf... [tot 19/3] 
"Foto Biënnale Rotterdam; engagement in de fotografie” [1/4 tot 7/5]
■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75-3014GE Rotterdam 0010/436.02.88- di-vr 12-18uzal0- 
17uzol2-17u
“Exposed!”-Jasper van denBrink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Tobias 
Schalken, Arjan Wijgergangs... - video [tot 26/3]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GMRotterdam 0010/209.20.90 - ma-do 10-19u vr 10-17u 
“CS Beeldroman” - Alexander Roob/’Stille dagen in Havanna” - Siegfried Kaden 
[tot 24/3]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u 
“De Nederlandse aansluiting op het netwerk van de hogesnelheidstrein” [tot 26/3] 
“Het virtuele huis van De Stijl” [tot 16/4]
“De functie van de vorm, Van den Broek en Bakema architectuur en stedenbouw” 
[tot 24/4]
“Clorindo Teste, architect” [20/4 tot 12/6]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotterdam 0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u 
‘Tekeningenmanifestatie” - Ger Lataster [tot 2/4]
Casper Hoogzaad, Johan van den Berg [7/4 tot 21/5]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam 0010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u zo 
14-17u
‘Tekeningenmanifestatie” - François Gervais, Harry van der Tooien, Michael 
Winkel [tot 2/4]
“Art Rotterdam” - kunstbeurs [9 tot 13/3]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam 0010/246.36.66- di-za ll-17u zo 12u30-17u 
“Het levend geheugen van de stad” [15/4 tot 18/6]
“Lang niet gezien, een keuze uit de collectie” [tot 15/10]

Sittard

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 0013/584.10.10- di-vr 10-17uza-zo 13-17udo 
10-21u
“Huisraad&lijfgoed”-Dick van Ierland, RobBrandt, Guus Voermans,EvaMols... 
[12/3 tot 30/4]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 0013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Typografie van De Stijl” [tot 21/5]
“Amazing offcie, toekomstvisies op de werkplek” [tot 4/6]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96-5046 GNTilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Flexible, close to the body” - Karin Arink, Maria Blaisse, Caroline Broadhead, 
Leonie Cohen, Lydia Schouten... [tot 9/4]
“Hot, cool, strong, light” [22/4 tot 3/12]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“De betekenis van Keizer Karel V voor Utrecht"' [19/3 tot 18/6]
“Theo van Doesburg (1883-1931), schilder, dichter, architect; werken van 1912 tot 
1922” [12/3 tot 18/6]
“De Madonna’s van Jan van Scorel (1495-1562)” [12/3 tot 2/7]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Leven na de dood, gedenken in de late middeleeuwen” [tot 26/3]
■ Huisa/dWerf -
Boorstraat 107 - 3513 SE Utrecht 0030/231.53.55 - dagelijks vanaf 18u
“Steam sculpture” - Judith Spiess - installatie [22 tot 25/3]
“Flache Arbeiten" - Adrian Schiess - installatie [5 tot 8/4] 
“Videoscene Sarajevo” [22/4]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK deWiIlem3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Maria Chevska, Marc Nagtzaam/Ricardo Brey, Philippe Van Den Berge [tot 9/4]
Sybille Pattscheck, Ton van Kints [16/4 tot 18/6]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Maria Chevska, Ricardo Brey, Philippe Van Den Berge [tot 2/4]
■ Stedelijk Museum Vlissingen
Bellamypark 19- 4381 CG Vlissingen 00118/41.24.98 - ma-vr 10-17u za-zo 
13-17u
“Gerand Jacobs en zijn Jacobsjes” [tot 8/4]

Zoetermeer

■ Kunstcentrum Meerzigt
Zonnenberg 6 - 2716 PG Zoetermeer 0079/321.02.41
“Exposed!” - Jasper van den Brink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Tobias
Schalken, Arjan Wijgergangs... - video [1 tot 29/4]

Zwolle

■ Galerie Het Langhuis
Goudsteeg 8 - 8011 PP Zwolle 0038/421.52.68 - di-zo I3u30-17u
“Verdwijnen” - Melanie Bosboom, Martha Jelsma [9/4 tot 4/5]

Spanje

Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 0093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
Michelangelo Pistoletto [tot 29/3]
‘To the supporting actors” - Pep Agut [13/4 tot 18/6]
‘Force fields, phases of the kinetic” [23/3 tot 18/6]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15 - di-zo ll-20u
“Andy Warhol, cinema, video and TV”/”Ombres i senyals" - Renée Green 
[tot 26/3]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 ■ 2312 RA Leiden 0071/516.53.60■ di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Ode aan de Zangeres zonder Naam” [tot 21/5]

■ Stedeli jk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zo ll-17u
“Flos” - Norbert Schwontkowski/’My Bonnie is over the ocean..- Roy Villevoye 
[tot 26/3]
Mark Gonzales - installaties, schilderijen, tekeningen [9/4 tot 11/6]

Maastricht Tilburg

■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht 0043/351.01.75 - do-zo 13-17u
“White ouf’- Heike Weber [tot 26/3]
Robbert-Jan Gijzen [ 15/4 tot 7/5] [ 15/4 tot 7/5]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
“Der Sandmann/Nuptka-/Win, place or show” - Stan Douglas - film- en video- 
installaties [tot 28/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 mei 2000. Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april2000rop het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf will be released on 1 May 2000. Please send your 
infmmation before 15 April 2000 to: Postbus 1428. B-10Ó0 Brussel 1.
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00 Sjoerd Buisman
sculpturen en tekeningen

sculpturen van: Georges Baines, Tony Cragg, Paul Gees, David Nash e.a.

1 april t/m 21 mei 2000
za- zo- en paasmaandag: 14-18 uur

tweede natuur

paardenmarkt 26, 2980 Halle Zoersel 
tel + fax 03 3842192 : lia schelkens

volg wegwijzers naar tweede natuur in Halle dorp
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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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■ Rudi Visker De vergeten crisis van de democratie ■ Bart 
Meuleman Verschijnselen uit het jaar tien: de smeerbare 
verontwaardiging ■ Rudi Laermans Vier jaar Martens Tien 
bedenkingen over politiek, beleid en cultuur ■ Pascal Gielen 
Cultuuronderzoek en POSTpolitiek ■ Koen Brams en Dirk Pültau 
Beeldende kunst en beleid in Vlaanderen (1995-1999) ■ Geert 
Bekaert Architectuur + Beleid (achter het masker van het 
architectuurbeleid) ■ Erik Eelbode Van pakhuis Vlaanderen tot 
Beeldnatie Overfotografie in Vlaanderen ■ Daniël Biltereyst Terug 
naar het publiek! Overfilmbeleid en de onafhankelijke audiovisuele 
creatie in Vlaanderen ■ Camiel van Winkel Atopia revisited De 
aankopen van Jan Debbaut voor het Van Abbemuseum ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen De Maffe Mepper
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NUMMER 80 - JULI-AVGUSTVS1999 ISSN 
0774-8523

■ Het woordenboek van pasklare ideeën over kunst en maatschappij 
■ Clément Rosset De niet-waargenomen werkelijkheid ■ Matthijs 
van Boxsel Morosofie: dwaze wijzen en wijze dwazen ■ Hilde Van 
Gelder Greenbergs esthetica: eigenbereid en eigengereid ■ Frank 
Vande Veire Blinde witoreîeren.ûaüteitDirkBraeckmans licht op de 
fotografie ■ Camiel van Winkel Schilderkunst en fetisjisme Visuele 
intelligentie bij David Salle en Luc Tuymans ■ Sven Lütticken Andy 
Warhol, een fabriek en een kantoor ■ Buck Spender & B. Kartoen 
De Lage Landen Bouwen met Bex
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15 augustus 2000

NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER 1999

■ Bart Verschaffel Kleine theorie van het portret ■ Dirk 
Lauwaert Divismo ■ Rudi Laermans 'Rock 'n' roll rock...1 Over 
de onechte echtheid van het fockconcert • 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 - NOVEMBER-DECEMBER 1999 

■ 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

NUMMER 83- JANUARl-FEBRUARl 2000

■ Carel Blotkamp The End ■ Sven Lütticken Een schitterende 
anticlimax Stanley Kubricks Eyes Wide Shut ■ Bart Verschaffel 
Mon lieu commun Over de betekenis van het 'werk' in het moderne 
■ Theodor W. Adorno Beethovens late stijl ■ Dirk Pültau Bij 
Spâtstil Beethovens Adomo en 'late stijl' ■ Bart Meuleman De 
grap met de baard ■ Eddy Bettens 'Late stijl' Op bezoek bij de 
oude schrijver ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen De 
persoonlijkheden van het jaar 1999

■ Pascal Gielen Socioloog. Verbonden aan het Centrum voor 
Cultuursociologie van de K.U.Leuven, waar hij een proefschrift voor
bereidt in de kunstsociologie. Hij doceert theaterkritiek aan de G.G.S.- 
Theaterwetenschappen (U.I.Antwérpen) en levert geregeld bijdra
gen voor het podiumkunstentijdschrift Etcetera en voor De Stan
daard.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.Leuven 
en is actief als essayist. Recentste publicaties: Schimmenspel, essays 
over de hedendaagse onwerkelijkheid (Van Halewijck, 1998) en 
Communicatie zonder mensen. Een systeemtheoretische inleiding in 
de sociologie (Boom, 2000).
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over fotogra
fie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist Van hem verscheen in 1996 
de essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves 
Gevaert, uitgever).
■ Bart Meuleman Schrijft essays, toneel en gedichten. In 1997 ver
scheen zijn dichtbundel kleine criminaliteit. Afgelopen jaar werkte 
hij als schrijver mee aan de theatervoorstellingen er hangt zwart in 
de lucht en Staat er haar op?
■ Dirk Pültau Doceert muzieksociologie aan het R.I.T.S. Schrijft 
over beeldende kunst voor verschillende media, onder andere voor 
NRC Handelsblad.
■ Q.S. Serafijn Mede-oprichter van Omission, een stichting die 
omissies opspoort in het beeld van de werkelijkheid.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Recentelijk verscheen bij Uit
geverij SUN zijn boek Moderne leegte. Over kunst en openbaar
heid.
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Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst
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Rekeningnummer (KBC Breda) 63 31 38 452
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31 maart -4 april 2000
BRUSSELS .lL EXPO-Hal 7

Academia Salzburg • Arnaud London • Art Affairs Amsterdam •
Artiscope Brussels • Asbaek Copenhagen • Bagnai Siena • Baronian 
Bruxelles • Bartchi Genève • Bilinelli Bruxelles • Brachot Bruxelles • 
Buchmann Köln, Lugano • Buro Empty Amsterdam • Camhi Athens • 
Carré Paris • Colman London • Conrads Düsseldorf • Continua San

V Gimignano • Cormandel Paris • Cotthem Knokke • Crown Bruxelles • 
11 • Damasquine & Aeroplastics Bruxelles • De Beir St-Genesius-Rode • De 

Brock Knokke • De France Paris • De La Châtre Paris • De Pauw 
f Bruxelles • De Vos Aalst • Dewart Bruxelles • Deweer Otegem • 

4 D'Huysser Bruxelles • Dogenhaus Leipzig • Durand Le Gaillard Paris 
• Durand-Dessert Paris • El Museo Bogota • Fiedler Köln • Fortlaan 

• f Gent • Fryns Marbella • Genillard London • Gentili Vangile • Gredt 
4 hi Luxembourg • Hales London • Hallet Bruxelles • Hamiltons London

B* Hecey Luxembourg • Herold Paris • Hofland Haarlem • Hoss 
n.g . yyzcpA . i IO pn-ep I; Ngge.•

I

Brussels • Hufkens Brussels • 18 Reykjavik «Innocenti MontecatiniF
, ,y ƒ • Köln • Jamar Antwerpen • Janssen Brussels • Keitelman 

È -■ • c2,’ e,i ■ Brussels • Lanzenberg Brussels • Lebon Paris • Lege Ruimte Gent • 
7—. . 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

-----jç-p-s ,4, ‘ ‘ Bologna • Noire San Sebastiano • Novaya Collektsiya Moscow • Oniris 
-—-.8e-. , , 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 
Von Scholz Berlin • Voss Düsseldorf • Vous êtes Ici Amsterdam • Wachters Brussels 
Zurich • Windows Bruxelles • Zero l'Infini Besançon • Zink Regensburg • Zurcher Paris

• Vidal-Saint Phalle Paris •
• Walser
• Zwarte

München • Weiss 
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 Artexi^

1 Artesia Bank Knack DeMorgen Hotel Me Plaza 
— Brussels— Brussels —

http://www.artexis.com

