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Playback

1. De vorige aflevering van De Witte Raaf 
was eigenlijk mijn laatste. Dit nummer, mijn 
vijftigste, is eerder een soort naschrift. Een 
epiloog.
Het is moeilijk om nu al afstand te nemen en 
veel te zeggen over het tijdschrift, over kunst 
en kunstkritiek. Ik zit er nog te dicht op. 
Misschien dat het me over enkele maanden 
beter zou lukken. Maar ik vind dat ik tenmin
ste moet zeggen wat ik kan. Deze gelegen
heid doet zich geen tweede keer voor. Je kan 
maar een keer afscheid nemen. Het risico op 
meligheid, arrogantie en bluf neem ik erbij, 
niet van harte, maar ik neem het erbij.
2. De Witte Raaf is het werk van een kunste
naar. De Witte Raaf werd veertien jaar gele
den opgericht door John Quivron. Reeds na 
de tweede aflevering zocht Quivron toenade
ring tot de vereniging Amarant, die het tijd
schrift eerst onderdak bood en mij later in 
dienst zou nemen om het verder uit te bou
wen. De Witte Raaf werd van in het begin 
gedrukt op krantenpapier, op 12.500 exem
plaren, en gratis verspreid. Zelf vond ik één 
van de eerste afleveringen van De Witte Raaf 
in het Cultureel Centrum De Warande in 
Turnhout. De unieke formule is dus niet mijn 
verdienste, en ik heb er nauwelijks iets aan 
gewijzigd. De Witte Raaf^üs, in zekere zin 
een perfecte readymade.
3. Er is geen traditie in de kunstkritiek, toch 
zeker niet in Vlaanderen, en in Nederland 
eigenlijk al evenmin. In Vlaanderen en Ne
derland is kunstkritiek een radicaal actuele 
activiteit. Wie het doet, bevindt zich in het 
heden, en levert zich ondubbelzinnig over 
aan zijn eigen datering. Vergelijk het eeu
wige leven van het beeld met de razendsnelle 
veroudering van de kritiek. Ik weet niet of de 
criticus zich daar ongelukkig over moet voe
len. Waarschijnlijk niet.
4. Als je ziet op welke relatief eenvoudige 
wijze een tijdschrift gemaakt wordt, dan kan 
het niet echt belangrijk zijn. Vergelijk een 
tijdschrift met een tentoonstelling, een theater
voorstelling, een film, zelfs met een boek, en 
steeds zal blijken op welke simpele, eenvou
dige manier een tijdschrift kan worden ge
maakt, hoe weinig belangen ermee gemoeid 
zijn.
5. Schrijven (of werken) ‘in opdracht’, dat is 
toch de dood in de pot voor de kunstkritiek en 
de kunst. Kunstkritiek moet vertrekken bij 
diegenen die kunstkritiek willen beoefenen. 
Zoals kunstenaars maar moeten beslissen 

wat ze willen maken, moeten critici de vrij
heid hebben of nemen om te schrijven waar
over ze willen. Neem je deze gedachte als 
uitgangspunt van de praktijk van een tijd- 
schrift, dan kom je erachter dat het aantal 
kunstkritische bijdragen razendsnel terug
loopt. Er zullen altijd mensen aan kunst
kritiek blijven doen, omdat ze het willen. We 
weten onderhand hoe kunstkritiek eruitziet 
als het van moetens is.
6. Kunst begint niet bij de kunstenaar (maar 
evenmin bij de andere actoren in het artis
tieke veld). Het is een diffuus samenspel, 
maar dat mag niet geweten zijn. Alsof een 
kunstenaar, afgesneden van de wereld en 
vooral van de discursieve bemiddeling van 
de wereld, in staat zou zijn tot het maken van 
kunst. Wat is de agenda van de personen die 
zoiets beweren?
7. Het is onmogelijk om kunstkritiek te be
drijven zonder clichés. De Encyclopedie van 
fictieve kunstenaars bijvoorbeeld is een op
eenstapeling van clichés en staande uitdruk
kingen. Bij de samenstelling van het Woor
denboek van pasklare ideeën is het me opge
vallen dat niemand aan clichés ontkomt, meer 
nog, dat clichés nodig zijn. Het zijn de golven 
waarop zo nu en dan, op zeldzame ogenblik
ken, iets ‘vreemds’, iets ‘origineels’ danst. 
Als je per aflevering van een tijdschrift één of 
twee werkelijk originele ideetjes aan het licht 
hebt gebracht, dan heb je iets ongelooflijks 
gepresteerd.
8. Met De Witte Raaf als bijzonder geprofi
leerd blad is iedereen beter geworden. Spijtig 
dat diegenen die nooit aan het tijdschrift 
bijdroegen of overboord zijn gegaan dat niet 
hebben ingezien. Het is alleen al om die 
reden triest dat sommigen van hen zich als 
slachtoffer hebben opgevoerd.
9. Moetje van kunst houden om kunstkritiek 
te kunnen bedrijven? Wat is dat eigenlijk: 
liefde voor de kunst? Ik heb altijd gewalgd 
van de versmachtende omhelzingen van de 
zogenaamde liefhebbers van de kunst.
10. Er kan een hele bibliotheek worden ge
vuld met de frustraties in de kunstwereld. 
Om die reden publiceerde ik ooit uittreksels 
uit het dagboek van Geriiard Richter. Verbit
tering, teleurstelling, frustratie, het stond al
lemaal zorgvuldig genoteerd in het dagboek 
van een van de meest succesvolle kunste
naars van de afgelopen decennia. Ik denk dat 
die berg frustraties veel zegt over de kunst en 
de kunstwereld, bijvoorbeeld over de hoge 

verlangens die ermee gemoeid zijn. We moe
ten daar niet smalend over doen, maar ont
kennen moeten we het evenmin.
11. De kunst en de kunskritiek zijn op hun 
wezenlijke bestemming terechtgekomen: in 
de marge. Het zijn activiteiten die slechts een 
fractie van de bevolking interesseren. Dat is 
altijd zo geweest, maar kon onopgemerkt 
blijven omdat kunst als iets belangrijks werd 
gepresenteerd, en zo tijd en ruimte kreeg in 
het meest populaire medium, de televisie. 
Dat is nu allemaal gedaan. Nu doen we het in 
achterkamertjes, en dat is waar het eigenlijk 
altijd heeft thuisgehoord. Grote delen van de 
kunstwereld willen dit nog altijd niet gewe
ten hebben. Ze organiseren zogenaamde 
blockbusters en lokken de zogeheten grote 
massa. Maar wat stellen 300.000 bezoekers 
voor? Binnen de markt van de amusements
industrie is dat peanuts. Een aangespoelde 
potvis in Wenduine slaagt daar in zijn dooie 
eentje in. Maar neen, in de kunstwereld is 
men elk gevoel voor proportie verloren. Da
gelijks worden de bezoekcijfers geprint, druk 
becommentarieerd in de kantine en naar de 
media gefaxt.
12. In de kunst zijn er geen verliezers, en er 
zijn veel redenen om dat te betreuren.
13. Ik wil niet opkomen voor de kunst. Het is 
niet mijn probleem, het is het probleem van 
de vorige generatie. Maar wat is het resultaat 
van dat tromgeroffel voor de kunst? Een 
grote naambekendheid, dat is zeker. We ne
men helaas op de koop toe dat de verdedigers 
van de kunst in een en dezelfde beweging 
alles smoren wat zich roert.
14. In de afgelopen acht jaar hebben we 
eigenlijk niets ongemoeid willen laten. Het 
bereik van De Witte Raaf ging van saaie 
materies zoals het beleid van minister x, tot 
het idiosyncratische proza van Kees Ouwens, 
van een bespreking van de architectuur van 
gevangenissen, tot een kunstenaarsgeschrift 
van Fabrice Hybert. De interesse was zeer 
verspreid, heterogeen en onevenwichtig. 
Voor mij was dat de grote aantrekkelijkheid: 
om vandaag met een tekst van Giorgio 
Agamben in de weer te zijn, de dag erop met 
het werk van René Daniels, en tussendoor 
met een aflevering van het feuilleton KUNST. 
15. De internationalisering of de globalisering 
van de kunstwereld, dat is het bezoek van een 
curator die mij vraagt een lij stje te maken met 
mijn favoriete (Vlaamse, Belgische of Ne
derlandse) kunstenaars.

16. De kunstwereld is meer dan het succes 
van Luc Tuymans, er zijn nog veel andere 
‘kunstwerelden’ - zowel wat publieke aan
dacht betreft, als met betrekking tot de finan
ciële middelen die erin omgaan. Wij slagen 
er maar niet in om verder dan onze fascinatie 
te kijken. Ik wou in een zo groot mogelijke 
kunstwereld geïnteresseerd zijn, in de 
zondagsschilders, in de kitschproducenten, 
in de amateuristische galeristen, in de kun
stenaar die slechts één succesje boekt. Voor 
mij vormden die kunstenaars een permanent 
referentiepunt in mijn praktijk, ook al heb ik 
er maar zelden letterlijk aandacht aan be
steed.
17. “De lezer moet niet worden beschermd 
tegen De Witte Raaf. Omgekeerd moet ook 
De Witte Raaf niet in bescherming worden 
genomen tegen haar lezers, zelfs niet tegen 
haar slechte of luie lezers. Het tijdschrift is 
geen broze kasplant, maar dat is haar onder
werp en haar publiek (waaronder de kunste
naars) evenmin. Wie uitgaat van de 
feilbaarheid van deze drie partijen - tijd
schrift, kunst(enaar) en publiek - kan geen 
enkel kritisch stuk ‘fundamentalistische’ 
gezaghebberij aanwrijven. We zijn altijd uit
gegaan van een mondig publiek dat onze 
kritische opinie op zijn beurt met een kritisch 
oog kan lezen, hoe scherp wij onze mening 
ook formuleren” (uittreksel uit een lezers- 
brief van Ilse Kuijken, Dirk Pültau en mezelf 
als antwoord op de stemmingmakerij van 
Eric Bracke in De Morgen naar aanleiding 
van het artikel over het verzamelbeleid van 
het MUHKA en de Vlaamse Gemeenschap 
in De Witte Raaf - het recht op antwoord 
werd ons uiteraard ontzegd).
18. In die achtjaar ben ik getuige geweest van 
de groeiende professionalisering van de kunst
wereld. De loftrompet steken over het ama
teurisme van kunstinstituten, heb ik altijd 
verdacht gevonden, maar dat die zogenaamde 
professionalisering van de kunstsector in feite 
niets anders inhoudt dan het calqueren van 
het script van de amusementsindustrie, is 
alleen maar crimineel te noemen.
19. Een blad over kunst kan zich tot niets 
anders richten dan tot de geïnteresseerde in 
het algemeen. Wat is onleesbaar voor wie? 
Die vraag kan je alleen beantwoorden als je 
van een zeer gevaarlijke techniek gebruik 
maakt, en die techniek heet projectie. Hoe
zeer men het geheim van het publiek ook wil 
doorgronden, het zal altijd die grote onbe-
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kende blijven, alle min of meer zorgvuldig 
opgezette en dure enquêtes ten spijt. Wat die 
onderzoeken over lezers van tijdschriften 
trouwens betreft: die bestaan niet. Simpel
weg omdat hun kostprijs niet in verhouding 
staat tot de financiële middelen die met tijd
schriften gemoeid zijn. En als ze zouden 
bestaan, zouden ze eerder iets onmogelijk 
dan mogelijk maken. Ik ben alleen in het 
laatste geïnteresseerd geweest.
20. Het klinkt misschien naïef, maar ik heb 
me als criticus nooit slecht gevoeld. Ik heb 
altijd plezier gehad in de job van criticus.
21. De auteurs van De Witte Raaf kwamen 
van overal. Er waren freelancers bij, profes
soren, kunstenaars,... en ook enkele ‘stand- 
lozen’, zoals Matthijs van Boxsel, ‘onafhan
kelijke vorsers’ die vaak op een schat aan 
materiaal en inzichten zitten en veel exper
tise hebben op een welomschreven domein. 
V ooral wat die laatsten betreft, heb ik me veel 
inspanningen getroost om, ten eerste, met 
hen in contact te komen, en ten tweede, hen 
te overtuigen om te schrijven voor De Witte 
Raaf.
22. Impact? Dat is de vraag die je voortdu
rend voorgeschoteld krijgt: hoeveel lezers 
bereik je en wat doen die lezers nadat ze het 
blad gelezen hebben? Dat zijn erg perverse 
en vicieuze vragen. Vooral als je er een 
antwoord op krijgt, want dan moet je er 
vervolgens rekening mee houden. Ik heb er 
zelf steeds zeer weinig over geweten of wil
len weten.
23. Een kritische positie moetje veroveren, 
èn het is, denk ik, onmogelijk om die kri
tische plaats in te nemen zonder gevaar te 
voelen. Ik herinner me nog dat ik besefte dat 
ik met de publicatie van de tekst van Jan 
Vercruysse over Hoets documenta iets ge
daan had dat verregaande consequenties zou 
hebben, zoal niet voor de plaats van het blad, 
dan toch zeker voor wat ik in de toekomst zou 
kunnen of moeten doen.
24. De kunst is niet autonoom, nooit geweest, 
maar haar strategieën zijn tot op zekere hoogte 
specifiek. Zolang dat het geval is, doet kunst 
er dus wel degelijk toe. Die relatieve specifi
citeit van de kunst staat onder druk - van haar 
nieuwe opdrachtgevers: de diverse overhe
den, die er symbolisch profijt uit willen ha
len, en de andere partijen, die er financieel 
beter van hopen te worden. De paradox is dat 
de kunst op een bepaalde manier ook van die 
druk geniet.
25. Een tijdschrift is een bijzonder krachtige 
machine. Om de zoveel tijd moet er een 
nieuwe aflevering liggen, met liefst weer 
allemaal even diepgravende, verhelderende 
en op de actualiteit toegesneden artikels. 
Onnodig om te zeggen dat zo’ n formule vaak 
tot overbodige resultaten aanleiding geeft, 
maar terzelfder tijd is het de enig denkbare 
manier om je scherp te houden.
26. Ongetwijfeld zijn sommige mensen ooit 
gekwetst geweest door wat er in De Witte 
Raaf over hen geschreven stond. Ik ben er 
volledig verantwoordelijk voor, was er soms 
zelf de auteur van, en neem er geen woord 
van terug, hoewel ik uit persoonlijke erva
ring weet hoe diep zoiets kan inslaan. Kritiek 
zonder littekens is echter een contradictio in 
terminis. Ik denk trouwens dat kritiek op zich 
minder erg is dan de zekerheid dat zowat 
iedereen in je omgeving ervan geniet.
27. We hebben relatief weinig breed opge
zette monografische teksten gepubliceerd. 
Waarschijnlijk omdat zeer weinig auteurs 
zich gedurende een lange periode willen ver
diepen in het oeuvre van een kunstenaar (of 
auteur). (Ik herinner me nog levendig de 
bulderende afwijzing van een kunstenaar aan 
wie ik vroeg of hij zich misschien wilde 
toeleggen op het schrijven van een essay over 
het oeuvre van een andere kunstenaar.)
28. Na de publicatie van Bart Meulemans 
belangrijke tekst over het redactionele beleid 
van De Morgen onder Yves Desmet was er 
éventjes het begin van een openbaar debat 
buiten de kolommen van De Witte Raaf. 
Vanuit De Morgen zelf bleef de reactie be
perkt tot een telefoontje van één van de 
hoofdredacteuren, Ludwig Verduyn: of we 
wel beschikten over een BTW-nummer?
29. Het jaarlijkse budget van De Witte Raaf 
bedroeg ongeveer 6,5 miljoen BEF. Dat is 
weinig, zeer weinig. Ik denk dat we met de 
beschikbare middelen gewoonweg niet meer 
konden doen dan we gedaan hebben. Meer 
nog, als we de output van De Witte Raaf 
vergelijken met instellingen die over tien tot 
twintig keer meer middelen beschikken, dan 
hebben we het er niet slecht van afgebracht.
30. We zouden de kunst en het kunstwerk 
misbruikt hebben om aan sociologie te doen. 
Het is correct om te stellen dat we over zeer 
weinig data beschikken over de sociale func
tie van kunst, en dat we de waarde van de 
beschikbare data vaak overroepen. De ont
kenning van de sociale inbedding van de 
kunst lijkt me echter een groter probleem dan 
de pogingen om met de beschikbare gege
vens een beeld op te hangen van de diverse 
manieren waarop kunst wordt ingezet.

31. Een goede beschrijving van een kunst
werk, ik heb dat altijd heel belangrijk gevon
den, en van sommige beschrijvingen heb ik 
ook echt genoten. Beschrijven is echter zeer 
moeilijk, en het is zeker moeilijk om het te 
doen op een niet vervelende manier. Aan de 
techniek van het beschrij ven, en aan alles wat 
de activiteit van het beschrijven vooronder
stelt, wilde ik graag een themanummer wij
den, maar het is er jammer genoeg niet van 
gekomen.
32. De Belgische kunstwereld bestaat uit 
personen, niet uit instituten. Dat is de zoge
naamde vitaliteit van de Belgische scène. De 
persoonsgebonden structurering van het veld 
van de kunst is het logische verlengstuk van 
de private structurering van het Belgische 
kunstveld. De publieke instituten zijn zwak 
en werken slecht, het grootste gedeelte van 
de activiteit speelt zich privaat af, met private 
middelen. Als individu kan je hier zeker iets 
forceren, maar de gevaren van die persoons
gebonden werking moeten nu toch voor ie
dereen duidelijk zijn. Voor wie dat niet het 
geval is, zal dat inzicht nooit doordringen, dat 
is wel zeker.
33 Nadeel van het werken met thema’ s is dat 
je voor jezelf en delezer de illusie in het leven 
roept dat je wel degelijk weet hoe het alle
maal in mekaar zit. Het resultaat is'vaak een 
vorm van overzichtelijkheid, een soort van 
coherentie die imaginair is. Incoherentie is 
eigenlijk even belangrijk als coherentie. Als 
die incoherentie weggevallen is - en met 
themanummers loopje dat risico -dan is dat 
een gemiste kans.
34. Kunstenaars, curatoren en kunstcritici 
hebben de politici zo naar de mond gepraat 
dat die nu werkelijk geloven dat de kunst 
‘nuttig’ is en zelf aansturen op een sluitende 
instrumentalisering. Wij hebben allemaal 
schuld aan die ‘democratisering’, omdat we 
het als argument hebben gebruikt om geld te 
krijgen. Nu wordt de zaak natuurlijk omge
draaid: je kan pas geld krijgen als je aantoont 
datje iets doet dat goed is, voor de mensen, 
voor een buurt, voor bepaalde achtergestelde 
bevolkingsgroepen. De kunst die dit soort 
projecten oplevert, is pover, zwak, serviel. 
Kunst is niet ‘nuttig’, maar diegene die dat 
nog luidop durft te beweren, riskeert op droog 
zaad gezet te worden. De city-marketing is 
niet bedacht door politici, marketeers of in
dustriëlen. Het is een product van ons, van 
kunstenaars, curatoren en critici. Het is het 
product van de maker van Chambres d ’amis. 
Nu moet elk gat in de wereld zijn evenement 
hebben, en wij spelen daar allemaal in mee.
35. Ik ben op zoek gegaan naar ‘specialisten’ 
om mee te werken aan themanummers, maar 
ik heb nooit samen met een specialist een 
nummer samengesteld. Thema’ s moesten een 
opening bieden op verwante onderwerpen. 
Schaalvergroting in de bedrijfswereld was 
de aanleiding om het te hebben over het 
filmgenre van de western, en over installaties 
van Rebecca Hom. Ik heb alleen maar num
mers gemaakt in samenwerking met even 
grote dilettanten als ikzelf, namelijk Bart 
Meuleman(overhetpubliek)enEddyBettens 
(over clichés).
36. Voor mij schuilt het nut van de kunst in 
datgene wat in de kunst en door kunstwerken 
aan betekenissen aan het licht kan komen die 
je verder helpen met bepaalde problemen (of 
met onbepaalde problemen) of in bepaalde 
debatten (of in gesprekken die nog niet over 
iets gaan).
37. Waarom ik op een bepaald moment beslist 
heb om me, vooral in samenwerking met Dirk 
Pültau, toe te leggen op beleidskritiek? Omdat 
ik het beu was om in ad hoe artikels over 
tentoonstellingen steeds weer op dezelfde pro
blemen te stoten. Na de teksten over Modernism 
'in Painting (PMMK), de geplande uitbreiding 
van het MUHKA, de tentoonstelling Kunst in 
België in de jaren ‘80 en de gerealiseerde 
uitbreiding van hetMUHKA, werd hét tijd óm 
de structuren achter die mislukkingen aan het 
licht te brengen. Ik heb pas na een tijdje 
gemerkt dat de kritische artikelenreeks over 
de musea in België de positie van De Witte 
Raaf verstevigd had.
38. 0 ver De Witte Raaf werd vaak gesproken 
als iets monolithisch, nochtans was het te
gendeel het geval. Vreemd bijvoorbeeld dat 
niemand oog heeft gehad voor het debat 
tussen de auteurs. Er was veel minder con
sensus tussen de auteurs dan werd aangeno
men. Bovendien heb ik er altijd plezier in 
gehad om teksten met verschillende 
moeilijkheidsgraad naast elkaar te plaatsen, 
of andersoortige teksten tout court.
39. Sommige dingen waar ik niet in geslaagd 
ben, achtervolgen me tot op de dag van 
vandaag. Zo wou ik in het nummer over 
wreedheid (nr. 49, mei-juni 1994) de adapta
tie van Macbeth door Jan Decorte opnemen. 
Hij weigerde spij tig genoeg en ik heb het daar 
nog altijd moeilijk mee.
40. Waarom zouden kunstenaars niet zelf 
aan een scherpe oordeelsvorming over kunst 
kunnen participeren? Of beter: waarom doen 
ze dat niet? Wat houdt hen tegen?

41. Het hele kunstkritische veld krimpt als
maar in. Of krijgt alsmaar minder belang 
toegekend door kunstenaars en kunst
instituten. Watje nu vaak ziet, zijn catalogi 
waarbij de directeur vijf lijnen schrijft en dan 
komen de afbeeldingen, dus zonder essay. Of 
de kunstenaar maakt een kunstenaarsboek. 
Er blijkt dus veel minder nood te zijn aan 
teksten waarin gezegd wordt wat er aan de 
hand is, wat er in het werk gebeurt, wat er 
interessant aan is. Dat is pas pakweg de 
laatste vijfjaar zo. Voor de generatie van Jan 
Vercruysse was het essay nog van heel groot 
belang. De kritische kunstkritiek, zoals wij 
die hebben bedreven, die is altijd een margi
naal gegeven geweest binnen de kunst
kritische productie. Het grootste slachtoffer 
van de inkrimpende markt voor de kunst
kritiek is paradoxaal genoeg misschien wel 
de legitimerende kunstkritiek.
42. Het politiek correcte is de brij die je 
overhoudt als ethiek tussen de molenstenen 
van de markt terechtkomt. Het klopt dat het 
haast niet meer mogelijk is om een ethisch of 
politiek standpunt in te nemen zonder dat er 
ergens een kassa begint te rinkelen. Humani
taire organisaties zijn professioneel gerunde 
instellingen die verontwaardiging en wan
hoop in de vitrine hebben staan. Vertwijfe
ling is een product als een ander, dat zich 
welhaast op een geruisloze manier laat om
zetten in pecuniën. En als het niet lukt op een 
geruisloze manier, dan maar met de grote 
middelen: affiches waarop mensén afgebeeld 
staan met afgerukte ledematen, televisiespots 
waarin verkrachte vrouwen onthoofd wor
den of radiocommercials waarin een cirkel
zaag zich een weg baant door een menselijk 
bot.
43. Kunst en kunstkritiek zijn belangrijk 
voor mensen die er mee bezig zijn. Het is een 
domein dat zijn rechten heeft, omdat zoveel 
andere domeinen ook hun rechten hebben. 
We moeten dat domein niet groter willen 
maken dan het maar kan zijn, en we moeten 
het evenmin verdedigen. Het is een ongelofe
lijke illusie om te doen voorkomen dat het 
domein van de kunst in gevaar is. Als wé dat 
wel doen, dan overroepen we onszelf, dan 
kennen we ons een belangrijkheid toe die we 
hélemaal niet hebben. Dan voeren we, zoals 
Gerard Mortier, een vunzige vaudeville op. 
44. De plaats van de intellectueel in Vlaande
ren: vroeger present in prime time op alle 
audiovisuele netten, nu opgesloten in de 
burcht van de universiteit, of verzeild in de 
onderste rekken van de boekhandel. Eén van 
mijn eerste kunstervaringen betrof een tele- 
visie-uitzending, namelijk een film van Jef 
Comelis over en met Jacq Vogelaar, naar 
aanleiding van het verschijnen van zijn boek 
Alle Vlees. Jacq Vogelaar, in gesprek met 
DaniëlRobberechts,om20.00uuropBRT 1! 
Ik wil daar niet al te nostalgisch over doen, 
maar je kan er niet omheen dat de intellec
tueel vandaag de dag op een andere manier 
openbaar is.
45. Het gebrek aan discursieve productie 
door de musea en andere kunstinstellingen is 
opvallend. Kunstkritiek wordt niet alleen 
bedreven door externe kunstcritici maar ook 
door mensen die in musea of galeries wer
ken. Het kunstkritische aanbod van de instel
lingen, zelfs van de wetenschappelijke in
stellingen, is bedroevend.
46. “Ik geloof niet dat moeilijkheid en com
plexiteit het ooit gemakkelijk hebben gehad, 
gewoon omdat de mens niet zo in mekaar zit. 
Op elk moment in de geschiedenisheeft men 
het recht op complexiteit - realiteit in feite - 
moeten opeisen. Zonder te stellen dat het op 
dit moment moeilijker is om dat recht af te 
dwingen, stel ik vast dat de intellectueel in 
een dusdanig marginale positiefs gemanoeu
vreerd dat hij zelfs het recht op spreken dreigt 
te verliezen. Kon het recht op complexiteit 
vroeger bedongen wórden door in de aanval 
te gaan en de vervlakking aan de kaak te 
stellen in de media zelf die zich daaraan 
schuldig maakten, dan wordt hedentendage 
de aan de intellectueel toegekende plaats in 
vraag gesteld. Omdat die plaats - de laatste 
plaats - in eerste instantie in gevaar komt, 
heeft de intellectueel een defensieve strate
gie ontwikkeld. Ten opzichte van hen die ook 
de laatste poot onder de stoel van de intellec
tueel willen zagen, en tegelijkertijd het aan 
hem toegekende gezag, en fondsen natuur
lijk, willen ontnemen, stelt de intellectueel 
een voor de hand liggende maar uiterst ge
vaarlijke want defensieve reactie. In plaats 
van in het getto te opereren en van daaruit het 
verweer te organiseren moet de intellectueel 
beslag trachten te leggen op de terreinen 
waar hij nog maar tot voor kort actief was. In 
plaats van zich aan té passen aan het eenmaal 
verworven territorium moet hij zijn eigen 
inzichten dienaangaande opleggen.” (Michel 
Foucault)
47. Kunst, kunstkritiek en tijd. Alles gaat 
sneller, communicatie, carrières, canonisering 
en vergetelheid. Zou de technologische ont
wikkeling niet ook een verklaring bieden 
voor de snellere verdamping van de carrières 

van kunstenaars, kunstcritici en curatoren? 
48. In de afgelopen acht jaar heb ik nogal wat 
kunstcritici zien komen en gaan. Er is een 
zeer grote uitval. Kunstcritici zien het niet 
lang zitten om kunstcriticus te zijn. Ik heb 
geprobeerd om een beter zicht te krijgen op 
de motieven om aan kunstkritiek te doen, en 
vooral op de beweegredenen om er mee te 
stoppen. Ik ben voorlopig niet veel verder 
gekomen dan de vaststelling dat kunstkritiek 
geen keuze voor het leven is.
49. Alleen maar met beeldende kunst bezig 
zijn, dat zou ik niet hebben gekund, maar het 
is wel zo dat beeldende kunst altijd-hét uit
gangspunt en het eindpunt is geweest. Voor 
mij was er altijd een terugkoppeling, al heb ik 
die niet altijd geëxpliciteerd.
50. De beleidskritische teksten hebben heel 
wat stof doen opwaaien en hebben in zekere 
zin, misschien nog meer dan de commerciële 
of redactionele formule, de plaats van De 
Witte Raaf publiek gemaakt. Het gevoel dat 
ik er van bij het begin aan overhield, was dat 
we blijkbaar iets deden dat not done was. 
Vragen stellen over bijvoorbeeld de acade
mische opleiding tot kunstenaar (nr. 50, juli- 
augustus 1994) of de universitaire opleiding 
tot kunsthistoricus (nr. 64, november-decem- 
ber 1996), dat was gewoonweg uit den boze. 
51. Na verloop van tijd ben ik het tijdschrift 
gaan opvatten als een werkplaats waar men
sen de resultaten van hun onderzoek kunnen 
publiceren. In tegenstelling tot wat sommi
gen weleens hebben beweerd, waren dat niet 
steeds dezelfde auteurs, en al evenmin waren 
het weinig auteurs. Per jaar droegen zo’n 30 
tot 40 auteurs teksten bij.
52. Het heeft er soms zeer benard uitgezien, 
bijvoorbeeld in 1995, toen de toenmalige 
uitgever, Amarant, besliste “om het blad zijn 
eigen weg te laten gaan”. Vanaf 1996 hebben 
we De Witte Raaf in eigen beheer uitgege
ven, geen ideale maar wel een gezonde con
structie, in alle betekenissen van het woord. 
Een tweede crisis was het hoogoplopende 
conflict met de Mondriaan Stichting, onze 
Nederlandse subsidiënt. Het was een harde 
polemiek, maar als we het niet zo hadden 
aangepakt, waren wé vasten zeker gepluimd. 
53. Dat elke maatschappelijke plaats te ver
overen is, dat elke maatschappelijke positie 
het resultaat is van een handeling.
54. Ik geraak er maar niet over uit geraasd 
- over de verloedering van de kritische ruimte 
onder invloed van de ongebreidelde 
liberalisering. Bijvoorbeeld een museum dat 
gesponsord wordt door een dagblad Uit zo’n 
deals blijkt toch alléén maar een grenzeloos 
wederzijds gebrek aan respect.
55. Als we ons de vraag stelden hoe dit 
tijdschrift zich tot de andere actoren in het 
veld zou kunnen verhouden, dan probeerden 
we het veld zo ruim mogelijk op te vatten. 
Het veld bleef niet beperkt tot de concurre
rende bladen. Het veld omvatte niet alleen 
alle andere actoren van het kunstveld - het 
museum, de galerie, de universiteit, de aca
demie, enzovoort. In plaats van alleen maar 
aandacht te hebben voor kunstenaars en hun 
oeuvres, voor tentoonstellingen en musea, 
voor kunsttheoretici.en kunstfilosofie, is er 
altijd ruimte vrijgemaakt voor specifieke 
benaderingen en specifieke inzichten uit an
dere velden. Een voorbeeld. In een afleve
ring over de installatie - nr. 43, mei-juni 
1993 - stond een stuk proza van Ilya Kabakov, 
een tekst over museale installaties, een 
kunstenaarsbijdrage van Guillaume Bijl, een 
artikel over het Nederlandse theater
gezelschap Maatschappij Discordia, en een 
tekst over de recentste ontwikkelingen op het 
terrein van het badkamerdesign. Elk num- 
mer was rond één of meerdere thema’ s opge
bouwd - en in die zin werd er gestreefd naar 
coherentie. We hebben echter steeds oog 
gehad voor de meest diverse invalshoeken of 
benaderingswijzen. Ik was geïnteresseerd in 
dé spanning tussen coherentie en incoherentie, 
tussen specificiteit en algemeenheid. Wel
licht ben ik daar soms te ver in gegaan, zoals 
toen in mei ’93, maar het is altijd een bron 
geweest van zeer veel plezier. Specifieke 
betogen brengen ons kennis en inzichten uit 
andere werelden. Ze geven ons inzage in 
andere tactieken en strategieën. Die speci
fieke betogen werpen een licht op andere 
organisatievormen, andere structuren en an
dere manieren om met die organisatievormen 
en structuren om te gaan.
56. Moet je een tijdschrift slecht vinden 
omdat je de inhoud van een aantal artikels 
slecht vindt? Ik denk van niet, maar het is wel 
de wijze waarop we met tijdschriften om
gaan. Je moet daarentegen een tijdschrift 
goed vinden omdat er zo nu en dan een aantal 
artikels instaan die je bevallen.
57. Het is af en toe voorgekomen dat een 
bijdrage waar ik een auteur om gevraagd had 
uiteindelijk niet gepubliceerd raakte. Vreemd 
genoeg-en eigenlijk heeft het iets magisch - 
waren het in de meeste gevallen de auteurs 
zelf die zich terugtrokken uit het avontuur. Ik 
hoefde de bijdrage helemaal niet te weigeren, 
het moest niet komen tot hevige ruzie, het2



waren de auteurs zelf die blijkbaar terecht tot 
de conclusie waren gekomen dat het niet zou 
lukken. Natuurlijk zijn er weleens erge pole
mieken geweest, dat kan haast niet anders, 
maar dat zijn de uitzonderingen. Het blad zelf 
voorkwam blijkbaar veel kwaad.
58. Marginaliteit mag nooit een excuus zijn. 
Marginaliteit moet een wapen zijn.
59. Met het afronden van het werk aan een 
nummer hield voor mij ook dat nummer op. 
Nog maar net waren de A4-tjes uit de printer 
gerold voor een laatste controle of je gedach
ten moesten al naar het volgende en daarop
volgende nummer uitgaan. In het begin lukte 
me dat maar matig. De laatste jaren was het 
geen enkel probleem meer, wat eigenlijk een 
groot probleem is.
60. Net zoals in andere ‘werelden’ is het in de 
kunstwereld van belang om te bepalen hoe 
sterkje je wil identificeren met de kunst en de 
kunstwereld. In hoeverre ben je bereid een 
karikatuur te worden van ‘iemand uit de 
kunstwereld’?
61. Kan een auteur eigenlijk wel intellectueel 
overleven zonder de (quasi-)zekerheid te 
beschikken over een tijdschrift om zijn ge
schriften publiek te maken. Wat zou er van 
Hans Faverey's dichterschap geworden zijn 
zonder Raster!
62. De publieke werkzaamheid van De Witte 
Raaf is ook gelokaliseerd in de omgang met 
‘publieke’ gebeurtenissen. De Witte Mars, 
de verkiezingen, de mondialisering, het be
leid van minister x, de schaalvergroting,...
63. Als een tijdschrift de geest geeft 
—Artefactum, Kunst & Museumjournaal,... - 
is dat dan voor de buitenwacht een reden om 
gealarmeerd te zijn? Neen, tijdschriften ver
dwijnen zonder dat iemand verontrust wordt. 
64. Als het gaat over de plaats van de kritiek 
in het algemeen, en de kunstkritiek in het 
bijzonder, moet je èens de berekening maken 
van het verschil aan financiële middelen die 
in een specifiek artistiek veld omgaan en de 
middelen die het kritische medium ter be
schikking heeft.
65. Het mooiste artikel of project in die acht 
jaar is zonder twijfel de Encyclopedie van 
fictieve kunstenaars. In dit project komen er 
zoveel inhoudelijke bekommernissen samen 
waarop we in het blad gedurende jaren ge
werkt hebben: het verlangen naar de kunst en 
het kunstenaarschap, de relatie tussen ver
schillende kunstdisciplines, de mystificatie 
van het kunstenaarschap, de functie van 
clichés en retoriek,...
66. Een bepaalde criticus vond dat er in onze 
beoordeling van kunstwerken te gretig met 
vitriool werd gegooid én dat dit in dé kaart 
spéélt van mensen die van mening zijn dat de 
aankoop van hedendaagse kunst “toch maar 
weggegooid geld is”. Dit is een gevaarlijke, 
demagogische stelling. Het is immers een 
pleidooi om de kritiek de mond te snoeren, 
vanuit de angstige overweging dat de over
heid de hedendaagse kunst (namens het volk) 
zou kunnen afstraffen.
67. Ik heb acht jaar lang het hoofdredacteur
schap alleen waargenomen. Al die tijd heb ik 
niet gewerkt met een formele redactie, al heb 
ik vaak beslissingen in overleg genomen. 
Een ongelofelijke luxe! Het betekende bij
voorbeeld dat ik tot op drie dagen voor de 
krant in druk ging belangrijke beslissingen 
kon nemen, bijvoorbeeld om nog een tekst op 
te nemen. Terzelfder tijd moetje die positie 
relativeren, omdat ik altijd met auteurs ge
werkt heb die zeer goed wisten waar ze 
naartoe wilden. De Witte Raaf is niet mijn 
blad geweest, maar het blad waaraan al die 
auteurs wilden meewerken.
68. Als het gaat over de rol en de functie van 
de kunstcriticus, dan wordt vaak gewezen op 
zijn bemiddelende rol. Hij is een mediator 
tussen kunstenaar en publiek, en dat is een 
bijzonder heikele positie. Die positie heeft 
hij echter gemeen met heel veel actoren in het 
kunstveld, steeds vaker ook met de kunste
naar zelf, alleen is dat iets wat niet zelden 
verhuld wordt. Onbemiddeld komt de kunst 
nooit tot ons. Diegenen die het tegendeel 
beweren, zijn gek of gevaarlijk, of beide.
69. De laatste jaren hebben we nog maar 
weinig voor openbaar debat gezorgd. Het 
materiaal was er zeker, maar het debat ge
raakte niet buiten de kolommen van het blad, 
toch niet in het openbaar. Ik heb nooit de 
indruk gehad dat de krant niet gelezen werd, 
integendeel, ook het aantal abonnementen is 
blijven stijgen, maar een publieke werking 
senso strictu is er steeds minder van geko
men. Ik denk dat de andere media, en meer 
bepaald de kunstredacties van die media daar 
een belangrijke rol in hebben gespeeld. Het 
zij zo.
70. We hebben te weinig auteurs in België 
om bijvoorbeeld een kunstwetenschappelijk 
blad te maken, dat is de trieste waarheid. Er 
zijn zeker te weinig auteurs om een specialis
tisch blad op te zetten, bijvoorbeeld een 
publicatie met een sterk semiotische inzet. Er 
zijn te weinig auteurs voor, maar het interes
seerde me ook niet om zo sterk te focussen.
71. “Als je rondloopt als een vriendelijk 

mens kun je het verder wel vergeten. Dan 
word je beschouwd als een cabaretier. In 
Oostenrijk wordt alles wat serieus is tot caba
ret en daarmee onschadelijk gemaakt. Iedere 
vorm van ernst verkeert in een grap en daarom 
verdragen de Oostenrijkers ernst alleen als 
grap. In andere landen bestaat er tenminste 
nog zoiets als ernst. Ik ben ook een ernstig 
mens, maar niet permanent, want daar zou je 
gek van worden en het zou ook stom zijn.” 
(Thomas Bernhard)
72. Het gebrek aan mobiliteit in de Vlaamse 
kunstwereld. Mensen blijven zitten. Als je 
dat bijvoorbeeld vergelijkt met het parcours 
van iemand als Rudi Fuchs, van het Van 
Abbe, naar Den Haag, en nu het Stedelijk 
Museum. Bij ons is iedereen aan zijn stoel 
geplakt en dat is betreurenswaardig - al kun 
je je natuurlijk ook wel de vraag stellen wat 
Fuchs op al die plekken gedaan heeft.
73. Onder democratisering van de kunst wil 
ik alleen verstaan dat de financiële drempels 
zo laag worden gehouden, dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om deel te nemen. De 
drempels zijn ondertussen echter allang ver
vangen door glijbanen met teveel smeer
middelen. (Verschillende keren heb ik de 
foto’s van Thomas Struth afgedrukt. Zijn 
fameuze beeld van het Louvre, een groepje 
meisjes dat op de grond zit tussén massa’s 
passanten.)
74. Ekheb alles gedaan wat ik wilde doen, en 
ik draag er dan ook de volle verantwoorde
lijkheid voor. Als ik iets niet haalbaar achtte, 
heb ik het toch geprobeerd, soms tot mijn 
eigen schade en schande. Er liggen enorm 
veel kansen, maar vaak zien we ze niet omdat 
we ons blindstaren op de geprojecteerde on
mogelijkheid ervan. Een ander voorbeeld, 
niet uit mijn praktijk: de aankooppolitiek van 
de Commissie voor Beeldende Kunst van de 
Vlaamse Gemeenschap tijdens de beleids
periode van minister Hugo Weckx. Ook daar 
zag je een aantal mensen gebruik maken van 
de enorme mogelijkheden die decennia ach
ter elkaar verprutst waren omdat men er 
gewoon van uitgegaan was dat er toch niets 
van te maken was. Maar er was wel degelijk 
iets van te maken, zie bijvoorbeeld de schit
terende aankoop van de Feltra van Panama- 
renko.
75. Van heel wat buitenlandse auteurs heb
ben we in De Witte Raaf de eerste Neder
landse vertaling gebracht, van Oskar 
Bâtschmann, Henri-Pierre Jeudy, W.J.T. 
Mitchell,... Het was hoognodig om discours 
te ‘importeren’.
76. Er is bijzonder weinig openlijk en kritisch 
weerwerk tussen tijdschriften, tussen media, 
en zeker tussen de actoren vim het kunst veld. 
Uit angst vóór versterkingseffecten? Het ge
brek aan kritische koppelingen is alleszins de 
enige vorm van censuur die volgens mij nóg 
bestaat, en uiteraard een vorm waarover nooit 
gecommuniceerd wordt.
77. Als hoofdredacteur zonder formele re
dactie heb. je het eigenlijk niet moeilijk om 
loyaal te zijn ten opzichte van al diegenen die 
bijdragen leveren. Ik was het niet met alles 
wat in De Witte Raaf stond eens, maar ik heb 
me nooit in bochten moeten wringen.
78. Als je kritisch tegen de kunstactualiteit 
aankijkt, zoals De Witte Raaf gedaan heeft, 
dan krijg je eerder vroeg dan laat de rekening 
gepresenteerd. Dirk Pültau werd aan de deur 
van het PMMK gezet door Willy Van den 
Bussche, voor ons beiden kwam er na tussen
komst van Jan Hoet een vroegtijdig einde aan 
onze lesopdracht Theorie van de restauratie 
voor studenten van de opleiding Behoud en 
beheer aan de Academie van Gent. Maar 
liever zwart op wit het bewijs in handen 
hebben van de absolute intolerantie, dan voort
durend bedreigd, beledigd, afgeblaft en ver
nederd worden.
79. Het is nu best mogelijk dat een kunste
naar op vijf jaar tijd zijn volledige carrière 
beleeft. En als die kunstenaar zich daarvan 
bewust is, zal die alles naar zich toe trekken, 
inclusief de kunstkritische productie over het 
werk. Ik ken kunstenaars die critici probeer
den te verhinderen over hen te schrijven. De 
wereld op zijn kop.
80. Er zijn teveel mensen met strategieën 
bezig zonder dat ze erin onderlegd zijn. In 
zulke gevallen kan dat alleen maar als een 
boomerang terugkomen. Er zijn ook nogal 
wat mensen die achter alles strategieën ver
moeden zonder dat er maar de minste aan wij - 
zing voor is. Is de kunstwereld paranoïder 
dan andere velden? Misschien wel, de sub
jectiviteit viert nergens grotere triomfen. De 
wereld zit veel minder ingewikkeld (en tege
lijk ook veel subtieler) in elkaar dan we 
willen geloven.
81. Een ongebruikelijke manier om een tijd
schrift te lezen: ‘hoeveel tijd’ zit erin. Zijn het 
teksten die op één dag geschreven zijn, of 
hebben de auteurs er evenveel tijd in gesto
ken als de periodiciteit van het tijdschrift, of 
zit er nog veel meer tijd in. Hoeveel tijd zit er 
in jouw tijdschrift? Dat zou ook een manier 
kunnen zijn om een tijdschrift te beoordelen. 
Het antwoord zou dan kunnen zijn: mijn 

tijdschrift verschijnt tweemaandelijks maar 
er zit per nummer een half jaar in. Het num
mer ‘met de meeste tijd in’ was ongetwijfeld 
nr. 81 (september-oktober 1999), over pose, 
portret en performance.
82. Stalinist, inquisiteur, het zijn enkele van 
de koosnaampjes, die ons te beurt vielen. 
Leuk dat op een gegeven moment iemand 
ons niet ‘stalinist’ noemde, maar ‘leninist’ ! 
Dat was een uitzondering, vaker sloeg men 
door in de andere richting, en werden we 
versleten voor leden van de Gestapo. Twee 
personen legden ondubbelzinig de relatie 
met het fascisme. Fascist, dat is toch het 
ergste? Er is toch niets ergers waarmee je 
iemand of iets in verband kunt brengen? 
Verder dan dat kan je toch niet gaan? Naar 
aanleiding van deze persoonlijke ervaring is 
het me opgevallen hoe vaak deze term mis
bruikt wordt. De kracht van dit vreselijke 
woord is onderhand gedevalueerd, een zeer 
kwalijke ontwikkeling.
83. Langs de ene kant wordt de kunstkritiek 
met rasse schreden vooruitgelopen door de 
alomtegenwoordige publiciteit. Programma- 
toren die mensen in hun zalen willen krijgen, 
hangen alle straten en pleinen vol met affi
ches. Langs de andere kant hollen de media 
hun eigen kritische functie uit door middel 
van mediasponsoring. Fenomenen van cir
culaire versterking die het belang van de 
kunstkritiek en het kunsttijdschrift volledig 
dreigen uit té hollen. Hoe lang zal het nog 
duren voor er helemaal niets meer op het spel 
staat als iemand beslist om aan kunstkritiek 
te doen?
84. Het slechtste jaar van De Witte Raaf 
onder mijn leiding was volgens mij 1997, en 
de verantwoordelijkheid daarvoor lag volle
dig bij mij. Hetjaar begon goed, denk ik, met 
het nummer over het publiek - het nummer 
met de ondertitels. Maar in de daaropvol
gende afleveringen zijn er veel kansen ver
kwanseld.
85. Naarmate de financiële middelen in de 
afgelopen jaren stegen, werd het honorarium 
voor de auteurs tot viermaal toe verhoogd. 
Tot op de dag van vandaag zijn de twee 
belangrijkste kostenposten die met de uit
gave van De Witte Raaf gemoeid zijn: de 
distributie en de inhoud. Door het volle ge
wicht van het budget op de distributie en de 
inhoud te léggén, roeide De Witte Raaf niet 
alleen in tegen de heersende uitgeverslogica. 
Er werd tegelijkertijd werk gemaakt van twee 
diepgewortelde problemen betreffende de 
plaats van de intellectueel, namelijk zijn 
vertoning en de verspreiding Van zijn ideeën. 
86. Naast de hoofdredactie van De Witte 
Ràaf bén ik de afgelopen jaren in toene
mende maté betrokken geraakt bij externe 
projecten, onderzoeken, lézingen en derge
lijke meer. Er zijn enkele kleine pogingen tot 
recuperatie geweest, maar zeker niet om over 
naar huis te schrijven. Voor mij vormt deze 
vaststelling helemaal geen reden om tevre
den te zijn, maar wel om al die grote verhalen 
over recuperatie die de ronde doen te relati
veren. Het gaat waarschijnlijk om mensen 
die hun dromen voor werkelijkheid nemen.
87. De meeste teksten die ikzelf heb geschre
ven voor De Witte Raaf heb ik niet alleen, 
maar samen met anderen geschreven. Ik heb 
aan die teksten en aan het samenschrijven 
met Dirk Pültau, Bart Meuleman, Cornel 
Bierens, Serge Baeken en Use Kuijken de 
beste herinneringen. Ik ben zeer veel te weten 
gekomen over schrijven en dénken, maar ik 
heb er gewoonweg ook ongelofelijk van ge
noten. Volgens mij is het ook de enige manier 
om het - schrijven -iets beter te leren doen. 
88. In al die jaren heb ik nooit bespaard op 
kunstkritische bijdragen. Dat er zo weinig 
kunstkritische teksten zijn verschenen in De 
Witte Raaf heeït alleen maar te maken met 
het gebrek aan belangstelling van de auteurs. 
Er zijn ook een aantal auteurs die me duide
lijk te kennen hebben gegeven dat ze nooit 
meer over kunst wensen te schrijven. Dat is 
toch een ongelofelijk teken aan de wand.
89. Er is eigenlijk weinig literatuur voorhan
den over het tijdschrift als medium. Heb jij 
een verklaring voor deze schaarste, die niet in 
verhouding staat tot de toch nog steeds in
tense praktijk en die schril afsteekt met het 
massale aanbod van literatuur over ‘andere’ 
media? Wat zijn jouw referentieteksten op 
dit gebied en waarom? Is er recent nog iets 
over dit onderwerp geschreven van enig be
lang? Heb jij je verdiept in de geschiedenis 
van het tijdschrift? Lees jij veel andere tijd
schriften? Hoe lees je ze? Werkje regelmatig 
aan andere tijdschriften mee? Regelmatiger 
dan vroeger? Is het niet steeds vanzelfspre
kender om in meer dan één tijdschrift te 
publiceren? En zijn tijdschriften daardoor 
niet steeds meer op elkaar gaan lijken? Zo ja, 
vind je deze trend problematisch? (Vragen 
aan Jacq Vogelaar, enkele jaren geleden) 
90. Als ik alle vijftig nummers overloop, dan 
valt me op dat er periodes waren waarin ik me 
blijkbaar concentreerde op een bepaald genre 
tekst of bijdrage. Zo was er een erg vrucht
bare periode wat kunstenaarsbijdragen be

treft, een periode waarin het genre van het 
interview werd uitgetest, een periode waarin 
er meer gefocust werd op het introduceren 
van buitenlandse auteurs, enzovoort. Ik zocht 
dus misschien wel naar veel verschillende 
tekstsoorten per nummer, maar liet me toch 
ook geregeld meeslepen door een bepaalde 
tekstsoort.
91. Het maken van een tijdschrift, dat was het 
enige wat ik wilde doen totdat ik de prachtige 
aanbieding kreeg om de leiding te nemen van 
de Jan van Eyck Akademie. Minstens zes 
jaar achter elkaar heb ik gedacht dat ik nooit 
iets anders wilde doen dan het maken van een 
tijdschrift. Maar de afgelopen twee jaar, die 
ik absoluut tot de beste jaargangen van De 
Witte Raaf reken, begon het toch zwaar te 
wegen.
92. Het is nooit tot een identificatie gekomen 
tussen het blad en bepaalde kunstenaars, 
zelfs niet als er verschillende bijdragen van 
of over die kunstenaars verschenen zijn. Meer 
nog, verschillende kunstenaars hebben - met 
plezier, denk ik - teksten of bijdragen gele
verd zonder volledig, voor honderd procent 
of onvoorwaardelijk achter het blad te staan. 
Ik heb die kritische houding (van kunste
naars als Luc Tuymans, Jan Vercruysse, Joëlle 
Tuerlinckx) zeer geapprecieerd. Een andere 
houding zou me rillingen hebben bezorgd.
93. In De Witte Raaf is nog nooit een kunste
naar ‘ontdekt’. Is dat een schande?
94. Afgezien van het feuilleton KUNST en de 
strip De Lage Landen hebben we in de eerste 
katern nooit met rubrieken gewerkt. In de 
tweede katern wel, zij het niet rigide. Dit 
betekent dat de samenstelling en de structuur 
steeds ter discussie stonden, dat er geen frame 
was dat vervolgens ingevuld werd. Ik heb 
altijd gedacht dat ik een ‘nieuw’ nummer 
maakte, maar dat zal wel schromelijk over
dreven zijn.
95. Per aflevering van De Witte Raaf heb ik 
minstens twee weken besteed aan de eindre
dactie. Van de acht jaar dat ik het tijdschrift 
dus heb geleid, heb ik ongeveer twee volle 
jaren achter de computer gezeten. Als ik van 
iets verlost wilde worden, dan was het wel 
van de eindredactie, maar ikheb steeds beseft 
dat het de meest cruciale taak was.
96. De verscheidenheid van circuits in de 
kunstwereld - de galeries van de zondags- 
schilders, de culturele centra met hun lokale 
werking, de musea voor hedendaagse kunst, 
enzovoort - wordt precies geloochend omdat 
erkenning alleen nog als ‘mediale erken
ning’ wordt beleefd. De ontkenning dat er 
meerdere circuits werkzaam zijn - en meer- 
dere vormen van succes - houdt dus een 
versterking in van het mediale paradigma. 
Het is perfect mogelijk om gelukkig en suc
cesvol te zijn zonder opgepikt te worden door 
de media, maar een grote schare van gebrui
kers van media is dit inzicht vreemd, omdat 
ze de media het alleenrecht op geluk en 
succes' toekennen.
97. Enkele maanden terug nodigde Koen 
Theys van het N.I.C.C. me uit om een lezing 
te geven over mijn bezigheden. Ik besloot 
een eerste versie van deze honderd ‘lezink- 
jes’ te geven. Op nr. 99 stond toen het vol
gende zinnetje: hoe kan er een einde komen 
aan dit project? Ik wist toen het antwoord nog 
niet.
98. Ik ben zeer blij dat mijn loopbaan een 
nieuwe wending krijgt, maar ik ben minstens 
zo verheugd dat ik De Witte Raaf op een 
elegante manier vaarwel kan zeggen. De 
laatste tijd liep ik steeds meer te piekeren 
over de wijze waarop er voor mij of voor het 
blad een einde aan zou komen. Gelukkig kan 
ik iets gaan doen wat me enthousiasmeert, en 
kan het blad gewoon doorgaan.
99. Je kan een slechte reputatie alleen maar 
ongedaan maken door je ziel te verkopen. 
Met minder lukt het niet.
100. Ik ben veel dank verschuldigd aan zeer 
veel mensen die hebben bijgedragen aan De 
Witte Raaf, direct of indirect. Hopend dat de 
mensen die ik hier ten onrechte niet vermeld, 
me dit zullen vergeven, waag ik het er toch 
op: dank aan mijn compagnons de route 
Gauthier Dejonghe & Etienne Wynants; dank 
aan de leden van de redactieraad, Geert 
Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, 
Anna Tilroe & Bart Verschaffel; dank aan de 
adverteerders, in het bijzonder Xavier 
Hufkens; dank aan alle auteurs, in het bijzon
der Eddy Bettens, Rokus Hofstede, Bart 
Keunen, Mark Kremer, Ilse Kuijken, Bart 
Meuleman, Dirk Pültau, Camiel van Winkel 
& Linda Warmoes; dank aan mijn familie, in 
het bijzonder Liska Brams & Cateau 
Robberechts; en dank aan Serge Baeken, Jef 
Comelis & Elke de Rijcke.

Koen Brams
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Derde paneldiscussie (vervolg)
31 januari 2000 - Café Beaubourg (Parijs)

Daniel Buren

Photo-souvenir “De la couleur, de la couleur”,, werk in situ, opgenomen in D’un déplacement, l’autre, La Verrière, Brussel 2000, foto: André Morain, © Daniel Buren

In de vorige aflevering van De Witte Raaf 
verscheen het eerste deel van het vraagge
sprek met Daniel Buren, waarin hij onder
vraagd werd over de situatie van de heden
daagse kunst. Het vervolg van de discussie 
handelt voornamelijk over drie recente 
tentoonstellingsprojecten van Daniel Bu
ren, meer bepaald de tentoonstelling Une 
traversée, Peintures 1964-1999 in het Musée 
d’Art Moderne (Villeneuve d’Ascq), de ten
toonstelling Mises en demeures, Cabanes 
Eclatées, 1999-2000 in het Institut d’Art 
Contemporain (Villeurbanne) en de ten
toonstelling D’un déplacement, l’autre die 
op initiatief van de vereniging En
core... Bruxelles plaatsvindt op twee 
locaties in Brussel, namelijk in de Espace 
Méridien en in La Verrière, een tentoon
stellingsruimte die recentelijk opengesteld 
is door het modehuis Hermès.

IL

Koen Brams: Laten we het hebben over 
Buren en de markt, uw werk en de econo
mische markt. Waar bevindt het zich, op 
welke markt?
Daniel Buren: Het meeste, dat wil zeggen 
95% tot 98% van het werk dat ik gemaakt 
heb, bevindt zich bij mij thuis, en is dus 
helemaal niet op de markt. Tenminste, nóg 
niet! Van die 95% is een flink deel inmid
dels vernietigd en zal dus nooit op welke 
markt dan ook terechtkomen, en verder zijn 
er relatief veel werken bij die exclusief voor 
een bepaalde plek zijn gemaakt en die dus 
van alle mogelijke markten zijn buitenge
sloten, tenzij ze op een dag worden verwor
ven door de verantwoordelijken van de plek 
in kwestie.
De werken die in Villeneuve d’Ascq wor
den tentoongesteld, kunnen allemaal op de 

markt worden gebracht. Helaas behoren 
maar twee werken toe aan particuliere ver
zamelaars, en twee andere aan een kunst
instelling, namelijk het CAPC in Bordeaux. 
Alle andere, meer dan driehonderd tussen 
1964 en 1967 gemaakte werken (daarvan 
wordt een vijftigtal geëxposeerd), zijn van 
mij ! Het zal me benieuwen of ook maar een 
van de duizenden bezoekers zich in de loop 
van de komende drie maanden afvraagt of 
bepaalde werken te koop zijn en hoeveel ze 
kosten. Het zou me genoegen doen jullie 
over drie maanden te kunnen zeggen: ik heb 
een werk verkocht! Hoe vreemd het ook 
klinkt, ik geloof dat ik nooit echt gefunctio
neerd heb op de markt in de traditionele 
betekenis van het woord. Ik denk ook dat 
mfjn markt... eigenlijk de meest sympa
thieke is, want het is een markt van mensen, 
individuen, amateurs of een paar instellin
gen, met wie ik doorgaans een persoonlijke 
band heb. Tot op de dag van vandaag is die 
markt nog gebaseerd op rechtstreeks contact. 
En het is dus vrijwel altijd een uitwisseling 
tussen individuen, rond een specifiek pro
ject. Het is met andere woorden de best 
denkbare markt voor een kunstenaar, met als 
enig nadeel dat hij zo klein is. Overigens ben 
ik altijd van mening geweest dat in onze 
maatschappij alles verkocht kan worden, zelfs 
datgene wat op het eerste gezicht volslagen 
onverkoopbaar lijkt. Als ik zie hoeveel werk 
ik sinds dertig jaar heb gemaakt, hoeveel 
uitnodigingen ik onophoudelijk krijg» dan 
ben ik alleen verbaasd dat ik nog maar zo 
weinig verkocht heb en dat de kring van 
liefhebbers van mijn werk zo langzaam groeit. 
Al geloof ik nog altijd dat a priori alles in de 
wereld verkocht kan worden, dat betekent 
niet dat ik verkoop tegen om het even welke 
prijs, om het even hoe, om het even wat, aan 
om het even wie. Misschien verklaart dat 

laatste het eerste ! Er moeten een paar regels 
in acht worden genomen. Het product van 
de kunstenaar moet niet worden gemaakt 
met het oog op de verkoop, maar de markt 
moet komen kopen wat wordt aangeboden 
en op de wijze waarop het wordt aangebo
den. Als je uitgaat van dat theoretisch on
wrikbare principe, kan eigenlijk alles te 
koop worden aangeboden. Uiteraard kost 
dat tijd. Bij mijn werk lijkt dat het geval te 
zijn. Op dit vlak is het in elk geval verba
zend weerbarstig gebleken, geheel in strijd 
met het succes dat het in andere opzichten 
heeft, een succes dat tot op heden voorna
melijk symbolisch is. Maar voor alle duide
lijkheid, ik geloof niet dat commercieel 
succes een bewijs is van het matige belang 
van het werk dat dat succes behaalt, net 
zomin als ik geloof dat matig commercieel 
succes het bewijs is van het belang of de 
‘zuiverheid’ van het werk in kwestie. In 
beide gevallen moeten de meervoudige pa
rameters van het werk worden onderzocht, 
en alleen op grond van zo’ n analyse kan een 
idee worden verkregen van de intrinsieke 
waarde van een werk, of het nu goed, slecht 
of helemaal niet verkocht wordt.
K.B.: Zou je het werk voor het modehuis 
Hermès ook als ‘sympathiek’ kenschetsen? 
D.B.: Hoezo?
K.B.: Het samenwerken met een bedrijf als 
Hermès.
D.B.: Eh, laten we zeggen dat Hermès in dit 
geval niet echt de markt vertegenwoordigt. 
Hun inzet was niet het kopen van het werk 
dat ik in La Verrière heb gemaakt, en de 
mijne niet het verkopen van dat werk. Het 
ging er alleen maar om dat ik kon expose
ren, meer niet.
K.B.: Wat was de rol van Hermès?
D.B.: Om daarop te kunnen antwoorden 
moet ik eerst de situatie uitleggen. Hermès 

had financiële steun in het vooruitzicht ge
steld aan de vereniging Encore... Bruxelles 
voor de realisatie van mijn tentoonstelling 
in de Espace Méridien. Ik werd gevraagd of 
ik gelijktijdig bij Hermès zou kunnen ten
toonstellen, in een ruimte die in principe in 
mei aanstaande zou worden geopend. Toen 
ik het aanbod kreeg van die tweede exposi
tie, was mijn eerste reactie zeer weigerach
tig, omdat we al enorm veel werk hadden, de 
opening heel dichtbij was en ik echt bang 
was dat het me niet zou lukken. Ik ant
woordde dat ik zou komen kijken, maar dat 
hetmeergonwaarschijnlijkleekdatikbuiten 
het werk dat we al hadden nog iets zou 
kunnen doen. Toen ik de ruimte zag, die heel 
groot is en tegelijk in sommige opzichten 
tamelijk moeilijk, zei ik dat ik een groot 
risico nam door daar te exposeren, ten eerste 
omdat het een moeilijke plek is, en ten tweede 
omdat we zo weinig tijd hadden. Ik stelde dus 
voor om te verzaken aan de tentoonstelling 
bij Hermès. Pas toen werd me duidelijk dat 
de mensen van Encore... Bruxelles op het 
laatste moment een van hun sponsors waren 
kwijtgeraakt en dat daardoor het hele pro
ject, waar we al minstens drie jaar aan 
hadden gewerkt, op losse schroeven kwam 
te staan. Dat zij Hermès bereid hadden ge
vonden hen te steunen, was een ongeloof
lijke meevaller, en als ik weigerde in die 
nieuwe ruimte te exposeren, dan zou de 
steun van Hermès weleens opnieuw ter dis
cussie kunnen komen te staan. Dat is zo 
ongeveer het verhaal. Dus heb ik gekeken of 
ik iets kon doen, en ik heb gedaan wat ik heb 
gedaan. Wat mij betreft heb ik gewoon een 
bijkomend werk gemaakt, op een andere 
plek, en in de geest van de rest van de 
expositie in de Espace Méridien.
K.B.: Een bewijs dat sponsoring grote ge
varen inhoudt...
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D.B.: Ja, dat klopt. Een sponsor vraagt iets 
terug voor zijn financiële bijdrage. Een spon
sor is geen mecenas. Waar het om draait, is 
te weten wat de sponsor vraagt en hoe het 
mogelijk is daaraan te voldoen, of van de 
sponsoring af te zien. Ik geloof datje zulke 
dingen van geval tot geval moet bekijken. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om te ver
melden dat Encore... Bruxelles een parti
culier initiatief is, het is geen openbare 
instelling, geen museum, en die vereniging 
bestaat slechts bij de gratie van de subsidies 
die zij in de wacht kan slepen. Daarover 
bestaat geen enkel misverstand. Het is de 
privé-sector, en het geld moet ergens van
daan komen. O.K., in dit geval wist ik waar 
het geld vandaan kwam, en zolang je geen 
dingen hoeft te doen die tegen je natuur 
ingaan, vind ik dat er geen principiële be
zwaren zijn om op een dergelijke plek te 
exposeren, die zich trouwens moet ontwik
kelen tot een centrum voor de presentatie 
van kunst - wat voor kunst weet ik niet, 
maar in ieder geval kunst. Het enige echte 
probleem voor mij was om uit te vinden wat 
ik op die plek kon doen, gezien de weinige 
tijd die me restte. Mij leek dat minder moei
lijk dan bijvoorbeeld voor Hermès een fou
lard te ontwerpen - wat ik trouwens gewei
gerd zou hebben, ofschoon zoiets best te 
overwegen valt. Kortom, volgens mij zijn er 
dus zelfs binnen eenzelfde structuur, afhan
kelijk van wat je wilt doen, dingen moge
lijk, dingen moeilijk en dingen onmogelijk. 
Maar misschien heb jij een specifiek punt 
van kritiek ten aanzien van mijn inbreng op 
die plek, iets wat mij is ontgaan?
K.B.: Ik vind die ruimte niet geschikt voor 
kunst. Het is niet bepaald aangenaam datje 
je een weg moet banen langs luxe-artikelen, 
foulards en parfums vooraleer je de 
tentoonstellingsruimte kan betreden.
D.B.: Daarover ben ik het met je eens. Om 
die reden hebben we er een bord gezet 
waarop te lezen staat: ‘voorlopige toegang’. 
W ant wat jij opmerkt, was ook niet iets waar 
ik dolenthousiast over was. En ik moet 
zeggen dat het voor Hermès evenmin ideaal 
is. Zodra het nieuwe kunstcentrum La 
Verrière helemaal operationeel is, is er ove
rigens een andere toegang. Tussen haakjes, 
als je zegt dat de ruimte ‘niet geschikt is 
voor kunst’, bedoel je daar dan niet mee dat 
kunst alleen mag worden getoond in de 
culturele getto’s, musea en dergelijke, die 
aan kunst zijn gewijd? Maar om op Hermès 
terug te komen: ik ben het helemaal eens 
met jouw kritiek, want hoewel ik er geen 
onoverkomelijk probleem mee heb om voor 
deze expositie gedeeltelijk gesponsord te 
worden door een firma als Hermès, is het 
niet bepaald ideaal dat je een tentoon
stellingsruimte moet betreden via een win
kel. Om die reden ook hebben we, zoals je 
hebt kunnen zien, een soort bufferzone aan
gebracht tussen de eigenlijke winkel en de 
galerieruimte - een ruimte waarin je de 
winkel een beetje kan vergeten en een wat 
andere sfeer kan betreden, waar video’s 
over mijn werk worden getoond en je kan 
gaan zitten om rustig de catalogi te lezen die 
voor het publiek beschikbaar zijn.
Maar laat ik een voorbeeld géven van een 
bedrijf dat zulke dingen al veel langer doet, 
en ik haal het aan zonder enig voorbehoud 
want ik heb er nog nooit geëxposeerd: de 
firma Cartier, in Parijs. Cartier heeft een 
eigen ruimte, en iedereen weet dat ze van 
Cartier is omdat ze simpelweg Fondation 
Cartier heet. Ten opzichte van Cartier heeft 
Hermès dus een voordeel. De ruimte die 
Hermès wil openstellen voorde presentatie 
van kunst, noemen ze niet: Kunstgalerie 
Hermès, of Stichting Hermès. Ze noemen 
hun plek: La Verrière. Iedereen in Brussel 
komt er natuurlijk wel achter dat Hermès als 
financier optreedt, maar hun naam wordt bij 
die nieuwe activiteit niet gebruikt. Bij mijn 
Parijse voorbeeld ligt dat helemaal anders. 
Daar kun je je voorstellen dat een kunste
naar zegt: ‘Ik exposeer bij Cartier’, wat 
eigenaardig is, want een onmiddellijke vorm 
van reclame.
Persoonlijk vind ik de expositieruimte van 
de Fondation Cartier alleszins respectabel, 
er is niets op die ruimte aan te merken. Het 
enige probleem is dat alle kunstenaars die er 
hun werk tonen in meerdere of mindere 
mate sandwichmannen van Cartier worden. 
Ik weet niet precies hoe het gaat, want mij 
hebben ze nog nooit uitgenodigd, maar ze 
doen allemaal iets terug - sommigen maken 
een sieraad, anderen weer iets anders, of ze 
vertegenwoordigen Cartier wereldwijd met 
een grote vergulde pot of dergelijke dingen 
meer. En daar raak je toch wel aan een grens. 
Niet alle kunstenaars zouden zoiets accep
teren. En ik weet niet of het een voorwaarde

Daniel Buren

Photo-souvenir “Ce lieu d’où” (Gent, 1984), opgenomen in D’un déplacement, l’autre, 
Espace Méridien, Brussel 2000, © Daniel Buren

sine qua non is, of dat het toeval is dat 
sommigen zoiets doen en anderen niet. Maar 
je begrijpt wat ik bedoel: er is een grens. 
Hermès is alleszins nog maar net open, er is 
nog geen voorgeschiedenis. Hoe ze zich 
zullen opstellen, weet ik niet; niemand weet 
dat.
K.B.: Hoe verklaar je die nieuwe alliantie 
tussen parfumeurs en kunstenaars? Van 
mensen uit de modewereld en de kunst
wereld?
D.B.: Dat is echt een ander probleem, dat 
zeker ingewikkelder is dan op het eerste 
gezicht lijkt. Ik geloof in de eerste plaats dat 
er iets vreemds aan de hand is. Terwijl 
sommigen de hedendaagse kunst aanvallen 
als zijnde iets stompzinnigs en ongefun
deerds of zelfs iets volkomen waardeloos, 
zijn er ook mensen die met hedendaagse 
kunst dwepen op een manier die we nog niet 
eerder hebben meegemaakt. De kunst spreekt 
bovendien een steeds breder publiek aan. 
Neem alleen de manifestatie die vorig jaar 
in september en oktober in Parijs op de 
Champs-Élysées plaatsvond, Les champs 

de la sculpture. Daar had je echt rijp en 
groen door elkaar, het was een onthutsend 
allegaartje, zoals tegenwoordig meer en meer 
het geval is bij grote groepstentoonstellingen. 
Er hebben zich daar op zijn minst vijf mil
joen bezoekers gemeld. Vijf miljoen men
sen die speciaal gekomen zijn om dat alle
maal te aanschouwen. In zekere zin is dat 
heel jammer, omdat die tentoonstelling niet 
echt geweldig was, maar tegelijk is het 
verbazingwekkend, en ook zeer onthullend, 
die belangstelling van een breed publiek 
voor beeldende kunst. Met die belangstel
ling moet rekening worden gehouden. Als 
je de rijen bij Beaubourg ziet sinds de her
opening: hetzelfde verschijnsel. De heden
daagse beeldende kunst is misschien lang 
genegeerd, maar staat tegenwoordig volop 
in de belangstelling, zoals ook blijkt uit de 
ongelooflijke invloed van de kunst op re
clame, op design, zelfs op de architectuur en 
ook op de modewereld. Zodra er zo’n be
langstelling ontstaat, denk ik dat mensen die 
uitermate gevoelig zijn voor wat er in de 
lucht hangt, en in de modewereld is dat 
natuurlijk hun vak, begrepen hebben dat er 
mogelijkheden waren, in creatief opzicht, 
maar ook in commercieel opzicht, voor hun 
product, hun imago of wat dan ook.
K.B.: Stoort jou dat niet?
D.B.: Nogmaals, het hangt er maar van af 
watje met dat gegeven doet. Ik moet terug
denken aan de tentoonstelling van Germano 
Celant in Firenze, een paar jaar geleden 
- dat was echt verschrikkelijk en erg pijn
lijk. Waarom? Omdat de mode daar volko
men overheersend was, op de meest ex
treme manier. De kunst was alleen nog maar 
het culturele alibi. Als de verhoudingen zo 
liggen, vind ik exposeren verfoeilijk, want 
de kunst wordt dan door de mode in gijze

ling gehouden om te kunnen bewijzen dat 
mode is wat het niet is en nooit zal zijn, 
namelijk een individueel, riskant, vrij ge
baar. Terwijl het in werkelijkheid gaat om 
een enorme industrie waarin alles al jaren 
van tevoren vastligt en waarin spontaniteit 
en improvisatie even onwaarschijnlijk zijn 
als een vliegtuig bestuurd door een giraffe. 
In mijn tentoonstelling in La Verrière is van 
dat soort grensvervaging geen sprake. Het 
enige verband met de mode is van welom- 
schreven, namelijk uitsluitend economische 
aard, terwijl Celant met zijn project wou 
bewijzen dat mode en kunst zeer nabije of 
zelfs verwisselbare domeinen zijn, met als 
onloochenbaar doel om de couturiers op het 
niveau van kunstenaars te plaatsen, zodat 
het winstbejag dat hen drijft wordt verhuld 
door het geestverheffende schouwspel dat 
van kunstenaars wordt verwacht.
In die expositie slokte de mode alles op, 
werd de kunst zelfs letterlijk verpletterd 
zodat die niets meer te melden had. Van
wege de aanwezigheid van de kunst veroor
loofde de mode zich bovendien dingen die 
normaliter nooit zouden kunnen. Het was 
hoe dan ook erg wat er werd vertoond. De 
standbeelden van de Uffizi aankleden! Om 
je dood te schamen. Wat wordt daarmee 
gezegd? Wat is het idee, waar gaat het over? 
Ik bedoel dat de betekenis die uit een derge
lijke promiscuïteit afgeleid kan worden even 
verschrikkelijk is voor de kunst als onbe
duidend voor de mode. Wat was het idee 
achter die groteske tapijten met hun fletse 
kleuren en slappe vormen, ontworpen en 
gedeponeerd door Karl Lagerfeld, en die als 
ondergrond dienden voor het werk van Tony 
Cragg? Op dat niveau kan de mode altijd 
weer iets lolligs verzinnen, mag alles zodra 
het gemaakt is meteen weer worden verge
ten, wat trouwens perfect past bij de mode. 
Maar al kan de kunst eveneens makkelijk 
weer worden vergeten, in zo’n context die
nen kunstwerken in eerste instantie als waar
borg, en worden ze bovendien totaal ver
minkt en vervalst. Wat daar gebeurt, is dus 
funest. Het is dus begrijpelijk dat de mode 
tegenwoordig erg verzot is op de kunst, net 
als de reclame trouwens, waar de gevolgen 
voor de kunst nog veel ernstiger en veel 
schadelijker zijn. De mode ontleent aan de 
kunst niet alleen plastische, formele, esthe
tische voorbeelden, maar ook gebaren, een 
ethiek, een conceptueel instrumentarium. 
We moeten dus heel voorzichtig zijn met 
dergelijke vormen van collaboratie, want 
een kunstwerk komt niet uit hetzelfde do
mein voort, wordt niet met hetzelfde ijzer 
gesmeèd. Ondertussen weten jullie natuur
lijk ook dat veel kunstenaars van een veel 
jongere generatie dan de mijne juist grote 
voorstanders zijn van dergelijke grens
vervagingen. In dergelijke gevallen kun je 
niet zonder meer zeggen dat de kunst in 
gij zeling wordt gehouden, al zei ik dat daar

straks wel naar aanleiding van Celants ex
positie. Ik wil me niet het recht aanmatigen 
te verklaren dat sommige kunstenaars die 
hetzij met mode hetzij met reclame flirten 
waardeloos of op een dwaalspoor zijn, maar 
ik sta er persoonlijk erg wantrouwig tegen
over. Misschien stellen ze vragen, misschien 
zijn die vragen interessant? We moeten zien 
hoe het zich in de loop der tijd ontwikkelt. 
Het is hoe dan ook zeer ingewikkeld. Te
genwoordig komen we ook grote couturiers 
tegen die worden uitgenodigd om als au
teurs aan exposities van hedendaagse kunst 
deel te nemen, in dezelfde hoedanigheid als 
de andere deelnemende kunstenaars. Houdt 
dat in dat de hedendaagse kunst een 
couturierskunst geworden is, of dat de cou
turiers kunstenaars zijn geworden?
K.B. : Maar is het niet denkbaar dat in jouw 
geval, meer bepaald wat je werk voor 
.Hermès betreft, het naast elkaar staan van 
artistiek werk dat altijd erg kritisch is ge
weest en van mode, niet...
D.B.: Op zijn best is het ironisch.
K.B. : Kan zo ’n nevenschikking je werk niet 
ook van zijn kritische lading ontdoen?
D.B.: Ja en nee, want in alles wat ik heb 
gedaan, is er toch altijd wel een beetje het 
verlangen om te laten zien dat het werk elke 
plek gebruikt of kan gebruiken. Er zijn 
grenzen, maar het kan elke plek gebruiken, 
en het kan zich verhouden tot de meest 
uiteenlopende contexten. Het is zeker niet 
gemaakt om altijd en uitsluitend in een 
gunstige context te worden getoond. Dus 
wanneer je een context kiest die a priori 
misschien ongunstig is, kan dat ook als een 
vorm van zelfkritiek worden opgevat.
K.B.: Ja, dat wil ik wel geloven, maar naar 
mijn gevoel is dat geen antwoord, want de 
firma Hermès was niet je eigen keuze.
D.B.: Pas op, geen enkele plek waar ik 
tentoonstel, is mijn eigen keuze. Nog nooit 
heb ik in mijn leven aan een galerie of een 
kunstcentrum of een museum gevraagd of 
ze mijn werk niet wilden exposeren omdat 
ik de plek zo allerprachtigst vond of, nog 
erger, omdat ik er wel voor voelde mijn 
fundamentele kritiek eens op die plek los te 
laten! Nooit. Mijn enige keuze bestaat erin 
dat ik besluit ja of nee te zeggen, nadat ik 
ben uitgenodigd. Nooit om zelf mijn plek te 
kiezen, wat volstrekt strijdig zou zijn met 
mijn praktijk. Het is natuurlijk weleens voor
gekomen dat ik verkoos ergens te exposeren 
waar ik niet uitgenodigd was, maar steeds 
waren het dan de externe omstandigheden 
die me daartoe aanzetten. Ik herhaal dat een 
plek die op voorhand negatief of ongastvrij 
is ten opzichte van wat anderen in mijn werk 
zien of zelfs wat ik erin zie, even belang
wekkend kan zijn voor het voortzetten van 
mijn experimenten als een plek die op voor
hand juist geschikt en gastvrij lijkt. Een 
dergelijke houding moet me toestaan om 
situaties van zelfkritiek op te zoeken, en ik 
geloof dat zo’n houding theoretisch van 
aard is.
Zodra ik had toegezegd om iets te doen in La 
Verrière, heb ik, rekening houdend met al 
deze problemen, geprobeerd iets te maken 
wat zo sterk mogelijk in contrast zou staan 
met wat al bekend was. Ik ben geen specia
list van Hermès of van de producten van 
Hermès. Ik heb een clichématig, tamelijk 
oppervlakkig beeld, dat misschien helemaal 
foutief is, van wat ze maken. En wat ik 
mezelf voorhield, toen ik op zoek ging naar 
een mogelijkheid, was dat ik iets zou maken 
wat in formeel opzicht, dus qua vorm, kleur 
of iets anders, op geen enkele manier in een 
esthetisch verband zou staan met wat zij 
gewoonlijk maken, of tenminste met het 
beeld dat ik daarvan heb. Meer kan ik niet 
zeggen. Ik zou hooguit nog kunnen toevoe
gen dat Hermès een van de grootste en 
oudste firma’s in luxe-artikelen ter wereld 
is, en niet zomaar een modehuis. In veel 
opzichten is het daar zelfs het tegendeel van. 
Een van de oorzaken van hun succes is dat 
ze in staat zijn om een leren zadel of schoe
nen of tassen en koffers te maken die nu nog 
even deugdelijk zijn als ze vijftig jaar gele
den waren, en identiek zijn aan de originele 
modellen. Heel anders dan in een modehuis, 
waar de mensen zich vooral uitputten om 
vandaag het tegendeel te maken van wat ze 
gisteren hebben gemaakt. Na deze zijde
lingse opmerking, die in wezen weinig aan 
de zaak verandert, dat geef ik toe, kan mijn 
beslissing om daar te exposeren zeker be
kritiseerd worden. Zelf heb ik een moment 
van twijfel gehad, dus ik kan me goed voor
stellen dat anderen dat ook hebben. Nu ik 
zelf die twijfel heb overwonnen, neem ik de 
verantwoordelijkheid van de expositie vol
ledig op me.
K.B. : Beschouw je je werk daar als kritisch ?

6



D.B.: In welk opzicht? 
K.B.: Ik weet het niet...
D.B.: Aangezien je vraag draait om het 
woord ‘kritisch’, laten we het daar even 
over hebben. Om te beginnen zie ik niet in 
waarom mijn werk automatisch altijd en 
overal kritisch zou moeten zijn tegenover 
van alles en nog wat. Vijfentwintig jaar 
geleden heb ik al met klem betoogd dat werk 
dat in wezen alleen nog kritisch is, uiteinde
lijk helemaal niet kritisch meer kan zijn, 
vooral omdat het onlosmakelijk zou afhan
gen van datgene waarop kritiek wordt gele
verd. Door op het aanbod in te gaan om te 
exposeren in La Verrière, heb ik mijn werk 
in een positie van zelfkritiek gebracht, in 
een positie van afhankelijkheid en zwakte. 
Het gaat er dan om te onderzoeken wat een 
dergelijke positie kan opleveren. Je moet 
een antwoord verzinnen dat krachtig ge
noeg is om verder te reiken dan de plek zelf. 
Een antwoord dat die plek transformeert. 
Als ik jou moet geloven zou het werk alle 
bestaansgrond verliezen omdat het pal naast 
de firma Hermès wordt tentoongesteld. Maar 
laten we eerst eens kijken wat er gebeurt. 
Om te beginnen kan het werk, zoals het zich 
in zijn stoffelijke vorm aandient, door nie
mand worden toegeëigend. Dat is nogal een 
contrast met de rest van de winkel, waar je 
je alles wat geëtaleerd ligt kunt toeëigenen, 
zij het voor heel veel geld, maar kunst is in 
het algemeen ook niet goedkoop. Dus zelfs 
als je de dingen op de spits drijft en je 
afvraagt of het werk dat ik gemaakt heb te 
koop is, dan is de verkoopbaarheid van heel 
andere aard dan die van de dingen in het 
halletje of zelfs in de winkel van Hermès. 
Nu wil ik niet beweren dat dàt het kritische 
gehalte van het werk is, maar zodra je gaat 
vergelijken, wat je trouwens naar mijn ge
voel zo min mogelijk moet doen, ontkom je 
er niet aan dergelijke dingen op te merken. 
Dingen die iets zeggen - ze veranderen de 
wereld niet, ze veranderen Hermès niet, 
maar ze zeggen iets. Meteen stel ik me de 
tegenkritiek voor, die zou luiden: typisch de 
mode, om iets onverkoopbaars te maken 
met het doel iets anders te verkopen. Maar 
dat is in mijn geval niet zo, want naast het 
werk is niets te koop, geen surrogaten, geen 
derivaten, geen aanhangsels. Dus wat ik 
eventueel commercieel zou willen noemen, 
is de gedachte achter een dergelijk werk, 
maar niet het object als zodanig. En dat is 
toch tegengesteld aan onze markteconomie. 
En het is voor een deel ook tegengesteld aan 
een firma in luxe-artikelen, overigens soms 
erg mooie, maar die voor exorbitante prij
zen worden verkocht aan mensen die het 
zich kunnen veroorloven. Maar ik wil daar 
niet te lang bij stilstaan, want naar mijn 
gevoel heeft dat er weinig mee te maken 
- alleen het feit dat Hermès met deze expo
sitie een kunstcentrum inwijdt, is relevant. 
En dat is natuurlijk de straat niet. Het is een 
kunstcentrum dat niet wordt gefinancierd 
door de stad, de staat of door particuliere 
fondsen, maar uitsluitend door een particu
liere firma, tenminste totnogtoe. Nu ik na
denk over jouw vragen merk ik dat zo’n plek 
eigenlijk veel makkelijker te ontcijferen is 
dan talloze andere die op voorhand vrij door
zichtig lijken en dat bij nader inzien helemaal 
niet zijn. Al met al zie ik niet in dat het feit dat 
ik daar exposeer op enigerlei wijze in strijd is 
met mijn gebruikelijke werk.
K.B.: Maar is er een echte uitdaging op die 
plek?
D.B.: Nee. Dat wil zeggen, de uitdaging was 
voor mij om iets interessants te maken in 
een uitermate beperkt tijdsbestek. Objectief 
gezien heeft zo’n persoonlijke uitdaging 
geen enkele waarde voor anderen en in die 
zin gaat het niet om een echte uitdaging.
K.B.: En waarom zou je daar dan werken? 
D.B.: Om te beginnen omdat het zo nu en 
dan helemaal niet verkeerd is om voor niets 
te werken, zonder uitdaging, zonder voorop
gezet plan, zomaar, dus om uitsluitend voor 
het plezier iets te maken en daarnaast om 
een contract te aanvaarden waarmee de fi
nanciële onderbouwing van de rest van een 
expositie mogelijk wordt. Die twee redenen 
lijken mij wel afdoende, zonder dat daar 
verder nog een uitdaging aan te pas hoeft te 
komen.
Los daarvan beschouw ik het werk als on
derdeel van de tentoonstelling, waarvan de 
titel luidt D’un déplacement l'autre. Ik zou 
het met andere woorden willen beschouwen 
als een van de punten van het algehele 
tentoonstellingstraject dat in het teken staat 
van de verplaatsing. En in dat verband wordt 
Hermès, of La Verrière, heel interessant. 
Wat het idee van verplaatsing betreft, wist 
ik allang dat ik iets in de stad wilde doen. 
Maar toen bestond het idee van La Verrière
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nog niet. Toen de firma Hermès ten tonele 
verscheen, werd ik in de gelegenheid ge
steld om het aantal mogelijke plekken en 
verplaatsingen te vermeerderen en tegen 
elkaar uit te spelen. Aan de ene kant de 
Espace Méridien en zijn vele ongebruike
lijke kelderruimtes, aan de andere kant de 
ruimte van La Verrière, en tenslotte de ruimte 
van de straat, waarbij al die plekken varia
ties mogelijk maken op het thema van ver
plaatsing en context. Bijeengevoegd vor
men ze een tamelijk onsamenhangend ge
heel - een contrastrijk, niet eens noodzake
lijkerwijs kritisch, maar wel contrastrijk 
geheel. Want we bevinden ons dus enerzijds 
in de souterrains van de Espace Méridien, 
op zo’n volstrekt buitenissige, ongehoorde 
plek zoals die in steden tegenwoordig te 
vinden zijn. Brussel is in dit verband een 
van de beste voorbeelden ter wereld, met 
zijn veelheid aan onbekende, verscholen 
locaties, tussen gebouwen, onder gebou
wen, die ooit misschien gebruikt zullen 
worden en nu in het geheel niet gebruikt 
worden. Doelloze ruimten, ruimten die ver
waarloosd zijn nog voordat ze gebruikt zijn, 
ruimten van onze tijd, voorlopig nog onsa
menhangende, overblijvende ruimten. Te
gelijk bevinden zich fragmenten van de 
tentoonstelling op buitenmuren, andere in 
kranten, en verder op een plek die symbo
lisch verbonden is met ongebreidelde luxe. 
Als je al die ruimten afzonderlijk leest, zijn 
ze veel minder sterk en interessant dan wan
neer je ze met elkaar verbindt en dat in tijd 
en ruimte ontwikkelde geheel als een enkele 
tentoonstelling beschouwt - dat is tenslotte 
ook het geval. Een geheel van niet zozeer 
ambigue als wel polymorfe contexten, die 
als het ware van de onderaardse alledaags
heid, waar het enige mogelijke licht elek
trisch is, naar de meest banale alledaags
heid, die van de straat, de krant, voert tot op 
de plek die het meest in natuurlijk licht en 
- commercieel gezien - in totale luxe baadt. 
K.B.: Maar is dat leesbaar?
D.B.: Tja, niet meer of minder dan anders. 
Je moet er wel een klein beetje je best voor 
doen, en je moetje op zijn minst van de ene 
plek naar de andere verplaatsen. Op de 
belangrijkste tentoonstellingsplek - ik be
doel de Espace Méridien - vereist het zien 
van alle gepresenteerde werken dat je drie 
verschillende verdiepingen bezoekt. Het 
spreekt voor zich dat iemand die reeds na de 
eerste verdieping moe is slechts een be
perkt, zo niet gebrekkig beeld van de expo
sitie krijgt. En wie niet van de Espace 
Méridien naar La Verrière gaat, mist even
eens een van de bakens. Maar als je inder
daad de moeite neemt je te verplaatsen, 

denk ik dat dp contrasten tussen de verschil
lende plekken voor iedereen leesbaar zou
den moeten zijn. Dus is het verhelderend om 
dat te kunnen aantonen. Maar ik gebruik het 
woord ‘verhelderend’ niet omdat ik bedoel 
dat het geheel zo geweldig is. Verhelde
rend, gewoon omdat die contrasten er zijn. 
En als je dan bij alles wat er in die twee 
besloten ruimten gebeurt ook nog denkt aan 
wat er in de stedélijke ruimte plaatsvindt 
- billboards die meer of minder ruw worden 
beplakt met affiches - dan krijg je toch een 
idee van wat ik bedoel met de invloed van de 
plek op het werk en vice versa.
K.B.: Met die acties in de openbare ruimte 
bewerkstellig je misschien een verband tus
sen de verschillende onderdelen van de ten
toonstelling. Maar op het moment dat ik de 
Espace Méridien en La Verrière bezocht, zag 
ik gewoon twee afzonderlijke exposities.
D.B.: Dat is nu eenmaal zo omdat je die 
acties niet kunt aankondigen. Als je dat wel 
zou doen, zou je precies het tegenoverge
stelde bewerkstelligen van wat ik er altijd 
mee beoogd heb. Maar zelfs als je alleen die 
twee delen neemt, het werk in La Verrière 
en de rest van de expositie in de Espace 
Méridien, dan heb je het grootste, niet het 
enige, maar toch een van de grootst denk
bare contrasten. In dezelfde stad. Een plek 
van armoede, en een plek van luxe. Zo kijk 
ik er tegenaan, en niet eens op een zo uitge
sproken kritische manier, maar als een si
tuatie die de complexiteit representeert 
waarin we ons bijna dagelijks bevinden. En 
vooral natuurlij kop het gebied van de kunst. 
Een situatie die nooit ideaal is maar bestaat 
uit compromissen, complexiteiten, contras
ten of zelfs contradicties.

III.

K.B. : Laten we het hebben over de expositie 
in de Espace Méridien. Je toont er twee 
schilderijen uit de jaren '60. Is dat voor het 
eerst, na al die jaren, dat ze weer worden 
tentoongesteld?
D.B.: Die twee wel, ja. Die hebben niet op 
de expositie bij Claude Berri gehangen, en 
werden ook niet getoond in de mini-exposi- 
ties in Villeurbanne, in 1986, waar voor het 
eerst werk uit die periode werd tentoon
gesteld. Het doek uit 1965 is nog nooit 
eerder geëxposeerd, terwijl het doek uit 
1964 alleen datzelfde jaar in Parijs werd 
getoond in een kortstondige expositie in een 
kleine galerie.
K.B.: Waarom heb je besloten om ze ‘uit te 
pakken’?
D.B.: Omdat het gaat om schilderijen, en 

dus om bij uitstek verplaatsbare objecten. Ik 
zeg: manipuleerbare objecten, objecten die 
zich lenen voor manipulatie. Voor alle mo
gelijke manipulaties, formele uiteraard, maar 
ook conceptuele - anders gezegd, met een 
dergelijk object doe je watje wil. In zekere 
zin heeft dat dus ook weer te maken met 
verplaatsingen. Het is juist de functie van 
een schilderij dat het voortdurend wordt 
verplaatst op initiatief van conservatoren, 
tentoonstellingsmakers, kopers, verzame
laars.. . Het is steeds hetzelfde object, maar 
je kunt het zowat alles laten zeggen watje 
wil... Of toch bijna!
Deze oudere schilderijen zijn hier in feite 
volslagen gemanipuleerd, en krijgen een 
andere dimensie. Ze vormen immers een 
soort vertrekpunt voor dingen die zich in de 
expositie allemaal voordoen als eindige 
objecten. De schilderijen worden op zo’n 
manier gepresenteerd dat de ruimte fysiek 
weinig invloed op ze heeft. Al het andere 
werk is volledig nieuw, al is het verplaatst, 
en al heeft het een specifieke oorsprong op 
een andere plek in een andere tijd. Je zou 
kunnen zeggen dat het werk opnieuw wordt 
opgevoerd, zoals je een toneelstuk of een 
muziekstuk opnieuw kunt opvoeren, met 
alle denkbare interpretatieverschillen. Wel
iswaar zijn alle werken gerelateerd aan een 
specifiek project - zodra dat project is vol
tooid, voel je dat het specifiek is, en of het er 
nu voor altijd of voor drie maanden is, het 
blijft onmiskenbaar verbonden met de plek 
waar het is ontstaan. Toch denk ik datje alle 
werkstukken die ik hier gemaakt heb op
nieuw zou kunnen maken. Ze zullen dan 
steeds verschillend zijn, behalve de twee 
oude schilderijen, die niet opnieuw gemaakt 
kunnen worden, en die nooit meer verschil
lend zullen zijn. In het ergste geval zou je ze 
bij elke nieuwe vertoning weer iets kunnen 
laten zeggen dat ze eigenlijk vreemd is, iets 
waaraan vrijwel al het andere werk op deze 
expositie ontsnapt. Zo kom ik bij een van 
mijn ideeën over het kunstwerk: hoe speci
fieker het bij een bepaalde plek hoort, des te 
groter de kans dat het conceptueel gespro
ken geheel aan die plek ontsnapt en 
andersom, hoe meer het werk zich van de 
plek heeft bevrijd, des te meer het afhanke
lijk is van de plek waar het wordt getoond, 
zonder enig vermogen om zelf op die plek 
te reageren. In Villeneuve d’Asq, waar 
alleen schilderijen en ander vroeg werk 
worden gepresenteerd, wordt een veel 
nauwkeuriger beeld gegeven van de wor
tels van het werk dat ik daarna, sinds eind 
1967, tot op de dag van vandaag heb onder
nomen.
K.B.: En waarom heb je dat juist nu ge
daan? Waarom heb je dat werk nu te voor
schijn gehaald?
D.B.: De werken uit die tijd zijn niet alle
maal even goed geconserveerd. Vele zijn 
vernietigd. Omdat ze nu eenmaal beston
den, heb ik ze bewaard. Ik denk dat mensen 
die belangstelling hebben voor mijn werk 
kunnen zien dat er altijd iets is waar een 
bepaald werk uit voortvloeit - iets wat ik 
altijd gezegd heb, maar het is veel beter om 
zoiets te zien dan om het te zeggen. Anders 
dan wat heel veel mensen denken, is een 
kunstwerk niet het resultaat van een ab
stracte beslissing. Zo dacht men vroeger, 
vooral na de conceptuele kunst, die de sug
gestie wekte dat het idee voorafgaat aan het 
object en dat het idee dus om het even waar 
kan ontstaan, waarbij de uitvoering van het 
idee alleen nog maar berust op de beslissing 
om het idee ‘zichtbaar’ te maken. Hoewel 
ik, zoals je weet, vanaf het begin heb deel
genomen aan de tentoonstellingen van 
conceptuele kunst, hoewel ik deel uitmaakte 
van die onoverzichtelijke club, heb ik ook al 
vanaf het begin kritiek uitgeoefend op de 
neiging die in die school bestond om meer 
waarde te hechten aan het idee dan aan de 
uitvoering. Het was logisch dat ik de schil
derkunst verliet, niet in een opwelling en 
evenmin op grond van een abstracte beslis
sing. Al schilderend belandde ik gaande
weg, door het schilderen zelf, en door het 
onderzoek dat ik deed, in andere contreien. 
Ik denk dus dat mensen die belangstelling 
hebben voor mijn werk, in Villeneuve 
d’Ascq kunnen ontdekken wat mij tot het 
werk heeft gebracht dat ze waarschijnlijk 
beter kennen, en dat dat latere werk niet 
zomaar uit de lucht is komen vallen. Er is 
altijd iets waar een bepaald werk uit voort
vloeit, zelfs wanneer het heel ‘zuiver’ is en 
uiterst radicaal lijkt. Er is altijd een ontstaans- 
logica, en waarom zou je die ontstaans- 
logica niet laten zien, als daar nog fatsoen
lijke sporen van bestaan?
K.B. : Maar waarom heb je daarjuist nu toe 
besloten?
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D.B.: De gelegenheid deed zich voor, zoals 
altijd in de vorm van een voorstel van der
den, dat ik trouwens meteen heb aanvaard, 
niet alleen omdat het mij een weloverwogen 
verzoek leek, maar ook omdat het museum 
in kwestie, het museum van Villeneuve 
d’Ascq, zich architectonisch buitengewoon 
goed leent voor het tentoonstellen van schil
derijen op muren, aangezien het daglicht in 
bijna alle zalen uitmuntend is. Verder ben ik 
van plan met het museum van Villeneuve 
d’Ascq en het Institut d’Art Contemporain 
van Villeurbanne een reeks boekpublicaties 
op te zetten die een algemeen, volledig 
overzicht van mijn werk zullen geven, vanaf 
het begin, een soort catalogue raisonné in 
een twintigtal delen. We hebben besloten 
om in elk afzonderlijk deel de klemtoon te 
leggen op hetzij een aantal jaren, hetzij een 
thema. Toen we daarover nadachten, leek 
het ons het makkelijkst om te beginnen met 
wat het verst verwijderd lag in de tijd. Met 
als voornaamste reden dat ik van die tijd 
- behalve wat vernietigd en dus voor altijd 
verdwenen is - werkelijk alles heb, omdat 
daarvan nooit iets is aangekocht! De ten
toonstelling in Villeneuve d’Ascq gaat dus 
vergezeld van een eerste boekdeel, dat de 
periode van 1964 tot 1967 bestrijkt. De 
tentoonstelling en het boek demonstreren, 
denk ik, op overtuigende wijze dat het vier
koppige avontuur met Mosset, Parmentier 
en Toroni niets vandoen had met de keuze 
door elk van ons van een willekeurige 
geometrische vorm, de een vierkantjes, de 
ander horizontale strepen, weer een ander 
een cirkel en de laatste verticale strepen! 
Zo’n keuze heeft zich nooit voorgedaan. 
Het feit dat ik een al bestaand patroon vond, 
een effen gestreepte stof, had niets te maken 
met die stof zelf maar met een soort schil
derkunst waar de achtergrond werd weg
geschilderd door een aaneenschakeling van 
verticale strepen, die op een paar millimeter 
na dezelfde afmeting bleken te hebben als 
de strepen op de stof in kwestie. En omdat 
het dus voortkwam uit iets anders, uit een 
specifieke, persoonlijke schilderkunstige 
ervaring, leek het gebruik van die stof gebo
den. Het was niet de stof zelf die mij plots 
een oplossing aanreikte.
K.B.: Die kritiek is veelvuldig geuit in de 
dertig jaar dat je actief bent, en nu pas... 
blijk je te willen aantonen dat dat niet het 
geval is.
D.B.: Nee! Ik heb het altijd al gezegd en 
geschreven, honderden keren, maar om het 
te laten zien, moest ik de best denkbare 
gelegenheid afwachten. De eerste gelegen
heid werd me geboden in Parijs in 1996, bij 
Claude Berri in de Espace Renn, de tweede, 
en voor het eerst in een expositie van zo’n 
grote omvang, in Villeneuve d’Ascq. Iets 
anders wat daarbij niet vergeten mag wor
den, is dat ik tussen 1967, de tijd van de 
laatste schilderkunstige werken, en 1987, 
dat wil zeggen gedurende twintig jaar, wist 
dat ik ze niet mocht laten zien en ik heb ze 
dan ook nooit laten zien.
K.B.: Waarom niet?
D.B. : Als ik er toen op gewezen had dat mijn 
werk niet zomaar uit de lucht kwam vallen, 
zou dat alleen maar tot zeer voorspelbare 
reacties hebben geleid. Diegenen die een 
positieve belangstelling voor het werk had
den, zouden geruststellend geconcludeerd 
hebben dat het werk in iets heel klassieks 
geworteld was. Zij die het werk afschuwe
lijk vonden, zouden de oudere schilderijen 
net zo vreselijk gevonden hebben als het 
werk dat erop volgde. Die reacties beletten 
me dus hoe dan ook, of ze nu gunstig of 
ongunstig waren, te realiseren wat ik wilde 
doen. De mensen moesten een discours aan
vaarden dat een breuk betekende ten op
zichte van het verleden. Een discours dat 
des te gemakkelijker was, omdat het werk 
dat dateert van vóór 1967 nooit een massaal 
publiek had getrokken en ook nooit geëxpo
seerd was geweest, met uitzondering van 
een half dozijn doeken waarmee ik para
doxaal genoeg twee prijzen had gewonnen, 
de Prix Lefranc de la Jeune Peinture en de 
Prix de la Biennale des Jeunes à Paris.
De tabula rasa waarop het discours sinds het 
vierkoppige avontuur berust, vereiste ook 
dat de grote schoonmaak in mijn eigen voor
afgaande werk plaatsvond. Ik heb wel vaak 
over dit onderwerp geschreven om diege
nen tegen te spreken die dachten dat ik 
volledig ex abrupto een keuze had gemaakt 
voor een materiaal dat mijn visuele gereed
schap was geworden. Maar het materiële 
bewijs voor die stelling heb ik twintig jaar 
lang niet willen tonen.
K.B.: Wat wil dat zeggen op het vlak... van 
wat je hebt bereikt...
D.B.: Ik begrijp je vraag niet.

K.B.: Dat je het punt in je loopbaan hebt 
bereikt, dat je dat werk wel kunt laten zien, 
wat wil dat dan zeggen?
D.B.: Wel, ik denk dat het tonen van deze 
schilderijen, op de best mogelijke manier 
natuurlijk, nu geen verwarring meer kan 
zaaien ten opzichte van het werk dat erop 
volgde. Het kan een discours dragen, het 
kan vragen opwerpen, het kan verrijkend 
zijn, maar het roept niet langer een dubbel
zinnigheid op waarin alles alleen maar on
duidelijker wordt. Integendeel. Ik geloof 
dat zelfs een logica zichtbaar wordt, met 
inbegrip van de breuk, die veel sterker is dan 
wat ik zelf voor mogelijk hield.
K.B.: Je bent dus op een punt in je loopbaan 
beland waarin er minder verwarring is.
D.B.: Nee, wat ik bedoel, is dat het geen 
verwarring zaait ten opzichte van wat ik 
sinds dertig jaar doe. Ik zeg niet dat er 
minder verwarring is. Dat zou te mooi zijn. 
Nee, het gaat erom dat het discours niet 
langer verwarrend is, dat het werk van de 
afgelopen dertig jaar er niet meer door wordt 
ondermijnd, zoals waarschijnlijk het geval 
zou zijn geweest als ik die schilderijen veel 
eerder had getoond. Het kan het werk verrij
ken dat sinds die schilderijen is ontstaan, 
terwijl het werk dat erop gevolgd is tegelij
kertijd toch een breuk vertegenwoordigt. Je 
kunt die breuk betreuren, zoals je ook de 
logica en de leidraad kunt zien tussen de 
periode vóór ’67 en de periode na ’67. Wat 
ik bedoel, is dat het werk nu solide genoeg 
is om de tegenstrijdigheden te dragen die 
door de relatie met de oudere stukken aan de 
oppervlakte zijn gekomen. Tien jaar terug, 
en a fortiori twintig jaar terug, was ik daar
van niet overtuigd. We moeten niet verge
ten dat een van de belangrijkste parameters 
in mijn werk, daarvan ben ik sinds mijn 
prille jeugd overtuigd, de tijd is. Er is een 
tijd voor bepaalde dingen en een tijd voor 
andere dingen. Wanneer je de intuïtie mist 
voor wat op een bepaald moment mogelijk 
is, kun je bij het vervolg van de gebeurtenis
sen volledig de mist in gaan.
In 1967 begon ik te werken aan een project 
dat in 1982 het licht zag en dat getiteld was: 
‘120 schilderijen’. Als ik in de tussentijd 
ook maar een keer aan wie dan ook melding 
had gemaakt van die onderneming, dus voor
dat ik wist of ik in staat zou zijn haar te 
voltooien, dan was ze zeker gedoemd ge
weest te mislukken. Om te kunnen bestaan 
had het project een rijpingstijd van vijftien 
jaar nodig, en toen ik begon, was ik absoluut 
niet zeker dat ik het tot het eind toe zou 
volhouden. Ik moest vijftien jaar doorzetten 
in stilte, een andere weg was er niet. Dit 
specifieke project is sterk verwant met het 
krachtige besef dat ik bijna al dit werk meer 
dan vijfendertig jaar geheim moest houden. 
Wouter Davidts: Je zegt dat je bijna je hele 
oeuvre thuis hebt gehouden, en dat bijna 
niets op de markt is gekomen. Betekent dat 
niet dat jijzelf, als persoon, op de markt 
gekomen bent? In de Espace Méridien wordt 
een CD-rom gepresenteerd waarop al je 
reizen geregistreerd zijn...
D.B.: Het hangt er maar van af watje ver
staat onder... de markt. Als ik je vraag in 
engere zin opvat, dan bedoel je dat ikzelf, 
als persoon, handelswaar geworden ben! Ik 
hoop dat je zoiets gruwelijks niet letterlijk 
meent? Natuurlijk word ik, nu al sinds drieën
dertig jaar, voortdurend uitgenodigd op al
lerlei plekken, soms hele goede. Ik word 
onophoudelijk gevraagd om werk te produ
ceren, en ik kan niet meer doen dan wat ik 
doe. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd... 
Maar als ik je vraag in meer algemene 
termen beschouw, dan gaat het erover of de 
markt de plaats is waar ik word uitgenodigd 
en waar mijn werk zich afspeelt. Toen ik het 
daarstraks had over de markt, had ik het 
over de plek die alles behelst wat gekocht en 
verkocht wordt. En ik zei niet dat ik dat 
aspect van de kunstwereld vermijd of dat ik 
ertegen in het geweer kom. Ik zei alleen dat 
in mijn geval de markt, als mechanisme van 
koop en verkoop, eigenaardig genoeg nooit 
is gevolgd, terwijl mijn werk, getuige de 
vele uitnodigingen, een bepaalde vorm van 
succes geniet. En dat is op zijn minst een 
paradox. Maar zo is het, en ik zeg opnieuw 
wat ik al dertig jaar zeg, dat kan van de ene 
op de andere dag veranderen. In de aller
eerste plaats omdat het niet beheersbaar is 
door de individuele kunstenaar of. door ie
mand in het bijzonder, want het hangt af van 
dingen die niet logisch of rationeel zijn. 
W.D.: Maar speel je niet voortdurend met 
die paradox, en is dat spel niet een manier 
om buiten die logica te blijven ?
D.B.: Sommige mensen die ik graag mag, 
galeriehouders of anderen, hebben me vaak 
gezegd dat het verbazend was, omdat ik de 

enige van mijn generatie was voor wie iets 
dergelijks opgaat. Toen ben ik me echt gaan 
afvragen wat dat zóu kunnen betekenen. En 
ik moet bekennen dat ik daarop geen bevre
digend antwoord heb, behalve dat ik wel 
weet dat ik ten opzichte van de markt een 
slecht imago heb, bijvoorbeeld dat mijn 
werk absoluut onverkoopbaar zou zij n ! Want 
zelfs onder de mensen die mijn werk de 
moeite waard vinden, is er een groot deel dat 
vindt dat het hoe dan ook onverkoopbaar en 
onverhandelbaar is. Sterker nog, een van de 
redenen om mijn werk mooi te vinden zou 
voor hen weleens kunnen zijn dat ze denken 
dat het niet te koop is, dat het niet beant
woordt aan de logica van de commercie 
maar alleen aan die van de ideeën ! Dat is iets 
wat ik nooit heb gezegd, en volgens mij is 
het ook je reinste flauwekul. Een dergelijke 
houding vind ik volslagen belachelijk en 
onzinnig. Een ander antwoord op de vraag 
naar de afstand tussen de markt en mijn 
werk, is dat je inderdaad niet om het even 
wat en om het even hoe kunt kopen. Dat 
stemt al iets meer overeen met mijn opvat
ting van de markt. Iemand die iets koopt, 
moet een bepaalde regel, een spelregel vol
gen. Ik ben erg waakzaam. Wanneer een 
van mijn werken op ondeugdelijke wijze 
openbaar wordt gemaakt, dan doe ik door
gaans alles wat in mijn macht ligt om het te 
laten weghalen of om te voorkomen dat het 
verkocht wordt, wanneer het om een open
bare verkoping gaat. Maar al zijn dergelijke 
voorzorgsmaatregelen onontbeerlijk, in elk 
geval waar het mijn werk betreft, toch zou 
mijn werk op de markt gemakkelijk in han
den van iemand anders kunnen vallen. Dat 
gebeurt ook wel, maar op een heel beperkte 
schaal. Maar dat zal vast steeds vaker ge
beuren, daar ben ik zeker van. Om twee 
redenen: ten eerste, omdat ik uit het feit dat 
ik word uitgenodigd afleid dat er toch wel 
een zekere belangstelling bestaat, en vroeg 
of laat moet die belangstelling uitmonden in 
een commercieel belang; en ten tweede, 
omdat er niets onverkoopbaar is, tenzij je je 
verzet tegen openbare verkoop, wat weer 
een heleboel andere problemen veroorzaakt. 
Als ik bijvoorbeeld sinds tien jaar niet zo
veel opdrachten in de wacht had gesleept 
voor het realiseren van openbaar werk, dan 
zou ik nu vast in een absoluut desastreuze 
economische positie verkeren. Want ik ver
koop vrijwel geen werk: gemiddeld iets 
minder dan een werk per jaar. Twee jaar 
geleden heb ik niet een werk verkocht gedu
rende het hele jaar.
W.D.: Zou je kunnen stellen dat ‘verplaats
bare ’ kunstwerken vervangen zijn door rei
zende individuen ? Zodat het commerciële 
aspect vooral gelegen is in de verplaatsing 
van mensen?
D.B.: Ik ben het faliekant oneens met de 
suggestie dat het commerciële aspect tegen
woordig vooral gelegen is in de verplaat
sing van mensen, terwijl de werken zelf 
statisch zouden zijn geworden. Ten eerste is 
het niet zo dat mensen die meer reizen 
noodzakelijkerwijs statisch werk maken. 
De meeste kunstenaars die zich verplaatsen, 
produceren ter plekke objecten die later 
waar dan ook aangetroffen kunnen worden. 
Aan de andere kant is het feit dat kunste
naars zich tegenwoordig weer verplaatsen, 
net als ten tijde van de Renaissance - iets 
wat nieuw is voor onze tijd, maar helemaal 
niet nieuw in historisch opzicht - op zich
zelf heel interessant. Dat ik me veel ver
plaats, heeft te maken met de aard van mijn 
werk. Het is mijn werk dat me min of meer 
verplicht om me te verplaatsen, uit eerbied 
voor de specificiteit van plekken, iets wat 
van groot belang is in mijn artistiek onder
zoek. Daarom vind ik het nu ook zo moeilijk 
om stil te blijven zitten, want tenslotte heb 
ik het principe weer ingang doen vinden dat 
de kunstenaar altijd daar moet zijn waar het 
werk ontstaat. Ik heb zelfs geen atelier waar 
ik mijn exposities voorbereid of waar ik 
objecten maak. Ik ben dus in zekere zin 
gedwongen de wegen te volgen die mijn 
werk heeft opengelegd. Maar als je reist om 
iets te maken in Tokyo watje probleemloos 
ook in Istanbul of New York had kunnen 
maken, dan wordt reizen een spelletje, dat 
iedereen kan spelen, zelfs een zondags- 
schilder. Tegenwoordig is dat een beetje in 
de mode...
Iets anders wat ik altijd bedongen en ook 
verkregen heb, is om betaald te worden voor 
mijn exposities, al wordt er niets concreets 
te koop aangeboden. Betaald te worden om 
te komen exposeren, al kan die expositie 
niet onmiddellijk te gelde gemaakt, geruild 
of vervoerd worden. Je moet weten dat de 
inrichting van een expositie van een kunste
naar die de wereld afreist, die bij jou het 

werk komt maken en dan weer naar huis 
gaat, veel minder duur is dan het organise
ren van een expositie met schilderijen of 
objecten van een kunstenaar die thuisblijft! 
Dat kan een verklaring vormen voor de 
mode van kunstenaars die ter plekke werk 
uitvoeren dat echter wel verhandelbaar is, 
en door de uitnodigende partij dus tegen 
geringere kosten te gelde kan worden ge
maakt. Een expositie opzetten waarbij je 
niets anders hoeft te betalen dan de reis- en 
verblijfkosten van de kunstenaar en het 
materiaal waarmee het werk wordt vervaar
digd, dat is de droom van een galerie. En a 
fortiori de droom van een museum. Het is 
iets riskanter, het ligt iets gevoeliger omdat 
je dan het werk zelf niet hebt gekozen, en je 
dus voor lelijke verrassingen kan komen te 
staan.
Wanneer ik zie dat wat voor mijn werk een 
voorwaarde sine qua non was - het realise
ren van een uniek werk voor een specifieke 
plek - niet alleen in de mode is geraakt maar 
zelfs een voordelig middel blijkt te zijn om 
handel te drijven met kunstwerken zonder 
verzekerings- of transportkosten te hoeven 

betalen, dan vraag ik me ook onmiddellijk 
af of mijn positie niet onmogelijk roman
tisch en verouderd is geworden - wat niet 
betekent dat ik daarom al mijn werk zou 
gaan verloochenen ! Maar het klopt dat men
sen zoals ik, er zijn er zo nog een paar, in 
verhouding tot de galeriehandel, de kunst
handel, eigenlijk alibi’s zijn geworden, nog 
enigszins prestigieuze alibi’s voor een veel 
directere, cynische vorm van handelsver
keer. Ik weet best dat sommige galeries er 
trots op zijn mijn werk te hebben geëxpo
seerd en nooit iets te hebben verkocht. Dat 
is iets wat ik zelf altijd verbijsterend heb 
gevonden, want ze zouden veel trotser moe
ten zijn indien ze mijn werkjuist wel hadden 
verkocht, en een beetje beschaamd dat ze 
nooit wat hebben verkocht. Ze beseffen niet 
dat wat ze zeggen absurd is, want het bete
kent simpelweg dat ze àndere dingen heb
ben verkocht. Om te kunnen voortbestaan. 
En dat zou weer betekenen dat wat ze heb
ben verkocht van weinig waarde zou zijn 
omdat het verkocht is! Of dat ze het ver
kocht hebben door te leunen op het feit dat 
ze van een kunstenaar als ik niets hebben 
verkocht! Er bestaat een wat bespottelijke 
mythe rond het feit dat het goed zou zijn iets 
niet te verkopen en minder goed iets wel té 
verkopen - én andersom, want als het erg 
goed verkocht wordt, dan is het opnieuw 
heel goed. Ik vind het vaak vermakelijk om 
te merken dat die verhouding tot geld in de 
kunstwereld zozeer omgeven is met irratio
naliteit. Veel meer nog dan het geval is bij 
de meeste kunstwerken zelf. Wat echt irra
tioneel is, dat is de marktwaarde die aan een 
kunstwerk wordt verleend - wanneer het 
niets waard is, wanneer het te veel waard is, 
wanneer de prijs gemiddeld blijft. Dat slaat 
allemaal nergens op! En het duurt jaren, het 
kan tientallen jaren duren voordat die prij
zen stabiel worden. En het wordt hoe dan 
ook steeds irrationeler. Daarom ook is het 
speculeren op hedendaagse kunst zoals dat 
tegenwoordig in openbare veilinghuizen 
gebeurt naar mijn idee een zo rampzalige 
ontwikkeling. We hebben gezien hoe desas
treus de markt zich in de jaren ’80 heeft 
ontwikkeld, en nu lijkt het erop dat er onge
veer hetzelfde staat te gebeuren! De ge
schiedenis lijkt zich te herhalen, alsof er uit 
het verleden geen lering valt te trekken. En 
ik denk niet dat ik me bezondig aan een 
onheilsprofetie wanneer ik zeg dat de markt 
andermaal op instorten staat!

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

De tentoonstelling D’un déplacement, 
l’autre is verlengd tot 9 juli. Ze kan wor
den bezocht in de Espace Méridien, Gras
markt 116,1000 Brussel (02/513.02.77) en 
in La Verrière, Waterloolaan 50, 1000 
Brussel. De tentoonstelling Une traversée, 
Peintures 1964-1999 loopt nog tot 15 mei 
in het Musée d’Art Moderne, 1 Allée du 
Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq (03/ 
20.19.68.68), en de tentoonstelling Mises 
en demeures, Cabanes Eclatées, 1999-2000 
nog tôt 30 juni in het Institut d’Art 
Contemporain, 11 Ruedu Docteur Dolard, 
69100 Villeurbanne (04/78.03.47.00).
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HISK
Ateliers voor beeldend kunstenaars

Het "Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten-Vlaanderen vzw" is 
leidinggevend als posthogeschool- 
vorming op het gebied van de 
beeldende kunst. Het HISK is een 
onafhankelijk instituut dat zich richt 
tot de afgestudeerden van de acht 
Vlaamse departementen waarin hoger 
kunstonderwijs gegeven wordt én tot 
jonge kunstenaars uit binnen- en 
buitenland in het algemeen.
Het biedt zo’n vijfendertig jonge 
beeldende kunstenaars een eigen 
atelier waar zij — los van 
studieprogramma’s - zelfstandig hun 
werk kunnen ontwikkelen in een 
professioneel klimaat waar ze 
deskundige stimulansen en 
adviserende begeleiding krijgen.

HISK
Studios for visual artists

In its quality of post-graduate 
educational programme, the Higher 
Institute for Fine Arts is a leading 
institution in the field of the visual 
arts. The HISK is an independent 
institution and is directed towards 
students who graduated at one of the 
eight Flemish Departments that 
provide a higher education in the field 
of art, as well as to young artists in 
general, both from Belgium and from 
abroad. The HISK offers individual 
studios to some thirty five young 
visual artists, thus enabling them to 
develop their own individual oeuvre 
and style, independently of fixed 
curricula or programmes, yet within 
a professional climate, stimulated, 
guided and supported by experts.

Hoger Instituut voor Schone Kunsten

Higher institute for Fine Arts
HISK
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Restauratie als uitvoering
Restaureren is geen delicate klus of een nede
rige zorgpraktijk. De sector heeft zich allang 
van haar technische imago geëmancipeerd. 
Ze bundelt talloze disciplines en kennis
terreinen, dat is inmiddels de open deur van 
elk boek of symposium terzake. Ze heeft een 
intellectueel sérieux. Theorie van de restau
ratie was de titel van het in 1963 verschenen 
boek van Cesare Brandi. [1] Theorie en ge
schiedenis van de restauratie heet een vast 
hoofdstuk in de bulletins van de driejaarlijkse 
bijeenkomsten van de International Council 
of Museums. Restauratie is een volwassen 
intellectuele activiteit die zich durft bezinnen 
over haar theoretische voorwaarden.
Maar hoe verhoudt die theoretische input 
zich tot de praktijk? Bij een artikel van Ernst 
van de Wetering over de waaier van discipli- 
nes rond de praktijk van restauratie en 
conservatie heeft de auteur een grafische 
voorstelling gevoegd. [2] We zien een cirkel, 
omgeven door diverse begrippen die telkens 
een vakdomein of probleem aanduiden waar 
de restaurateur mee in aanraking kan komen. 
Van de begrippen vertrekken consequent pijl- 
tjes naar het middelpunt van de cirkel, waar 
we de term decision lezen. De diverse 
toepassingsdomeinen moeten in de regel 
vooral instrumentele knowhow leveren, ken
nis en inzichten die ingeschakeld worden in 
een decision making process. Theorie die 
binnen dat schema wordt ingeschakeld, dient 
vooral om tot een besluit te komen en, mis
schien meer nog, dat besluit achteraf ten 
aanzien van het veld te verantwoorden.

Theorie ‘doen’

Besluiten moeten worden genomen. Toch 
zou men zich ook een andere notie van een 
theorie van de restauratie kunnen voorstel
len: een theorie die zonder te nemen beslis
singen in het achterhoofd wil nadenken over 
wat de grond is van de praktijk. Zo’n theorie 
moet de instrumentalisering van hulp
wetenschappen en theoretische reflectie uit 
Van de Weterings figuur even opschorten. 
Ze moet het ‘werken’ van de praktijk staken, 
zodat een holte ontstaat waarin deze praktijk 
op zichzelf kan toekijken. Ze moet het ‘doen’ 
in zichzelf laten hangen.
Het paradoxale aan restauratie is echter dat dit 
‘doen’ zichzelf ziet als herstel, als herhaling 
van een oorspronkelijke toestand, en dus als 
een ‘doen’ datzichzelf opheft in haarresultaat. 
Specialisten terzake zijn wel verlicht genoeg 
om te wéten dat volmaakt herstel een fictie is, 
en het origineel een speculatieve projectie. 
Toch leeft restauratie van het fantasma dat het 
- in de breedste zin - verandering ongedaan 
zal maken. De queeste naar het a-historische 
vluchtpuntvaneenonaangetastorigineelhoudt 
de restauratieve praktijk gaande, het is haar 
drijfveerenoorsprongsmythe. Restauratiepro- 
duceert een rest, weet dat doorgaans ook, en 
verdringt toch steeds dat het iets produceert 
om aan de gang te blijven.
Op dat punt moet een theorie van de restau
ratie inspringen. De grondvraag voor een 
‘theorie van de praktijk’ is de vraag naar wat 
restauratie doet, wat ze produceert. Hoe moe
ten we dit produceren denken? De verdringing 
van de vraag lijkt zo constitutief voor de 
praktijk, dat ze nauwelijks gesteld wordt. Dit 
kan ons misschien uitnodigen om ‘theorie te 
doen’, in de zin waarin Ernst van Alphen - in 
navolging van Jonathan Culler - deze activi
teit definieert. [3] Theorie wordt de laatste 
tijd vaker omschreven als iets dat je doet, 
aldus Van Alphen, en dat doen bestaat er dan 
in “een confrontatie of interactie tussen een 
bepaald object en een buitenstaanders- 
perspectief’ te arrangeren, of “ideeën uit een 
domein op een ander domein” te betrekken, 
waarbij door dit transport “ideeën en praktij
ken langs mekaar schuren”. De theorie stelt 
niet meer zozeer de vraag wat een discipline 
is, met de bedoeling het vakgebied duidelijk 
af te bakenen. Ze wil door wrijving met een 
ander veld licht werpen op een zaak. Ik wil 
die wrijving in casu op gang brengen door de 
vraag naar het productieve van restauratie te 
benaderen via het muzikale veld, en wel 
langs een verwante constellatie: de verhou
ding tussen muzikale tekst, analyse en 
reproductie. Ik ben me terdege bewust van de 
fricties tussen beide domeinen. De resonan
tie tussen beide (deels) parallelle probleem
stellingen worden ongetwijfeld sterker naar
mate men zich recente kunst - eerder dan 
oude schilderijen - als object van de 
restauratieve praktijk voorstelt.

De vertolker als restaurateur

Enkele auteurs in het boek Rethinking Music, 
een recente bundel essays waarin getracht 

wordt het musicologische veld te herdenken 
(of recente pogingen daartoe in kaart worden 
gebracht), pleiten voor de emancipatie van de 
uitvoerder als ‘betekenisproducent’. [4] De 
theoretische ondergeschiktheid van de uit
voerder waarnaar men hier verwijst, gaat 
terug op de 19de eeuw, toen (eerst en vooral 
in het Duitse taalgebied) de integriteit van het 
autonome, gesloten werk steeds bepalender 
werd voor de productie en perceptie van 
muziek. Werken krijgen hun beslag in een 
gefinaliseerde, geautoriseerde tekst, die als
maar gedetailleerder wordt, en dus minder 
speelruimte laat aan de vertolker. Van hem 
wordt onvoorwaardelijke eerbied voor de 
tekst geëist, een absolute Werktreue. De tra
ditionele muziekwetenschap is gebouwd rond 
dit begrip van het werk als een gesloten tekst. 
Haar taak is het de tekst middels structurele 
analyse uit te klaren; eens de partituur volle
dig inzichtelijk, wacht de vertolker alleen 
nog een reproductieve taak. Zijn vertolking is 
(idealiter) slechts een af-druk van een reeds 
tenvolle gearticuleerde structuur die ‘in het 
werk zelf ligt te wachten.
Voor de auteurs van Rethinking Music is de 
notie van ‘het werk zelf essentialiserend, en 
getuigt de hiërarchie die de uitvoering aan 
banden legt, van een 19de-eeuwse ‘metafy
sica van het muzikale werk’. De werken 
prijken als het ware als platonische planeten 
aan het firmament van de muziekgeschiede
nis, en de uitvoering kan er slechts rondcirke
len, in de hoop hun tijdeloze waarheid zo 
dicht mogelijk te benaderen. Eén bijdrage, 
Analysing performance and performing 
analysis, suggereert al in welke zin de auteurs 
deze constellatie willen herdenken. Nicholas 
Cook stelt voor om zowel analyse als uitvoe
ring een performatief gehalte toe te kennen. 
Analyse ‘doet’ iets, en dat geldt ook voor de 
uitvoering, die je om die reden net zo goed als 
een bron van muzikale betekenis kan benade
ren. Zijn suggestie is om analyse en uitvoe
ring op te vatten als een specifiek soort 
betekenisarbeid: twee (re)productieve prak
tijken, in een relatie van reciprociteit. [5] 
Analyse én uitvoering ‘doen theorie’, stelt 
Cook. Theorie is niet alleen een praktijk, 
zoals Van Alphen stelt, het omgekeerde geldt 
even goed: in elke praktijk gebeurt willens 
nillens theorie. De theorie is immers niet 
zomaar een neutraal dispositief dat waarne
ming mogelijk maakt; theorie produceert het 
werk opnieuw, en levert daarin een 
onophefbaar surplus op.
Zo gebeurt er ook theorie daar waar men 
schijnbaar enkel uitvoert, representeert, re
construeert of restaureert. Zowel in de 
uitvoeringspraktijk als in de restauratieve 
praktijk is telkens theorie aan het werk. Al
leen is het nu juist eigen aan zowel restauratie 
als uitvoering - tenminste binnen het ge
schetste Werktreue-paradigma-datdit ‘theo
rie doen’ verzwegen moet worden. Beide 
domeinen zijn een geprivilegieerde plaats 
voor de verdringing van de theorie: beide 
hangen vast aan het fantasma van zuivere 
reproductiviteit van een originele ‘tekst’. Een 
theorie van de uitvoering/restauratie zou zich 
dan moeten vastbijten in de rest die deze 
ontkenning achterlaat. Ze zou moeten pogen 
zelfs nog deze (poging tot) opheffing als 
product te lezen. De negatie van productie is 
zelf onvermijdelijk productief, en deze 
negativiteit is één van de aandachtspunten 
van een theorie van de restauratie.
Ondanks de veld-specifieke verschillen, is 
het opvallend dat uitvoeringspraktijk en res
tauratie zich recent in restauratieve zin heb
ben ontwikkeld. Het wetenschappelijke 
sérieux van de restauratiepraktijk gaat daar
bij gepaard met een nieuw soort historicisme 
in het kunsthistorische veld. Zo kun je in de 
recente aandacht voor 19de-eeuwse presen- 
tatiemodellen een uitbreiding lezen van het 
restauratieve fantasma naar de contextuali- 
sering van de werken. Deze beweging is in de 
muziek al een tijd aan de gang in wat heel 
algemeen als authentieke uitvoeringspraktijk 
wordt aangeduid. Eén van de auteurs uit 
Rethinking Music citeert terloops even wat er 
zich nog allemaal achter de horizon van het 
restauratieve fantasma zou kunnen schuil
houden: originele instrumenten, de originele 
zaal, met origineel publiek en uitvoerders. En 
waar bijvoorbeeld Roger Norrington een po
ging onderneemt “to cleanse Mahler’s Fourth 
Symphony”, lijkt hij wel het ambt van een 
aardse restaurateur waar te nemen. [6] 
De idee van Werktreue heeft vandaag het 
objectivistische imago van de nuchtere 
vorsersbril gekregen, die middels historische 
bronnen het werk van zijn historische lagen 
ontdoet. Een neo-19de-eeuws, idealistisch 
waarheidsbegrip is afgestoft tot het para
digma van een historische waarheid. Eén van 

de auteurs van Rethinking Music, José A. 
Bowen, omschrijft de “huidige uitvoerings- 
ideologie" als het streven “om de uiterlijke 
klank van de originele uitvoering zo dicht 
mogelijk te benaderen”. [7] Het idealisme 
van ‘het werk zelf maakt plaats voor een 
historicistische en sciëntistische juistheid 
- zo moet het toen geklonken hebben, dat is 
his masters ’ voice. Bowens betoog verduide
lijkt terloops de absurditeit van een streven 
dat dit ideaal zou willen realiseren. Als je 
Debussy ‘à la Debussy’ zou willen spelen - 
zijn vertolking van La Cathédrale engloutie; 
de tiende prelude uit het eerste boek, is op 
pianorolbewaard-danzoujeookDebussy’s 
gewoonte moeten kopiëren om virtueel elke 
maat van tempo te veranderen, en de muzi
kale frazen en emotieve aanwijzingen in de 
partituur met tempoverschillen te onderstre
pen. Nog afgezien van het absurde klank
beeld dat dit voor ons belooft, zou de notie 
‘uitvoering’ als zodanig onder zo’n histori- 
cistisch paradigma sneuvelen. Adomo merkte 
overigens al in 1932 op dat indien je een 
vroege Beethovensonate zou spelen met de 
improvisatorische vrijheid waarmee Beet
hoven het volgens tijdgenoten zelf deed, dit 
in het licht van de constructieve samenhang 
van die beweging totaal onzinnig zou over
komen. [8]

De oerversie

Toegepast op recente beeldende kunst zou je 
de status van de ‘eerste uitvoering’ kunnen 
vergelijken met de foto van de originele 
presentatie van een werk of een installatie: zo 
zou hij/zij het zelf gedaan hebben. Opvallend 
is nu dat de laatste tijd rond het werk van 
levende kunstenaars een preventieve 
restauratiepraktijk wordt ontwikkeld, die de 
indruk geeft dat men de oerversie nu al voor 
de toekomst lijkt te willen veilig stellen. Een 
cordon van registraties (foto’s, beschrijvin
gen, interviews met de kunstenaar) lijkt nu al 
de historische juistheid te willen verzekeren 
die de kunstgeschiedschrijving voor vroe
gere periodes weer aan het opzoeken is, 
bijvoorbeeld in haar hernieuwde aandacht 
voor 19de-eeuwse presentatiemodellen.
Uit die gordel van voorzorgsmaatregelen 
spreekt vaak angst voor interpretatie, angst 
dat het werk van de ‘uitvoerder’ zelf in het 
werk zou doorklinken. Maar mag restauratie 
die angst wel naast zich neerleggen? Het 
pleidooi van de auteurs in Rethinking Music 
voor een emancipatie van de uitvoerder klinkt 
erg voortvarend. Uitvoering is zelf een muzi
kale tekst, aldus Stanley Boorman [9], en 
voor José A. Bowen is de studie van 
uitvoeringstradities van een werk gelijk aan 
de studie van het muzikale werk zonder meer. 
Naar analogie daarmee zou je de eerste pre
sentatie en de daaropvolgende (of het oude 
werk en het gerestaureerde werk) als ver
schillende versies kunnen beschouwen.
De auteurs van Rethinking Music zijn er erg 
op gebrand om mythes zoals ‘het origineel’ 
of ‘het werk zelf uit te roeien. Vastbesloten 
om alles wat maar essentialiserend overkomt 
of naar een metafysische waarheidspositie 
ruikt van zich af te schudden, dreigen ze in 
een soort ‘absoluut relativisme’ terecht te 
komen. Het taboe op élke waarheidsaanspraak 
ondermijnt finaal elk kritisch onderscheid 
tussen juiste en illegitieme interpretaties.
Hoe kunnen we ontsnappen aan een 
essentaliserende Werktreue, zonder te loo
chenen dat in elke re-presentatie, re-productie, 
re-stauratie een waarheidsaanspraak mee
speelt. Hoe kunnen we zowel aan het vlakke 
pluralisme van ‘er zijn zoveel muzikale wer
ken als er uitvoeringen zijn’ ontkomen als 
aan het kunstreligieuze, metafysische 
fantasma van het oorspronkelijke werk. Mis
schien verschaft Adomo een begin van een 
antwoord. Adomo benadrukt het belang van 
immanente analyse van ‘het werk zelf, maar 
denkt deze waarheid terzelfder tijd in haar 
historiciteit, Wil de uitvoering vandaag Beet
hoven recht doen, zo luidt zijn betoog, dan 
moet ze het werk articuleren in zijn stractu- 
rele samenhang, en met een scrupuleuze aan
dacht voor de partituur, die zich geschoold 
heeft aan de - onvergelijkbaar meer gedetail
leerde - partituren van de nieuwe muziek. De 
eis van strikte weergave “heeft zich volledig 
van de wil van de componisten geëmanci
peerd en juist in een dusdanige emancipatie 
treedthet historische karaktervanreproductie 
onomwonden aan het licht”. [10]
De restauratie moet vragen naar de dwin
gende waarheid van het werk. Het re-staure- 
ren, her-stellen van het werk kan alleen maar 
vanuit de absoluut ernstige vraag gebeuren 
naar de ‘juiste keuze’. Maar omdat de waar
heid van het werk zelf geschiedenis door

maakt, moet die vraag het historische mo
ment waarop ze gesteld wordt in zich opne
men. Men zou dan kunnen stellen dat de 
productie van registraties, opnames, beschrij
vingen en kunstenaarsinterviews in de 
restauratiepraktijk ertoe neigt zich van die 
vraag af te schermen. De angst voor interpre
tatie verhindert dat het kunstwerk geschiede
nis schrijft, ontkent dat de betekenis van het 
werk zich in de geschiedenis openplooit. Ze 
stoomt de werken klaar voor de histori
cistische karikaturen van de toekomst.
Het werk recht doen betekent: het uitvoeren 
conform aan zijn waarheid zoals die zich 
ontplooid heeft op het moment van de uitvoe
ring zelf. Een eng historiserende uitvoering is 
in die zin een leugen tegenover de dwin
gende, maar eindige waarheidsaanspraak van 
het historische moment.

Het werk als partituur

Het merkwaardige is dat veel recente kunst 
erop gebrand lijkt het aspect ‘uitvoering’ te 
herintegreren. Om te beginnen zou je kunnen 
stellen dat installationeel werk, doordat het 
zich als enscenering in een fictieve tijd ont
plooit, bij elke her-installatie iets van een 
uitvoering krijgt. Restaureren vloeit in zo’n 
geval over in recreëren, herscheppen, en raakt 
daardoor aan uitvoeringspraktijken in theater 
en muziek. Opvallender is echter nog dat 
sommige recente beeldende kunst expliciet 
de presentatievoorwaarden van uitvoerende 
kunsten ovemeemt. Suchan Kinoshita bij
voorbeeld, die zelf uit de muziek, het theater 
en het muziektheater komt, spreekt openlijk 
over een partituur, die voorzien is van be
paalde aanwijzingen en uitvoeringsmodali
teiten. De praktijk van Eran Schaerf bestaat 
voor een deel uit de re-installatie, re-productie 
van dezelfde werken, dezelfde constellaties 
van onderdelen, voorwerpen, betekenis
dragers, waardoor productie en uitvoering 
als het ware in mekaar overglijden. Het lijkt 
wel alsof deze kunst zich juist haaks opstelt 
tegenover de ontwikkeling van de restaura
tieve praktijk, die als nooit tevoren jaagt op 
een originele staat.
Adomo stelt ergens dat juist de partituur, de 
dwang om het werk te noteren - met alle 
dubbelzinnigheden vandien - de voorwaarde 
is voor hun ontwikkeling. Het is door de 
partituur, die slechts onvolmaakte, bemidde
lende notatie is, dat het werk loskomt van zijn 
genese, en deelachtig wordt aan een histo
rische dialectiek. In dit licht lijkt de idee om 
werken als partituren te creëren zelf gegrond 
in de wens om de slaafse Werktreue uit haar 
fetisjisme van het oorspronkelijke momentte 
lichten. [11]

Dirk Pültau

Noten

[1] Cesare Brandi, Teoria del Restauro, 
Einaudi, Rome, 1963.
[2] Ernst van de Wetering, Roaming the 
stairs of the tower of Babel. Efforts to expand 
interdisciplinary involvement in the theory of 
restoration, ICOM The International Council 
of Museums, 8th. Triennial Meeting, Sydney, 
6-11 september 1987, vol. II, pp. 561-563.
[3] Ernst van Alphen, Het intellectuele mu
seum, in: De Witte Raaf, nr. 75, september- 
oktober 1998, pp. 12-13.
[4] Mark Everist & Nicholas Cook (eds.), 
Rethinking Music, Oxford University Press, 
Oxford/New York, 1999.
[5] Nicholas Cook, Analysing performance 
and performing analysis, in: Mark Everist & 
Nicholas Cook (eds.), op. cit. (noot 3), 
pp. 239-261.
[6] José A. Bowen, Finding the music in 
musicology: performance history and musi
cal works, in: Mark Everist & Nicholas Cook 
(eds.), op. cit. (noot 3), p. 445.
[7] José A. Bowen, op. cit. (noot 6), 
pp. 437-443.
[8] Zie Theodor W. Adomo, Zur gesell- 
schaftlichen Lage der Musik (1932), in: 
Gesammelte Schriften, Band 18, hrsg. von 
Rolf Tiedemann & Klaus Schulz, Suhrkamp, 
Frankfurt-am-Main, 1984, p. 756.
[9] Stanley Boorman, The musical text, in: 
Mark Everist & Nicholas Cook (eds.), op. cit. 
(noot 3), pp. 403-423.
[10] Theodor W. Adomo, op. cit. (noot 8), 
p. 756.
[11] Theodor W. Adomo, op. cit. (noot 8),
p. 753. J 1
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Trauma en geschiedenis
Joan B., een overlevende van de holocaust 
wier getuigenis vastgelegd is door het 
Fortunoff Video Archief voor Holocaust- 
getuigenissen aan Yale University, vertelt 
het volgende. [1] Ze werkte in de keuken 
van een werkkamp. Toen een van de gevan
genen op het punt stond te bevallen, gaf de 
kampcommandant het bevel om water te 
koken: “Maar het water was niet bestemd 
om te helpen bij de bevalling. Hij verdronk 
de net geboren baby in het kokende water.” 
De verbijsterde interviewer vraagt vervol
gens: “Heb je dat gezien?” “O ja, dat heb ik 
gezien,” antwoordt de getuige onaangedaan. 
“Heb je iets gezegd?”' luidt de volgende 
vraag. “Nee.” Even later geeft Joan B. het 
volgende commentaar: “Ik had een vriend 
die zei dat [...] we recht voor ons uit moes
ten kijken, alsof we oogkleppen op hadden 
als renpaarden. Ik deed niets anders dan 
leven, kijken, maar ik voelde helemaal niets.” 
Ook al heeft Joan B. gezien wat de vrouw en 
de baby overkwam, haar kijken bestond 
slechts uit het registreren van wat er ge
beurde. Een van de epistemologische ge
volgen van ‘zien’, namelijk begrijpen, vat
ten, mentaal doorgronden, lijkt te ontbre
ken. Het waarneembare is in haar geheugen 
gegrift als een onveranderbare foto, maar de 
sporen die deze visuele indruk heeft nagela
ten, lijken niet emotioneel ervaren of ver
werkt te zijn. Haar vertelling van wat ge
beurd is, heeft geen enkele emotionele of 
ethische dimensie.
De getuigenis van Joan B. is exemplarisch 
voor de radicale wijze waarop de holocaust 
in de westerse cultuur de conventionele 
betekenissen van ‘zien’, en in het verlengde 
daarvan, van visualiteit, verstoord heeft. 
Sinds de Verlichting heeft de observatie van 
de visuele wereld een geprivilegieerde 
epistemologische status: het is de voor
waarde en garantie voor kennis. Ergens 
ooggetuige van zijn, betekent daarom ook 
min of meer automatisch de waargenomen 
situatie of gebeurtenis begrijpen of door
gronden. In de ervaringen van holocaust- 
overlevenden is de nauwe band tussen waar
neming en begrip échter verbroken. En het 
is precies vanwege deze breuk dat het ‘zien’ 
en de beschrijving van visuele indrukken 
zo’n centrale rol spelen in hun getuigenis
sen. Maar deze getuigenissen zijn niet op 
dezelfde manier hanteerbaar als bijvoor
beeld een ooggetuigenverslag in een politie
rapport. In holocaust-getuigenissen func
tioneert de beschrijving van dat wat visueel 
is waargenomen eerder als een terugkeer, 
ongewijzigd, van wat eerder gebeurde. Na ■ 
al die tijd moet nog steeds de eerste stap om 
te begrijpen worden gezet. Het beeld staat in 
de weg; het weigert om plaats te maken.

Verstrikt in beelden

Een andere overlevende van de holocaust, 
Tadeusz Borowski, demonstreert met zijn 
bundel korte verhalen, This Way for the 
Gas, Ladies and Gentlemen, op indrukwek
kende wijze de dominante rol die visuele 
imprints, spelen in holocaust-herinnerin- 
gen. [2] Ik neem Borowski’s boek als be
ginpunt in een onderzoek naar de rol van 
visualiteit, van zien en getuigen in het her
inneren van de holocaust. Daarna zal ik 
uitvoerig stilstaan bij de teksten van een 
andere overlevende van Auschwitz, de 
Franse schrijfster Charlotte De lbo.
De korte verhalen van Borowski zijn geba
seerd op zijn eigen kampervaringen, maar 
de ik-verteller in deze verhalen doet zich 
eerder voor als de reporter van een docu
mentaire, hij vertelt over wat er rondom 
hem gebeurde. De volgorde van de verhalen 
is min of meer chronologisch, ook al betreft 
deze chronologie niet zozeer het leven van 
de verteller als wel dat van het vernietigings
kamp. Zo handelt het eerste verhaal over de 
aankomst in het kamp, gaan de volgende 
over het leven in het kamp, en die daarna 
over de bevrijding. De laatste drie verhalen, 
The January Offensive, A Visit enThe World 
of Stone vertellen over het leven na 
Auschwitz.
Gegeven het onvermijdelijk retrospectieve 
karakter van de verslagen, is het moment 
waarop verteld wordt per definitie na de 
bevrijding gesitueerd. Dat is de reden 
waarom in het geval van This Way for the 
Gas, Ladies and Gentlemen, de laatste drie 
verhalen van essentiële betekenis zijn voor 
de getuigenis als zodanig. Het is alleen in 
deze verhalen dat de vertelde gebeurtenis
sen in tijd duidelijk te onderscheiden zijn 

van het vertellen ervan. In de verhalen die 
zich in het kamp afspelen daarentegen, be
schrijft de meestal gebruikte tegenwoor
dige tijd of de onvoltooid verleden tijd, 
momenten die op fictionele wijze, gelijktij
dig met het vertellen ervan kunnen plaats
vinden. Er is geen afstand in tijd tussen 
verteltijd en vertelde tijd.
A Visit begint met een relaas over het kamp
leven: “Ik liep door de nacht, de vijfde in de 
rij. In het midden van de paarse hemel 
flikkerde een oranje vlam van de brandende 
lichamen” (p. 174). De ik-verteller bespreekt 
dan expliciet de onmogelijkheid om te ver
tellen over wat hij toen ervoer. Hij doet zich 
zelf voor als een soort machine die slechts 
kon registreren wat hij op dat moment zag: 
“In de zachte donkerte hield ik mijn ogen 
wijd open. En hoewel de koorts in mijn 
bloedende dij zich door mijn hele lichaam 
verspreidde, waardoor het met iedere stap 
die ik zette meer en meer pijnlijk werd, kan 
ik me van die nacht niets herinneren behalve 
dat wat ik met mijn wijd opengesperde ogen 
zag” (p. 174). Het zien met wijd open
gesperde ogen wordt een leidmotief en de 
aandacht wordt gevestigd op de speciale, 
afwijkende status die dit zien hier heeft: “In 
die dagen die volgden, zag ik mannen die 
huilden terwijl ze met pikhouwelen en met 
spaden in de vrachtwagens aan het werken 
waren. Ik zag hen zware rails sjouwen, 
zakken cement, platen beton. Ik zag hen 
voorzichtig de aarde ophogen, vuil uit slo
ten graven, barakken bouwen, uitkijktorens 
en crematoria. Ik zag hen wegteren door 
eczeem, zweren en tyfus, en ik zag hen van 
de honger sterven. En ik zag anderen die 
fortuinen aan diamanten, horloges en goud 
vergaarden, die ze veilig onder de grond 
verborgen. [...] En ik heb vrouwen gezien 
die zware houtblokken droegen, karren en 
kruiwagens duwden en dammen bouwden 
in vijvers [...] En ik zag ook een meisje (dat 
ooit het mijne was geweest) die bedekt was 
met lopende zweren en wier hoofd gescho
ren was” (p. 175).
Dit verslag van wat hij allemaal ‘gezien’ 
heeft, wordt aanvankelijk door de verteller 
gelegitimeerd als was het een morele ver
plichting tegenover hen die in de holocaust 
gestorven zijn. Het is een terugkerende topos 
in holocaust-getuigenissen: zij die leven, 
moeten hier kennis van hebben. Het wordt 
ook gepresenteerd als een laatste poging om 
verbonden te blijven met hen die stierven. 
Vertellen wordt dan een wanhopig middel 
om contact te houden met de doden. Want 
“allen die vanwege eczeem, zweren of ty
fus, of simpel omdat ze te uitgeteerd waren,

Toegangspoort tot het concentratiekamp van Auschwitz

naar de gaskamers afgevoerd werden, 
smeekten de gevangenen die hen in de cre
matorium-trucks laadden, om zich te herin
neren wat ze gezien hadden. En om de 
waarheidlover de mensheid te vertellen aan 
hen die daarvan niet op de hoogte zijn” 
(p. 175). Maar geleidelijk aan wordt duide
lijk dat de verteller niet uit morele verplich
ting z’n relaas doet. Hij kan eenvoudigweg 
niet anders. Het is nog steeds het enige wat 
hij op z’n netvlies ziet, ook al behoort de 
holocaust intussen tot het verleden.
Pas aan het einde van het verhaal wordt 
duidelijk dat verteld wordt vanuit de positie 
van een overlevende: “Ik zit in iemand an
ders’ kamer, tussen boeken die niet van mij 
zijn, en wanneer ik over de lucht schrijf, en 
over de mannen en vrouwen die ik gezien 
heb, word ik gekweld door een hardnekkige 
gedachte - dat ik nooit in staat geweest ben 
om ook naar mezelf te kijken” (p. 176). 
Deze onmogelijkheid impliceert dat de ver
teller ook niet in staat is om aandacht te 
besteden aan het leven na zijn bevrijding. 
Hij kan slechts zien wat hij toen gezien 
heeft. De substantie van zijn vertellen is 
daarmee de visuele variant van een gekraste 
grammofoonplaat. De grammofoonplaat 
raakte beschadigd, en steeds weer herhalen 
zich dezelfde beelden.
Het is niet zo dat het heden totaal niet gezien 
wordt, maar de nieuwe indrukken ontberen 
intensiteit. De beelden van het verleden zijn 
helderder. De onmogelijkheid om het leven 
na de holocaust te beleven wordt in het 
laatste verhaal uit de bundel, The World of 
Stone, duidelijk gemaakt: “In tegenstelling 
tot de jaren die nu tot het verleden behoren, 
toen ik de wereld met wijd opengesperde en 
verbijsterde ogen observeerde en toen ik 
alert door iedere straat liep, als een jonge 
man die op een leuning van een brug pro
beert te lopen, zo kan ik me nu met totale 
onverschilligheid door de meest levendige 
menigte drukken en met geen enkele emotie 
langs de warmste vrouwenlichamen wrij
ven [...]. Ik klim zonder onder de indruk te 
zijn marmeren trappen op, die gespaard zijn 
door de brand en met een rode loper bedekt 
[... ] Ik besteed geen aandacht aan de nieuw 
geïnstalleerde ramen en de fris geschilderde 
muren van het gerestaureerde gebouw. Ik 
kom onverschillig binnen in bescheiden 
maar gezellige, kleine kamers die bewoond 
worden door mensen van belang” (pp. 178- 
179).
De onmogelijkheid voor de verteller om na 
de holocaust de wereld om hem heen te zien, 
dwingt ons om opnieuw stil te staan bij de 
tijdsaanduidingen in het korte verhaal 

A Visit. Op het eerst gezicht leken tijds
aanduidingen als “op een avond zag ik...” 
of “tijdens de dagen die volgden, zag ik..." 
te verwijzen naar specifieke momenten tij
dens het verblijf in het kamp. Maar ze zijn 
nu ambigu geworden. Ze kunnen ook ver
wijzen naar momenten in het teven van de 
verteller na de holocaust. Tijdens deze mo
menten ziet hij nog steeds niets anders dan 
visuele imprints van het kampleven.

Narratieve versus traumatische herin
nering

Om tot een beter begrip te komen van de rol 
die deze visuele imprints speten in holo- 
caust-getuigenissen, sta ik eerst stil bij de 
ideeën over herinnering en trauma van de 
Franse psychiater Pierre Janet. Janet, die 
aan het begin van deze eeuw werkzaam was 
en een grote invloed had op Freud, maakte 
een onderscheid tussen ‘gewoonte-herinne- 
ring’, ‘narratieve herinnering’ en ‘trauma
tische herinnering’. [3] De ‘gewoonte-her- 
innering’ betreft de automatische integratie 
van nieuwe informatie zonder dat er veel 
aandacht wordt besteed aan wat er gebeurt. 
Dit type van automatische synthese is een 
vermogen dat mensen met dieren gemeen 
hebben. De ‘narratieve herinnering’, een 
uniek menselijk vermogen, bestaat uit de 
mentale constructies die mensen aanwen
den om hun ervaringen te begrijpen. Alle
daagse ervaringen worden automatisch in al 
bestaande mentale constructies opgenomen. 
Maar sommige gebeurtenissen bieden weer
stand aan deze assimilatie. Angstaanjagende 
of totaal nieuwe ervaringen passen soms 
niet in bestaande cognitieve schema’s. Zij 
zulten bijzonder helder worden herinnerd 
ofwel is hun integratie totaal onmogelijk. 
Ervaringen die niet geïntegreerd kunnen 
worden, worden op een andere manier op
geslagen. Zij zulten niet onder normale voor
waarden ‘oproepbaar’ zijn. Het is slechts 
voor het gemak dat Janet deze niet-integreer- 
bare gebeurtenissen ‘traumatische herinne
ringen’ heeft genoemd. Het trauma is geen 
herinnering, maar maakt, integendeel, her
inneringen onmogelijk. Daarom is het fun
damenteel en niet gradueel verschillend van 
herinnering. Het trauma onttrekt zich aan 
een bewust besef en aan de mogelijkheid 
om het naar behoeven te beheersen of te 
controleren.
In de voorstelling van Janet bestaat het 
trauma uit een gefaalde ervaring, uit een 
gebeurtenis die nooit daadwerkelijk erva
ren kon worden. Dit falen maakt de vrijwil
lige herinnering van de gebeurtenis onmo- 1 3
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gelijk. Om die reden hebben herbelevingen 
van de traumatische gebeurtenis nooit een 
narratieve vorm. Ze worden niet verteld, 
maar opnieuw geleefd. Vertellen is immers 
een gecontroleerde activiteit. De herbele
vingen van traumatische gebeurtenissen 
nemen niet de vorm aan van een vertelling, 
maar van drama. Daardoor is een trauma
tische herbeleving afhankelijk van de tijd 
die de onderdelen van het ‘script’ in beslag 
nemen. Al de manipulaties van een vertel
ler, het uitweiden, inkorten, samenvatten, 
onderstrepen en het minimaliseren of uit
vergroten van elementen van een verhaal, 
kunnen niet door de ‘acteur’ van een ge
schiedenis worden aangewend. Hij is ertoe 
veroordeeld het drama op te voeren, dat niet 
door hem beheerst kan worden, ook al is het 
hem in het verleden overkomen. Borowski’s 
verhalen zijn vanuit formeel opzicht mis
schien verhalend - het zijn immers geen 
dramateksten - toch kunnen we constateren 
dat het vertellen keer op keer overstemd 
wordt door de dwangmatige behoefte om de 
visuele imprints opnieuw op te voeren. Met 
andere woorden: de verteller Borowski ver
liest controle over wat hij in het verleden 
gezien heeft. De chronologische samenhang 
die gewoonlijk het resultaat is van vertellen, 
lost op. We krijgen een min of meer wille
keurige opeenvolging van visuele imprints. 
Met deze manier van vertellen demonstreert 
Borowski wat het trauma is en doet. Hij 
vertelt er niet over in zijn verhaal, maar geeft 
er blijk van door de wijze waarop hij vertelt. 
Janets klinische onderscheid tussen de 
narratieve en de traumatische herinnering 
betreft uiteindelijk een verschil in afstand 
tot een gebeurtenis of geschiedenis. Een 
narratieve herinnering is retrospectief, vindt 
plaats na de gebeurtenis. Een traumatische 
herinnering, of liever, herbeleving, kent die 
afstand tot de gebeurtenis niet. De persoon 
aan wie zich de herbeleving voltrekt, is nog 
steeds in de gebeurtenis. Dit verklaart 
waarom de traumatische herbelevingen zich 
opdringen als visuele imprints. De oorspron
kelijke gebeurtenis die tot het trauma geleid 
heeft, is nog niet tot een gemedieerde repre
sentatie getransformeerd. Er is nog geen 
afstand tot de gebeurtenis. Om die reden 
dringt ze zichzelf steeds weer op in al haar 
visuele en zintuigelijke directheid.

Charlotte Delbo

Als we de Franse schrijfster en holocaust- 
overlevende Charlotte Delbo lezen, bekruipt 
ons voortdurend het gevoel dat zij niet retro
spectief over, maar vanuit Auschwitz ver
telt. [4] Het is allereerst haar manier van 
vertellen die deze indruk wekt. Daarnaast 
echter maakt zij incidenteel expliciete op
merkingen over de positie van waaruit zij 
vertelt. De woorden die zij haarkampgenote 
Mado in de mond legt, gelden evenzeer voor 
haarzelf: “Mensen denken dat herinnerin
gen vervagen, dat ze door de tijd uitgewist 
worden, omdat niets bestand is tegen de 
tand des tijds. Daar schuilt het verschil; op 
mij, op ons heeft de tijd geen vat. Hij haalt 
nergens de scherpe kantjes af, verslijt niets. 
Ik ben niet levend. Ik ben in Auschwitz 
gestorven en niemand die het ziet” (p. 66). 
“Daar schuilt het verschil”: het verschil, net 
zo absoluut als het verschil tussen trauma
tische herinnering en narratieve herinnering 
bij Janet, definieert ook de specifieke rol 
van visualiteit en visuele imprints in holo- 
caust-getuigenissen. Delbo geeft hier 
onthutsend pregnant aan dat traumatische 
herbelevingen een andere tijdsordening 
impliceren. De traumatische gebeurtenis uit 
het verleden behoort nog niet tot een verle
den tijd op afstand. In de taalkunde komen 
we dit verschil tegen als het onderscheid 
tussen de passé simple, een vorm die een 
punctuele gebeurtenis aanduidt die ooit 
plaatsvond en nu voorbij is, en de 
imperfectum, waarvan het effect in het he
den voortduurt. Ik zal laten zien hoe de 
tij dsorde die het trauma met zich meebrengt, 
zich vertaalt in een herbeleven van de trau
matische gebeurtenis als extreem zintuige
lijk, meer bepaald visueel.
Delbo, die in 1913 in de buurt van Parijs 
geboren werd, werkte in 1940 als assistente 
van de toneelregisseur en acteur Louis Jou
vet. Toen de Duitsers Frankrijk binnenvie
len, was zij met zijn theatergezelschap op 
tournee in Zuid-Amerika. Ze vernam dat de 
Gestapo een kennis geëxecuteerd had, en 
besloot naar Parijs terug te keren. Via Por
tugal, Spanje en Vichy-Frankrijk bereikte 
ze het bezette deel van Frankrijk, en ze sloot 
zich aan bij een verzetsgroep, waarvan haar 
man, Georges Dudach, al lid was. In maart 
1942 werden zij door de Franse politie aan

gehouden in hun appartement terwijl ze 
anti-Duits drukwerk maakten. De politie 
leverde hen aan de Gestapo uit. Delbo's 
echtgenoot werd al in mei geëxecuteerd; 
zelf werd ze in januari 1943 naar Auschwitz 
gestuurd in een konvooi van 230 vrouwen 
waarvan het merendeel niet-joods was maar 
actief in het verzet. Van de 230 vrouwen 
overleefden er slechts 49. In Le convoi du 24 
janvier (Het konvooi van de 24ste januari) 
schrijft Delbo over dit konvooi, ze geeft van 
alle gedeporteerden korte biografieën. Ook 
verschaft zij statistische gegevens over dit 
konvooi wat betreft de relaties tussen over
leven en leeftijd, beroep, politiek engage
ment en opleiding. Tot januari 1944 ver
bleef Delbo in Auschwitz en in het nabijge
legen kamp Raisko. Daarna werd ze naar 
Ravensbrück gestuurd. Kort voor het einde 
van de oorlog werd ze aan het Rode Kruis 
overgeleverd dat haar naar Zweden over
bracht om te herstellen van ondervoeding 
en andere ontberingen.
Delbo heeft een groot aantal toneelstukken 
en essays geschreven die stuk voor stuk in 
relatie staan tot haar kampervaringen. Haar 
beroemdste werk is echter de trilogie 
Auschwitz et après. Het eerste deel, Aucun 
de nous ne reviendra (Niemand van ons zal 
terugkereri) schreef ze al in 1946. Pas in 
1965 publiceerde ze het omdat ze eerst 
zeker wilde weten dat de waarde ervan de 
tijd kon doorstaan. Une connaissance inutile 
(Onbruikbare kennis), dat zij voor een groot 
deel ook al in 1946 en 1947 schreef, ver
scheen in 1970. Spoedig daarna verscheen 
het derde deel, Mesure de nos jours (Maat 
van onze dagen). In 1985, het jaar waarin zij 
overleed, verscheen nog een laatste klein 
meesterwerk, La mémoire et les jours (Het 
geheugen en de dagen).
Delbo maakt een onderscheid tussen 
‘mémoire ordinaire’ ( ‘gewone herinnering’ ) 
en ‘mémoire profonde’ (‘diepe herinne
ring’), te vergelijken met Janets onderscheid 
tussen ‘narratieve herinnering’ en ‘trauma
tische herinnering’. De gewone herinnering 
is in staat om Auschwitz in een chronologie 
te plaatsen. Het feit dat de persoon die zich 
Auschwitz herinnert overleefd heeft, impli
ceert in feite dat hij/zij van deze verschrik
kelijke gebeurtenis ‘verlost’ is. Auschwitz 
bevindt zich nu op afstand in het verleden. 
De diepe herinnering daarentegen slaagt er 
niet in om de gebeurtenis in het verleden te 
situeren. Auschwitz behoort nog steeds niet 
tot het verleden en zal dat in de beleving van 
de persoon ook nooit doen. Delbo hanteert 
nog een tweede onderscheid met betrekking 
tot de traumatische herinnering, dat tussen 
‘mémoire externe’ (‘externe herinnering’) 
en ‘mémoiredes sens’ (‘zintuigelijkeherin
nering’). De externe herinnering wordt be
wust gearticuleerd. De persoon weet in die 
zin wat hij of zij zich herinnert. Wanneer 
Delbo in haar werk ‘over’ Auschwitz praat, 
komen haar woorden niet van haar diepe 
herinnering, maar van de gewone, externe 
herinnering. De fysieke en emotionele her
innering aan Auschwitz kan echter slechts 
door middel van de zintuigelijke (diepe) 
herinnering benaderd worden. Deze herin
nering die zich doet voelen, is symptoma
tisch, en is geen bemiddelde representatie 
op afstand. In haar teksten slaagt Delbo er 
steeds weer in om een externe herinnering 
aan een gebeurtenis in het verleden over te 
laten gaan in een zintuigelijke herinnering 
die de gebeurtenis tot een ervaring in het 
heden maakt. De tekst L’appel is een goed 
voorbeeld. Hij begint als een beschrijving 
van een unieke gebeurtenis: “In zwarte ca
pes is de SS langsgelopen. Ze deden een 
telling” (p. 37). Het lijkt hier om een in de 
tijd afgebakende gebeurtenis te gaan: niet 
een willekeurig appèl, maar een specifiek. 
Op de twee korte zinnen volgt echter de zin: 
“We wachten nog steeds.” De verleden tijd 
is overgegaan in de tegenwoordige tijd. De 
in de tijd af gebakende (punctuele) gebeur
tenis is tot een duratieve gebeurtenis gewor
den die niet meer in een chronologie te 
plaatsen is. Er volgen elf alinea’s die steeds 
uit een enkele, korte zin bestaan:
“We wachten
Dagen, de volgende dag.
Sinds gisteren, en de dag erop.
Sinds het midden van de dag, vandaag. 
We wachten.
De dag breekt aan.
We wachten op het aanbreken van de dag, 
wantje moet toch ergens op wachten. 
Men leeft niet in afwachting van de dood. 
Men rekent erop.
We hebben geen verwachtingen.
We verwachten alleen dat wat gebeurt. 
De nacht, want die volgt op de dag. De dag, 
want deze volgt op de nacht” (p. 37).

De overgang van verleden naar tegenwoor
dige tijd, van punctuele naar duratieve ge
beurtenis, reflecteert een verandering in de 
aard van de herinnering. Terwijl de tekst 
begint als een herinnering aan een gebeurte
nis die in het verleden gelokaliseerd kan 
worden, transformeert deze in een situatie 
die zich tot in het heden uitstrekt. De vertel
ler van dit eindeloze wachten is duidelijk 
nog ‘in’ de situatie van het wachten dat zij 
beschrijft. Het gevoel dat dit eindeloze wach
ten teweegbrengt, bekruipt haar - en ons 
lezers - in de meest fysieke zin. De herinne
ring aan de eindeloosheid van het wachten 
wordt in die zin niet op afstand beschreven, 
maar zintuigelijk ervaren.
In Un jour (Op een dag) weet Delbo een 
vergelijkbaar effect te bewerkstelligen, 
wederom door een uiterst subtiel gebruik 
van grammaticale tijd. De titel evoceert het 
conventionele begin van een chronologisch 
geordend relaas. Eerst lezen we drie uitvoe
rige alinea’s in de onvoltooid verleden tijd. 
Daarin worden gedetailleerd de pogingen 
beschreven van een totaal uitgeputte vrouw 
om zich overeind te houden: “Ze bleef aan 
de andere kant van de helling, terwijl ze met 
haar handen en voeten greep probeerde te 
krijgen op de met sneeuw bedekte glooiing. 
Haar hele lichaam was gespannen, haar 
kaken gesloten, haar nek, net als haar spie
ren - wat daarvan over was op haar botten - 
verdraaid door het verschoven kraakbeen./ 
Ze spande zich echter tevergeefs in - de 
inspanning van iemand die aan een imagi
nair touw trok” (p. 41). De strijd van de 
vrouw wordt afstandelijk, van buitenaf weer
gegeven. Na enkele alinea’s gaat de be
schrijving over in de tegenwoordige tijd: 
“Ze draait haar hoofd alsof ze de afstand wil 
inschatten, ze kijkt omhoog. Men kan een 
groeiende paniek observeren in haar ogen, 
in haar handen, in haar krampachtig samen
getrokken gezicht” (p. 41).
Dan gaat het externe standpunt plotseling 
over in de directe aanhaling van de gedach
ten van de vrouw: “Waarom kijken al deze 
vrouwen op deze manier naar mij. Waarom 
zijn ze hier, in het gelid opgesteld, onbe
weeglijk. Ze kijken naar me, maar zien me 
niet. Ze kunnen me waarschijnlijk niet zien, 
anders zouden ze me daar niet aan staan te 
gapen. Ze zouden me helpen opstaan. 
Waarom help je me niet, jij die zo dichtbij 
staat. Help me. Trek me op. Buig in mijn 
richting. Strek je hand uit. Oh, ze maken nog 
geen beweging” (pp. 41-42). De beschrij
ving gaat daarna opnieuw over in de verle
den tijd en in de derde persoon. Na weer een 
alinea, gaat de derde persoon weer over in 
de eerste persoon. Ditmaal is echter niet de 
strijdende vrouw, maar iemand uit de massa 
van toekijkende vrouwen aan het woord: 
“Wij waren daar allemaal, vele duizenden 
van ons, staand in de sneeuw vanaf de 
vroege morgen - dit is wat wij nacht noe
men, want de morgen begint om drie uur. De 
dageraad verlichtte de sneeuw, die tot dan 
toe het enige licht in de nacht was geweest 
- de koude werd bitter” (p. 42). Na weer een 
paginalange beschrijving van de vrouw in 
de derde persoon en in de verleden tijd, 
keert de eerste persoon-getuige terug: “Ik 
kijk niet langer naar haar. Ik wil niet langer 
kijken. Kon ik maar van plaats veranderen 
zodat ik haar niet zag. Om niet de donkere 
gaten van haar oogkassen te hoeven zien, 
deze starende gaten. Wat wil ze? Het onder 
stroom staande prikkeldraad bereiken? 
Waarom staart ze ons aan? Wijst ze naar 
mij? Smeekt ze me? Ik wend me af om 
elders te kijken. Elders” (p. 43).
Nadat de aandacht eerst verschuift naar een 
andere vrouw - een levend skelet - die zich 
bij de poort van blok 25 ophoudt, blijkt het 
‘elders’ vervolgens ook temporeel ingevuld 
te worden: “Op dit moment (‘Maintenant’) 
zit ik in een café dit verhaal te schrijven - het 
verandert in een verhaal” (p. 45). Het 
‘maintenant’ markeert een heden, het mo
ment waarop geschreven wordt. De beschrij
ving van de doodstrijd van de vrouw gaat 
echter ook steeds over in de tegenwoordige 
tijd, speelt zich tevens af in een heden. Ook 
in die tekstdelen komt geregeld het woord 
‘maintenant’ voor. Het gaat om twee ‘he- 
dens’ die naast elkaar, niet na elkaar, lijken 
te staan. De opmerking van de vertelster dat 
wat zij schrijft in een verhaal aan het veran
deren is, lijkt een veroordeling van haar 
tekst. Wanneer haar woorden een verhaal 
vormen, worden de vertelde gebeurtenissen 
op afstand geplaatst, in het verleden. Zo’n 
manier van vertellen doet geen recht aan 
haar beleving in het heden van de gebeurte
nissen. De tekst die volgt, introduceert dan 
ook een nieuw narratief principe. Zonder de 
veranderingen in de vertelsituatie aan te 

geven, vinden er veranderingen plaats in de 
vertelinstantie en in de vertelde geschiede
nis. Ik-vertellers blijken te veranderen van 
identiteit: de ‘ik’ die toekijkt en getuigt, gaat 
over in een ‘ik’ die een jeugdherinnering 
vertelt; deze ‘ik’ gaat op zijn beurt over in 
een ik-verteller die de vrouw in haar dood
strijd blijkt te zijn: “Ze kijkt niet langer naar 
ons. Ze kruipt ineen in de sneeuw. Zijn 
ruggegraat is gekromd, Flac is stervende 
- het eerste schepsel dat ik ooit zag sterven. 
Mama, Flac is bij het tuinhek, helemaal 
ineengedoken. Hij trilt. André zegt dat hij 
dood gaat./Tk moet op m’n voeten gaan 
staan, oprijzen. Ik moet lopen. Ik moet nog 
vechten. Zouden ze me niet helpen? Waarom 
helpen jullie die daar maar staan zonder iets 
te doen, me niet?’/Mama, kom snel, Flac 
gaat dood./’Ik begrijp niet waarom ze mij 
niet helpen. Ze zijn dood, dood. Ze lijken 
levend omdat ze staan, de een leunend tegen 
de ander. Ze zijn dood. En ik, ik wil niet 
sterven’” (p. 46). Stemmen en tijden lopen 
door elkaar, zijn niet meer ten opzichte van 
elkaar te plaatsen. Dit lijkt het narratieve 
alternatief voor de vrouwen die getuige zijn 
van de doodstrijd van de vrouw, naar wie ze 
kijken en die ze niet kunnen zien: “Waarom 
zijn jullie zo verbaasd dat ik loop? Hebben 
jullie de SS-er met zijn hond voor de poort 
mij niet horen toeschreeuwen? Jullie kun
nen niet horen, want jullie zijn dood” (p. 48). 
Wanneer de hond van de SS-er de vrouw 
uiteindelijk doodbijt, wordt er een schreeuw 
gehoord: “De vrouw geeft een schreeuw. 
Een schreeuw die met moeite loskwam. Een 
enkele schreeuw die door de onbeweeglijke 
vlakte vloog. We weten niet of de schreeuw 
door haar of door ons geslaakt is, of hij uit 
haar onderbroken keel kwam of uit de onze. 
Ik voel de hoektanden van de hond in m’n 
keel. Ik schreeuw. Ik jank. Nog geen geluid 
verlaat mij. De stilte van een droom” (p. 48). 
De afstand waarmee de vrouw tijdens haar 
doodstrijd bekeken werd - het niet-zien - is 
uiteindelijk verdwenen. De externe herin
nering aan een vrouw die haar doodstrijd 
voerde, verandert in een zintuigelijke herin
nering van iemand die aan den lijve ervaart 
dood te gaan. De tekst die we gelezen héb
ben, is uiteindelijk niet meer een verhaal 
‘over’ een ervaring maar - als het ware - de 
ervaring aan den lijve. De slotregels zijn 
dan een veelbetekenende variatie op de eer
dere reflectie over het moment van schrij- 
ven: “En op dit moment zit ik in een café 
deze tekst te schrijven” (p. 49). Dit schrij
ven bestaat niet langer uit een getuigen van 
wat eerder gebeurd is. Het wordt in een 
moeizaam proces voor onze ogen tot een 
schrijfdaad die bestaat uit het stem-verlenen 
aan dat eerdere moment, aan die vrouwen 
die Auschwitz niet overleefd hebben. Het 
nu waarin dat schrijven plaatsvindt, ver
leent heel nadrukkelijk geen context aan het 
moment waarover het vertelt: het volgt dat 
moment niet op, maar is een heden dat er 
naast staat. Terwijl de dood van de uitge
putte vrouw uiteindelijk consequent in de 
tegenwoordige tijd beschreven wordt, moet 
het andere ‘heden’ nadrukkelijk aangezet 
worden: “Op dit moment (‘Maintenant’) zit 
ik in een café te schrijven..

Niet herinnerbare verleden tijd

De titel van het tweede deel van Delbo’s 
trilogie, Onbruikbare kennis, kan als expli
ciet commentaar worden gelezen op de sta
tus van wat ze vertelt. De visuele imprints 
van het kampleven moeten niet worden ver
ward met gewone herinneringen. Het gaat 
hier niet om geheugensporen die informatie 
verschaffen over het verleden. Als zodanig 
zijn deze verhalen ‘onbruikbaar’.
De tekst De stroom uit Onbruikbare kennis 
is een goed voorbeeld van dit onderscheid 
tussen de substantie waar herinneringen uit 
bestaan en die van visuele imprints. Het 
verhaal laat zien waarom de holocaust 
onvertelbaar is en slechts in visuele imprints 
kan voortbestaan. De holocaust is bijvoor
beeld niet vertelbaar vanwege de monoto
nie der dagen. Er waren nauwelijks speci
fieke gebeurtenissen: “Vreemd, maar ik 
herinner me niets van die dag. Niets behalve 
de stroom. Want alle dagen waren hetzelfde. 
Een monotonie die slechts onderbroken werd 
door zware straffen en appèls, want de da
gen waren hetzelfde, we hadden ongetwij
feld appèl, en na het appèl werden werk- 
colonnes gevormd, ik moet wel m’n best 
gedaan hebben om in dezelfde colonne te 
blijven als de rest van m’n groep, en daarna, 
na lang wachten, moet de colonne door de 
poort gelopen zijn waar de SS in het wacht
huisje de rijen telde die erdoorheen gingen. 
En daarna? Ging de colonne rechts of links?
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Rechts naar het moeras, of links naar de 
afbraak, of naar de pakhuizen? Hoe lang 
liepen we? Ik heb geen idee. Wat voor werk 
deden we? Ook dat herinner ik me niet” 
(p. 52). Terwijl de vertelster een bepaalde 
dag voor de geest probeert te halen, herin
nert ze zich slechts die dingen die van dag 
tot dag terugkeerden. Niets heeft de herha
ling van hetzelfde doorbroken. Het gebrek 
aan markeringen in de tijd wordt voelbaar in 
de zin die maar doorgaat. Zoals de dagen 
geen afzonderlijke eenheden meer waren, 
zijn ook Delbo’ s zinnen dat niet meer. Af en 
toe is er de vertraging van een komma, maar 
zeker geen punt om bij stil te staan. De 
vertelster herinnert zich slechts de ongear
ticuleerde stroom van het leven in het kamp. 
De herinnering daaraan heeft alle andere 
impressies doen verdwijnen. Maar bepaalde 
dingen kan zij reconstrueren: hoeveel vrou
wen van haar konvooi er op een bepaalde 
dag nog in leven waren. De dag die zij zich 
slechts stroom herinnert, moet begin april 
geweest zijn, want het was 67 dagen na hun 
aankomst in het kamp op 27 januari. Op die 
dag waren er nog 70 vrouwen van de groep 
in leven. In de stroom die het kampleven is, 
bestaat het enige houvast uit de andere vrou
wen met wie zij naar Auschwitz is gedepor
teerd.
Maar er is nog een tweede reden waarom het 
kampleven niet in de vorm van specifieke 
momenten herinnerd kan worden. De stank 
in het kamp was onverdraaglijk. Constant 
was er de stank van het crematorium, maar 
er was ook de stank van het eigen en ander
mans lichaam. Er was zoveel stank dat de 
zintuigen totaal afgestompt raakten en niets 
meer waarnamen: “Wat me verbaast, nu ik 
eraan denk, is dat de lucht licht was, helder, 
maar dat men niets rook. Het moet vrij ver 
van de crematoria geweest zijn. Of mis
schien waaide de wind in de tegenoverge
stelde richting die dag. Hoe dan ook, we 
roken niet langer de lucht van de crematoria. 
Ja, en wat me ook verbaast, is dat er geen 
greintje lentegeur in de lucht was. Ja, er 
waren insekten, gras, water, en dat moet 
allemaal een geur gehad hebben. Nee, geen 
herinnering aan geur. Het is waar dat ik me 
niet eens m’n eigen geur kan herinneren 
wanneer ik m’n jurk optrok. Hetgeen be
wijst dat onze neusgaten vol zaten met onze 
eigen stank en dat ze niet langer nog maar 
iets konden ruiken” (pp. 57-58). Tot in het 
kleinste detail beschrijft ze vervolgens het 
moment op die ene dag waarop de kapo haar 
in gelegenheid stelt om zich in de stroom te 
wassen. Toch eindigt de tekst met de zin: 
“Het moet aldus gebeurd zijn, maar ik heb er 
geen herinnering aan. Ik kan me alleen de 
stroom herinneren.” Dit betekent echter niet 
dat de vertelster haar verhaal van wat er die 
dag gebeurd is verzonnen heeft. Het bete
kent dat die dag deel uitmaakt van haar 
externe herinnering aan Auschwitz. Haar 
diepe of zintuigelijke herinnering ziet, voelt, 
ruikt slechts de monotone stroom. Het is 
deze stroom die het leven in Auschwitz en 
de herinnering eraan definieert.

Over de onrepresenteerbaarheid van 
Auschwitz

Het onderscheid van Janet tussen narratieve 
herinnering en traumatische herinnering, 
zowel als Delbo’s onderscheid tussen ge
wone en diepe herinnering en tussen ex
terne en zintuigelijke herinnering, lijkt be
vestigd te worden door het bestaan van twee 
soorten holocaust-literatuur. Ze hebben al
lebei een speciale band met visualiteit. Ze 
vertellen beelden die zich als imprints op
dringen, of ze vertellen ‘over’ beelden die 
vertelbaar zijn.
In een belangrijk artikel, getiteld Repre
senting Auschwitz, heeft Sidra Dekoven 
Ezrahi twee manieren onderscheiden om de 
holocaust te representeren. [5] Het zijn in 
feite twee verschillende esthetica's. Gedeeld 
uitgangspunt van deze twee soorten litera
tuur is dat Auschwitz het ultieme referentie
punt is. Het is een plek dan wel een gebeur
tenis, waarmee historische of imaginaire 
representaties al dan niet corresponderen. 
Zowel schrijver als lezer worden steeds 
weer in relatie tot dit epicentrum, dit ultieme 
referentiepunt, gepositioneerd.
Als epicentrum van de ‘aardbeving’ die de 
holocaust was, is Auschwitz zowel een con
creet referentiepunt als een metafoor. 
Auschwitz is de metafoor geworden van de 
aardbeving die niet alleen mensen en ge
bouwen vemietigdheeft,maarookde ‘maat’ 
waarmee de destructie gemeten kan wor
den. [6] Dit heeft tot gevolg dat wanneer 
Auschwitz niet alleen een historische plek 
en gebeurtenis is, maar ook een symbool, 

we nooit met precisie kunnen bepalen waar
van Auschwitz het symbool geworden is. 
Het is in deze zin dat Auschwitz, of de 
holocaust, onrepresenteerbaar is, omdat de 
metaforische principes waarop taal geba
seerd is, niet meer naar behoren functione
ren. Als metafoor is Auschwitz enerzijds 
overbepaald: het is zo rijk aan betekenis dat 
niets er metaforisch mee vergeleken kan 
worden. Anderzijds is Auschwitz als meta
foor ook onbepaald, dat wil zeggen, zonder 
duidelijke betekenis. Als ‘lege’ metafoor 
kan het geen nieuwe of onverwachte kanten 
van het menselijke bestaan belichten.
Dekoven onderscheidt vervolgens twee hou
dingen ten aanzien van de paradoxale status 
van Auschwitz (zowel ultiem referentie
punt als over- of onbepaalde metafoor) en 
zijn morele erfenis. Men neemt een sta
tische dan wel een dynamische houding 
aan, aldus Dekoven. De statische of abso
lute houding plaatst het subject tegenover 
een historische realiteit die onverzettelijk 
en onbuigzaam is en waar we nooit van 
verlost kunnen worden. De dynamische of 
relativistische houding benadert de repre
sentatie van de herinnering aan Auschwitz 
als een constructie van strategieën die tot 
doel heeft om steeds weer opnieuw met 
deze historische realiteit in het reine te ko
men. [7] De dynamische houding impli
ceert onder meer dat de onbeweeglijke rea
liteit van dit verleden soms verzacht kan 
worden door bepaalde conventies die aan
gewend worden om het verleden te repre
senteren. Van zo’ n verzachting mag, of kan, 
juist binnen de absolute houding ten aan
zien van Auschwitz nooit sprake zijn. Wan
neer er immers een verzachting of genezing 
op zou treden in de herinnering aan, of in de 
representatie van Auschwitz, dan zou dat 
een relativering zijn van het ultieme kwaad 
waarvan Auschwitz het absolute referentie
punt is. Net als bij Janets onderscheid tussen 
narratieve en traumatische herinnering, gaat 
het uiteindelijk om de afstand die ingeno
men kan of mag worden ten aanzien van 
Auschwitz. De absolute houding acht af
stand onmogelijk, of vanuit een ethisch 
standpunt, volstrekt ontoelaatbaar. Ausch
witz is een historische realiteit die voort
duurt tot in het heden. Volgens de dyna
mische of relativistische houding kunnen 
herinnering of representatie heilzaam zijn 
doordat ze afstand creëren tot de historische 
gebeurtenis, waardoor de voortduring van 
dit verleden een halt toegeroepen wordt. De 
dynamische houding ligt in het verlengde 
van de narratieve herinnering, terwijl de 
absolute houding het gevolg lijkt van de 
traumatische herinnering.
Dekoven voert enkele holocaust-schrijvers 
op om de twee houdingen te verduidelijken. 
Borowski’s This way for the Gas, Ladies 
and Gentlemen verhaalt meedogenloos over 
Auschwitz in de tegenwoordige tijd. “We 
lopen allemaal naakt rond,” zegt hij, impli
cerend dat we nu in post-holocaust-tijden 
nog steeds naakt rondlopen. Zoals ik heb 
laten zien is de ordening van tijd die we in 
zijn werk aantreffen steeds weer de trauma
tische tijdsorde, waarbij het verleden als een 
tweede heden de tegenwoordige tijd be
paalt. Dezelfde absolute houding treffen we 
aan in het werk van Paul Celan. Wellicht de 
beroemdste regels ‘over’ de holocaust zijn 
de versregels uit Todesfuge die Auschwitz 
oproepen in een tegenwoordige tijd die 
voortduurt:
“Zwarte melk der vroegte we drinken haar 
‘s avonds
we drinken haar ‘s middags en ‘s morgens 
we drinken haar
‘s nachts
we drinken en drinken”. [8]
Deze regels uit het terugkerende refrein 
suggereren dat het lyrische subject van dit 
gedicht - ‘we’ - tot in de eeuwigheid door 
zal drinken. Auschwitz is hier geen afgeba
kend historisch moment, het behoort tot de 
tegenwoordige tijd waarin dit gedicht uitge
sproken of gelezen wordt. Borowski noch 
Celan schrijven vanuit de positie van de 
getuige die vertelt over wat hem overkomen 
is of wat hij gezien heeft. Zij schrijven niet 
na afloop van het moment, maar vanuit het 
moment.
Voor Primo Levi geldt het tegenoverge
stelde. Zijn schrijverschap bestaat uit de 
missie om te getuigen van wat hij in het 
verleden meegemaakt heeft. Hij communi
ceert iets wat afgerond is, en in die zin op 
conventionele manier vertelbaar. Het is juist 
dankzij deze positie dat Levi zo’n heldere 
en toegankelijke stijl kan hanteren. Levi 
hoeft niet te worstelen met het verleden dat 
in het heden voortduurt. Voor hem is 
Auschwitz een afgebakend moment in de 

geschiedenis. Dekoven doet geen psycholo
gische uitspraken over Borowski, Celan en 
Levi, maar zij analyseert de positie of hou
ding van waaruit zij schrijven. Vanuit deze 
optiek gaat zij zelfs zover om principieel 
onderscheid te maken tussen de zelfmoord 
van Levi en die van Celan en Borowski. 
Levi’s zelfmoord is volgens Dekoven niet 
door Auschwitz ‘veroorzaakt’, want 
Auschwitz is op het moment dat Levi zelf
moord pleegt ‘voorbij’, behoort tot het ver
leden. Het moet iets anders geweest zijn dat 
hem ertoe gebracht heeft. De zelfmoorden 
van Borowski en Celan zijn wel degelijk het 
directe gevolg van Auschwitz. Nadat zij 
overleefd hebben, leven zij nog steeds in 
Auschwitz. Zij zaten tot hun zelfmoord toe 
“gevangen achter de onder stroom gezette 
prikkeldraad”. [9]
Vanuit deze optiek is Charlotte Delbo’s 
natuurlijke dood in 1985 ook een vorm van 
zelfmoord geweest. Daarmee beweer ik niet 
letterlijk dat zij de hand gehad heeft in haar 
overlijden. Haar overlijden was echter een 
bekrachtiging van haar gestorven zijn in 
Auschwitz. In tegenstelling tot Levi, heeft zij 
nooit meer het gevoel gehad weer tot de 
wereld van de levenden te behoren. In die zin 
zeggen al haar teksten steeds weer hetzelfde: 
ik ben gestorven, ik ben gestorven. Met haar 
schrijven gaf zij op uiteenlopende manieren 
uitdrukking aan het gevoel dood te zijn. Haar 
teksten zijn daarom net als die van Borowski 
en Celan een bekrachtiging van dat gevoel en 
in die zin te beschouwen als zelfmoord in 
taal. Dekovens onderscheid maakt het moge
lijk om Delbo’s teksten te karakteriseren als 
beschrijvingen van visuele beelden die de 
status hebben van imprints of van, om haar 
eigen term te gebruiken, zintuigelijke herin
neringen. Haar geschriften zijn exempla
risch voor wat Dekoven de statische hou
ding ten aanzien van de gebeurtenissen 
noemt. Deze houding manifesteert zich als 
extreem visueel en direct: zo visueel en 
direct dat dit verleden zich als een onbemid
delde tegenwoordige tijd voordoet. In het 
slotdeel van haar trilogie impliceert Delbo 
in feite dat na Auschwitz de traumatische 
ordening van de tijd “de maat voor onze 
dagen” geworden is. In het hoofdstuk Mado 
komt nog eens pregnant tot uiting waar deze 
traumatische geschiedsordening uit bestaat. 
Al in de eerste regels verklaart de verstelster 
zichzelf dood: “Ik ben niet levend. Ik ben 
gevangen in herinneringen en herhalingen. 
Ik slaap slecht maar toch drukt deze slape
loosheid niet op mij. ’s Nachts heb ik het 
recht om niet te leven. Ik heb dan het recht 
om niet te pretenderen. Ik voeg me dan 
onder de anderen. Ik ben temidden van hen, 
een van hen. Net als mij zijn ze lamgeslagen 
en kwetsbaar. Ik geloof niet in het leven na 
de dood, ik geloof niet dat ze zich in een 
hiernamaals bevinden waar ik ze ’s nachts 
opzoek. Nee. Ik zie ze steeds weer in hun 
worsteling, zoals ze waren voordat ze stier
ven, zoals ze me bijgebleven zijn” (p. 47). 
In deze passage neemt Delbo expliciet af
stand van het idee dat de beelden die ze ziet 
uit dromen of hallucinaties bestaan. De beel
den die ze ziet, zijn haar traumatische herin
neringen. Maar ze zijn net zo visueel als 
dromen.
Een tragische ironie doet dan haar intrede. 
Verleden en heden verwisselen van plaats. 
Terwijl haar herinneringen zich als radicaal 
en intens visueel voordoen, is haar 
zintuigelijke beleving van het heden onmo
gelijk. Er staat iets tussen haar en het heden. 
Ze kan dat heden niet echt, niet duidelijk 
zien. Zo beschrijft ze het verschil tussen de 
wijze waarop haar echtgenoot en zijzelf in 
het heden staan, als twee verschillende blik
ken: “Voor hem ben ik hier, actief, zaakjes 
op orde, aanwezig. Hij heeft het bij het 
verkeerde eind. Ik lieg tegen hem. Ik ben 
niet aanwezig. Wanneer hij ook gedepor
teerd zou zijn, zou het makkelijker zijn, 
denk ik. Dan zou hij de sluier over de 
pupillen van mijn ogen zien. Zouden we dan 
met elkaar gepraat hebben als twee blinden, 
die ieder kennis hebben van het innerlijk 
leven van de ander?” (p. 51). Terwijl het 
zicht dat zij op het verleden heeft helder is, 
is haar blik op het heden gesluierd. Het 
leven nu wordt letterlijk overschaduwd door 
de aanhoudende visuele directheid van de 
holocaust. Daarom kunnen we stellen dat de 
meest fundamentele perversie die de holo
caust teweeggebracht heeft, eruit bestaat 
dat ze het menselijk vermogen om te zien 
zowel verblind als aangescherpt heeft, maar 
in omgekeerde evenredigheid naar wat het 
leven leefbaar maakt. Verschrikkingen uit 
het verleden bezetten het oog, waardoor dit 
verblind raakt voor het heden dat daardoor 
niet in staat is om verlossing te bieden, om 

ook maar iets uit te wissen, om vergeten te 
vergemakkelijken.

Een esthetiek van het trauma

In de westerse tradities van wetenschap en 
kunst heeft visualiteit een bijzondere status. 
Ze staat zowel voor waarheid - binnen de 
positivistische epistemologie van observa
tie - als voor verbeelding - binnen de beel
dende kunsten die ons ‘voor ogen stellen’ 
wat als betekenis vol, schoon, of dramatisch 
gezien kan worden. Dit is paradoxaal. De 
paradox wordt nog eens vergroot wanneer 
we ons realiseren dat een derde dimensie 
van visualiteit uit haar affect bestaat, zowel 
in sentimentele als in pornografische zin. 
Met Delbo’s exploratie van een manier van 
kijken die niets ziet, van een soort herinne
ring die niet in staat is contact te maken 
tussen heden en verleden, van een aanblik op 
het verleden die het onmogelijk maakt om 
het heden nog te zien, kunnen we de verschil
lende mogelijkheden en onmogelijkheden 
van visualiteit beter begrijpen. Wanneer we 
de verschillende modaliteiten wensen te be
grijpen van de holocaust-herinnering - en dat 
moeten we, willen we voorkomen dat het 
verleden terugkeert door zijn hallucinerende 
macht over ons - dan is het van belang 
onderscheid te maken tussen verschillende 
soorten van visualiteit, tussen verschillende 
manieren van kijken. Het moge pervers 
klinken, maar juist dan, om die reden, is het 
wellicht niet meer dan gepast, om kennis te 
nemen van getuigenissen, literair of niet, 
van hen die daar waren, om beter te begrij
pen hoe het kan zijn dat juist kunst, vandaag, 
in staat is om een verleden dat geen beeld 
kan representeren, te verwerken.

Ernst van Alphen

Noten

[1] Zie Lawrence Langer, Holocaust 
Testimonies: The Ruins of Memory, Yale 
University Press, New Haven, 1991.
[2] Tadeusz Borowski, This Way for the 
Gas, Ladies and Gentlemen (transi. Barbara 
Vedder), Penguin Books, New York, 1976 
(1959).
[3] Over het werk van Pierre Janet, zie: 
Bessel van der Kolk en Onno van der Hart, 
The Intrusive Past: the Flexibility of Memory 
and The Engraving of Trauma, in: American 
Imago, vol. 48, 1991, nr. 4, pp. 425-454. 
Voor het verschil tussen trauma en herinne
ring, zie ook: Ernst van Alphen, Caught by 
History: Holocaust Effects in Contemporary 
Art, Literature and Theory, Stanford 
University Press, Stanford, 1997.
[4] Ik beperk me in dit essay tot de vol
gende teksten van Charlotte Delbo. Ten 
eerste, Le convoi du 24 janvier, Editions de 
Minuit, Parijs, 1965. Haar beroemdste werk 
is de trilogie Auschwitz et après dat uit de 
volgende delen bestaat: Aucun de nous ne 
reviendra, Éditions de Minuit, Parijs, 1970; 
Une connaissance inutile, Éditions de Min
uit, Parijs, 1970; Mesure de nos jours, 
Éditions de Minuit, Parijs, 1971. Deze trilo
gie is in het Engels vertaald: Auschwitz and 
After, Yale University Press, New Haven, 
1995. In het jaar van haar dood publiceerde 
Delbo een laatste meesterwerk: La mémoire 
et les jours, Berg international éditeurs, 
Parijs, 1985, dat ook in het Engels vertaald 
is: Days and Memory, The Marlboro Press, 
Marlboro Vermont, 1985.
[5] Sidra Dekoven Ezrahi, Representing 
Auschwitz, in: History and Memory, vol. 7, 
1996, nr. 2, pp. 121-154.
[6] Sidra Dekoven Ezrahi, op. cit. (noot 5), 
p. 122.
[7] Sidra Dekoven Ezrahi, op. cit. (noot 5), 
p. 122.
[8] Paul Celan, Gedichten, Keuze uit zijn 
poëzie met commentaren door Paul Sars en 
vertalingen door Frans Roumen, Ambo, 
Baam, 1988, p. 3.
[9] Sidra Dekoven Ezrahi, op. cit (noot 5), 
p. 125.
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Museumarchitectuur
een discoursanalyse
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Museum of Contemporary Art, Los Angeles (Arata Isozaki), © Jean-Pierre Le Blanc

Sinds enkele decennia is er in de Atlantische 
wereld sprake van een echte ‘museumboom’. 
Maar liefst een derde van het totale aantal 
musea in de wereld werd gebouwd in de 
laatste vijftien jaar. [1] Elke zichzelf res
pecterende stad of regio heeft net een nieuw 
museum gebouwd of nog in de steigers 
staan, bij voorkeur ontworpen door een ster- 
architect, die op zijn beurt minstens één of 
meerdere musea op zijn palmares heeft.
Deze verwoede bouwactiviteit gaat gepaard 
met een omvangrijke reeks publicaties. Met 
titels als New Museums, Museums for the 
New Century, Art Museums into the 21st 
century en New Museum Architecture hangt 
men een haast euforisch beeld op van wat 
“één van de markantste bouwprogramma’s 
van rond de eeuwwisseling” wordt genoemd. 
Het recent bij Phaidon verschenen World 
Architecture, dat naar eigen zeggen het den
ken over architectuur wil condenseren aan 
de hand van dertien categorieën gebouwen, 
plaatst het museum zelfs helemaal boven
aan. Van alle prestigieuze programma’s 
zoals de concertzaal, het kantoorgebouw, 
het station en de vlieghaven, staat het mu
seum op nummer één.

Hoe toon je mooie musea?

De meeste publicaties zien er ongeveer het
zelfde uit. [2] In een eerste inleidend deel 
wordt de noodzaak van de publicatie gefor
muleerd. Daarop volgen een of meerdere al 
dan niet uitgebreide essays die het feno
meen thematiseren en problematiseren. Tot 
slot worden - doorgaans op het leeuwen
deel van de pagina’s - specifieke musea 
afzonderlijk besproken, aan de hand van de 
obligate dosis beeldmateriaal. Het wekt ver
wondering dat er in de laatste decennia 
weinig of geen andere publicaties zijn ver
schenen. [3] Wil men over de architectuur 
van het museum spreken, dan lijkt dit te 
moeten gebeuren aan de hand van een uitge
breide bloemlezing van recent gerealiseerde 
gebouwen.
Voor de opbouw van deze anthologieën 
hanteert men grofweg twee methodes. Of
wel plaatst men alle gebouwen zonder enig 
onderscheid naast mekaar, ofwel brengt men 
een bepaalde onderverdeling aan in de se
lectie, aan de hand van diverse criteria als 
programma, typologieën categorie. Los van 
elk onderscheid hanteert men echter steeds 

het principe van de nevenschikking. De 
musea worden niet tegen elkaar uitgespeeld, 
maar gelijkwaardig behandeld, waardoor 
ze elk de ruimte krijgen om voorbij te defi
leren. Zo voltrekt er zich een verregaande 
esthetisering in de presentatie, omdat men 
de gebouwen niet enkel gelijkschakelt on- 
dardes hun museografische verschillen, maar 
ook ondanks hun geografisch, maatschap
pelijk en politiek verschillende contexten. 
Een museum met prehistorische grotten 
(Altamira Cave Museum, Santillana del Mar, 
Juan Navarro Baldeweg) krijgt zo een plaats 
naast een verbouwing van een oude 
turbinehal (The Tate Gallery of Modem 
Art, Londen, Herzog & De Meuron), een 
kunsthal uit Oostenrijk (Kunsthaus Bregenz, 
Peter Zumthor) of een Duits museum voor 
etnografie (Judisches Museum, Berlijn, 
Daniël Libeskind). Bovendien laat men 
steeds dezelfde musea de revue passeren. 
Nieuwe publicaties bieden zelden verras
singen of nieuwkomers. Men heeft snel het 
gevoel steeds dezelfde ‘hits’ voorgeschoteld 
te krijgen. Een doorlichting van tien recente 
publicaties over museumarchitectuur le
verde de volgende hitparade van meest be
sproken musea op:

1. Getty Center, Los Angeles, 
Richard Meier (8/10)

2. Guggenheim Bilbao, 
Frank Gehry (6/10)

3. Fondation Beyeler, Basel, 
Renzo Piano (6/10)

4. Carré d’Art, Nîmes, 
Norman Foster (5/10)

5. Vitra Design Museum, Weil Am Rhein, 
Frank Gehry (5/10)

6. Kunsthal Rotterdam, 
O.M.A./Rem Koolhaas (5/10)

7. Bonnefanten Museum, Maastricht, 
Aldo Rossi (5/10)

8. Kunsthaus Bregenz, 
Peter Zumthor (4/10)

9. Judisches Museum, Berlijn, 
Daniel Libeskind (4/10)

10. MARCO, Monterrey, 
Ricardo Legoretta (4/10)

Deze lijst brengt onmiddellijk enkele inte
ressante zaken aan het licht. De top drie 
betreft foundations, structureel privaat gefi
nancierde instellingen. De volledige top tien 
bestaat uit musea - op het MARCO in 

Mexico na - die zich in Midden-Europa of 
de Verenigde Staten bevinden, het spreek
woordelijke politieke westen, telkens in of 
in de nabijheid van een grootstad met een 
zekere internationale uitstraling. De musea 
werden stuk voor stuk ontworpen door pro
minente architecten, allemaal mannen, waar
van er liefst zes ooit de prestigieuze Pritzker 
Architectuurprijs wonnen: Richard Meier 
in 1984, Frank ehry in 1989, Aldo Rossi in 
1990, Renzo Piano in 1998, Norman Foster 
in 1999 en Rem Koolhaas in 2000.

Museumarchitectuur, een evidentie

In de essays die de plechtstatige défilés van 
gebouwen voorafgaan, voert een vrij inhoud
loos vertoog de bovenhand. Het vermoeden 
dat de eerste selectie van musea vooral 
gebaseerd is op hun architecturale voorko
men, wordt helemaal bevestigd. Het ver
toog over museumarchitectuur vertrekt im
mers zelden van een fundamentele proble
matisering van het begrip ‘museum
architectuur’, laat staan van een duidelijke 
visie op waar ‘museumarchitectuur’ voor 
staat. Men kent het begrip een onmiddel
lijke en evidente betekenis toe.
Door de woekering aan nieuwe gebouwen 
beschouwt men ‘museumarchitectuur’ bo
venal als een fenomeen. Het uitgangspunt 
van veel publicaties ligt vaak simpelweg bij 
de vaststelling dat er de laatste decennia 
veel nieuwe musea zijn gebouwd. [4] Ver
volgens worden die gebouwen gezien als 
voorbeelden voor “de richting die de 
museumarchitectuur uitgaat”. [5] Alle ar
chitectuur van nieuwe musea wordt onmid
dellijk benoemd als ‘museumarchitectuur’. 
Hoe de architectuur zich verhoudt tot het 
museum als programma wordt daarbij niet 
fundamenteel onderzocht.
Dit leidt tot de merkwaardige inversie dat 
het niet de gebouwen zijn die een discours 
staven, maar dat het discours aan die nieuwe 
musea wordt opgehangen. Het inleidende 
essay dient vaak eerder om de selectie van 
de gebouwen te legitimeren, dan om een 
fundamenteel betoog, te ontwikkelen over 
de verhouding tussen het museum en de 
architectuur. Zelfs indien men zich al kri
tisch opstelt, dan nog heeft dit weinig gevol
gen voor de omgang met specifieke gebou
wen. Bij de bespreking van concrete musea 
heft men immers toch steeds vrolijk de 

lofzang aan. Zo fulmineert Lampugnani in 
de inleiding van het boek Museums for a 
new millennium tegen het mediagenieke 
karakter van veel museumarchitectuur, om 
vervolgens vol lof zesentwintig musea te 
laten bespreken die stuk voor stuk voorbeel
den zijn van deze problematische eigen
schap. [6] Op die manier wordt elk vooraf
gaand kritisch discours resoluut geneutrali
seerd. De publicaties staan in het teken van 
de promotie van concrete musea, en funge
ren daardoor als symptoom van het feno
meen dat in de inleiding aangeklaagd wordt.

Musea als seismografen van de architectu
rale cultuur

De vaststelling dat er de laatste decennia 
veel nieuwe musea zijn gebouwd, gebeurt 
steeds op een unaniem positieve toon. Want 
“nieuwe en uitgebreide musea zijn vandaag 
gewoon architecturaal de meest interessante 
gebouwen”, en trekken nu eenmaal “de 
meest getalenteerde en vernieuwende ar
chitecten” aan. [7] In veel publicaties po
neert men zelfs dat musea “seismografen 
zijn van de architecturale cultuur”. [8] Ze 
vormen niet enkel het geprivilegieerde speel
veld van de hedendaagse ontwikkelingen 
van de architectuur [9], ze vormen de pure 
uitdrukking van de architecturale avant- 
garde. [10] Elk nieuw museum blijkt niet 
enkel een hoogsteigen representatie te zijn 
van ‘museumarchitectuur’, maar tevens een 
onmiddellijke architecturale relevantie te 
bezitten. [11]
Musea behoren vandaag ongetwijfeld tot de 
grootste en meest prestigieuze bouw
opdrachten, maar zijn ze daarom ook een 
hot item in het actuele architectuurdiscours? 
Proportioneel gaat er nog steeds veel meer 
ontwerp- en denkenergie naar het traditio
nele woonprogramma, alsook naar program
ma’s als de shopping-mall en het kantoor
gebouw. Bovendien opteert men voor 
nieuwe musea meestal voor eerder traditio
nele ontwerpen. Niet alleen nodigt men 
steevast dezelfde schare gerenommeerde 
architecten uit voor internationale wedstrij
den, de uiteindelijke keuze valt zelden op 
het meest revolutionaire ontwerp. Zo koos 
men voor de uitbreiding van het MoMA in 
New York voor het eerder klassieke ont
werp van Yoshio Taniguchi, en ging voorde 
nieuwe vleugel van de Tate Gallery in Lon-
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den de voorkeur naar het zeer rigide ont
werp van Herzog & De Meuron. Terwijl 
Bernard Tschumi in New York en Rem 
Koolhaas in Londen een ingrijpender en 
vooruitstrevender ontwerp indienden.
Het museum is wél een opdracht waar twee 
mechanismen van de publiciteitsmolen van 
het hedendaagse architectuurbedrijf samen
vallen. Enerzijds is het een gegeerde op
dracht, omdat ze gegarandeerd kan rekenen 
op de nodige publieke aandacht. Anderzijds 
krijgt elke realisatie van een sterarchitect 
onmiddellijk belangstelling. En zowel in de 
architectuur, in het museum als op de di
verse beleidsniveaus heeft men begrepen 
dat men er alle belang bij heeft beide te 
combineren. [12] Het resultaat is dan ook 
vaak meer een product van dergelijke over
wegingen, dan van de resolute keuze voor 
een concreet vernieuwend project. De ar
chitectuur laat zich vooral taxeren op haar 
uitzonderlijke présence, die paradoxaal ge
noeg vaak net geassocieerd wordt met een 
herkenbare ontwerpstijl van een bekend in
ternationaal architect.
De persoonlijke signatuur van de architect 
situeert zich echter vaak enkel op plekken 
waar de representativiteit het hoogst is: de 
buitenkant, de vestibule of het atrium. Bin
nen zijn musea als vlieghavens, ze zien er 
allemaal hetzelfde uit. Zoals Janni Roder- 
mond terecht opmerkt, heeft de “wereld
wijde mobilisatie van de architectuur” ge
leid tot musea die lijken op “inwisselbare 
non-places, vakkundig voorzien van een 
passend cultureel imago”. [ 13] De inzet van 
de architectuur wordt al te vaak herleid tot 
een schizofrene aanpak, die tot uitdrukking 
komt in musea met een pralerig exterieur en 
een vlak en betekenisloos interieur. [14] 
Daar waar het museum écht werkt, valt er op 
architecturaal vlak zelden of nooit iets te 
beleven. Ook dit kan opnieuw zeer formeel 
worden afgelezen. Proportioneel verschij
nen er meer foto’ s van het exterieur, dan van 
de ruimtes waarin er echt wordt gewerkt, 
waar zich de architecturale vernieuwing zou 
kunnen afspelen. Als er interieurfoto’s ge
publiceerd worden, staan er zelden mensen 
op, laat staan kunstwerken. En als er al 
kunstwerken op staan, heeft men er vaak het 
raden naar om welke werken het gaat. Wie 
dus stelt dat musea barometers zijn van het 
hedendaagse architectuurdebat, verwart 
prestige met relevantie.

Het museum als gebouw of als pro
gramma?

In het discours over museumarchitectuur 
houdt men de architectuur meestal verant
woordelijk voor de museumboom. Onge
acht de maatschappelijke, politieke en eco
nomische motieven die hebben meege
speeld, zou het de architectuur zelf zijn die 
aan de basis van het fenomeen ligt. Zo stelt 
Luca Basso Peressut in de publicatie Musées, 
architectures 1990-2000: “C’est le Centre 
Georges Pompidou de Renzo Piano et 
Richard Rogers qui a le premier, en 1977, 
déplacé l’attention de l’institution muséale 
des activités de conservation/exposition vers 
celles de communication, exprimant aussi 
ce changement institutionnel dans les formes 
d’une architecture éclatante.” [15] De ar
chitectuur van het Centre Pompidou ver
beeldt niet enkel belangrijke institutionele 
vernieuwingen op het vlak van het pro
gramma, ze wordt ervoor verantwoordelijk 
gesteld. Nu is het gebouw ongetwijfeld een 
van de iconen en katalysatoren van de 
museumboom, maar de vraag is wat daar de 
grootste verdienste aan heeft: het nieuw 
type programma - ideologisch, politiek, of 
institutioneel - dat het Centre Pompidou 
inluidt, of de architectuur die dit draagt? Het 
programma van een groot cultureel centrum 
werd reeds in 1969 door Georges Pompidou 
geformuleerd [16], voor er ook maar sprake 
was van een concreet gebouw. Terwijl het 
natuurlijk wel de verdienste van Piano & 
Rogers is dat zij de programmatorische ver
nieuwing van het Centre Pompidou voorza
gen van een al even vernieuwend architectu
raal project. Alleen legt men met dergelijke 
uitspraken, via de gelijkschakeling tussen 
instituut en gebouw - tussen programma en 
architectuur - de eer volledig bij het ge
bouw.
Een gelijkaardige identificatie manifesteert 
zich in de wijze waarop men musea 
personaliseert. Zo spreekt men voortdurend 
over Piano & Rogers’ Pompidou, over 
Gehry’s Bilbao, of Rossi’s Bonnefanten. 
Musea worden behandeld als portretten. 
Een portret geschilderd door Rubens is in 
eerste instantie een portret vn Rubers, en 
dan pas van een of andere jonkvrouw.
Het programma van een museum ligt daar
entegen zelden aan de basis van het spreken 
over museumarchitectuur. Men besteedt 
vooral aandacht aan de wijze waarop speci
fieke gebouwen (en via die weg uiteindelijk 
de architect in kwestie) met diverse museum- 
programma’s omgaan, en niet hoe een be

Kunsthaus Bregenz (Peter Zumthor), © Jean-Pierre Le Blanc

paald type museumprogramma met gebou
wen ‘omgaat’. Op het vlak van het pro
gramma voert men trouwens een verre
gaande nivellering door. Vandaag schuift 
men zowat alle gebouwen met een museale 
functie onder de noemer museum. Wat op
nieuw de mogelijkheid biedt om de archi
tectuur in de schijnwerper te plaatsen. Het 
museum mag vandaag dan uiteenvallen in 
een uiterst complex en veelsoortig pro
gramma - dat bovendien per museum an
ders geconfigureerd wordt - het heet dat de 
architectuur er een even grote diversiteit 
aan oplossingen voor weet te formule
ren. [17] Gebouwen worden immers ‘mu
sea’ in hun architectuur, getuige de ver
schillende soorten programma’s die alle
maal gepresenteerd worden onder titels als 
‘new museums’ en ‘museums for the new 
century’. Want een van de fundamentele 
premissen binnen het denken en spreken 
over museumarchitectuur is dat de architec
tuur - en niet het programma - het museum 
maakt.

Museumarchitectuur is bouwen voor de 
kunst?

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
architectuur van veel recente musea zware 
kritiek te verduren krijgt. Het klassieke ver
wijt - en dan vooral aan het adres van de 
architectuur van de musea voor moderne en 
hedendaagse kunst - is dat ze te veel met 
zichzelf bezig is, en daardoor de kunst in 
verdrukking brengt. [18] Men kan niet ont
kennen dat tal van nieuwe musea een zeer 
nadrukkelijke architectuur hebben. Gebou
wen als het Wexner Center (Peter Eisen
man, Columbus, Ohio), het MACBA 
(Richard Meier, Barcelona) of het Gronin
ger Museum (Paolo Mendini, Philippe 
Starck, Coop Himmelb(l)au) trekken inder
daad op velerlei manieren de aandacht naar 
zich toe, met hun dominante ruimtelijke 
structuren, storende details en schreeuwe
rige wandoppervlakken.
Dergelijke kritiek vervalt echter al te vaak 
in een voorspelbare en clichématige argu
mentatie. Architecten zouden in de bouw 
van musea een mogelijkheid tot zelf
expressie zien, zich daarbij het imago van 
kunstenaar aanmeten, en de bouw bovenal 
aangrijpen om zichzelf te manifesteren. [19] 
De kunst komt daaronder te lijden. Terwijl 
de principiële taak van het museum nu een

maal bestaat in het tonen van kunstwerken 
“in een omgeving waar ruimte, licht en 
atmosferische condities ideaal zijn”. [20] 
Daarom lijkt het evident dat men musea 
moet bouwen, niet voor zichzelf, maar ‘voor 
de kunst’.
Maar is dat wel zo? Met de populaire ge
dachte dat men musea moet bouwen voor de 
kunst reduceert men niet enkel het com
plexe programma van het museum, maar 
tegelijkertijd ook het overkoepelende ideo
logische programma van het instituut mu
seum. Het museum is immers geen vanzelf
sprekende plaats voor de kunst, het is een 
artificiële operatie die op de kunst wordt 
uitgevoerd. De kunst is in het museum niet 
uit zichzelf ‘publiek’, ze wordt er publiek 
gemaakt. Het museum is fundamenteel een 
bewerking op de kunst, net zoals tentoon
stellingen, boeken, tijdschriften, films of 
postkaarten dat zijn. Het kan dan ook nooit 
de ideale plaats voor kunstwerken zijn, maar 
slechts één mogelijk "contactvlak tussen 
het gesprek wat de kunst is en het sociale dat 
daar omheen ligt”. [21] Voor deze hande
ling vormt de architectuur een belangrijke 
parameter. De architectuur doet in het mu
seum immers meer dan enkel een ideale 
fysieke drager creëren, ze bezet mee de 
ideologische plek die het museum is. De 
architectuur materialiseert en betekent net 
de grenzen van die ruimte waarbinnen de 
operatie van het publieke kan worden uitge
voerd. Met de architectuur wordt gesteld 
waar de buitenwereld eindigt, en het mu
seum begint. Over het museum zelf kan de 
architectuur echter geen uitspraken doen. 
De architectuur kan enkel maar ruimte afba
kenen, om op die manier tegelijkertijd ruimte 
vrij te maken. Of zoals Bekaert het ooit 
stelde, “de architectuur moet zich niet om 
het kunstwerk bemoeien, maar om zichzelf. 
Pas dan ontstaat er een kans voor het kunst
werk om zich in die architectuur te ont
plooien, om met die ‘persoonlijke’ architec
tuur een ‘persoonlijke’ relatie aan te 
gaan”. [22] In het museum moet de archi
tectuur niet zozeer in dienst staan van de 
kunst, maar vooral van het museum zelf.

Het failliet van de typologie

In het klassieke discours over museum
architectuur wordt de relatie tussen de ar
chitectuur en het museum gedefinieerd aan 
de hand van het begrip ‘typologie’. Net

zoals voor scholen, kantoren of woningen, 
meent men ook voor de musea algemeen 
geldende, universele modellen, eigen bouw
types, eigen ‘typologieën’ te moeten beden
ken. In tal van publicaties geeft men tevens 
eerst een overzicht van de klassieke museum- 
typologieën (Durand, Boullée, Von Klenze 
& Schinkel), om via de modernistische 
museummodellen (Van der Rohe, Wright & 
Kahn) uiteindelijk te belanden bij de vraag
stelling naar het nieuwe museum, het mu
seum van de 21 ste eeuw, het museum van de 
toekomst. [23] Er heeft zich weliswaar “een 
breuk voorgedaan tussen de moderne 
museumontwerpen en de grote traditie van 
het Europese museum”, maar men blijft 
niettemin insisteren op een zekere “thema
tische continuïteit, die moet leiden tot de 
definitie van de ‘typologie van het heden
daagse museum’”. [24]
Het denken in termen van typologieën houdt 
echter altijd een vorm van zinsbegooche
ling in, omdat men dan uitgaat van de recht
streekse koppeling van een welbepaald type 
gebouw (ruimte) aan een specifiek pro
gramma (gebruik), waarbij de dienstbaar
heid van de architectuur voor een bepaald 
programma onmiddellijk in een houwbaar 
model wordt gedacht. Een typologie wil op 
voorhand uitspraken doen over hoe een ge
bouw werkt, en niet hoe er met een gebouw 
gewerkt wordt of kan worden gewerkt. Het 
museum heeft echter sinds haar ontstaan in 
de 19de eeuw steeds op een uiterst com
plexe manier van ruimte gebruik gemaakt. 
Het bezit - net als elk ander programma - 
weliswaar steeds een vast aantal functies, 
maar haar uiteindelijke ruimtegebruik gaat 
veel verder dan het nuttig maken van een 
bepaalde oppervlakte. Bij het museum gaat 
het steeds over het bezetten van een plek 
waarbinnen de operatie van het publieke 
kan worden uitgevoerd. Deze bezetting ver
schilt niet enkel voor elk museum, maar 
heeft onder invloed van maatschappelijke, 
institutionele en programmatorische veran
deringen in de laatste decennia een steeds 
hybridere vorm aangenomen.

De mythe van de kunsthal

Sinds de museale experimenten van 
museumdirecteuren als Alexander Domer 
of Willem Sandberg, is het museum ge
transformeerd tot een plek waar de actuali
teit het hoge woord voert. Niet de collectie 
of de wetenschappelijke activiteiten vor
men nog de aantrekkingskracht van een 
museum, maar de wisselingen in het 
tentoonstellingsprogramma. Het museum 
is vandaag niet langer een statische bewaar
plaats van het verleden, maar een dyna
mische werkplek van het heden. Daarmee 
heeft het museum zich gelijkgeschakeld met 
de kunsthal. [25]
Die programmatorische gelijkschakeling 
heeft zowel ideologisch als praktisch be
langrijke gevolgen met betrekking tot het 
verdere denken over de museale ruimte. De 
architectuur ziet zich immers verplicht na te 
denken over museumruimte in termen van 
tijdelijkheid en inwisselbaarheid, en daar
toe werd, in het verlengde van de program
matorische expansie, de typologie van de 
kunsthal ontwikkeld. Deze nieuwe typolo
gie, met klassieke voorbeelden als de Neue 
Nationalgalerie van Mies van der Rohe in 
Berlijn, het MASP van Lina Bobardi in Sâo 
Paolo, of het Centre Pompidou, voorziet in 
open, flexibele en neutrale ruimtes. De kunst
hal als programma staat immers voor de 
flexibele werking van een tentoonstellings- 
machine, van een plek waar “het langzame 
boetseren van het geheugen van de geschie
denis plaats heeft gemaakt voor de snelle 
omlooptijd van de voortdurend wisselende 
tentoonstellingen”. [26]
Met de typologie van de kunsthal wordt de 
programmatorische flexibiliteit van een in
stituut geïdentificeerd met de ruimtelijke 
flexibiliteit van een gebouw. Terwijl een 
historische analyse net aantoont dat de flexi
biliteit van de kunsthal weinig of niets te 
maken heeft met ‘vrije ruimtelijke moge
lijkheden’, integendeel. In het verleden za
ten weinig kunsthallen in open, neutrale 
ruimtes. Afgezien van die enkele voorbeel
den die zich in fabriekshallen hadden ge
nesteld, zaten anderen in een afgedankt 
schoolgebouw (PS 1 ), een brandweerkazerne 
(ICA Boston) of zelfs in een typisch 19de- 
eeuws museumgebouw (Kunsthalle Bern). 
De flexibiliteit die aan het programma van 
de kunsthal wordt toegedicht, schuilt dan 
ook niet in een te veralgemenen specifiek 
ruimtelijk karakter, maar in het feit dat de 
ruimte fundamenteel inwisselbaar is. Zo 
leveren bepaalde kunsthallen het onomsto
telijke bewijs dat een vaste plek, laat staan 
een eigen architectuur, allerminst noodza
kelijk is om tot de place to be uit te groeien. 
Het ICA Boston is bijvoorbeeld wel tien 
keer verhuisd. [27] De flexibiliteit van de 
kunsthal zit net in het feit dat men vanuit het 
programma vrij met ruimtes, met gebouwen
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Getty Center, Los Angeles (Richard Meier), © Jean-Pierre Le Blanc

kan omgaan. Door de kunsthal echter te 
typeren in termen van ruimtelijke flexibili
teit, reduceert men de ideologische dimen
sies van openheid tot strikt architecturale 
parameters. De rol van de architectuur in het 
programma van de kunsthal is allerminst te 
herleiden tot één specifiek format, ze zit net 
in de veelheid van mogelijke formats.
Het is een illusie te denken dat de concrete 
flexibiliteit van een specifiek type gebouw 
de programmatorische flexibiliteit zou kun
nen vervangen. Zoals Johannes Gachnang 
terecht stelt, is een museum of een kunsthal 
“altijd precies zo goed als het werk van de 
directeur ervan, ook de beste architectuur 
verandert hier niets aan, daar valt niet aan te 
tomen”. Waarop hij zich vervolgens bij de 
Neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe 
in Berlijn - hét icoon van de kunsthal als 
typologie - de vraag stelt of “dit grootse 
bouwwerk ooit een directeur zou vinden die 
de grootsheid en pretentie ervan waardig” 
kan zijn. [28]

Hef primaat van het museum als gebouw

De architectuur kan geen algemeen gel
dende modellen - typologieën - bedenken 
voor het enorme assortiment van museum- 
programma’s. De problemen en uitdagin
gen die het museum stelt, kunnen niet enkel 
met architectuur, noch aan de hand van 
nieuwe ruimtelijke ‘modellen’ aangepakt 
worden. De verhouding van het programma 
van de kunsthal tot haar architectuur toont 
immers vaak aan dat het ontbreken van een 
rechtstreeks voor het programma ontwor
pen gebouw ruimtelijk en architecturaal veel 
interessanter is. Dit houdt geen pleidooi in 
voor non-architectuur, maar voor vrijheid 
en uitdaging. Gebouwen moeten niet ‘voor 
het museum’ gedacht worden, maar moeten 
‘persoonlijk’ zijn. Want ideale of slaafse 
architectuur - zowel op maat als neutraal - 
is een zinsbegoocheling, en vooral een ver
schrikking. [29] Het ideologische statuut 
van de architectuur in de museale operatie 
maakt haar sowieso toch tot een niet te 
negeren parameter, ze staat er altijd. Alleen 
komt die architectuur die steeds op tijd wil 
zijn, altijd te laat. Zoals Rem Koolhaas 
ironisch stelde bij het af blazen van het ZKM- 
project (Karlsruhe), is de architectuur door 
haar onvermijdelijk trage natuur niet in staat 
experimenten snel te belichamen. [30] Haar 
traagheid speelt haar parten, waardoor ze 
fragiele mogelijkheden en kansen moet la
ten liggen. Voor de typologieën van de 
toekomst er zijn, is de toekomst de architec

tuur allang voorbij. Men kan de architectuur 
niet vragen ‘laboratoria’ en oorden van “sen
suele perceptie en voor compromisloos, ra
tioneel, kritisch denken” te bouwen. [31] 
Ze kan er alleen maar de aanzet toe geven, 
of een drager creëren waarbinnen zich ‘la
boratoria’ kunnen ontwikkelen. Dynamiek 
en actueel belang kan men niet 'bouwen', 
die moeten worden geprogrammeerd. Daar 
moet het gebruik of het leven zelf voor 
zorgen.

Museumarchitectuur zit niet enkel in het 
gebouw, ze behelst meer dan de architec
tuur van een museum. Ze is, net zoals het 
museum, een operatie. Een gebouw bezit 
a priori geen museumarchitectuur, het is 
een bewerking waarin een programma een 
gebouw bezet. De vraag of een gebouw een 
goed museum is, is daarom al even oninte
ressant als de ambitie om goede museum
architectuur te maken. Alles hangt af van de 
wijze waarop een museum van het gebouw 
bezit kan nemen, en in welke mate de archi
tectuur dat töelaat. Men kan geen gebou
wen, laat staan musea, maken voor de kunst. 
Men bouwt niet voor de kunst, maar voor 
het museum. Men heeft dus niet enkel be
langrijke architectuur nodig, maar vooral 
goed werkende musea.

Wouter Davidts
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Een totale werkelijkheid
Thierry De Cordiers verborgen leer

i.
Met de imposante reeks tekeningen die 
Thierry De Cordier onlangs in het Gentse 
Museum voor Actuele Kunst toonde, is het 
definitieve bewij s geleverd: hij is een van de 
belangrijkste hedendaagse kunstenaars. En 
dat is niet alles - hij is ook de kunstenaar die 
het meest met exotisme, en dus ook met 
fascinatie is omgeven. De persoon De 
Cordier is her en der reeds omschreven als 
kluizenaar, Einzelganger, ja zelfs priester 
(Jan Hoet). Het gesofisticeerde publiek dat 
zich aan zijn werk komt laven, is duidelijk 
op zoek naar het authentiek-excentrieke, 
dat met gretigheid in zijn persoon wordt 
geprojecteerd.
Dergelijke fascinatie drijft steeds op een 
verlangen naar distinctie, dat aan twee kan
ten werkt. De kunstenaar zelf heeft ons al 
wel vaker laten weten dat hij lak heeft aan 
het publiek, aan de commentaar op zijn 
werk,aan ‘les autres’ die op kantoor moeten 
werken in de uren waarin ‘moi, je réfléchis 
à la vie’. In 1991 verwittigde hij de hem 
zoekende enthousiasteling al meteen: wie 
uit zijn werk wou citeren, er iets over wou 
zeggen, die moest een even grote voorzich
tigheid aan de dag leggen als de Meester van 
Schorisse zelf; wat er, zo voegde hij eraan 
toe, eigenlijk op neerkwam dat men hem 
gewoon met rust moest laten. Een uiterst 
oorbaar verlangen. Het publiek van zijn 
kant voelt zich door deze uitstoting juist 
geëlektriseerd; het wil net daardoor binnen
dringen in de gesloten ruimte. Hermetisme, 
indien juist gedoseerd, is de ware verleiding 
voor een publiek dat van ontsluiting droomt. 
Van hun kant al even begrijpelijk.
Zelf heb ik ooit een tekst over De Cordier 
geschreven, waarin ik hem wilde ‘redden’ 
van een al te exotisch image. Ik vond dat de 
complexiteit en actualiteit van zijn werk 
onrecht werden aangedaan wanneer men 
hem teveel als een soort postconceptuele 
Sint-Franciscus wou beschouwen. Dus wees 
ik op de ironie en de logische consistentie, 
de strategische finesse van dit oeuvre. Maar 
De Cordier distantieert zich van elke ana-
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lyse, "en hamêrt” telkens weer óp dé 
onvatbaarheid als meerwaarde, omdat hij 
vreest dat analyses de kracht van het werk 
zullen verraden. Laat ik dus mijn stelling 
e ven, for the sake of the argument, herroe
pen en stellen: neen, De Cordier is niet zo 
maar ironisch en er ligt geen theoretisch 
denken ten grondslag aan zijn demarche, er 
zijn geen grote iconografische verwijzin
gen, en zo meer. Hij is tenslotte, zoals hij het 
zelf stelt, een ‘philosophe auto-didacte’. En 
hij herhaalt het systematisch: hij heeft een 
hekel aan theorieën over kunst. Maar vormt 
de theorieloze kunst niet juist de ultieme 
theorie over de Kunst als transcendentie?
Wat in de tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum werd getoond, is dan ook van een 
onthutsend juiste theatrale inschatting. Ener
zijds worden we ingewijd, mogen we bin
nentreden in een perfect gearrangeerde 
ruimte, die zich aandient als een prenten
kabinet. Het licht is egaal, zonder drama
tiek, en daardoor extreem smaakvol. Het zet 
aan tot nauwkeurig toekijken. De documents 
humains die de tekeningen zijn, werden 
volmaakt geregisseerd, opgehangen, tegen 
elkaar afgewogen. Terwijl de grote drama
tiek van de ruimte volkomen ontbreekt, is 
des te meer ruimte gelaten voor de kleine 
dramatiek van de documenten. De tekenin
gen verraden een grote materiaalgevoelig- 
heid, die in dienst staat van een visionair 
lijkende expressie. Men schuifelt van tafe
reel naar tafereel, probeert de introverte 
symboliek te ontsluieren, lacht hier en daar 
om een ironische capriool, om een onder
schrift met uitroepteken, bewondert de feil
loze enscenering van het handschrift, de 
dramatiek van het authentiek ogende docu
ment, de papierbehandeling, de grisaille, de 
techniek. De Meester van Schorisse kent 
zijn meesters.
De betovering groeit. Het gaat duidelijk om 
autobiografisch werk, maar dan zonder le
vensbeschrijving. Er zijn om zo te zeggen 
deuren en sleutels, maar tussen beide liggen 
allerlei hoogst verleidelijke dwaalwegen. 
Het werk is niet descriptief, het beschrijft 
niets, het is integendeel sterk evocerend. 
Het roept de sfeer van een ontdekking op, 
ook al komen de meeste bezoekers alleen 
maar met vragen buiten. Precies deze feil
loze dosering tussen Ie don, wat ons gege
ven lijkt te worden, en l’abandon, de van

ons vereiste overgave aan iets wat we niet 
kunnen duiden, zorgt voor de magie. We 
zijn in een mentaal theater beland, waar we| 
genood worden deemoedig te zijn en op de 
tekens te letten. Het suggereert een geheim 
- het geheim van de ene juiste sensibiliteit. 
Zonder deze ‘code’ kan/mag je het werk 
niet binnen. Een empathisch universum is 
het gevolg.
Daardoor is deze verzameling tekeningen 
ook veel meer: ze vormt het project van een 
leven - wat iets heel anders is dan een 
autobiografie. Het werk roept ons op om 
‘ons leven te veranderen’, wij die op kan
toor zitten terwijl de kunstenaar nadenkt. 
Daardoor ruilt het werk het descriptieve 
voor het prescriptieve - het beschrijft het 
leven niet, het schrijft een soort van leven 
als het enige juiste kunstenaarsleven voor: 
het leven in afzondering en meditatie. Op 
typisch 18de-eeuwse manier wordt het 
‘juiste’ leven afgezet tegen het ‘gewone’ 
leven, een Rousseauiaanse vorm van terug
keer naar de eenvoud en de essentie. Let 
wel, niet om eenvoudig te worden - het 
resultaat van het leven in eenzaamheid is 
juist dat het denken uiterst verfijnd en ner
veus wordt, zich in allegorieën hult, visio
naire neigingen vertoont.
Wie toch enigszins het verschil wil achter
halen tussen impressie en werking, begint te 
vergelijken en te construeren. Daarbij springt 
meteen de prominente rol van de onder
schriften in het oog, vaak in het Frans. Ze 
lijken de tekeningen in hoge mate te 
compliceren. Landschappen, verkapte por
tretten, projecttekeningen - alles wordt met 
elkaar verbonden door wat de taal eraan 
toegevoegd heeft. Op deze onderschriften 
moeten we misschien onze aandacht richten 
om het verhaal achter de mentale iconen te 
ontsluieren. Ze komen namelijk meestal uit 
een van de twee delen Ecrits, die De Cordier 
in de jaren ’90 heeft gepubliceerd. [1]

2.
“Pourquoi j’écris? - puisque de toute façon, 
mon écriture égarée se sait d’avance perdue 
dans l’actuel (...) Je paresse devant mes 
mots.” Deze laatste zin vormt een meester
lijke zet. Terwijl de auteur eerst stelt dat zijn

geschriften niet zichtbaar zullen zijn in de 
actualiteit, laat hij daar een uiterst door
trapte tweede uiting op volgen: waarin hij 
wel verschijnt. De eclips van ‘je parais’ - ‘ik 
verschijn’ - gecombineerd met de even
tueel te horen subjonctif, ‘que je paraisse’, 
maar dan gespeld als ‘paresseux’: ‘je 
paresse’, ik luiwammes zomaar wat in het 
aanschijn van mijn woorden. Met verwij
zing naar het Latijn zou ‘paresse’ boven
dien een infinitief kunnen zijn: ernaast zijn, 
erbij zijn. Ik verdoe mijn tijd bij de woor
den, maar door deze loisir ben ik er door en 
door bij, met mijn volle bewustzijn (para- 
essef. Een intieme, paradoxale, patholo
gische, existentiële encyclopedie is het ge
volg. De wil om het meest intieme van 
zichzelf te laten zien past volkomen in onze 
tijd, die verzot is op de onthulling die toch 
ongrijpbaar blijft. Omdat er in het ‘alles 
laten zien’ bitter weinig te zien is, moet het 
spel zich als spel affirmeren om te werken, 
het spel van de authentieke artiest die weet 
dat authenticiteit onmogelijk is geworden. 
Dat spel van de double bind moet tot in de 
dood ernstig gespeeld, ja zelfs door en door 
beleefd worden om effect te hebben. Daar 
ontstaat een aporie, een valkuil van waaruit 
De Cordier ons toeroept: alles wat ik als spel 
opvoer, is echt - alles wat echt lijkt, is 
eigenlijk een spel! Let wel: dit moet niet 
opgevât worden als de gekende post
moderne, op Baudrillard geïnspireerde kreet. 
Want het existentiële spel is ‘echt’, het 
wordt door en door be-leefd. Dat de tekens 
ons kwellen, is misschien wel het hele pro
ject van het menselijk bestaan. Semiotiek en 
ontologie moeten dus in elkaar versmelten. 
Dat is het project van het bestaan zelf: men 
is in de onechtheid gewotfen en acteert 
zichzelf bij de haren uit het moeras. Het 
leven is dit spel van het artistieke leven zelf 
geworden, met alle gevolgen vandien - zo
als de paradox dat de eenzaamheid zoe
kende kunstenaar tenslotte uiterst sociabel 
moet worden om effect te verlenen aan zijn 
afzondering. Deze paradox, zeg maar gerust 
deze kortsluiting, maakt integraal deel uit 
van De Cordiers artistieke thema. Intimiteit, 
omgezet tot artefact, mimeert en gedenkt de 
verloren intimiteit. Cercle vicieux. En de

afzondering wordt van de weeromstuit 
publieksgericht om project te kunnen wor
den.
“Wat gebeurt er,” parafraseert De Cordier 
de Franse filosoof Alain, “als men in de 
parel van de oester slechts een edelsteen 
ziet, terwijl die eigenlijk een ziekte van het 
zachte lichaam vormt?” We moeten dit ci
taat ter harte nemen als we de tekeningen en 
objecten bekijken; we zijn gewaarschuwd. 
Deze dingen louter als harde artefacten zien, 
is een dwaling. Ze moeten worden waarge
nomen als vereelte ziektekiemen, gewon
nen op een zacht organisme, met andere 
woorden: elke structurele analyse moet 
tekortschieten omdat ze het tekort wil ‘hard 
maken’. Opdat het tekort een tekort zou 
blijven, moet het telkens weer worden over
geleverd aan zijn zachte oorsprong. Dus 
ook: alleen in de empathie, in de inleving in 
de overgevoeligheid van de kunstenaar, 
kunnen we deze objecten op hun waarde 
schatten. Maar het blijven natuurlijk wel 
harde parels, hun dubbelzinnige karakter is 
essentieel.
Deze parelmetafoor herinnert me echter ook 
aan iets anders : volgens bepaalde interpreten 
zou het woord ‘barok’ etymologisch niets 
anders betekenen dan. ;. een ‘scheve parel’. 
Scheve, niet welgevormde parels, die ons 
het pijnlijk groeien in de zachte materie van 
het kunstenaarsleven laten zien: is dat niet 
wat De Cordier ons voorschotelt? Een bord 
vol scheve parels? Met andere woorden: 
een verzameling artefacten zoals ze in de 
tijd van de barok uitgestald werden, 
artefacten die een ‘schuine’, dat wil zeggen 
een enigszins perverse verhouding hebben 
tot het leven van hun voortbrenger? Ook de 
lange ondertitels van de twee deeltjes Écrits 
lijken zo weggelopen uit een barokke bibli
ografie.
De Cordier: “Nous sommes la conséquence 
d’une faute de fabrication.” De oester De 
Cordier is een virtuoos schelpdier en zijn 
subtiele kneepjes bedwelmen onze wrik
kende hand die om een opening bedelt. 
Deze oester kan zich openen en sluiten in 
een ingewikkelde choreografie. Waar we 
denken dat hij zich open en bloot toont, zien 
we plots niets dan ironische maskerade, of
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worden we gewaarschuwd of teruggefloten 
door de teksten - die bij hoog en bij laag 
zweren dat de maskers worden afgeworpen. 
Maar wanneer we afgaan op het hermetisch 
lijkende karakter van een oeuvre dat zich
zelf presenteert als een geheel van naar 
elkaar verwijzende tekens van een existen
tiële codetaal, dan zien we soms naakt en 
onverbloemd de pijnlijke, paradoxale waar
heid die het zich willen tonen en afzonderen 
tegelijk met zich meebrengt.
Vals, zegt De Cordier, is de kleine realiteit 
van de mensen, ze kan slechts partieel zijn. 
Met andere woorden: volledig zijn, met 
inbegrip van alle paradoxen, is het ant
woord op dit tekort. De utopie van een niet- 
partiële realiteit, een Totaliteit. Maar daar
door toont het tekort zich des te scherper. 
Wij zijn, zo zegt hij verder, altijd het resul
taat van een initiële fout, die niet onze 
schuld is. Het als een parel koesteren van 
deze initiële schuldeloze fout geeft aanlei
ding tot de eenzaamheid van zijn kunste
naarschap: men is uitverkoren tot een ver
minkt bestaan. Door deze combinatie van 
uitverkorenheid en verminktheid ontstaat 
het contrast met de zeer globaal aangeduide 
‘Autre’, een puur fantasmatische Ander 
waartegen De Cordier zich furieus en soe
verein afzet - alle anderen, de wereld daar
buiten. Op die manier wordt het contrast 
tussen binnenwereld en buitenwereld ko
lossaal, zelfs catastrofaal. Deze catastrofale 
beleving van het sociale is de turbine die de 
existentieel pijnlijke beelden genereert. Het 
hele ‘drama’ dat betekenis verleent aan de 
kunstenaar, ontstaat in het opvoeren van dit 
contrast tussen Binnen en Buiten. Daardoor 
wordt De Cordier, in zijn eigen woorden, 
een 'stylite occasionel', een paalzitter, een 
occasionele pilaarheilige. Pilaarheiligen fas
cineren de menigte daar beneden; zij kijkt 
omhoog en probeert hun woorden te ver
staan. Herinneren we ons de onverstaanbare 
speech aan de mensheid, die De Cordier in 
de jaren ‛ 80 vanaf een hoog gebouw in Lyon 
de menigte toeriep. Ook bij hem, net als bij 
een van zijn beelden, zit de megafoon 
(metaforisch dan) omgekeerd in het gelaat 
als bij een tragisch vogelbekdier dat de 
boodschap naar de mensen moet brengen: 
wat hij roept, slaat onherroepelijk naar bin
nen. Wij, de voor altijd buitengeslotenen, 
horen de profetisch klinkende onverstaan
baarheid. Er is nauwelijks een pregnanter 
beeld te bedenken voor de autobiografische 
en exhibitionistische fictie van onze tijd.

3.
De Cordier is een begenadigd schrijver, die 
onophoudelijk de nood voelt zijn eigen 
schrijverschap op de korrel te nemen. Zijn 
Frans - de taal van zijn moeder, zoals hij ons 
in een apologie laat weten - is rijk, 
geschakeerd, ouderwets sierlijk. Soms is 
het retorisch en meteen daarop weer licht en 
sprankelend. Deze nood aan pathos en zelf
relativering in één gebaar heeft ongetwij
feld iets te maken met de nood aan zelfver
dediging tegen de onthullende werking van 
schriftuur. Anders dan Jan Hoet in de cata
logus veronderstelt - dat de beeldende kun
stenaar altijd waarachtig is en de schrijver 
naar hartelust kan bedriegen - weet De 
Cordier zeer goed dat het precies de schrij
ver is die het hachelijkste deel van zijn 
project vertegenwoordigt: daar toont zich 
genadeloos de inzet, de paradoxale situatie, 
de moeilijkheid om een ‘denker zonder sys
teem’ te worden. Waar de beelden het mys
terie kunnen construeren, lijkt het schrijven 
altijd geneigd het werk te deconstrueren 
met iets wat onschuldig als aangename mij
meringen is begonnen, maar dat voortdu
rend de grenzen van het opzet aftast. Anders 
dan de beelden, die het ‘leven in eenzaam
heid’ beschermend evoceren, lijkt het schrij
ven De Cordier te drijven naar een bekente
nis, een pamflet, een waarheid, een manifest 
dat zichzelf weer onderuit moet halen.
Toch is de schrijver De Cordier hoogst 
ambitieus. Enkele dingen die hij letterlijk 
stelt: hij spreekt altijd mijn taal, in alle talen 
(het maakt dus niet uit in welke taal hij 
schrijft, hij is altijd zichzelf); we moeten 
zijn boek driemaal lezen, als we al iets 
willen begrijpen; we moeten zijn geschrif
ten bekijken zoals men de Trois Baigneuses 
bekijkt, dus zoals we grote kunstwerken 
bekijken; maar omdat we het toch niet zul
len begrijpen, moeten we er een beetje aan 
snuffelen; zijn hele heil ligt in het schrijven 
(“manifestement, mon bien-être est fait de 
papier”), toch is het niets meer dan “la 
pratique de l'écrivasserie"; hij schrijft om te 
laten weten wie hij is, hoe hij denkt, om 
eindelijk ook een boek te hebben geschre
ven, om zijn leed (‘maux’) te verzachten, 

om van het ritueel te genieten bij zijn écritoire 
(de bekende zelfgemaakte schrijfsokkel), 
om zich van al het overtollige en het niets
doen te bevrijden (“me débarasser de tant 
d'inutilité"), om zijn gedachten te ordenen. 
De Écrits moeten een totaalproject vormen, 
“un grand livre, rien qu ’ un seul (...) un livre 
cylindrique qui me donnerait l’envie 
d’habiter dedans (...) Un livre comme était 
le ventre de ma mère”.
Écriture, begrepen als ‘schriftuur’ in haar 
ruimste vorm, is natuurlijk ook een term die 
van toepassing is op de tekenende hand... 
Zo worden alle ontwerpen levensontwerpen. 
De kunstenaar bezoekt de toren van 
Montaigne nabij Bordeaux, en dat sterkt 
zijn voornemen - hij ziet de grijze stenen 
“qui ont conservé une odeur humaine”. Dit 
laatste is sprekend genoeg: het Boek is een 
baarmoeder, een grote terugkeer, maar het 
is ook een filosofisch project, de essayis
tische Bibliotheek, de Toren van Montaigne, 
een toren van woorden en stenen, die zelf 
een menselijke geur heeft. Hier herkennen 
we meteen het centrale chiffre van De 
Cordiers werk: alle monumenten zijn eigen
lijk (moederlijke) lichamen, en het lijdende, 
denkende lichaam transformeert zichzelf in 
een monument, dat nog steeds naar lichaam 
ruikt. Het Werk, het Opus, het Oeuvre 
- kortom: de zo badinerend als écrivasseries 
benoemde Écrits verbergen de meest abso
lute droom van het pure schrijverschap. 
Maar de ‘totale’ schrijver lijdt ook altijd 
onder het totalitarisme dat hij zichzelf heeft 
opgelegd.
De Écrits zijn een aaneenschakeling van 
stellingen - veronderstellingen, voorstel
lingen, tegenstellingen (een opsomming van 
wat hij niet wil zijn), geruststellingen, in
stellingen (of ingesteldheden). Ze maken 
een defensieve indruk, die ook nog expliciet 
wordt becommentarieerd. In de stad, schrijft 
De Cordier, onder de mensen dus, voel ik 
me genoopt mezelf te verdedigen. Om aan 
deze druk te ontkomen, ontwikkelt hij twee 
strategieën. Ten eerste zondert hij zich af op 
een plek waar “les erreurs des hommes” 
- “l’enfer, c’est les autres” - nog niet alle 
ruimte hebben ingenomen. Tentweede zoekt 
hij zijn rechtvaardiging niet in het woord, 
maar “plutôt dans Ie geste et ultimement 
dans Ie ‘pas de geste du tout’”. Dat wil 
zeggen: niet wat hij schrijft, maar de beel
den die hij maakt, vormen de ultieme legiti
matie van zijn leven. Hij droomt van een 
kunstwerk waarin de ‘geste’ zou zijn opge
heven, vervangen door louter aanwezig
heid. Een idealistisch, ja zelfs transcendent 
verlangen, waarop ik zo dadelijk terugkom. 
Toch is het juist in de teksten dat de para
doxen van de opzet het meest onbedekt gaan 
blinken - ook al is dat net wat de schrijver 
zelf zo geneert. En het zijn juist dezeparoles 
die we reeds uit de Écrits kenden, die nu 
telkens in de tekeningen van de afgelopen 
jaren opduiken. Een oppervlakkige be
schouwer zou kunnen denken: het zijn dus 
illustraties bij de in woorden'gedachte pro
jecten. Maar dat is niet zo. Veeleer geven de 
tekeningen de indruk dat ze de voltooiing 
zijn van wat we in de écritures hadden 
vermoed. De tekeningen vormen het men
taal theater van de woorden. Beide samen 
vormen ze de écriture - of de écriturelure, 
zoals een van de tekeningen beeldend laat 
zien. Spelend zich weer de baarmoeder 
binnenschrijven, dit lijkt de opzet van de 
Écrits. Dat correspondeert perfect met de 
positie van de wandelaar De Cordier, die 
zich spelend en tekenend in een landschap 
waagt dat soms onverhuld vaginaal is. De 
moederlijke erotiek van de binnenwereld 
slaat over op de gehele buitenwereld; de 
schriftuur (tekeningen en woorden) schep
pen een imaginaire wereldorde waarin het 
Ik wordt opgeheven en tegelijk ook univer
seel wordt. Het landschap als kut is ook het 
landschap als Boek. De manier waarop het 
personage erin verdwijnt, laat vermoeden 
dat de hele wereld een binnenwereld is 
geworden. Imaginaire orde van de totaliteit 
- er is geen onderscheid meer tussen binnen 
en buiten.
In deze baarmoederlijke wereld van de 
écriture moet, zo herhaalt De Cordier na
drukkelijk, elke schijn van theoretisch den
ken ontmaskerd worden als blasfemie. In 
zijn confrontatie met Frank Vande Veire, 
een filosoof die hij zelf tot dialoog had 
uitgenodigd, reageert De Cordier uiterst 
defensief, zelfs geprikkeld, en komt hij tot 
zijn aloude conclusie: de ‘denkers’ behoren 
tot de ‘autres’, zij daarbuiten op kantoor 
- “vous, à l’extérieur, vivez par habi
tude”! [2] Zo is het ook met de ‘denkers’ die 
hem willen begrijpen: ze krijgen in inter
views meestal een sneer dat ze er niets van 

begrepen hebben. Het denken dat De Cordier 
voorstaat, moet van een ander kaliber zijn; 
een systeem zonder systeem, een empathisch 
geheel. Als het theoretisch denken hem over
valt, zo stelt hij ergens, moet het ontmas
kerd worden en uit de kamer gegooid (“je 
l’attrape, je l'arrache et la balance hors de 
ma chambre de travail”). Een denkend schrij
ven dus, bedoeld om het denken zelf buiten 
te gooien. Een denken met door de inkt 
gevlekte handen, zoals hij het in Montaigne 
bewondert. Met andere woorden: het sys
teem dat ten grondslag ligt aan dit niet 
bepaald eenvoudig universum, is wars van 
elk theoretisch denken. Natuurlijk kan een 
dergelijke illusie slechts ontstaan doordat 
De Cordier theoretisch denken belaadt met 
een soort rigiditeit die het in de filosofie 
nooit heeft gehad. Hij radicaliseert dus het 
Andere tot een schema, en sluit dit schema 
buiten... om daardoor tot een opvatting van 
organische schriftuur te komen, die eigen is 
aan elk denkend schrijven. De distinctie die 
daardoor tussen De Cordier en de ‘anderen’ 
ontstaat, lijkt me dan ook zeer problema
tisch. Aangezien dit denken zo sterk ‘ander’ 
denken uitsluit, moet er wel een theoretisch 
principe aan ten grondslag liggen; anders 
zou het identiteitsloos zijn, en dat is zeker 
niet wat De Cordier wil.
Wie deze verborgen theorie wil ontmaske
ren, kan niet anders dan uitkomen bij 
Schellings kunstfilosofie over de estheti
sering van het wereldbeeld en het transcen
dentale Ik. [3] Schelling, wiens kunstdenken 
diep in het 18de-eeuwse wereldbeeld veran
kerd zit, heeft veel energie geïnvesteerd in 
het opstellen van een esthetica waarin de 
onbewuste component van de artistieke 
schepping centraal staat. Kunst is een auto
nome activiteit, waarin de gehele kennis
strategie van het menselijk weten vorm 
krijgt. In en door de kunst moet een ‘nieuwe 
mythologie van de rede’ worden gescha
pen. Maar dit absolute weten, dat in de kunst 
gestalte krijgt, is volgens Schelling nooit 
objectief. Het is radicaal subjectief. Meer 
nog: het is de emanatie van de onvervang
bare Identiteit. Alleen door deze Identiteit 
- een ideale en ideële identiteit die boven
persoonlijke dimensies bezit en die dus trans
cendent is - kan de kunstenaar, en met hem 
de kunst, emanciperen. Tot wat moet ze 
emanciperen? Tot het model van alle 
kennisverwerving, gesteund op de ervaring 
van de éigeni innerlijke oneindigheid.
Gratie, in het Duits van Schelling Anmut 
genaamd, is daarbij van fundamenteel be
lang. Deze gratie is de ideale vorm waarin 
het kunstwerk voor onze blik verschijnt. 
Volgens Schelling streeft de romantische, 
transcendent-idealistische kunstenaar door 
en in deze gratie naar zclfvervolmaking. 
Daarom valt de kunstenaar samen met de 
filosoof (nota bene een ironische topos in 
De Cordiers geschriften). Kunst is daarom 
‘vergoddelijking van de natuur’. Door het 
doen wordt de kunstenaar een denker, en dit 
brengt hij tot stand door zijn vermogen tot 
inleving in de natuur, dat zijn bewustzijn 
moet optillen naar het niveau van de genia
liteit waar kunst en filosofie met elkaar 
versmelten. Schelling maakt op die manier 
van de artistieke praktijk een ontologie, 
terwijl het toch ook een concreet arbeids
ethos blijft.
Is dat alles niet als het ware de omschrijving 
van de paradoxale esthetische wereldvisie 
van De Cordier? Kunnen we dan ook niet 
terecht besluiten dat deze zichzelf als theo- 
rie-vijandig proclamerende kunst van het 
emanciperend beleven volledig onder een 
uitdrukkelijke theorie valt-die van 
Schellings transcendentale Identiteit? Is het 
daarbij niet frappant dat ook Schelling ver
trekt van een “fundamentele twijfel aan de 
redelijkheid van de wereld”? Alleen het 
Absolute Ik vormt een antwoord op dit 
gebrek aan redelijkheid in de wereld. “Het 
oneindige Ik kan zich slechts van zichzelf 
bewust worden door zich te objectiveren, 
dat wil zeggen door eindig te worden,” zegt 
Jos de Mul in zijn inleiding op Schellings 
Filosofie van de kunst. Ik denk dat we hier 
op de kern van De Cordiers geloochende 
theorie gestoten zijn - een theoretische stel
ling die manifest en rigoureus zijn hele 
oeuvre doortrekt.
Zijn oogstrelende ‘prentenkabinet’ lijkt bo
vendien op frappante wijze een laat-18de- 
eeuwse zaal te verbeelden, waarin de 
Goetheaanse wandelaar en schetser, de 
Rousseauiaanse individualist, de kloon van 
de uitgestotene (die we hier prachtig uitge
beeld kunnen terugvinden in de Kloon, die 
ook op de filosofische zwarte clown lijkt te 
alluderen), allen samen in een doortrapt 
geënsceneerde eclips treden. Net als in het

18de-eeu wse prentenkabinet overheerst hier 
de soevereine melancholie en het arrangeer- 
talent van de verzamelaar, die daarin zijn 
levenszin (in de betekenis van richting) en 
zijn project verbeeldt. Het egale, ondrama
tische licht moet hier de bovenpersoonlijke 
dimensies van het intiemste leven passend 
en discreet verbeelden, dat wil zeggen: de 
dimensies van Schellings absoluut gewor
den Identiteit, of, zoals De Cordier het zelf 
zou zeggen, de niet-partiële realiteit. De 
museale ruimte, ontdaan van elke spectacu
laire verlichting, wordt tot een enscenering 
van de gedroomde ascetische binnenruimte, 
die het hele universum en zijn Zin moet 
omvatten. Baarmoederlijk barok en toch 
ascetisch - dit is de Schellingiaanse cock
tail, waarin de documents humains worden 
gedrenkt, waarna ze met echtheidscertificaat 
voor de voeten worden gegooid.
Zoals Jan Hoet het in de catalogus bij de 
tentoonstelling vroom herhaalde: en dit al
les terwijl wij, gewone mensen, werken!

Stefan Hertmans

Noten

[1] Thierry De Cordier, Écrits, ou Les 
petites pensées d’un philosophe auto
didacte, Volume 1, Contient: Deux avant- 
propos suivis de vingt et une écrivasseries, 
Yves Gevaert, Brussel, 1991; Thierry De 
Cordier, Mes écrits de cuisine, ou: qqs. 
Écrits ‘en philosophique’ du dimanche et 
autres poèteries... (Vol. 2), Contient: une 
justification sommaire adressée aux 
flamands, 17 morceaux de libre-textes; 
comme un amalgame de réflexions philoso
phiques préparatoires et de passages proto
poétiques; suivi en annexe par la 1ère ‘Lettre 
en retard à ma mère (/)’, hayen, Brussel, 
1995.
[2] De brieven van Frank Vande Veire 
aan Thierry De Cordier verschenen in De 
Witte Raaf, nr. 71, januari-februari 1998, 
pp. 5-8.
[3] F.W.J. Schelling, Filosofie van de 
kunst, Boom, Amsterdam, 1996.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws Wissels
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN, GRAND HORNU. 
De institutioneleomkadering voor actuele kunst in de Franstalige 
Gemeenschap van België mag gerust armoedig worden ge- 
noemd-een op Waals nationalistische leest geschoeide collec
tie in het Musée d’Art Wallon in Luik en een in diepe winter
slaap gehuld Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain in 
dezelfde stad, dat enkel gereputeerd is om haar van de nazi’s 
gerecupereerde entartete Kunst en enige modemen. Wat rest 
zijn kleine initiatieven in culturele centra en stichtingen, en 
voorts in Charleroi het Musée de la Photographie en het Palais 
des Beaux-Arts, waar Laurent Busine erin slaagde om genoeg 
geloofwaardigheid op te bouwen aan het tempo van een drietal 
tentoonstellingen per jaar. Najaren lobbywerk gaat Busine nu 
een museum voor hedendaagse kunst leiden in - of all places - 
Homu, een gat achter Bergen.
Toegegeven, de industrieel-archeologische site Grand Homu 
is prachtig: een voormalige steenkoolmijn met een 
neoclassicistisch gebouwenpark en omringende arbeiders
huisjes uit het begin van de 19de eeuw. Van dit complex 
restte enkel een mine - symptomatisch voor de industriële 
crisis waarin Wallonië wegzonk - toen architect Henri 
Guchez het beginjaren ’70 aankocht. Uiteindelijk werd het 
in 1989 door de Henegouwse provincie verworven. Vanaf 
1991 werd Laurent Busine gevraagd de mogelijkheid tot 
inplanting van een museum te overwegen, wat in 1993 
resulteerde in de aanstelling van Pierre Hebbelinck als archi
tect. In 1999 werd begonnen met de renovatie en nieuwbouw 
die in 2002 voltooid moeten zijn. Maar waarom een museum 
in Homu? Omdat Luik, Namen en Charleroi reeds over 
culturele infrastructuur beschikten en de regio van Bergen in 
dat cultureel spreidingsplan niet mocht achterblijven.
Grand Homu omvat trouwens reeds een cultuurhistorische 
sectie over de geschiedenis van de site zelf, een bescheiden 
bedrijvenpark met kantoren van Siemens en enkele 
tentoonstellingszalen; het museum ter grootte van een kunst
hal zal er een derde van de site innemen met een totaal van vier 
zalen, naast opslag- en kantoorruimte. Ter gelegenheid van de 
oplevering van de ruwbouw stelde Busine een tentoonstelling 
samen met werk van Thomas Struth (fotowerk uit de museum
reeks), Michel François, David Claerbout, François Curlet en 
Gabriel Orozco. Een bescheiden tentoonstelling met werk dat 
even wil stilstaan bij wat een museum voor actuele kunst te 
doen staat - omgaan met een gedifferentieerd publiek en 
nadenken over een (nog op te bouwen) collectie.
Les chantiers du musée nog tot 11 juni te zien in het Musée 
des Arts Contemporains de la Communauté française de 
Belgique, Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu (065/ 
76.56.60). (E.W.)

LYON - 5de BIENNALE HEDENDAAGSE KUNST. 
Voor de artistieke leiding van de vijfde biënnale van Lyon 
doen Thierry Prat en Thierry Raspail, conservator en ad
junct-conservator van het Musée d’art contemporain de 
Lyon, een beroep op Jean-Hubert Martin. De volgende 
editie, zomer 2002, werd reeds toegewezen aan Jan Hoet. 
Jean-Hubert Martin (Straatsburg, 1944) was achtereenvol
gens conservator en directeur van het Musée National d’Art 
Moderne in het Centre Pompidou. Van 1982 tot 1985 was hij 
directeur van de Kunsthalle in Bem. In de jaren ’ 90 leidde hij 
achtereenvolgens het Chateau d’ Oiron en het Musée National 
des Arts d’Afrique et d'Océanie in Parijs. Vorig jaar werd hij 
benoemd tot directeur van het Museum Kunst Palast in 
Düsseldorf dat in september volgend jaar geopend wordt. 
Zijn naam zal echter voor altijd verbonden blijven met de 
sterk gecontesteerde en achteraf bekeken historische ten-

Thomas Struth

Museo dell' Vaticano, Roma, 1990

toonstelling Magiciens de la terre (Centre Pompidou, 1989) 
waarin voor het eerst kunst uit niet-westerse landen gecon
fronteerd werd met de Europese praktijk.
Onder de titel Partage d’exotismes blijft Martin trouw aan 
zijn globale visie van de hedendaagse kunstscène. Hij ver
trekt niet van het dogma van de moderniteit, maar van een 
realiteit die volop in beweging is. Zijn biënnale staat open 
voor alle culturen die hij zowel in hun verschillen als in hun 
overeenkomsten met elkaar wil confronteren. Exotisme heeft 
voor Martin geen pejoratieve betekenis: “Het exotisme is in 
de eerste plaats eèn kwestie van onze blik. De manier waarop 
we naar de vreemdeling kijken veroorzaakt het vreemde. Het 
exotische is dus niet inherent aan het werk, maar hangt af van 
een perspectief dat er vreemd aan is.” “We moeten de 
kunstenaars beoordelen met hun eigen criteria,” schrij ft hij in 
zijn intentieverklaring, “we moeten rekening houden met 
hun eigen geschiedenis en die van hun werk. Om te vermij
den dat deze werken uitsluitend met westerse criteria beoor
deeld worden, moeten we een beroep doen op de antropolo
gie (...) De kakofonie (eerder dan de polyfonie) van de 
mondialisering verplicht ons de plastische kunsten te be
schouwen in hun synchronische en geografische dimensie en 
een meer ruimtelijke dan temporele visie aan te nemen.” 
Met een “mozaïek aan gezichtspunten” wil Martin zich ook 
verzetten tegen “de dictatuur van de white cube”. Tenslotte 
wil hij geen “schamele installaties, relieken van optredens 
die enkel voor de geprivilegieerden van de vernissage be
stemd zijn,” een sneer naar de momenteel in Frankrijk erg 
gesmaakte theorieën van de esthétique relationnelle, met 
haar nadruk op het evenementieel karakter van de kunst. De 
jónge Franse kunst rond het tijdschrift Documents sur l’art 
van Nicolas Bourriaud, is op Xavier Veilhan na dan ook 
opvallend afwezig. Heel wat kunstenaars zijn afkomstig uit 
niet-westerse landen en, zoals bij de vorige biënnale van 
Lyon en deze van Venetië door Harald Szeemann, zijn de 
Chinese kunstenaars zeer talrijk aanwezig. Naast enkele 
grote namen als Tapiès, Sol LeWitt en Gilbert & George zijn 
er ook weinig of niet gekende kunstenaars, terwijl uit België 
Wim Delvoye, Patrick Van Caeckenbergh en Jan Fabre en 
uit Nederland enkel Berend Strik werden uitgenodigd.
De Biënnale van Lyon loopt van 27 juni tot 24 september in de 
Halle Tony Gamier, Lyon (04.72.76.85.70). www.biennale- 
de-lyon.org (LVDA)

MUSÉE BEAUBOURG & SITE DE CRÉATION 
CONTEMPORAINE. Vanaf 1 september is Alfred 
Pacquement de nieuwe directeur van het Musée National 
d'Art Moderne. De pensioengerechtigde Werner Spies neemt 
afscheid van het Centre Pompidou met een tentoonstelling 
over het sculpturale werk van Picasso. De Duitse kunsthisto
ricus Werner Spies werd tijdens de verbouwingswerken 
aangetrokken om de tentoonstellingen extra muros te bege
leiden en het museum nieuw leven in te blazen. De moderne 
collectie kreeg een interessant parcours waarin meer aan
dacht besteed wordt aan de inhoudelijke analyse van de 
moderne kunst dan aan een formeel historische benadering. 
Hierbij staan vooral het dadaïsme en het surrealisme cen
traal, eerden dan de evolutie naar de abstractie. De presenta
tie van de hedendaagse kunst daarentegen is een onoverzich
telijke chaos waarin geen enkele visie te bespeuren valt. 
Met de eenenvijftigjarige kunsthistoricus Alfred Pacquement 
werd iemand aangetrokken die belangstelling heeft voor de 
actuele kunst. Als directeur van de École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts (Ensba) in Parijs heeft hij meer dan voeling 
met de hedendaagse creatie. Maar ook het Centre Pompidou 
is voor hem vertrouwd terrein. Vanaf 1981 was hij er conser
vator en in 1987 maakte hij er samen met Catherine David en 
Bernard Blistène de spraakmakende tentoonstelling L ’époque, 
la mode, la morale, la passion. Hij verliet het museum om 
inspecteur te worden bij het ministerie van cultuur, dat hij in 
1990 verliet om het Jeu de Paume op te starten. Na een 
tweede periode als hoofdinspecteur werd hij in 1996 direc
teur van de Parijse kunstschool. Zowel ambtenaar als man 
van het terrein wil Pacquement ervoor zorgen “dat het 
museum geliefd en geapprecieerd wordt door de kunst
wereld” en vooral “dat de kunstenaars er zich thuisvoelen". 
Even circuleerde het gerucht dat Suzanne Pagé, directeur van 
het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, kandidaat zou 
zijn. Met tentoonstellingen in het door haar in 1973 opgerichte 
ARC (Animation, Recherche, Confrontation) binnen dat mu
seum, is ze verantwoordelijk voor de enige plek in Parijs waar 
echt hedendaagse kunst te zien is. Kwatongen beweren dat haar 
kandidatuur vooral te maken had met de concurrentie die zich 
binnenkort naast haar deur komt vestigen. Volgend jaar wordt 
namelijk in het Palais de Tokyo een nieuw kunstcentrum 
geopend. Haar voorstellen voor het Centre Pompidou bleken 
echter niet compatibel met de opdracht van het centrum.
Het nieuwe kunstcentrum SCC (Site de Création 
Contemporaine) in het Palais de Tokyo zal worden geleid 
door Jérôme Sans en Nicolas Bourriaud. Pierre Restany, in 
de jaren ’60 de drijvende kracht achter het Nouveau Réa
lisme, wordt voorzitter Van deze vereniging die van de staat 
een jaarlijkse werkingstoelage van tien miljoen Franse frank 
kreeg toegezegd. Bourriaud is ervan overtuigd dat hij nog 
eens zoveel sponsorgeld kan binnenhalen. Het Palais de 
Tokyo, dat ondertussen door het architectenduo Anne Lacaton 
en Jean Philippe Vassal wordt ingericht, wordt door de staat 
voor een symbolische huurprijs ter beschikking gesteld.
Nicolas Bourriaud, oprichter van het kunsttijdschrift 
Documents sur l ’art, maakte naam met tentoonstellingen en 
publicaties rond het door hem geformuleerde concept van de 
esthétique relationnelle (een gelijknamig boek verscheen in 
1998 bij les presses du réel), een kunst die haar theoretische 
en praktische uitgangspunten vindt in de sfeer van het 
intermenselijke. De kunstenaar van vandaag werkt niet meer 
in de ivoren toren van zijn atelier maar staat volop in de 
maatschappij. Zijn werk is niet het gevolg van een utopisch, 
maar van een praktisch bewustzijn. Hij breekt daarbij met de 
hiërarchie van een gespecialiseerde cultuur. “De kunstenaar

Richard Artschwager
11 mei tot 10 juni 2000

Art 31 Basel
21 juni tot 26 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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11 KUNSTWERKEN van

zes kunstenaars uit Zuid-Holland

en vijf kunstenaars uit Essex

IN SITU langs NIEUWE WATERWEG

JOE CILLEN
Rotterdam

DIET WIEGMAN 
: Schiedam

.ERIC VAN STRAATEN
Vlaardingen

VAISSIER
Maassluis

ADRI HUISMAN
Maasdijk

MARTIN PAKVIS
Hoek van Holland

ROY CLEARY
Colchester

CHRIS DOBROWOLSKI
Colchester

MICHAEL GOODEY 
. Colchester

TERRY FLOWER
Halstead

TONY STALLARD
Brentwood

MARIN KASIMIR
PASSAGE/OVERGANG

exposition 28 avril - 30 juin 2000
ouvert du lundi au samedi de 11 à 18 heures

tentoonstelling 28 april - 30. juni 2000
open maadag tot zaterdag van 11 tot 18 uur

in HOEK VAN HOLLAND

van 1 juli t/m 17 september
JOHN BLAAK

Curator

DAGELIJKS van zonopgang tot

zonsondergang

VRIJ TE BEZICHTIGEN E-m-m
Promotie

Hock van Hol land

INFORMATIE EN CATALOGUS:
EXPO-INFO Paviljoen Waterwegcentrum, Torpedoloods en Stormvloedkering

günther förg
drie loden schilderijen (uit 2000) en meerdere werken op papier (uit 1992)

tm 28 mei do vrij za zo 13.00-17.00

galerie gerhard hofland burgwal 2 2011 bd haarlem
tfn 023 5451553 tfx 023 5451554 www.hofland.nugalerie@hofland.nu

Noch vor der Sprache • Nog voor de taal

Arnulf Rainer
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Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof
Zuivelmarkt 33 B-3500 Hasselt 

tel. 011.29 59 60 fax 011.29 59 61 
pcbk@limburg.be 

http://www.limburg.be/begijnhof

Arnulf Rainer is één van de belangrijkste kunstenaars in het na-oorlogse Oostenrijk.
De tentoonstelling geeft een overzicht van zijn Übermalungen, zijn bewerkte foto’s en zijn 
overschilderingen in boeken.

7 mei - 18 juni 2000
openingsuren: di - za van 10 - 17u., zon- en feestdagen van 14 - 17u
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verhoudt zich tot de werkelijkheid zoals de intemaut tot het 
internet. De kunstenaar van vandaag is een semionaut. Hij 
navigeert tussen de tekens. De werkelijkheid wordt niet meer 
afgebeeld maar gemanipuleerd,” aldus Bourriaud. De 
esthétique relationnelle begrijpt hij als reactie op de kunst 
van de jaren ’ 60, die in het teken stond van de consumptie van 
een industriële productie. Vandaag zou de kunst zoals de 
maatschappij gebaseerd zijn op communicatie en dienstver
lening. De kunst van het zich toeëigenen wordt vervangen 
door een esthetiek van het gebruik.
Het SCC moet dus in de eerste plaats een open ontmoetings
ruimte worden. Zo zal het elke dag open zijn van twaalf uur 
" s middags tot twaalf uur ‘ s nachts en in de kelder komt een 
nachtclub. De nadruk zal er eerder liggen op productie dan 
op consumptie, terwijl de tentoonstellingsmaker een soort 
sampelende deejay wordt. Het SCC zal dus per definitie 
interdisciplinair zijn, een term die overigens niet past in de 
woordenschat van Bourriaud omdat hij niet gelooft in 
disciplines, wel in distributiecircuits: “De kunst kan al 
deze circuits, waarin de meest diverse producten circule
ren, overkoepelen. Wij willen een ruimte creëren die alle 
circuits kan ontvangen, van klassieke tentoonstellingen 
over films tot concerten en modeshows.” Wel waarschuwt 
hij voor het gevaar te vervallen in een vorm van functiona
lisme: “We zijn niet geobsedeerd door vormen die functio
neren in de realiteit, wel door het creëren van werken die 
hun oorsprong vinden in het functioneren van de werke
lijkheid. Een beetje zoals de vliegtuigen van Panamarenko. 
Ze kunnen vliegen, maar ze kunnen evengoed niet 
vliegen.” (LVDA)

Lezingen

KUNST- EN ONDERZOEKSCENTRUM BRUSSEL. 
De Vereniging voor een Kunst- en Onderzoekscentrum te 
Brussel betreft een werkgroep met als leden Koen Brams, 
Wouter Davidts, Jean-Paul Jacquet, Moritz Küng en Jan 
Mot, die het afgelopen jaar in opdracht van Brussel 2000 een 
studie aanvatten aangaande een op te richten kunstcentrum 
in Brussel. Zoals bekend is er in Brussel geen internationaal 
actief platform dat onderzoek verricht, informatie verzamelt 
en ter beschikking stelt en producties verzorgt betreffende 
actuele beeldende kunst. Ondertussen heeft de werkgroep op 
basis van besloten rondetafelgesprekken met Brusselse kun
stenaars, galeristen, verenigingen en diverse geïnviteerde 
gasten een profiel opgesteld. In de loop van de maand mei 
loopt een lezingenprogramma waarin stilgestaan wordt bij 
vijf thema’s uit de studie.
Op 3 mei spreken Thierry de Duve, Wim Delvoye, Bartomeu 
Marl, Barbara Vanderlinden en Camiel van Winkel over de 
situatie van de actuele kunst. Op 10 mei heeft Dieter Lesage 
het over het bi-communautaire. Op 17 mei brengen Xavier 
Douroux (directeur Le Consortium, Dijon) en Bart Verschaf- 
fel het thema ‘onderzoek’ ter sprake. Sometimes information 
leaves the library is de titel van de bijeenkomst op 24 mei 
met als genodigden Michel Kolenberg, Geert Lovink en 
Alexis Vaillant. Tenslotte staat op 31 mei het stedelijke 
weefsel op het programma met als commentatoren Patrice 
Neyrinck, Alain Géronnez, Lieven De Boeck en DTN.
Alle lezingen gaan steeds door op woensdagavond om 
20.00 uur en zijn gratis toegankelijk in het centrum Brus
sel 2000, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel (http:// 
allserv.rug.ac.be/~wdavidts/vkob/). (E.W.)

WITTE DE WITH. In het kader van de tentoonstelling van 
Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, Gediminas Urbonas en Nasrin 
Tabatabai nodigt Witte de WithOkwuiEnwezorenOluOguibe 
uit, redacteurs van de recente publicatie over Afrikaanse kunst 
Reading the contemporary, African art from theorf to the 
marketplace (InlV A, London, 1999). Zoals bekend is Enwezor 
artistiek directeur van Documenta XI in 2002 en hoofdredac-

Stefan Kern

Spinnenweb, Over the Edges, foto: Dirk Pauwels

teur van Nka, Journal of contemporary African art, waarvan 
ook Oguibe redacteur is.
Reservatie is aanbevolen voor deze lezing op donderdag 
18 meiom20.00 uurin Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). (E.W.)

PUBLIC POSSESSIONS & PRIVATE OBSESSIONS. 
Stichting De Geuzen organiseert op 27 mei in samenwer
king met de Willem de Kooning Akademie een symposium 
met videoprogramma over de fragiele ruimte tussen het 
publieke en het private domein, en hoe kunstenaars en 
tentoonstellingsmakers intimiteit als strategie inzetten om 
het strikt publieke of private te vermijden. Als sprekers 
komen Julie Ault (medeoprichtster van Group Material) en 
Malcolm Miles (die onder andere de rol onderzoekt van de 
kunst in de stadsontwikkeling).
Het symposium Public possessions and private obsessions 
gaat door op 27 mei van 11.00 tot 17.00 uur en het video
programma vanaf20.00 uurinZaalDe Unie,Mauritsweg.34 
in Rotterdam (reservatie verplicht bij Ahke Bangma, 010/ 
404.50.54, a.bangma@hro.nl). (E.W.)

BUREAU AMSTERDAM. Met Moulding models, new 
practices in museum curating bevraagt Bureau Amsterdam 
of het museum met de kunst meebeweegt en hoe actuele 
kunst zich tot de institutionele kaders verhoudt. Op 17 mei 
vanaf 20.00 uur spreken Christian Bernard (MAMCO, 
Genève) en Markus Müller (Westfalisches Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschichte, Münster), terwijl op 18 mei 
op hetzelfde tijdstip vijf ‘jonge’ curatoren uit Nederlandse 
musea hun verhaal doen.
Beide avonden vinden plaats bij Ellen de Bruijne Projects, Rozen
gracht 207 in Amsterdam ten gevolge van hetruimtevullende werk 
van Urs Fischer in Bureau Amsterdam (020/422.04.71). (E.W.)

JAN VAN EYCK AKADEMIE. Tijdens de open dagen 
van deze werkplaats vindt tevens een symposium plaats met 
de titeF The Enlightenment, chapter 2. Sprekers zijn onder 
meer Jon Bird, William Haver, Sue Golding, Hans Scheirl en 
Eva Meyer.
Van 26 tot 28 mei in de Jan van Eyck Akademie, Academie
plein 1, 6211 KM Maastricht (043/350.37.37). (E.W.)

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. In het kader van de 
expositie Borderline, een dubbeltentoonstelling met Noord- 
Afrikaanse weefkunst (vormgegeven door architecte Zaha 
Hadid) en werk van de Frans-Israëlische kunstenares en 
psychoanalytica Bracha Lichtenberg Ettinger, vindt in het 
Paleis voor Schone Kunsten een gespreksavond plaats met de 
Franse filosofe Christine Buci-Glucksmann, filosoof en kunst
theoreticus Thierry de Duve, Bracha Lichtenberg Ettinger en 
Paul Vandenbroeck, de commissaris van Borderline.
De gespreksavond gaat door op donderdag 18 mei om 20.00 
uur. Inlichtingen en reserveringen bij de Vereniging voor 
Tentoonstellingen, Koningsstraat 10, te 1000 Brussel, 02/ 
507.84.68.

plastische kunsten

OVER THE EDGES. Stadsfeesten en -festivals, stedelijk 
toerisme en economie, stadssanering en -vernieuwing en 
veel meer dergelijke begrippen illustreren de ‘wervende 
projecten’ van heel wat steden om hun getaand imago 
enigszins op te krikken. Ook Gent, althans het ‘historische 
hart’ ervan, draagt een ‘dynamisch profiel’ actief uit via een 
scala van veranderingen. De stedelijke ondersteuning van de 
zomerse Gentse Feesten is er een van, voorts de uitbouw van 
aanlegsteigers langs de vele kanalen in de (tot dusver ijdele) 
hoop watertoerisme aan te trekken, een verkeersplan voor 
een autoluw winkelcentrum dat auto’s in ondergrondse par
kings wegstopt, en natuurlijk behoorlijk veel restauratie
werk en zelfs stadsvernieuwing. Ambitieuze plannen vergen 
uiteraard veel tijd en durf om bijvoorbeeld tegen de snel 
fulminerende publieke opinie op te roeien, maar de vraag 
rijst hoe hoog het planmatig inzichten de fijnzinnige deskun
digheid in Gent reiken. Stedenbouwers kunnen een hartig 
woordje meespreken over het gebrek eraan, maar ook het 
artistieke plaatje valt zwaar tegen en dit laatste misschien wel 
precies omwille van de luidruchtige aanwezigheid ervan en 
de omgang ermee. Laten we dan niet spreken over de aloude 
stadsverfraaiing aan de hand van bronzen en stenen beeldjes 
of andere manifestaties van folkloristische inslag, zoals 
bijvoorbeeld beeldhouwer Walter De Buck meermaals pres
teerde. Zwijgen weook over het project met poëzie in de stad, 
want is er werkelijk iemand die van een van de gevelgroot 
uitgesmeerde gedichten heeft genoten? Laten we wel de 
flauwe uitgangspunten van Over the Edges, de tentoonstel
ling onder regie van Jan Hoet en Giacinto Di Pietrantonio, 
even aanstippen en het relatief beperkt karakter ervan jegens 
‘de stad en haar bewoners’.
Het overbodige karakter van stadstentoonstellingen als Over 
the Edges schuilt mijns inziens in de vorm en de invulling 
ervan. Is het nog billijk om meer dan vijftig internationaal 
bekende en minder bekende kunstenaars een tentoonstellings- 
plek in de stad te geven onder het motto “de bevolking 
sensibiliseren voor kunst”, “het doorlaatbaar maken van de 
grenzen tussen stad en museum” of “de openbare ruimte een 
injectie van vitaliteit geven”? Want wat gebeurt er? Je koopt 
een plannetje, loopt gedwee een parcours van genummerde 
locaties af onderwijl de artistieke impressie afwegend aan de 
corresponderende uiterst beknopte uitleg. Bijgelovig moetje 
zijn om dan te beweren dat Gent als stad er artistieke vitaliteit 
bij wint of omgekeerd het museum er stedelijker of wereldser 
van wordt. Daarvoor zijn de diverse ingrepen veel te uiteen
lopend en is de tentoonstelling te prominent beperkt tot ‘de 
historische kern’ van de stad. Alleen de kunstenaars die de

GUY MEES
tot eind juli 2000

GA LE RIE
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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MO(u)veMENTS
(voorheen:Spartacus)

kunstenaarsbewegingen in België 1900 - 2000 
tentoonstelling georganiseerd door het NICC in Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

24.06 tot en met 24.09.2000

EDITIE OP 50 EXEMPLAREN MET 5 ORIGINELE WERKEN VAN:
GUILLAUME BIJL - BERND LOHAUS - GUY ROMBOUTS - BOY STAPPAERTS 

JOËLLE TUERLINCKX

10.000 bfr.
INSCHRIJVEN NICC: TEL. 03 - 2160771 FAX 03 - 2160780 E-MAIL nicc@thepentagon.com

BANKREKENINGNR. 068-2334883-23

Dorothée De Pauw Gallery

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

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

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

CHARLEY CASE
1 & oo 

27/04 - 02/06

CARLA AROCHA
PAINTINGS & INSTALLATIONS

15/06-21/07

De galerie is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 u., zaterdag van 11 tot 18 u. en op afspraak

Hans op de Beeck 
Richard CALDICOTT

Charley Case 
Hein Hage 
Seydou Keïta 
Katherine McKee 
Lisa Ruyter 
Jock Sturges 
Nick Waplington

Deweer Art Gallery presenteert de dubbeltentoonstelling

“Malerei/Malerei” (Albrecht Schnider/Günther Förg)

7.5-18.6.2000 
( Gesloten op 1.6 )

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

T.056.644893 / F.056.647685 / deweer@artsite.be

Ingrid Castelein 
schilderijen / werken op papier 

25 mei - 8 Juli 2000 
KBC Galerij

Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, Leuven 
op werkdagen van 9 tot 16 uur 
op zaterdag van 14 tot 17 uur 

gesloten op zondag, van 1 tot 3 juni en van 10 tot 12 juni
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artificialiteit van dit opgekuiste stadscentrum hebben door- 
gedreven winnen de spectaculaire strijd om ‘de verraste 
blik’. Zo laat Emilio Lopez-Menchero hier en daar een 
Tarzan-kreet door de stad galmen, simuleert Stefan Kern in 
gesmeed staal een reuzengroot spinneweb aan het Graven
steen en omwikkelt Jan Fabre met plakken ham de marmeren 
zuilen van een monumentaal voorportaal.
Stomverbaasd moeten we tevens aanhoren dat de 
tentoonstellingsmakers zich distantiëren van een ander 
spektakelstuk in de stad waarvoor zij elke verantwoordelijk
heid van de hand wijzen: de inauguratie van de grootste 
bloemenmand ter wereld, tussen het belfort en het stadhuis 
van april tot oktober eveneens tegen betaling te bezoeken. 
Zijn de curatoren verbouwereerd om de concurrentie, achter
haald door de feiten van een nog groter spektakel in een stad 
waar uiteindelijk toch elke winkel, restaurant en café zich 
visueel in de kijker wurmt? Zelfs een braaf stadje als Gent 
draagt symptomen van visuele overkill. In deze context 
insinueert de gevallen, speelse reus van Atelier Van Lieshout 
een rake situatie; deze groot uitgevallen, hybride pop uit de 
kunstwereld heeft de confrontatie met een enige meters 
verder gestationeerd groot kanon, een oude toeristische 
attractie in Gent, niet doorstaan. Deze ludiek geënsceneerde 
(en kindvriendelijke ! ) machteloosheid staat in schril contrast 
tot de effectieve ontoegankelijkheid van Thierry De Cordiers 
podium-klankkast aan de Sint-Baafskathedraal. Tenzij toe
lating van hogerhand blijkt niemand dat podium te mogen 
bestijgen, zo getuigt een stevig slot op het toegangsluik. De 
confrontatie van Over the Edges met de stad en haar bewo
ners blijkt na talrijke beschadigingen niet mogelijk zonder 
permanente nazorg en bewaking van menig kunstwerk, laat 
staan dat een organisch versmelten van kunst en leven in het 
verschiet ligt. We zouden er haast bij vergeten dat een stad 
een museumruimte creëert precies om op een geconcen
treerde en toegankelijke wijze beeldende kunst en haar 
maatschappelijke consequenties in dat gebouw aan bod te 
brengen. Dat blijkt in normale situaties goed werkzaam als 
publieke ruimte met een inhoudelijk steekhoudend vertoog, 
zelfs voor kunst dat zijn manna liever ‘in het alledaagse 
leven’ zoekt. Dat laatste is nu precies de geproclameerde 
drijfveer om Over the Edges in de stad te situeren, maar wie 
zich de moeite getroost om de catalogustekst van mede- 
curator Di Pietrantonio te lezen stuit op wollige bedenksels 
in plaats van harde feiten. In plaats van de aldaar beleden 
vitaliteit en vrijheid openbaart deze tentoonstelling eerder de 
verhulde repressie in de stedelijke openbare ruimte. John 
Körmelings voorstel bijvoorbeeld om alle verkeersborden 
uit het stadsbeeld te verwijderen werd (voorspelbaar) niet 
weerhouden, maar ook David Hammons’ werk Caution 
illustreert subtiel de wetten van de openbare orde en de 
onvermijdelijke voogdij van het museale instituut. Hammons 
liet namelijk een eindje voetpad tussen een huisgevel en de 
stoeprand tot aan een eerste telefoonkabel keurig uitgraven. 
Om te voorkomen dat ook maar een enkele onverlaat het gat 
zou induiken, werd dit putje met signalisatieborden overtui
gend ‘natuurgetrouw’ als straatherstellingswerk afgeschermd. 
Conform de wetgeving vermeldt daarbij een bord het 
S.M.A.K. als verantwoordelijke van de signalisatie. Niets 
behalve dit bord legitimeert deze schijnoperatie als kunst. 
Zou Hammons zonder bemiddeling van het museum dit 
werkkunnénrealiseren,zouhij dannietals ‘ordeverstoorder’ 
opgepikt zijn? Ook Dirk Braeckman stelt de hypocrisie van 
de stad en haar culturele instellingen aan de kaak door een 
neoclassicistische gevel van de plaatselijke academie onder 
een vale laag vernis in de melancholie te dompelen. Dit tot 
ruïne verklaard pand wacht namelijk de afbraak om plaats te 
maken voor lucratiever immobiliën.
Abstractie gemaakt van een paar uitzonderingen kan men 
besluiten dat veel kunst evengoed in het museum getoond 
had kunnen worden, terwijl Over the Edges als stadsspektakel 
nu de Gentse toeristische sector prima tegemoet treedt. En 
dan nemen we het de verantwoordelijke tentoonstellings

makers niet eens kwalijk dat de door hen geformuleerde 
termen en begrippen academisch beschouwd hopeloos 
verjaard zijn. Stad en museum stellen zichzelf niet ter discus
sie; ze celebreren elkaar in volstrekte isolatie.
Over the Edges loopt nog tot 30 juni en is dankzij de grote 
toeloop ook op maandag ‘geopend’ via het S.M.A.K., Citadel
park 1,9000Gent (09/221.17.03) en de Sint-Michielshelling 
in het centrum van Gent. (E.W.)

URS FISCHER. Onder de titel The Membrane — and why I 
don’t mind bad-mooded people presenteert Urs Fischer 
(Zürich, 1973) in Bureau Amsterdam twee monumentale 
sculpturen. De titel van de tentoonstelling verwijst zowel 
naar zijn werk als zijn werkwijze. In een begeleidend inter
view vertelt hij dat hij niet uit was op een arrangement van 
verschillende beelden maar dat hij streefde naar werk dat in 
de omgeving verdwijnt. Hij wilde een tentoonstelling maken 
van transparante dingen en is daar op een verrassend dubbel
zinnige manier in geslaagd.
The Membrane (luilf full, half empty) maakte Fischer spe
ciaal voor deze tentoonstelling. Het is een opengewerkt 
beeld met de omvang van een klein gebouw. Een geometrisch 
metalen frame tekent als het ware een enorme rechthoekige 
container af in de tentoonstellingsruimte en maakt die ruimte 
daarmee tot integraal deel van het werk. De buizen takken af 
naar de zo ontstane binnenruimte en gaan daar over in de 
frames van een stoel of tafel op ware grootte. Daarover of 
ernaast hangen rode latex vormen als afgescheurde vellen 
naast hun bron. Hun soepele en fel gekleurde aanwezigheid 
staat in schril contrast met het koele strakke kader. Het werk 
vormt een dramatisch geheel dat een theatrale lading krijgt 
door de uitbundige belichting met professionele theater
lichten. Echt boeiend wordt het als je deze sculptuur en jezelf 
plotseling gespiegeld ziet in de zijwanden van het tweede 
beeld in de tentoonstelling. Ineens blijk je ongewild perso
nage te zijn in een opstelling die niet langer autonoom beeld 
is maar op een abstracte filmset lijkt. Dit spiegeleffect maakt 
niet alleen het tonen expliciet, maar verheft het werk tot een 
set voor mogelijke ensceneringen.
Het idee van een membraan als een doorlaatbaar vlies tussen 
de binnen- en buitenruimte speelt eveneens een belangrijke 
rol in het beeld Dr Katzelberg ( the ruin of civilisation ), zij het 
dat hier wel degelijk sprake is van een concrete afbakening 
van de ruimte van het beeld, al wordt die door het materiaal 
zelf sterk ontkend. Op een soort mini-catwalk staan spiegels, 
afwisselend haaks op elkaar of parallel geplaatst. De hier
door omsloten ruimtes geven hier en daar een kijkje in 
duizelingwekkende gangen en dieptes maar worden even
goed juist aan het oog onttrokken. Het werk reflecteert en 
verdubbelt zichzelf en de omgeving talloze malen waardoor 
de fysieke aanwezigheid van de spiegels en de hoekige 
volumes lijken op te lossen in de omringende ruimte. Op 
meerdere plekken zitten katjes, ware edelkitsch-figuurtjes 
die eveneens zijn gemaakt van spiegelglas. Hun aanwezig
heid geeft dit ruwe labyrint op schaalmodel een bevreem
dend soort huiselijkheid. Fischer maakte ze naar aanleiding 
van de katten in zijn tuin die voortdurend op zijn werk gingen 
zitten: “Katten gaan en staan waar ze willen. Ze maken geen 
onderscheid tussen kunstwerken en iets anders.” In Dr 
Katzelberg (the ruinof civilisation)
van beschouwing en toeschouwer tegelijk. Aangespoord 
door hun eindeloze turen kijk je nog eens goedhaar watje nu 
feitelijk ziet: ingenieuze constructies van platen spiegelglas, 
op een knullige manier bijeengehouden door acrylkit. Net als 
in The Membrane (halffull, half empty) zijn de elementaire 
handelingen van het maken nog duidelijk zichtbaar, hier het 
bevestigen van de glasplaten, daar het gieten van de latex 
vormen. Fischer laat de concrete aanwezigheid van de beel
den recalcitrant tegen de reële of gesuggereerde transparantie 
aanschuren. Want beide werken gaan, ondanks hun funda
menteel verschillende verschijning, een symbiotische relatie 
aan met de omgeving waarin zij getoond worden.

In dit dubbelzinnige spel met de realiteit van materie en 
ruimte speelt ook het suggestieve licht van de theaterlampen 
een belangrijke rol. Van opleiding fotograaf meet Fischer het 
cruciale belang van de belichting voor de visuele verschij
ning van de dingen breed uit. De combinatie van de schijn
werpers met het daglicht resulteert in een ambigue situatie 
zodat deze tentoonstelling het midden houdt tussen een 
presentatie van autonoom werk en een podium met 
oningevulde mogelijkheden. Dat is eigen aan de verstopper- 
tje-strategie die Fischer uitspeelt; hij bouwt doelbewust en 
ontkent vervolgens, op meerdere niveaus. Hij geeft zijn monu
mentale sculpturen de neiging mee om zich aan hun fysieke 
aanwezigheid te onttrekken; zij nemen hun plaats in de ruimte 
in maar gaan daar ook in op. Zij zijn beeld en kader, maar als 
model of set zijn ze net zo dubbelzinnig omdat ze ook dan niets 
meer prij sgeven dan een suggestie zonder richting of verhaal. 
Het werk van Urs Fisher is moeilijk thuis te brengen en maakt 
bovendien omtrekkende bewegingen. Het is ditfake-karakter, 
dat hij in de combinatie van werken nog uitvergroot, dat de 
tentoonstelling zeer de moeite waard maakt.
The Membrane - and why Idon ’t mind bad-mooded people 
van Urs Fischer is tot 28 mei te zien in Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam (020/422.04.71) 
(M.v.d.B.)

KLEE, SCHWITTERS, ARP & TAEUBER. Aangezien 
Nederlandse musea het nogal laten afweten op het gebied 
van degelijke retrospectieven van moderne kunstenaars, is 
het op zich al een verademing dat Museum Boijmans 
Van Beuningen de tentoonstelling Paul Klee en het masker 
van de mythologie uit München heeft overgenomen. Deze 
expositie brengt een overzicht van Klee's werk aan de hand 
van een belangrijk leidmotief: de mythologie. Dit is onge
twijfeld interessanter dan een zoveelste best of-retrospectief, 
maar de beperking tot een keuze uit de circa 250 mythologie- 
gerelateerde werken van de in totaal 4.000 bewaarde werken 
van Klee leidt wel tot een expositie met veel mindere 
stukken: weinig werken komen in de buurt van het niveau 
van de Barbaren- Venus (1921), met haar spannende samen
spel van textuur, kleuren en de eraan ten grondslag liggende 
tekening van een monsterlijke, Medusa-achtige Venus. Venus 
duikt als primitieve, nog niet geciviliseerde vruchtbaarheids- 
godin vaak in de expositie op; verder komen in Klee’s 
persoonlijke mythologie de meest uiteenlopende góden en 
geesten van zowel Griekse als ‘barbaarse’ afkomst voor. In 
een van de uitstekende catalogusteksten relateert Gregor 
Wedekind dit mythologische bestiarium aan het romantische 
project van de neue Mythologie als antwoord op de onttovering 
van de moderne wereld: kunstenaars zouden, gebruik ma
kend van alles wat uit het verleden, andere culturen en het 
heden dienstig lijkt, een nieuwe kunstmythologie moeten 
scheppen om de moderne mens weer in contact te brengen 
met het hogere, met de kosmos. Wedekind beschrijft hoe dit 
project juist in de milieus waarmee Klee in de vroege 20ste 
eeuw contact had weer opbloeide, en hoé Klee er zijn eigen 
ironisch-solipsistische draai aan gaf.
Behalve op Paul Klee wordt Nederland zowaar getrakteerd 
op nog twee tentoonstellingen van vooraanstaande 
modernisten uit het Duitstalige gebied: in de Hannema- 
De Stuers Fundatie in Heino is een keuze uit dé nalatenschap 
van Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp te zien, zoals die wordt 
beheerd in het museum Bahnhof Rolandseck bij Bonn, en in 
het Stedelijk Museum is Kurt Schwitters te gast. Terwijl in 
het geval van de Arps een verantwoorde keuze is gemaaid uit 
een collectie die in het kleine museum bij Bonn minder 
aandacht krijgt dan zij verdient, is de expositie in het Stede
lijk polemisch van aard. Fuchs voert in een oude tekst in de 
catalogus - geen Stedelijk-catalogus zonder gerecycleerde 
Fuchs-tekst - Schwitters weer eens op als soldaat van het 
Duitse expressionisme in de strijd tegen het greenbergiaanse 
modernisme. Het ruwe, ‘onzuivere’ karakter van met name 
Schwitters’ latere werk zou het fundamenteel anders maken
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Beeldhouwku
Middelheimlaan 61 B - 2020 Antwerpen tel 03/827 15 34 & 03/828 13 50

■fox. 03/825 28 35 website http://www.dma.be/cultuur/museum_middelheir  
openingsuren mei: 10 - 20 uur openingsuren juni en juli: 10 - 21 uur '
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galerij c. de vos

30 april - 28 mei 2000

Kunst
In Huis
kennen

is kunst
in huis
hebben

PAUL MOREZ 
schilderijen 1996-2000

18 - 25 juni 2000

GROEPSTENTOONSTELLING 
l’usine
dekenijstraat 40
1180 brussel
voor inlichtingen bel de galerij

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.

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/c.devos
e-mail: galcdevos@hotmail.com

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

X
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Schoolstraat 71 - 1650 
Beersel (aan Kerke veld) 

02-376 17 60 
robert.vandamme@smd.be

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

t/m 21/05
Casper Hoogzaad 

Johan van den Berg

04/06 
presentatie werk 

van Charles Clough uit NY

26/05 t/m 03/06
& 10/07 t/m -/09 

gesloten

04/06 t/m 09/07 
Els Snijder

<0 
U Installatie

Beelden, grafisch werk GALERIE MAAS
Oudedijk 159 3061 AB Rotterdam tel.4124048 wo-zo 14.00-17.00

Etienne t/m 14/05 
Mariken Oltheten 
Huib Noorlander

27/05 t/m 25/06 
Geert Spuijbroek 

80 jaar

(dis)information

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

Schilderijen

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

06/05 t/m 04/06 
Peter Friedl

09/06 t/m 09/07
Johan Meijerink

Frank van der Salm

07/06 t/m 12/06 
KunstRAI ' 

o.a. Rob Verf, Johan Meijerink

15/07 t/m 27/08 
Nederlandse Pop Art 

Wim T. Schippers, Woody van Amen 
en Gustave Asselbergs

■
TOT 
18 
JUNI 
2000

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

t/m 21/05 
Bernard Villers 

Markus Weggemann 
Otto Egberts 

28/05 t/m 02/07

(op uitnodiging van kunstenaars)

07/06 t/m 12/06 
KunstRAI 

Stefan Gritsch, Arjan Janssen, 
Willy de Sauter

20/08 t/m 03/09 
z.t. 

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

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

Opening
Vrijdag 5 mei 20 n.

Toegang
Vrijdag 14-22
Zaterdag 10-18
Zondag 14-18

■ Dominium is de galerie van 
schilder Bob van Damme

RAM FOUNDATION
Schouwburgplein 25 Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

t/m 26/06 
ilona Lénérd
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http://www.artsite.be/c.devos
mailto:galcdevos@hotmail.com
mailto:robert.vandamme@smd.be
mailto:dep_abk@kdg.be


dan het meer beheerste, Frans-Amerikaanse modernisme dat 
Greenberg voorstond. Fuchs’ kunstgeschiedschrij ving is een 
gegoochel met de meest dubieuze clichés: zoals hij de Duitse 
c.q. noordse kunst reduceert tot een expressionistische tradi
tie die kennelijk direct ontspringt aan de Germaanse volks
aard, reduceert hij Greenberg tot een van diens minst interes
sante eigenschappen: zijn diepgewortelde voorkeur voor 
kalme, 'apollinische' kunst boven wilde, ‘gotische’ kunst. 
Van Pollock hield Greenberg in zekere zin zijns ondanks; hij 
uitte altijd bedenkingen aangaande diens gothic leanings en 
trachtte rond 1960 met de postpainterly abstraction de kunst 
het juiste, elegante, Matisse-achtige pad op te sturen. Dit is 
echter niet de hele Greenberg, en nog minder is Greenberg 
‘de Amerikaanse kunst’, evenmin als de Duitse kunst syno
niem is met Fuchs’ geliefde expressionistische traditie. In het 
geval van Schwitters is er natuurlijk wel degelijk sprake van 
een expressionistische inslag, maar die heeft minder met een 
godgegeven ‘Duitsheid’ of ‘noordsheid’ te maken dan met 
de kunst van de jaren ’ 10, toen Schwitters werd gevormd. 
Fuchs is echter niet geïnteresseerd in de complexiteiten van 
de kunst- en ideeëngeschiedenis, maar in sprookjes waarin 
‘tradities’ rechtstreekse emanaties zijn van een organische 
volksaard, zodat Fuchs in zijn tekst Baselitz als de ‘logische’ 
erfgenaam van die arme Schwitters kan presenteren. Niet 
minder absurd is Fuchs’ presentatie van Schwitters’ late 
werk als apotheose van diens oeuvre. De weke biomorf- 
abstracte schilderijen van de jaren ’30 en ’40 halen het 
meestal niet bij de eerdere Merzbilder, en ook de landschap
jes die Schwitters toen schilderde om financieel het hoofd 
boven water te kunnen houden, zijn niet in staat om de rol 
waar te maken die Fuchs hen in zijn historisch sprookje 
toedicht: zij blijven, hoe vaak men ook kijkt, derderangs 
Lovis Corinth-epigonismen. De sterk verzwakte, oude 
Schwitters is meer dan ooit op zijn best in kleine collages en 
assemblages, waarin hij het spel van orde en chaos - van het 
componeren met brokstukken en afval - nog steeds beheerst. 
Het is jammer dat de Nederlandse musea voor moderne kunst 
nauwelijks met elkaar samenwerken; anders hadden de drie 
exposities door bijvoorbeeld een symposium of een gemeen
schappelijke publicatie een meerwaarde kunnen krijgen. 
Want natuurlijk is er sprake van significante verschillen 
tussen de Duitse kunst van de vroege 20ste eeuw en bijvoor
beeld de Franse. In plaats van een essentie van Duitsheid in 
de kunst te poneren (die tot logisch gevolg heeft dat sommige 
kunstenaars als ‘onduits’ of ‘verfranst’ uit de boot vallen), 
zou men de doorwerking van de Duitse romantiek in het 
modernisme van kunstenaars uit het Duitstalige gebied kun
nen onderzoeken. De Arps, Schwitters en Klee werden 
artistiek volwassen in een klimaat waarin romantische ideeën 
mede door de symbolisten, het expressionisme en occulte 
stromingen als de theosofie herleefden. Hans Arp las steeds 
weer Novalis en reciteerde in het Cabaret Voltaire Jacob 
Böhme, de favoriete mysticus van de Duitse romantici; Klee 
noemde zich in zijn dagboeknotities van de jaren ’ 10 expli
ciet een ‘nieuwe romanticus’. Net als Arp zag hij het kunst
werk in de zin van de romantiek als organisme, als levende 
microkosmos. De kunstenaar is een soort baarmoeder die het 
kunstwerk voortbrengt zoals een boom vruchten draagt. Ook 
Söphie Taeuber-Arps meer geometrisch-abstracte idioom is 
te begrijpen als reductie van natuurlijke vormen tot hun 
essenties, tot de onderliggende scheppende principes; na 
haar vroegtijdige dood verheerlijkte Arp haar in gedichten 
als een kunstenares die haar hand net als de middeleeuwse 
monniken liet leiden door God. Ook Schwitters refereerde 
(inderdaad met name in zijn late werk) aan de natuur als 
levend organisme; de diverse incarnaties van zijn Merzbau 
zijn bovendien ironisch gebroken echo’s van de romantische 
visie van de gotische kathedraal als organisch, door een heel 
volk gedragen Gesamtkunstwerk. Reeds de Duitse romantici 
ontwikkelden rond 1800 een hele theorie van de ironie om te 
verdisconteren dat de nagestreefde eenwording met het 
universele (God, de natuur) niet realiseerbaar was, en enkel

indirect kon worden aangeduid door middel van de ironie 
alle frustrerende tegenstelling in dit ondermaanse op te 
heffen; op soortgelijke wijze hanteren Klee, Schwitters en 
Hans Arp de ironie in hun werk. Ook Klee's ‘persoonlijke 
mythologie’ kon moeilijk anders dan ironisch-grotesk van 
aard zijn.
Er is dus wel degelijk een wijze om over het Duitse karakter 
van het werk van deze kunstenaars na te denken zonder een 
eenduidige essentie van ‘de Duitse kunst’ te poneren. Dit 
aspect van Fuchs’ denken is overigens op zijn beurt te 
herleiden tot de romantiek, tot haar meest duistere, reactio
naire kant: het gedweep met de Duitse cultuur als organisch 
geheel dat fundamenteel verschilt van de steriele westerse 
beschavingen zou in zijn latere, meer expliciet xenofobe 
incarnaties een zware tol eisen. Het onderzoeken van speci
fieke tradities en hun transformaties werpt meer vruchten af 
dan de dubieuze genealogieën van Fuchs, die geheel onbe
doeld vele malen absurder zijn dan de ironische vorm van 
autobiografische geschiedschrijving die Schwitters in een 
Engelstalige tekst uit de jaren ’40 ten beste geeft: “I never 
stood under the influence of Dadaism because whereas the 
Dadaists created Spiegeldadaismus on the Zurich Lake, I 
created MERZ on the Leineriver, under the influence of 
Rembrandt. Time went on, and when Hans Arp made con
crete art, I stayed Abstract. Now I do concrete Art, and 
Marcel Duchamp went over to the Surrealists. I became an 
admirer of Chirico, when Chirico went to the Classics, and at 
all I have much fun about art.”
Paul Klee en het masker van de mythologie loopt nog tot 
21 mei in museum Boijmans Van Beuningen, Museum
park 18-20 in 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). Hans 
Arp - Sophie Taeuber-Arp, een keuze uit de Bahnhof- 
collectie nog tot 11 juni in de Hannema-de Stuers Fundatie, 
Kasteel Het Nijenhuis, 8131 RD Heino (0572/39.14.34). 
Kurt Schwitters, Ich ist Stil, 1 is Style, ik is stijl loopt 
tenslotte nog tot 6 augustus in het Stedelijk Museum, 
Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam (020/ 
573.29.11). (S.L.)

THEO VAN DOESBURG. “Is Van Doesburg werkelijk zo 
goed dat zijn werk zo’n grote tentoonstelling over twee 
musea rechtvaardigt?” Voor de makers van de Theo 
van Doesburg-retrospectief in het Centraal Museum Utrecht 
en het Kröller Muller Museum in Otterlo is dat uiteraard een 
retorische vraag: wie geneigd is hem ontkennend te beant
woorden zet immers geen grootscheeps overzicht op touw, 
zoals de twee musea hebben gedaan. Dat de vraag niettemin 
wordt opgeworpen suggereert evenwel dat de musea er niet 
helemaal gerust in zijn dat hun enthousiasme voor 
Van Doesburg breed wordt gedeeld. Daar bestaat wel enige 
grond voor; zeker in internationaal perspectief heeft de 
voorman van De Stijl nooit de faam genoten die bijvoorbeeld 
Mondriaan wel toeviel. De oorzaak daarvoor, lijkt niet 
zozeer, zoals Els Hoek in de te verschijnen catalogue raisonné 
oppert, te liggen in de “19de-eeuwse idee van het artistieke 
vakmanschap” als wel in de frictie tussen een sterk normatief 
georiënteerd discours en een formeel gefragmenteerd oeuvre. 
Van Doesburgs loopbaan als kunstenaar omspant grofweg 
de eerste dertig jaar van de 20ste eeuw. Een rol van betekenis 
speelde hij pas vanaf het midden van de jaren ’ 10, toen hij 
zich ontworsteld had aan de invloed van de Hollandse 
schilderstraditie van Rembrandt tot Van Gogh en zich een 
plaats probeerde te veroveren in de avant-garde. Vanaf dat 
moment is zijn werk verregaand bepaald door twee 
modernistische noties over kunst en kunstenaarschap. Ener
zijds voelde hij de verantwoordelijkheid zich permanent 
artistiek te ontwikkelen. “Kunst,” zo preekte Van Doesburg 
“is niet een ‘zijn’ maar een ‘worden’.” Anderzijds beleed 
hij in theorie en praktijk het van oorsprong romantische 
adagium de kloof tussen kunst en leven te dichten. Artis
tieke en cultuurmaatschappelijke vooruitgang hingen in 
zijn optiek niet louter nauw samen, maar vormden welbe

schouwd twee kanten van eenzelfde medaille: in het eerste 
manifest van De Stijl uit 1918 duidt hij op de hem kenmer
kende stellige toon zowel de op dat moment woedende 
Eerste Wereldoorlog als de stromingenstrijd binnen de 
beeldende kunst als het onvermijdelijke conflict tussen een 
‘oud en een nieuw tijdsbewustzijn’ (waarbij hij er geen 
twijfel over liet bestaan zichzelf als de apostel van het 
laatste te beschouwen).
De tentoonstelling maakt helder inzichtelijk hoezeer 
Van Doesburgs theoretische motivaties hun sporen trokken 
door zijn kunstenaarspraktijk. Zijn geschilderde oeuvre be
staat goeddeels uit fluks uitgevoerde schilderijen, in vrijwel 
het gehele vormenrepertoire van het modernisme tussen 
1890 en 1930, doch zonder veel onderlinge cohesie. Voor het 
geduldig doorexerceren van een eenmaal gesignaleerde pro
blematiek, zoals Mondriaan deed, gunde hij zichzelf geen 
tijd - ongeduldig als hij was om door te stoten tot een 
volgende doorbraak.
Anders dan Mondriaan ook ontwaarde Van Doesburg in de 
beperking tot een medium het risico van stagnatie en l’art 
pour 1’art. In zijn streven het ‘nieuwe tijdsbewustzijn’ niet 
uitsluitend binnen, maar vooral ook buiten de kunsten 
ingang te doen vinden, probeerde hij naarstig de schilder
kunst in de werkelijkheid te doen vervloeien door kleur toe 
te passen in de (gebouwde) omgeving. Hoewel de tentoon
stelling een aantal mooie staaltjes van samenwerkings
projecten met bevriende architecten als Oud en Van Eesteren 
laat zien, zijn ook de vruchten van zijn intensieve bemoeienis 
met de architectuur en toegepaste kunst niet bepaald in
drukwekkend te noemen. Omdat zijn hooggespannen am
bities op die terreinen zich zelden of nooit lieten verenigen 
met de weerbarstige werkelijkheid van ambtenaren en 
collega-kunstenaars, heeft het overgrote deel van zijn ont
werpen de tekentafel nooit verlaten. Een van de weinige 
gerealiseerde ingrepen, de metamorfose van de nitgaans- 
gelegenheid 1’Aubette in Straatsburg tot een duizelingwek
kend constructivistisch environment, werd al snel na vol
tooiing ontmanteld. Al met al liet Van Doesburg bij zijn 
vroegtijdige dood in 1931 met een omvangrijk corpus van 
groezelige papiertjes, onvoltooide schilderijen en 
onuitgevoerde ontwerpen vooral een ideële constructie na. 
Een ongunstige uitgangspositie in de formalistische kunst
kritiek van na de Tweede Wereldoorlog, met haar ostenta
tieve nadruk op picturale kwaliteit.
De organisatoren van dit overzicht hebben wijselijk de 
aanval verkozen boven de verdediging. In de rug gesteund 
door het opnieuw wijdlopige kunstbegrip van de laatste 
jaren, brengen ze Van Doesburgs werk in zijn volle reik
wijdte voor het voetlicht. Zijn onvermoeibare pogingen 
Nederlandse - en in een later stadium ook internationale - 
vooruitstrevende kunstenaars middels verenigingen en tijd
schriften tot een strijdbare en althans voor de buitenwereld 
eensgezinde artistieke voorhoede te groeperen, krijgen even
veel aandacht als het beeldende werk. Het beeld van 
Van Doesburg als netwerker, die ondanks zijn fundamenta
listisch aangeblazen retoriek en ongefundeerde scheldka
nonnades ook een pragmatisch organisator kon zijn, en 
ogenschijnlijk moeiteloos de verschillende internationale 
podia bespeelde, wordt bewust ingezet als tegenwicht voor 
het traditionele imago van De Stijl als een star bolwerk van 
utopisch rationalisme. Heel openlijk wordt dat beeld kracht 
bijgezet door de vormgeving van de tentoonstelling, die 
diametraal tegengesteld is aan de subtiele Haagse Mondriaan- 
retrospectief van 1994. Werden in het Gemeentemuseum 
destijds de schilderijen omgeven met een eerbiedige visuele 
stilte, in Utrecht en Otterlo reduceert het behang van meters
hoge fotoportretten het werk tot min of meer irrelevant 
illustratiemateriaal. De keus van dat materiaal (dis
proportioneel veel ego-documenten) en de boude vormge
ving van Kossmânn en De Jong maken onomstotelijk duide
lijk dat is gekozen voor de vent, niet voor de vorm. In Utrecht 
blikt al bij binnenkomst zijn kop, opgeblazen tot reusachtige

Gemeente Heerlen

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE 
CULTUURPRIJS STAD HEERLEN
De Cultuurprijs Stad Heerlen bestaat uit een geldbedrag van 
10.000 euro en wordt samen met een oorkonde en een jury
rapport aangeboden ter bevordering van de kunst en cultuur 
in Heerlen en de Euregio. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door 
een stichting die gevormd wordt door bedrijven en een bank, te 
weten het ABP, de Oranje-Nassau Groep B.V. en de SNS bank 
Limburg N.V., alsmede de gemeente Heerlen.

Het bestuur van de stichting heeft ervoor gekozen om de prijs 
in het jaar 2000, net als in 1999, uit te reiken binnen de sector 
beeldende kunst.

De jury voor 2000 bestaat uit drs. K.M.T. Ex, directeur van het Centraal 
Museum in Utrecht, dr. Katja Blomberg, publicist/kunstcriticus en 
cultuurredacteur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Annemie 
van Laethem, kunstpromotor en organisator van tentoonstellingen 
in o.a. Antwerpen en Hasselt, en Anke van der Laan, directeur van de 
Stadsgalerij Heerlen. Het bestuur van de stichting heeft aan de jury 
de opdracht gegeven een kunstenaar/kunstenares/ groep kunstenaars 
voor te dragen, die ofwel door tentoonstellingen en publicaties een 
carrière kon opbouwen, ofwel in de Euregio Rijn-Maas bekendheid 
heeft verworven door exposities en/of andere evenementen.

Voor de Cultuurprijs Stad Heerlen zullen voorstellen van kunstenaars 
zelf of voorstellen van critici, verzamelaars, vertegenwoordigers 
van musea en andere deskundigen op het gebied van hedendaagse 
kunst in aanmerking worden genomen. De voorstellen moeten vóór 
15 juli 2000 zijn ingediend bij de Stichting Cultuurprijs Heerlen, 
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Meer informatie over de Cultuurprijs Stad Heerlen 2000 kan 
worden ingewonnen bij de sector cultuur van de afdeling welzijn, 
te weten dhr. W. Mullenders (tel.: 0031-45-5604526) en o
dhr. A. Vincken (tel.: 0031-45-5604527). ©
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V •wAAEe Beroepsopleiding TONGEREN - INTEGRATIE KUNSTWERKEN VDAB

De VDAB schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen en 
realiseren van een geïntegreerd kunstwerk voor de inkomhal 
van het VDAB-gebouw, Stationslaan 12 in 3700 Tongeren.

De wedstrijd staat open voor alle kunstenaars en alle discipli
nes in de beeldende kunsten. De prijs bedraagt 250.000 BEF 
(6.197 EURO). Het geselecteerde voorstel wordt tevens geho
noreerd met een werkingsbudget en een honorarium om de 
installatie te realiseren (max. 550.000 BEF -13.634 EURO).

In een eerste fase roepen wij alle kandidaten op om een 
basisconcept te beschrijven en te schetsen. Alle ingediende 
basisconcepten zullen worden voorgelegd aan een selectie
commissie.

Graag ontvangen wij van de geïnteresseerde kunstenaars 
uiterlijk 31 augustus 2000 een dossier bestaande uit een CV 
en het basisconcept voor deze opdracht met vermelding van 
de kostprijs.

Inlichtingen en wedstrijdreglement kunt u krijgen bij 
de dienst Communicatie van de VDAB, 
Somersstraat 22 in 2018 Antwerpen.

Contactpersoon
Hilde Van Gerwen
tel. 03-202 19 26
fax 03-202 19 23
e-mail hvgerwen@vdab.be

LOKAAL1 ANTWERPEN
-- mm -g Verbrande Entrepotstraat 9

I I I I (8)2000 Antwerpen
U I I T/F: +32 (0)3 2388166

LOKAAL]BREDA
-- -g Kloosterlaan 138

fill (NL) 4811 EE Breda
U I I T:+31 (0)76 514 19 28 F:+31 (0)76 520 71 24

----------- E:bureau@lokaal01.nl — HTTP://www.Iokaal01.nl

20 april tot en met 20 mei 2000 
presentatie: donderdag 20 april 19.00 uur 

met Justin Bennett (geluidswerk) 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

KONKREET
André Kok,
Jeroen de Boorder, 
Simon Kentgens 
installaties rondom 
een werk van Roger Raveel

8 juni tot en met 24 juni 2000 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

Project van
Jeroen Olyslaegers
8 juni 19.00 u. Peter Verhelst en Eric Joris
15 juni 19.00 u. Rames Meent en Christophe Deboeck
22 juni 19.00 u. Dirk Vanbastelaere en Jes de Gruyter 

6 mei tot en met 28 mei 2000 
presentatie: zaterdag 6 mei 16.00 uur met 

om 17.30 uur Ab Baars en Terrie. Ex (sax en gitaar) 
(di. wo. do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

Van 7.5 t/m 25.6 vindt in De BEYERD gm (Boschstraat 22, Breda)g " , . de tentoonstelling A B plaats.

UN Studio Ben van Berkel + Caroline Bos
David Reed, Gerald van der Kaap 
Peter Struycken, 
Driessens / Verstappen
Bernard Frize ,Ab van Hanegem

9 juni tot en met 9 juli 2000 
presentatie: vrijdag 9 juni 20.00 Uur 

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

1917-1991
Sven 't Dolle,
Pieter Dobbelsteen, 
Ahmet Polat, 
Maziar Afrassiabi, 
Autonoom Centrum

■

—
voorzaal

■

I
■

■

achterzaal I

«o

W139

1•=-
THE ABSENT
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VNNPEVENNGE

13 MEI-11 JUNI

OPENING:
12 MEI-21.00 UUR

HELLENISTIC

24 JUNI-23 JULI

OPENING:
23 JUNI-21.00 UUR

0 SOLE MI0
HANS AARSMAN. MAURA BIAVA. 
NICO BICK. HENZE BOEKHOUDT. 
PAUL C. BOGAERS. ELSPETH 
DIEDERIX. DIEDERICK VAN 
DER DONK. WIL HOLDER. 
JEROEN KOOIJMANS. SARA 
ROSSI. MAURICESCHELTENS. 
MARTINE STIG. RAIMOND WOUDA.

13 MEI - 28 MEI
OPENING: 12 MEI-21.00 UUR

o

NIETS.
HET ZAL ZICH TONEN.

MARTIN FENNE
MIEKE MARX

3 JUNI-18 JUNI

OPENING:
2 JUNI - 21.00 UUR

THE DORSAL FIN / 
CAST BY INERTA

ELLIOT HOWARD 
CAROL MURPHY
24 JUNI-9 JULI

OPENING:
23 JUNI-21.00 UUR ■ a
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00 NIELE TORONI 14 mei - 2 juli 2000

museum Dhondt-Dhaenens
MOD

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten

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

met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap / Pro Helvetia

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 

info@museumdd.be — http://www.museumdd.be
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proporties, van bovenaan een trap op het publiek neer. 
Citaten in een enorme, schreefloze letter worden onder
steund door het gerochel en gelispel van Van Doesburgs 
dadaïstische klankgedichten. In deze tentoonstelling komt 
Van Doesburg tot je als een overrompelend audiovisueel 
spektakel. Niet bepaald subtiel, wel overeenkomstig het 
imago waarvoor de geportretteerde zichzelf zijn leven lang 
beijverde.
Theo van Doesburg (1883-1931), schilder, dichter, archi
tect; werken van 1912 tot 1922 loopt nog tot 18 juni in het 
Centraal Museum, Agnietenstraat 1,3512 XA Utrecht (030/ 
236.23.62) terwijl het luik van 1923 tot 1931 in het Kröller- 
Müller Museum loopt aan de Houtkampweg 6, 6731 AW 
Otterlo (0318/59.12.41). (R.S.)

STAN DOUGLAS. Aanknopend bij de tentoonstelling 
van Stan Douglas in Witte de With in 1994 toont Stichting 
De Pont in Tilburg nu een drietal later ontstane video- 
installaties, aangevuld met fotografische ‘voorstudies’. 
Dit is meteen het leeuwendeel van Douglas’ productie uit 
de periode 1995-1999, zodat men van een integrale 
overzichts-tentoonstelling kan spreken. De foto’s zijn een 
soort topografische studies, met nauwgezette aandacht 
voor de balans tussen menselijke structuren en de immer 
opdoemende chaos, de entropie die elke vorm van orde 
verzwelgt - de relatie die in de catalogus met Robert 
Smithson wordt gelegd, is.wat deze foto’s betreft niet uit 
de lucht gegrepen. De foto’s van de Nootka Sound, een 
baai in Canada met beboste oevers, tonen onder meer 
ruïneuze en nog functionerende installaties van de hout- 
verwerkingsindustrie; de gerelateerde videoprojectie 
Nu*tka* (1996) toont twee door elkaar lopende opnames 
van hetzelfde landschap, die slechts af en toe tot één beeld 
versmelten en dan weer uit elkaar waaieren. Op die korte 
momenten vallen ook de twee stemmen op de soundtrack 
samen: een ‘Spaanse’ en een ‘Engelse’ (beide zijn Engels
talig) als representanten van de twee naties die elkaar ooit 
de baai betwistten. Het zijn momenten die het werk in de 
tijd structureren en er een zekere tragiek aan geven, aange
zien de stemmen wel samenvallen maar geen contact met 
elkaar maken.
Vergeleken met de andere twee videowerken is Nu*tka* een 
wonder van helderheid en elegantie. Win, Place or Show 
(1998) is een minidrama van twee mannen die in een klein 
appartement ruzie maken. Het beeld bestaat uit twee op 
elkaar aansluitende videoprojecties, die diverse opnames 
van de ruzie in tal van combinaties doen langskomen. Via 
zaaltekst, folder en catalogus kan men te weten komen dat 
het idioom van de serie is geïnspireerd door een Canadese 
televisiereeks uit de jaren ’60 en dat het flatgebouw waarin 
het ‘drama’ zich afspeelt, is gebaseerd op nooit gerealiseerde 
stedenbouwkundige plannen voor een wijk in Vancouver, 
die men na de oorlog volgens het credo van Le Corbusier 
wilde herinrichten. Al deze toegevoegde informatie wil 
evenwel maar niet echt relevant worden voor het werk, dat 
een banale uitwerking is van brechtiaanse opvattingen over 
vervreemdend gebruik van artistieke middelen, in casu on
gebruikelijke camerahoeken en beelduitsnedes en de herha
ling met variaties. Douglas zegt enerzijds aan televisieseries 
te refereren om de kijkers zo een gemakkelijke ‘ingang’ in 
zijn werk te bieden; anderzijds wil hij conventies en de 
daarmee gepaard gaande manipulatie van de kijker aan de 
oppervlakte brengen. Dit blijft echter een extreem dorre 
exercitie, die schraal afsteekt tegen veel rakere deconstructies 
van televisiegenres door bijvoorbeeld de leden van Jiskefet 
of Arjan Ederveen.
Der Sandmann (1995) is nog problematischer. Het werk 
bestaat wederom uit twee projecties (ditmaal gaat het om 16- 
mm-film), waarvan de één overloopt in de ander. De ene helft 
van het zwart-wit filmbeeld toont een volkstuintje dat goed 
onderhouden is, de andere toont hetzelfde volkstuintje in 
ruïneuze toestand. Ondertussen worden door twee stemmen
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Collapsed structure at McBride Bay, 1996, 
(deel van The Nootka Sound Series)

brieven voorgelezen die zijn geïnspireerd op E.T.A. 
Hoffmanns klassieke verhaal Der Sandmann, niet in de 
laatste plaats beroemd door Freuds duiding ervan in Das 
Unheimliche. Douglas heeft de angstaanjagende Sandmann 
(‘Klaas Vaak’) uit Hoffmanns verhaal - een moordzuchtige, 
ogen uitrukkende figuur, de Nemesis van de verteller - voor 
het gemak naar een Oost-Duits volkstuintje overgeplaatst, 
waarmee iets moet worden gezegd over het einde van de 
DDR en de teloorgang van idealen en utopieën. Wat precies 
wordt in het geheel niet duidelijk. Het verplaatsen van 
Hoffmanns castrerende kinderschrik naar de volkstuintjes in 
Potsdam blijft gratuit; de verbinding is een afgedwongen 
huwelijk waarbinnen de vonken maar niet willen overslaan. 
Een “suggestive commentary on both old and new memories 
regarding the changing state of Berlin, the Second World 
War, and the communist experiment itself,” zoals het ron
kend in de catalogus heet, dient toch raker te zijn dan dit 
hersenspinsel.
William Wood benadrukt in de catalogus het onderzoek dat 
Douglas voor zijn werk verricht, en de samenwerking met tal 
van specialisten; Douglas kan nooit de deur van zijn atelier 
achter zich dichttrekken, en “in any case, the door would 
have to be labeled Office instead of Studio”. De nadelen van 
de conceptuele herdefinitie van de kunstenaar als white 
collar-figuur, als manager in plaats van als soeverein am
bachtsman of als wereldvreemde romantische visionair, 
worden echter steeds aperter. In het voetspoor van sommige 
van de oorspronkelijke conceptualisten, mét name Kosuth, 
bedrijft Stan Douglas een bureaucratisering van de kunst. Hij 
goochelt weliswaar met betekenissen, maar aangezien het 
werk niet meer is dan een vergaarbak van nogal gratuite 
intenties, blijft het keurig beheerst en beheersbaar. Soms lijkt 
het er bijna op alsof Douglas met zijn absurdere inventies de 
honger van de kunst-exegese naar betekenissen op de hak wil 
nemen, maar die stap durft hij nooit te zetten. Integendeel, 
Douglas heeft zich net als Kosuth ontpopt tot sofistische 
consultant in kunstzaken, die het monster van het kunst
bedrijf voedt met analyses waarvan het er kennelijk niet toe 
doet of ze ergens op slaan. Men hoeft niet het tegengestelde 
ideaalbeeld van de kunstenaar als romantische ziener aan te 
hangen om het gevoel te krijgen dat hier ergens iets mis is 
gegaan.
Der Sandmann, Nu*tka* en Win, Place or Show van Stan 
Douglas nog tot 28 mei in Stichting De Pont, Wilhelminapark 1, 
5041 EA Tilburg (013/543.83.00). (S.L.)

Architectuur

WERKEN VAN WELSTAND. Het droge juridische jar
gon van artikel 12 van de Nederlandse Woningwet, behelst 
niets minder dan het hart van het filosofisch-esthetische 
discours in de architectuur en stedenbouw: “Het uiterlijk en 
de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, zowel op 
zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkeling daarvan, mogen niet in strijd zijn met redelijke 
eisen van welstand.” Schoonheid wordt hier wettelijk ver
plicht gesteld, met de gemeentelijke welstandscommissies, 
bestaande uit ‘onafhankelijke deskundigen’ - meestal 
(landschaps)architecten, Stedenbouwkundigen en architec- 
tuurhistorici — als de gerechtigde bewakers van het architec
tonische en stedenbouwkundige schoon. Ze hebben een 
welhaast onmogelijke opgave, omdat de verpletterende een
voud van het wetsartikel in de praktijk een slagveld is van 
opvattingen over wat nu precies die ‘redelijke eisen van 
welstand’ zijn.
Het debat wordt nog gecompliceerder omdat los van de 
interpretatieproblemen, de eisen per gemeente (die verplicht 
is de welstandseisen in de Gemeentelijke Bouwverordening 
te formuleren) verschillen, en ook nog eens per gebied: in een 
historische binnenstad zijn de voorschriften bijvoorbeeld 
strenger dan in een gloednieuwe buitenwijk. Bovendien 
geeft hét 43ste artikel van de Woningwet talloze bouwwer
ken aan waarvoor geen bouwvergunning nodig is, en waar
voor dus ook geen oordeel vereist is van de welstands
commissie: schuttingen, uitbouwsels, dakkapellen en tuin
huisjes, mits ze binnen bepaalde afmetingen blijven, en 
“bouwwerken, geen gebouw zijnde (...) ten dienste van het 
weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, de waterhuishou
ding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, 
alsmede het plaatsen van straatmeubilair”.
De consequenties van dit laatste artikel zijn prachtig ver
beeld en verwoord op een tentoonstelling over de welstands
commissie in Hilversum, in het architectuurcentrum aldaar. 
Landschapsarchitecte Katie Tedder constateert dat te veel 
overenthousiaste ontwerpers hun stempel proberen te druk
ken op elke prullenbak en straattegel, terwijl een allereerste 
vereiste voor een mooie openbare ruimte nu juist 
‘terughoudendheid’ is. Welstand bestrijkt echter niet het 
openbare domein, wat ook blijkt bij een project van Paul 
de Ley, lid van de commissie en tevens architect van een 
groot wooncomplex in de binnenstad. De Ley legt zorgvul
dig uit hoe hij in zijn ontwerp de welstandseis geïnterpre
teerd heeft, dat een gebouw zich aan de stedelijke omgeving 
moet aanpassen. Het gebouw loopt soepel mee met de 
gebogen rooilijn van de straat, en voor een fietsroute naar de 
binnenstad is een poort in het blok uitgespaard. Vervolgens 
hebben enkele ijverige gemeentelijke diensten de route naar 
de doorgang echter deels geblokkeerd met een woud van 
meterkasten, paaltjes en verkeersborden.
Er zijn tal van dit soort voorbeelden te zien in het 
Dudokcentrum. De zeven leden van de commissie zijn elk op 
locatie in Hilversum geïnterviewd, zodat uitspraken over 
‘schaalbreuken’ en ‘detonerendereclameborden’ directkun- 
nen worden aangewezen. De gespreksleider heeft de inter
views kort en bondig gehouden en concentreert zich telkens 
op een thema, waardoor de verschillende welstands- 
vraagstukken gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt en 
storende overlappingen tussen de commissieleden voorko
men worden. Naast deze video-interviews, is er van elk 
commissielid een aantal eigen projecten te zien: de welstands- 
leden zijn immers in de eerste plaats ontwerpers, met per
soonlijke opvattingen. Deze opvattingen spelen een belang
rijke rol op het moment dat het juridische formuleringen aan 
exactheid ontbreekt. “Reclame mag niet meer dan 70 cm uit 
de gevel steken,” is een controleerbaar voorschrift, maar wat 
te doen met: “Reclame móet wat maat en plaatsing betreft 
gerelateerd zijn aan de architectonische en ruimtelijke ver-
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houdingen van de gevel en de omgeving” of “De dakkapel 
moet passen in de structurele opbouw en de architectonische 
balans van het pand”? De hoofdwand van de tentoonstellings
ruimte laat een bombardement van dia’s van dakkapellen en 
reclames zien, waarvan de meerderheid overduidelijk niet 
aan deze voorschriften voldoet, maar probeer dat maar eens 
hard te maken. Niet voor niets zijn welstandscommissies 
voortdurend het mikpunt van kritiek, van ontevreden archi
tecten, bewoners en winkeliers, wier plannen zijn afgekeurd. 
De vraag is of de onvermijdelijke subjectiviteit een reden 
moet zijn om het bestaansrecht van welstandscriteria ter 
discussie te stellen. Voorlopig komt de scherpste kritiek op 
welstand in Hilversum van binnenuit, van de gloednieuwe 
voorzitter van de commissie Tom Frantzen. Hij legt alvast 
een bom onder het vermeende juridische keurslijf: “Een 
goed plan stelt zijn eigen beoordelingscriteria.” En toen was 
de cirkel rond. Want wat is een goed plan?
Werken van welstandis tot en met 11 juni te zien in het Dudok 
Centrum, in het souterrain van het Hilversumse raadhuis, 
Dudokpark 1,1200 AM Hilversum (035/629.22.62). (P.B.)

VLAAMS BOUWMEESTER. Begin 1999 werd het ambt 
van Vlaams Bouwmeester ingesteld, met bOb Van Reeth als 
de eerste architect die deze titel mag voeren. Recentelijk 
verscheen het eerste jaarverslag. Een lijvige stapel losse 
kaarten, bedoeld, zo lijkt het, voor de archiefbak. Als we deze 
vormgeving opvatten als het ironische commentaar op de 
onvermijdelijke ambtelijke molen waarVan Reeth in beland 
is, is deze bijdrage aan de administratieve papierwinkel een 
goede grap. Voor de geïnteresseerde lezer die snel een 
overzicht wil krijgen van de taken en prestaties van het 
afgelopen jaar, is de opzet echter een ramp. De kaarten raken 
door elkaar en versnipperen de tekst in zoveel stukjes, dat het 
vormen van een samenhangend beeld geen sinecure is. 
Bovendien zullen er op dit jaarverslag nog vele volgen. 
Wanneer aan dit opzet wordt vastgehouden, zal zich binnen 
de kortste keren een eindeloze rij kaarten hebben gevormd, 
ongeschikt voor elke boeken- of archiefkast.
Toch is het jaarverslag allerminst een document om terzijde 
te leggen. In een jaar tijd is er een indrukwekkende hoeveel
heid werk verzet, zeker gezien het feit dat het grootste deel 
van het zevenkoppige team van de Vlaamse Bouwmeester 
pas in het najaar van 1999 compleet was. Achter de sluier van 
ambtelijk jargon schuilen spannende vraagstukken en af en 
toe springt er zelfs een vonk van de pagina’s, wanneer 
problemen en uitdagingen onverbloemd worden aangekaart. 
De eerste confrontatie tussen de verantwoordelijke minister 
(Johan Sauwens, Vlaams Minister van Binnenlandse Aange
legenheden, Ambtenarenzaken en Sport) en zijn kersverse 
ambtenaar vindt al direct in beider inleidende woorden 
plaats. De minister heeft veel op met een eigen patrimonium 
voor de Vlaamse overheid: deze gebouwen zijn immers de 
monumenten en symbolen van de toekomst. Van Reeth 
onderkent dit streven, en steunt het van harte, maar bekriti
seert de hiermee gepaardgaande profileringsdrang van de 
administraties en Vlaamse overheidsinstellingen (VOI’s), 
die allemaal hun eigen opvattingen hebben over kwaliteit en 
de kwaliteitsvraag moeilijk uit handen geven. Erger: ieder
een heeft de mond vol van kwaliteit, maar vooralsnog reikten 
de ambities van de Vlaamse overheid niet veel verder dan het 
aangeven van het benodigde aantal vierkante meters kantoor
oppervlakte.
Van Reeth laat in het jaarverslag geen mogelijkheid voorbij
gaan om te benadrukken dat de Vlaamse Gemeenschap in de 
allereerste plaats een visie moet hebben: op haar taak als 
opdrachtgever en op wat kwaliteit voor haar inhoudt. Hoe 
moeizaam dit proces is, blijkt onder meer uit de gang van 
zaken bij verbouwingsprojecten, zoals Alden Biesen, 
Hoge Rielen en de Vlaamse Opera. Verbouwingen bestaan 
altijd uit een reeks van verschillende ingrepen, en het proces 
wordt extra ondoorzichtig omdat projecten onder de be
voegdheid van verschillende overheden vallen. Bij de eva-

Lucas Jodogne

Mettewielaan (Molenbeek), 1997

luatie van de verbouwingsplannen bleek dat een globale, 
samenhangende visie bij deze projecten domweg ontbrak. 
“Bij navraag was het duidelijk dat men ooit daaraan had 
gedacht en gewerkt,” aldus het verslag, om vervolgens deze 
doelstelling compleet uit het oog te verliezen. Willekeur en 
toevalligheid van bouwkundige ingrepen worden bovendien 
aangemoedigd als gevolg van de bestaande begrotings
techniek. “Kleine veranderingen worden niet beschouwd als 
investeringen in de toekomst, maar als het jaarlijks gebrui
ken van de beschikbare middelen.” De pot moet elk jaar leeg, 
omdat anders het begrotingsgeld niet volledig besteed is, en 
kortingen op de loer liggen. Hier klinkt iets van wanhoop 
door in het verslag. Wanneer de begroting niet anders geor
ganiseerd wordt, “blijven kleine jaarlijkse ingrepen leiden 
tot de vernieling van waardevol patrimonium”.
Van Reeth en zijn team hebben zich echter geenszins uit het 
veld laten slaan. De strategie is tweeledig. Enerzijds wordt 
een open houding benadrukt. Er zijn zogenaamde Open Tafel
gesprekken ingesteld waar zonder bindende afspraken na te 
streven vrijelijk met alle overheidsinstanties over de kwali
teit van projecten kan worden gediscussieerd. Anderzijds 
werkt de bouwmeester ook aan een autonome positie en 
directe invloed, namelijk middels het voordragen en selecte
ren van architecten voor bepaalde projecten. Het meest 
gedurfde initiatief is dat van de ‘Meesterproef, waarbij alle 
administraties en VOI’s worden uitgenodigd een ontwerp
opdracht voor te stellen. Deze worden aan door de 
architectuurinstituten voorgedragen laatstejaarsstudenten 
voorgelegd. Onder leiding van een architect, in 1999 betrof 
dat de voormalige Nederlandse Rijksbouwmeester Kees 
Rijnbout, werken zij in een masterclass de opdrachten uit. 
Een selectie daarvan zal daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Het zijn dit soort ‘vonken’ waar de bouwmeester mee over
tuigt. Het is alleen wel even zoeken en kaarten schudden, 
voordat je ze gevonden hebt.
Jaarverslag 1999 van de Vlaamse Bouwmeester, Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II-laan 20 bus 
9, 1000 Brussel (02/553.74.00). (P.B.)

Fotografie

BRUSSEL (EEN STAD) IN FOTO’S. De vraag is maar 
watje van een tentoonstelling van 150 jaar fotografie over 
Brussel verwacht. De rommeligheid en onoverzichtelijkheid 
van de tentoonstelling Brussel ( een stad) in foto ’s zou als een 
(zij het eerder ongeïnspireerd) mimetisch principe kunnen 
worden opgevat. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat wat 

in de ruimtes van de Botanique is verzameld, geselecteerd is 
op basis van een principe, een concept of zelfs maar een idee. 
Het gaat duidelijk niet om de persoonlijke visie van de 
makers, daarvoor is de selectie per fotograaf te klein. Het 
gaat ook niet om het contrasteren of nevenschikken van 
visies op Brussel, daarvoor zou men ze enigszins thematisch 
moeten plaatsen en niet in een eindeloze rij. Brussel als één 
groot stort (keert vaak terug in de foto’s) is het, ondanks die 
onoverzichtelijkheid, ook niet. Men had, onder die noemer, 
bij wijze van provocatie de heterogeniteit van het materiaal 
in de verf kunnen zetten door de foto’s werkelijk door elkaar 
te plaatsen, ongeacht auteur, datum, grootte of onderwerp. 
Het is echter niet duidelijk wat hier meer is gebeurd dan het 
bijeenharken van ‘foto’s die iets met Brussel te maken 
hebben’, er daarbij voor zorgend dat de gekendste foto’s en 
de hipste fotografen niet vergeten worden.
Niet dat de foto’s de moeite niet zijn, integendeel. De 
bovengalerij, met de historische foto’ s van de stad, is op zich 
al een bezoek waard. Die onderverdeling - boven het ‘histo
rische’, documentaire werk, beneden het recentere en ‘artis
tieke’, is ook weer niet echt een innoverende provocatie. Er 
kunnen praktische redenen voor ingeroepen worden - de 
specifieke belichtingsomstandigheden die voor een deel van 
het oudere werk vereist is bijvoorbeeld - maar geen enkel 
praktisch bezwaar vervangt het denkwerk dat aan een evene
ment als dit zou moeten voorafgaan.
Brussel (een stad) in foto’s loopt als onderdeel van het 
Brussel 2000-programma nog tot 4 juni in Le Botanique, 
Koningsstraat 236 in 1000 Brussel (02/218.37.32). (P.R.)

UITNODIGING AAN DE STAD. In de stadsfotografie 
tekent zich sinds de jaren ’80 een invloedrijke evolutie af die 
nu algemeen erkend en geprezen wordt. Deze nieuwe bena
dering brengt doorgaans de posturbane stad en stedelijkheid 
in beeld, met een schijnbaar neutrale registratiewijze en een 
weergave op groot formaat als makkelijkst aan te duiden 
uiterlijke kenmerken. Er heeft zich inmiddels een internatio
nale vloedgolf van dergelijk foto- en videowerk ontketend, 
en een beetje van dat alles is nu dankzij Brussel 2000, 
culturele hoofstad van Europa, in een tentoonstelling gego
ten. Maar liefst 37 kunstenaars zijn er vertegenwoordigd en 
op basis van die ruime selectie kan de tentoonstelling Uitno
diging aan de stad als een kennismaking met de actuele 
stadsrepresentatie in de fotografie begrepen worden. Los van 
de individuele kwaliteiten van de getoonde werken en de 
kunstenaars, stelt de tentoonstelling inhoudelijk evenwel 
grondig teleur.
Tentoonstellingsmaker Anne Wauters ontwaart in haar oogst 
twee polen die ze elk op een andere verdieping in het 
voormalige Vanderborght-gebouw belicht. Op de ene ver
dieping verzamelde ze werk dat de stad als materieel feno
meen bekijkt, terwijl de andere verdieping beelden toont 
over de conditie van het individu in de stad. Foto’s zonder 
mensen of foto’ s met mensen, daar lijkt het op neer te komen 
en dat is natuurlijk een even gemakkelijke als simplistische 
opdeling. Dit is nochtans de enige structurering waarmee we 
het moeten doen. Het is nochtans niet moeilijk om in te zien 
dat bijvoorbeeld Andreas Gursky’s bekende gevelzicht van 
een immens modernistisch flatgebouw in Montparnasse 
evenveel over ‘het menselijk landschap’ als over ‘het stede- 
lijk landschap’ gaat, wat bovendien aanleiding kan zijn om 
meer complex denkwerk te ondernemen. Dat zou de inlei- 
tiende catalogustekst ten minste gevrijwaard hebben van het 
eendimensionale gewauwel over het individu dat anoniem, 
gekneld en geïsoleerd zijn identiteit verliest in de metropool 
en de al even ergerlijke aansporing om de stad te herwinnen 
“waarin de mens volop zijn plaats weer opneemt”. Deze 
muffe, achter de feiten aanhollende opvattingen lijken aan te 
sluiten bij de beweging voor de reconstructie van de traditio
nele stad die de Brusselse stadsvernieuwing momenteel zo 
jammerlijk domineert. Ze doen echter ook vermoeden dat 
men eigenlijk niet begrijpt wat men precies tentoonstelt.
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Stadsafbeeldingen zoals die van Andreas Gursky, John 
Davies, Jan Kempenaers of Lucas Jodogne tonen de su
blieme aantrekkingskracht van de postindustriële stad en de 
poëzie van het alledaagse stedelijke leven. Aanvankelijk, 
toen deze benadering een voortrekker was in de belangstel
ling voor nieuwsoortige stedelijke ruimten, had ze een enorme 
impact in het onderzoeksveld van architecten en steden
bouwkundigen. Vandaag lijkt die luciditeit af te nemen, 
vermits deze posturbane beelden zich alsmaar vermenigvul
digen, tot een genre dreigen te vervallen en aan scherpzinnig
heid inboeten. Is er geen nood aan reflectie over de status van 
dit soort werk? In elk geval is er geen behoefte aan meer 
tentoonstellingen over de nieuwe stadsfotografie, wel aan 
betere tentoonstellingen. Men had kunnen verwachten dat de 
opdracht van Brussel 2000 daarvoor geknipt was en met een 
uitgesproken concept voor de dag zou komen. Dat blijkt een 
gemiste kans. Uitnodiging aan de stad harkt veel stimule
rende werken bijeen maar doet er niets mee. Er is geen inzet, 
geen uitspraak, geen kader. De catalogus stelt dat vacuüm 
pijnlijk aan het licht door de kunstenaars te presenteren 
volgens een nietszeggende ordening: alfabetisch.
Uitnodiging aan de stad loopt nog tot 4 juni in het gebouw 
van Brussel 2000, schildknaapstraat 50, 1000 Brussel (02/ 
214.20.00). (Kr.B.)

Publicaties

THE POWER OF DISPLAY. In The Power of Display 
onderzoekt Mary Anne Staniszewski de wijze waarop in het 
Museum of Modern Art te New York baanbrekende tentoon
stellingen in scène werden gezet. Haar onmiskenbaar inte
ressant overzicht opent met een bespreking van de 
tentoonstellingsontwerpen van de historische avant-gardes: 
Bauhaus, constructivisme, dada, surrealisme, het Italiaans 
rationalisme en Friedrich Kiesler. Vreemd genoeg wordt 
geen aandacht besteed aan de tentoonstellingen van de 
Sonderbund of de Wiener Sezession, die nochtans meer 
overeenkomsten vertonen met MoMA’s tentoonstellings- 
politiek dan de avant-garde. Er wordt ook nauwelijks verwe
zen naar de vele hervormingen die in diverse Duitse musea 
tijdens het interbellum werden doorgevoerd, zoals de tot
standkoming van de ‘neutrale’ witte museumzalen of expe
rimenten met de confrontatie tussen moderne en primitieve 
kunst. Enige uitzondering zijn de activiteiten van Alexander 
Dorner in het Landesmuseum te Hannover.
In de volgende vier hoofdstukken komt de geschiedenis van 
de tentoonstellingsvormgeving in het MoMA zelf aan bod. 
Meteen wordt duidelijk dat deze instelling vanaf haar oprich
ting in 1929 niet alleen de Europese avant-garde in de 
Verenigde Staten introduceerde, maar dat ze die ook met 
behulp van experimentele tentoonstellingstechnieken pre
senteerde. Aan deze ‘laboratoriumfase’ kwam een eind in de 
loop van de jaren ’ 60 - een gegeven dat niet alleen in de hand 
werd gewerkt door de institutionalisering van de moderne en 
hedendaagse kunst in het algemeen, maar ook door een 
grondige wijziging in het beleid in 1953, die onder meer de 
vorming van een permanente collectie inhield.
Vreemd genoeg bestond MoMA’s meest revolutionaire bij
drage in de creatie van een tentoonstellingstechniek die later 
overal gemeengoed zou worden: in een ruimte met zoge
naamd neutrale wanden werden kunstwerken op ooghoogte 
geïnstalleerd in een schikking die door stijl of periode werd 
bepaald. Deze schikking, die naderhand als ‘neutraal’ en 
‘tijdloos’ werd ervaren, wijkt uiteraard sterk af van de 
tentoonstellingstechnieken van de avant-gardes, die de kunst 
precies poogden te contextualiseren en te actualiseren. 
Staniszewski brengt dit terecht in verband met de nieuwe 
ideologische context waarin deze kunstwerken terechtko
men: “This aestheticized, autonomous, seemingly ‘neutral’ 
exhibition method created an extremely accommodating 
ideological apparatus for the reception of modernism in the

Herbert Bayer

Vrouw kijkt via een kijkgaatje naar de theaterafdeling van 
de tentoonstelling ‘Bauhaus 1919-1938’, MoMA, New York, 1939

United States, where the liberal democratic ideal of the 
autonomous, independent individual bom to natural rights 
and free will is die foundation of the mythology of the 
American dream” (p. 70).
De Europese avant-garde werd geneutraliseerd en ontdaan 
van haar revolutionaire potenties. Met behulp van allerhande 
shock-strategieën poogde de avant-garde immers de toe
schouwer actief bij het kunstwerk te betrekken en de institu
tionele en maatschappelijke context van de kunst op de 
voorgrond te plaatsen. Deze foregrounding verdween vol
gens de auteur in het MoMA. Op de vraag hoe verschillende 
tentoonstellingstechnieken door bezoekers echter al dan niet 
^foregrounding werden ervaren, wordt niet echt een ant
woord gezocht. Men gaat er blijkbaar van uit dat dit bij de 
historische avant-garde systematisch het geval was en dat het 
MoMA, ondanks zijn experimenten, zich daar niet toe leende. 
Een expositie als Timeless Aspects of Modem Art (1949) 
wordt dan ook maar omschreven als een poging om de kunst 
te decontextualiseren, tijdloos te maken en te esthetiseren. 
(Waarom kan het halen van een kunstwerk uit zijn gebruike
lijke of canonieke kunsthistorische kader ook geen vorm van 
foregrounding zijn?) Ook de door William Rubin georgani
seerde tentoonstelling Dada, Surrealism, and Their Heritage 
(1968) wordt, in tegenstelling tot de door de surrealisten zelf 
opgezette tentoonstellingen, verweten dat ze de kunst in een 
schrijn onderbrengt in plaats van ze als onderdelen van een 
way of life te behandelen. Ook hier wordt de vraag niet 
gesteld of het toen nog überhaupt mogelijk was om de indruk 
te wekken dat het surrealisme een way of life kon zijn. Het 
lijkt wel alsof de hevigste Mondriaan-liefhebber nu nog 
geloof zou moeten hechten aan deutopische of messianistische 
intenties van deze kunstenaar! “The MoMA is an institution 
where amnesia reigns. And this book is an attempt to begin 
to restore the power of memory,” luidt de laatste zin van het 
boek. Een boek, dat omwille van zijn informatieve waarde 
bijzonder interessant is, maar duidelijk zelf aan amnesie 
lijdt. Naar de filosofische literatuur over het fenomeen mu
sea wordt nooit verwezen. Adomo’s beroemde tekst zegt 
over dat instituut nochtans net hetzelfde (maar met argumen
ten) als hetgeen Staniszewski moet concluderen naar aanlei
ding van de ‘ongewone’ tentoonstelling Dislocations in 
1992: “The paradox of the contemporary aesthetic apparatus 
is that it allows the Museum to appear engaged with complex 
ideological issues while the institution - on a deep structural 

level - remains utterly impervious” (p. 307). Deze tekst (en 
uiteraard ook de kritiek die hij heeft uitgelokt) had nochtans 
ook een interessant licht kunnen werpen op de schijnbaar 
paradoxale relatie tussen het ideaal van een waardenvrije 
moderne kunst en propagandistische tentoonstellingen als 
Road to Victory (1942), Airways to Peace (1943), Power in 
the Pacific (1945) en The Family of Man (1955) die het 
MoMA op touw zette. Een ander aspect dat de auteur 
volledig is ontgaan (of waarvan de afwezigheid niet wordt 
gemotiveerd) is de architectuur van het MoMA zelf. Het 
blijkt voor de hand te liggen dat de tentoonstellings
vormgeving volledig autonoom fungeert en niet in relatie 
moet worden gebracht met het gebouw, dat als een van de 
eersten afweek van de gebruikelijke paleistypologie van de 
museumarchitectuur.
Mary Anne Staniszewski, The Power of Display. A History 
of Exhibition Installations at the Museum of Modem Art 
werdin 1998 uitgegeven door MIT Press, 11 Chenies Street, 
WC1E 7ET London(0171/306.06.03). ISBN 0-262-19402- 
3 (S.J.)

EVA BESNYÖ. Eva Besnyö (Boedapest, 1910) is een 
Nederlandse fotografe van Hongaarse afkomst, die zich in 
1932, na haar praktische opleiding in Boedapest en een 
verblijf van twee jaar in Berlijn, voorgoed vestigde inNeder- 
land. In haar tweede vaderland maakte ze tweemaal naam. 
Een eerste keer in de (late) jaren ’ 30 als architectuurfotografe, 
een tweede maal als bevoorrechte beeldenmaakster van de 
acties van de Dolle Mina’ s in de eerste helft van de jaren ’70. 
Aan haar is in de reeks Monografieën van Nederlandse 
Fotografen het negende deel gewijd. Een tachtigtal foto’s 
geven een duidelijk overzicht van de evolutie in Besnyö’s 
oeuvre. De begeleidende tekst is van de hand van Willem 
Diepraam, die zich voor een groot deel baseerde op de 
gesprekken die hij had met de fotografe in de zomer van 
1995. In vijf chronologisch ingedeelde hoofdstukken schetst 
hij het verloop van de carrière van de éminence grise van de 
Nederlandse fotografie, een vrouw die zelf meent dat ze in 
andere omstandigheden meer uit haar talent had kunnen 
halen.
Besnyö’ s loopbaan begon in Berlijn, in het begin van de jaren 
’30, in een klimaat van culturele en politieke diversiteit. Met 
enthousiasme en een gedetailleerde kennis van zaken wijst 
Diepraam op de invloeden die de jonge fotografe in 1930 
onderging (Russisch constructivisme, Nieuwe Zakelijkheid, 
Neue Fotografie, Moholy-Nagy, Dovchenko, Pudovkin,...) 
en hoe ze daar in Berlijn in volle vrijheid haar beste werk 
maakte. In de foto’s uit die periode zet ze een stap verder in 
de richting die ze al in Boedapest was ingeslagen: haar 
fascinatie is voorbehouden voor vormen en tinten, diagonale 
lijnen, simpele composities die zichzelf aandienen, vaak in 
vogelperspectief en schuin gekadreerd. Op het ritme van het 
licht- “Om te kunnen werken had ik de volle zon nodig, liefst 
in mijn rug” - legt Besnyö een eindeloos geduld aan de dag: 
ze jaagt niet het moment na,.maar wacht onverstoorbaar tot 
een beeld zich voltrekt in het zoekerglas. De wereld is 
werkelijk driedimensionaal, want ‘tijd’ blijft compleet afwe
zig; haar foto’s zijn zonder drama, zonder verhaal en zónder 
‘getuigeniswaarde’.
In Nederland (vanaf 1932) komt Besnyö terecht in de 
kunstenaarskring rond schilderes Charley Toorop, en komt 
ze in contact met haar generatiegenoten Carel Blazer, Cas 
Oorthuys en Emmy Andriesse. Na de oorlog zetten de vier 
fotografen gezamenlijke tentoonstellingen op, zonder dat ze 
ooit echt als groep hebben geopereerd. De eerder genoemde 
afwezigheid van ‘tijd’ en dus ook van ‘vergankelijkheid’ 
(bekijk, paradoxaal genoeg, de foto’s van het plat
gebombardeerde Rotterdam) krijgt haar logisch beslag in de 
architectuurfoto’s, die Eva regelmatig voor onder meer de 
architecten van de 8 en Opbouw maakte en waarmee ze nog 
voor de Tweede Wereldoorlog bekendheid verwierf. Ter
zelfder tijd begint ze sterke portretten te fotograferen. Men-
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Eva Besnyö

Rotterdam, mei 1940

sen waren altijd al haast onbeweeglijke figuren geweest in 
haar vroege werk, maar nu worden de gezichten ‘koppen’, 
zeker geen landkaarten van emoties. De onpersoonlijkheid 
ervan is geen kokette strategie, maar eerder gevolg van de 
keuze om zo weinig mogelijk in te grijpen in de werkelijk
heid, ook niet om te abstraheren.
De rest is de geschiedenis van de fotografie in Nederland: de 
roem, de vergetelheid en de tweede adem die Eva Besnyö 
geboden wordt ten tijde van de Dolle Mina’s. Het boek 
beoogt volledigheid en wat de vele foto’s, de noten en de 
catalogus betreft, is dat ook geslaagd, maar de auteur weet op 
een cruciaal punt zijn taak niet te vervullen: kritiek ontbreekt 
nagenoeg volledig en te veel respect voor de persoon van de 
fotografe doet de publicatie geen goed. Diepraam is enthou
siast over de hoogtepunten en zwijgt kuis over de dieptepun
ten. We missen geen beledigende adjectieven, uiteraard, 
maar we ontberen een ruimere situering. Zoals de vraag, 
waarom Besnyö, die toch het geluk had terecht te komen bij 
de crème de la crème van de Nederlandse avant-garde 
(Toorop, Joris Ivens) daar niet meer uit gehaald heeft? Het 

)< heet dat zij als fotografe op eenzame hoogte verkeerde toen 
ze in Nederland aankwam en dat ze “na 1932 geen impulsen 
kreeg”. Maar de vraag zou ook kunnen zijn, waarom zij niet 

1 - zelf het middelpunt geworden is van een nieuwe kring, waarom 
zijzelf niet de energie bezat om met haar werk impulsen te 
geven aan anderen? En wat betekende de Nederlandse foto
grafie internationaal, gedurende die lange periode van het 
interbellum tot nu? Meer dan de nietszeggende opmerking dat 
haar werk regelmatig besproken wordt in internationale 
publicaties over de Hongaarse en Duitse avant-garde, en dat ze 
verschillende prij zen heeft gewonnen, vinden we niet terug. In 
de uitspraken van de fotografe valt nochtans een vrij nuchtere 
inschatting van het verloop van haar carrière te lezen. Qua 
loftuiting had de overzichtstentoonstelling kunnen voldoen, 
voor kunstenaar en publiek. De geschiedenis van de Neder
landse fotografie is daarentegen niet gebaat met respectvolle 
pudeur en zou in de eerste plaats haar aandacht moeten 
vestigen op het werk en niet op de persoon.

Eva Besnyö, met tekst van Willem Diepraam, in 1999 uitge
geven door Focus Uitgeverij, M.J. Kosterstraat 4,1017 VX 
Amsterdam (020/626.43.53). ISBN90-722 16-94-6 (D.V.W.)

EL LISSITZKY. Er zijn verschillende manieren om 
kunstproducties uit het verleden niet voor vol te aanzien. 
Men kan aspecten negeren, geen aandacht schenken aan 
elementen in iemands oeuvre, periodes oninteressant verkla
ren. Men kan ook interpreteren in functie van het heden, in 
het kader van een teleologische kunsthistorische opvatting 
bijvoorbeeld, waarbij men ‘voorlopers’ aanduidt, en zo het 
verleden zijn zelfstandigheid laat opgeven ten behoeve van 
het heden. Een derde mogelijkheid is het toepassen van een 
vorm van kunstkritiek of historiografie zonder gevoeligheid 
voor waar zo’n vorm tekort zou kunnen schieten in de 
behandeling van het onderwerp. In de tentoonstellings
catalogus El Lissitzky: Beyond the Abstract Cabinet vindt 
men voorbeelden van elk.
Het boek bevat weliswaar in de eerste plaats een uitstekende 
verzameling reproducties van zowel Lazar Markovitch 
Lissitzky’s eigen werk als in zijn archief aangetroffen 
reproducties, en een weergave van de persoonlijke briefwisse
ling van de kunstenaar. De zelfverklaarde ambitie van de 
samenstellers is dan ook vooral het documenteren van grafisch 
en fotografisch werk, van fotomontages en tentoonstellings- 
design. Het onvermogen om het esthetische (en politiek
maatschappelijke) voorstel van Lissitzky ernstig te nemen, 
blijkt vooral in de monografische teksten. Dat de overgang van 
abstraherend naar meer figuratief werk vooral zijn inspiratie 
vindt in een idealistisch programma voor maatschappelijke 
vooruitgang, wordt wel vermeld, maar niet behandeld. Is men 
gegeneerd door dergelijk idealisme? Om de naïeve indruk die 
het op ons maakt? Ligt het oordeel over de kwestie te zeer voor 
de hand om erop in te gaan?
Eenzelfde gêne - of gemakzucht? - spreekt uit het aanduiden 
van Lissitzky’s werk als ‘voorloper’ van multimediale, to
tale tentoonstellingen. Het Abstrakte Kabinet uit de titel is 
een soort geïntegreerde tentoonstellingsruimte met grafisch 
werk, deels tentoongesteld op verplaatsbare muurelementen. 
Het nodigt de toeschouwer uit tot interactie met de kunstwer
ken en ook tot het beleven van het geheel van de presentatie 
als een visueel dynamische artistieke vorm op zich. Op latere 
tentoonstellingen werd gewerkt met kaderloze en kamer
brede fotomontages, en met foto’s en tekst geplaatst op 
geometrische, sculpturale vormen. Het is denigrerend om 
iets dat als basis hetzelfde concept heeft als wat men nu 
omschrijft als ‘multimedia’ en ‘interactiviteit’, een ‘voorlo
per’ te noemen, om te beweren dat de ons vertrouwde 
elementen reeds aanwezig zijn. Alsof het om de eerste 
passen van een baby gaat, die in onze periode volwassen is 
geworden.
Het grootste probleem is evenwel dat men niet heeft aange
voeld dat de klassieke monografische studie niet echt ge
schikt is als men fotografisch en ander werk uit het tijdperk 
van massale, industriële (re)productie moet behandelen. 
Voorbeeld een. Van een aantal foto’s stelt de schrijfster het 
auteurschap in vraag. Haar argumenten: het vogelperspectief 
van de ene foto, de opwaartse blik van Sophie Küppers in de 
andere, zijn voor Lissitzky stilistisch ongewone elementen 
(er zijn geen andere voorbeelden bekend) en zijn zwakke 
gezondheid maakt het innemen van een hoog standpunt (op 
ladders bijvoorbeeld) weinig waarschijnlijk. Nog afgezien 
van het feit dat het voor de rest van haar betoog niets uitmaakt 
of die foto’s nu van hem zijn of niet - er wordt immers niet 
verder op ingegaan - is de argumentatie bij nader inzien ook 
aan de zwakke kant. Een eerder algemeen fotografisch 
vormkenmerk als het ingenomen standpunt is niet zomaar te 
vergelijken met grafische of plastische stijlelementen. Een 
schilder of beeldhouwer kan zijn ‘hand’ misschien niet 
verbergen, heeft misschien een lijn die persoonlijk is, maar 
foto’s worden door een veel grotere heterogeniteit geken
merkt. Is het zo moeilijk voor te stellen dat een professioneel

EI Lissitzky

Zelfportret (Constructor), 1924

kunstenaar ook doodgewone familiefoto’s zou kunnen ma
ken, of al eens vatbaar is voor een stilistisch inconsequente 
zottigheid?
Voorbeeld twee. Het betreft eveneens auteurschap en date
ring, in dit geval van een aantal cyanotypes met negatief- 
beelden. Een fragment uit Lissitzky’s briefwisseling (over 
röntgenfoto’s van zijn longen) wordt aangehaald: “There 
were also two spots on the left one which have healed by 
themselves, consequently the left one is sound. But the right 
one looks too much like a work of art.” Opmerking van de 
auteur daarover: “Lissitzky’s interest in the negative image 
as well as his emphasis on the manipulation of the negative 
in the creation of fotopisnye may therefore have come out of 
his medical experience.” Het argument is niet alleen zwak, 
de suggestie dat een ervaring die ontelbare mensen met hem 
delen - de omgang met een wijdverspreide vorm van weten
schappelijk gebruikt fotografisch beeld - is aan de ridicule 
kant. Vooral omdat ze weer zonder gevolg blijft en niet eens 
wordt verbonden met de algemene belangstelling en fascina
tie van constructivisten, productivisten en andere 
modernistische kunstenaars voor wetenschappelijke en in
dustrieel geproduceerde beelden. Het lijkt erop alsof men 
niet beseft dat in het tij dperk van massale reproductie verkla
ringen naar het model van de ‘schilder die op zijn reis naar 
Italië danig onder de indruk is gekomen van de meesterwer
ken die hij daar mocht aanschouwen’, niet kritiekloos toege
past moeten worden.
Het werk van El Lissitzky biedt een waaier aan gelegenheden 
om uitermate interessante en relevante onderwerpen aan te 
snijden: de herdefiniëring van het kunstenaarschap (het 
constructivistische ‘wij zijn ingenieurs, geen schilders!’), de 
introductie van een nieuw personage, de massamens (een 
vroegere versie van ‘het publiek’ met dat verschil dat men 
voor het publiek zijn normen verlaagt, waar men voor de 
massa maatschappelijke ambities had), een programma om 
kunst directe maatschappelijke impact te geven, om kunst en 
leven met elkaar te verbinden, een wens ook om vat te krij gen 
op de toeschouwerservaring (totaal geësthetiseerde 
tentoonstellingsomgeving, verdwijnen van kaderen sokkel, 
interactiviteit,...), het dichter bij elkaar komen van kunst, 
publiciteit en propaganda,... Bekommernissen en moeilijk
heden als deze, onopgeloste tegenstellingen soms (het weg
cijferen van het creatieve individu was zelfs binnen het
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productivistische ethos geen kinderspel), staan centraal in 
Lissitzky’s werk. Sommige daarvan worden opgemerkt en 
dan terzijde geschoven om verder te gaan op het welgekende 
en academisch goedgekeurde kunsthistorische pad, waar 
men bij elke stap het gewicht van het traditionele model van 
de kunstenaar als individueel genie voelt. Het resultaat lijkt 
op waardering, maar gaat voorbij aan essentiële zaken.
Margarita Tupitsyn, El Lissitzky. Beyond the Abstract Cabinet 
werd in 1999 uitgegeven door de Yale University Press, 
23 Pond Street, NW3 2PN London (0171/431.44.22). ISBN 
0-300-08170-7. (P.R.)

CONSTANT, NEW BABYLON. New Babylon is een 
langlopend project van de Nederlandse kunstenaar Constant 
Nieuwenhuys, waaraan hij van 1956 tot 1974 werkte. Con
stant ontwierp een dynamisch labyrint dat voortdurend her
vormd en aangepast kan worden door haar bewoners. De 
contouren van deze nieuwe woon- en maatschappijvorm 
worden zichtbaar in tal van maquettes, kaarten, tekeningen 
en schilderijen. Het project is opgebouwd rond liften, trap
pen en ladders die beweegbare platforms met elkaar verbin
den en die op zich datagestuurd en programmeerbaar zijn. De 
kwaliteiten van de specifieke ruimtes zijn niet meteen duide
lijk, maar versterken de algemene indruk van flexibiliteit en 
transparantie. In deze ruimtes leiden de inwoners van New 
Babylon een nomadisch bestaan, dat berust op de negatie en 
de ontwrichting van alle bestaande gewoonten, normen en 
conventies. New Babylon is het speelterrein van de homo 
ludens, waarin deze als mens volledig tot zijn recht kan 
komen als scheppend wezen, in overeenstemming met zijn 
diepste verlangens.
Vijfentwintig jaar na de laatste integrale presentatie van het 
project in het Haags Gemeentemuseum (1974) bracht het 
centrum voor hedendaagse kunst Witte de With Constants 
New Babylon terug onder de aandacht, met een overzichts
tentoonstelling en een monografie. Mark Wigley, die vooral 
in architectuurmiddens ruime bekendheid geniet, werd aan
geduid als curator. Hij schotelt de lezer een diepgravende 
studie voor, die rijkelijk put uit bestaand archiefmateriaal. 
De tekst van Wigley is een uiterst zorgvuldige reconstructie 
van het ontstaan en de geschiedenis van New Babylon. Hij 
bespreekt het project aan de hand van de verhouding van 
Constants ideeën tot het situationisme en de internationale 
architectuurscène. Naast het essay van Wigley werd een 
indrukwekkend beeldenarsenaal samengebracht, een reeks 
sleutelteksten en een chronologie.
Wigley besteedt heel wat aandacht aan de relatie tussen New 
Babylon en het gedachtengoed van de Internationale 
Situationniste, de avant-garde-beweging die Constant mee 
oprichtte. Dat Constant na korte tijd zelf ontslag nam uit de 
beweging - en niet gedwongen werd door Guy Debord, zoals 
soms gesuggereerd wordt - is een belangrijke vaststelling. 
Wigley blijft het project van Constant echter zien als een 
praktijk van kritiek en provocatie, wat in overeenstemming

Constant

Gezicht op New Babylonische sector, 1971

is met de intenties van het door Guy Debord voorgestelde 
‘unitair urbanisme’. De nadruk die de situationisten legden 
op de ontwrichting, het spel en de vrije creatie in het dage
lijkse leven, krijgt bij Constant een concrete en specifieke 
invulling. De ideeën voor New Babylon verschillen echter 
van het unitair urbanisme in de wijze waarop gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande stad. De flexibel ingerichte plat
forms maken deel uit van een reusachtige megastructuur die 
zich boven het bestaande stadslandschap verheft, wat de 
onafhankelijkheid ervan beklemtoont. Het project voor New 
Babylon wil een nieuwe totaliteit voorstellen, maar introdu
ceert daardoor eenzelfde onveranderlijkheid als die van het 
heersende architecturale en stedenbouwkundige systeem, 
waarop het ontwerp kritiek wil leveren. Guy Debord daaren
tegen vatte het unitair urbanisme niet op als een nieuwe 
stedenbouwkundige doctrine, maar louter als kritiek op de 
gangbare stedenbouw en de spektakelmaatschappij in het 
algemeen. Het voornaamste verwijt van Debord aan het 
adres van Constant is dat zijn project uiteindelijk deel ging 
uitmaken van de spektakelmaatschappij die hij wou aanval
len. En dat verwijt was - gezien de recuperatie van Constants 
ideeën in het architecturaal en stedenbouwkundig vertoog - 
niet geheel onterecht. Wigley benadrukt echter een belang
rijk verschil met het gangbare vertoog van de jaren ’60 en 
’70, dat steeds gebaseerd bleef op het huis als paradigma, 
terwijl Constants project uitgaat van het primaat van het 
geëxplodeerde huis en de losgeknipte familiebanden.

Wigley voert Constant op als een hyper-architect, die zich 
een aantal eigenschappen (het gebruik van maquettes, de 
theorievorming, het geven van lezingen en het maken van 
tekeningen) van de architect aanmeet en die vervolgens 
intensifieert. Vandaar de wat modieuze ondertitel van het 
boek: The Hyper-Architecture of Desire. De stelling van 
Wigley is echter wankel en weinig overtuigend, temeer 
omdat Wigley zelf moet toegeven dat Constant zijn identiteit 
als kunstenaar uiteindelijk behoudt. De ondertitel van het 
boek wekt wellicht ook verkeerde verwachtingen. Tot het 
doordenken van New Babylon en het situationisme naar de 
huidige praktijk, geeft Wigley immers maar enkele beschei
den aanzetten. Hij vermeldt een reeks experimentele 
architectengroepen zoals Archigram, Superstudio, 
Archizoom, het OMA van Rem Koolhaas en het Londense 
NATO, naast theoretische doorwerking in het werk van 
onder meer Paul Virilio. Ook zijn interpretatie van New 
Babylon als voorafspiegeling van de elektronische ruimte 
kan niet overtuigen. Weliswaar brengen de interneteconomie 
en het draadloze telefoonnetwerk het tijdperk van de homo 
ludens een stap dichter bij. Toch leidt het elektronisch 
tijdperk in werkelijkheid tot een vermindering van het woon
werkverkeer en daarmee tot de bevestiging van het huis als 
paradigma van de samenleving, terwijl New Babylon precies 
gebaseerd is op de verdamping ervan.
Moeten we het project van Constant en de condities waarin 
het tot stand kwam ernstig nemen? Is het project - hoe 
utopisch het ook mag zijn - relevant voor de huidige prak
tijk? En moeten we het project eerder opvatten als kritische 
reflectie dan als beeldend kunstobject? Na het bekijken en 
analyseren van beelden en commentaren kan je deze vragen 
alleen maar met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Meer dan 
een specifiek voorstel voor een toekomstige wereld is New 
Babylon een vorm van weerstand tegen de heersende so- 
ciaal-ruimtelijke conditie. Deze publicatie maakt dit meer 
dan ooit duidelijk. De monografische aanpak van Wigley 
laat evenwel verschillende aspecten onberoerd, die nopen tot 
verder onderzoek. In het licht van de hernieuwde belangstel
ling voor het alledaagse vanuit het domein van architectuur
geschiedenis en stadsanalyse, is Constants geloof in de 
bevrijding van het dagelijkse leven hoogst interessant. De 
voorgestelde woon- en maatschappijvorm gaat echter voor
bij aan de ‘micrologie van de macht’ (Foucault), de fijnmazige, 
psychologische machtsmechanismen die het individuele 
gedrag bepalen en haaks op het idee van individuele vrijheid 
staan. Wigley gaat nauwelijks in op de innerlijke tegenspra
ken in het project, die onwillekeurig aan het licht komen in 
verschillende tekeningen en schilderijen, en die het beeld 
van een harmonische, spanningsloze samenleving ondermij
nen. Aanvankelijk zijn menselijke figuren in Constants pro
ject geheel afwezig, later verschijnen zij in tekeningen en 
schilderijen als schimmige silhouetten of rode vlekken . Inde 
eindeloze Piranesi-achtige ruimtes ontbreekt elke) 
perspectivische duidelijkheid. In Terrain Vague ( 1973) - dat
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geïnterpreteerd kan worden als Constants afscheid van New 
Babylon - tekent een lege, apocalyptische ruimte zich af 
tegen een nachtzwarte horizon. De tekeningen en schilde
rijen tonen vaak een gevoel van onbehagen of Unheimlichkeit 
en amenderen Constants verhaal over een utopische wereld 
die vrij is van machtsverhoudingen en ontberingen. Niet 
toevallig toont Constant de complexiteit van de menselijke 
conditie in zijn hoedanigheid van beeldend kunstenaar, en 
niet in die van architect, waarvoor Wigley hem wil verslijten. 
Mark Wigley, Constant’s New Babylon. TheHyper-Architect- 
ure of Desire werd in 1998 uitgegeven door Witte de With en 
Uitgeverij 010, Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam 
(010/433.35.09). ISBN 90-6450-343-5. (D.D.C.)

HET MUSEUM VAN DE NATEE. In het klassieke mu
seum scheidt het glas der toonkasten het dode van het 
levende, het voorbije van het actuele, het speciale van het 
banale, het waardevolle van het waardeloze. Het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika te Tervuren is er zo een 
(gebleven). Binnenin rust het koloniaal verleden, buiten 
bruist het België van nu. ‘Het wat...?!’ Voelt u het ook aan, 
het anachronistische van onze natie? Voor het (overigens 
typisch Belgische) nestbevuilersgevoel ons weer eens over- 
valt, dienen we te bedenken dat de (notie) ‘natie’ zonder 
meer achterhaald is - overal dus - door de globalisering, een 
eufemisme, zeggen de samenstellers in hun inleiding van de 
publicatie Het Museum van de Natie, van kolonialisme tot 
globalisering, voor... neokolonialisme. Want the global 
village verhult een duale wereld: noord en zuid blijven 
grotendeels wat ze waren, respectievelijk rijk en arm. En ook 
van het oiide causale verband daartussen blijft veel overeind. 
Eén kapitaal (!) verschil, toch: het feit dat transnationals, die 
nog ‘enkel zichzelf vertegenwoordigen’, de koloniserende 
rol van de naties hebben overgenomen, naties die op het vlak 
van de wereldeconomie niet veel meer in de pap te brokken 
hebben. Conclusie: niet het kolonialisme hoort thuis in het 
museum, maar de natie.
Betekent dit nu dat men de glazen kasten letterlijk een andere 
inhoud moet geven? In hun ‘catalogus voor een mogelijk 
museum’ doen de samenstellers dat alvast met hele zalen 
tegelijk. Maar eerst nog even de onvergelijkbare sfeer op
snuiven die er nu hangt, met twee personages uit Koen 
Peeters’ debuutroman Conversaties met K. (1988). Na het 
zien van de diorama’s met opgezette dieren, de vlinder- 
collecties, de maskers en beelden in het paleis van de Parijse 
architect Girault, is de reactie eerder een vlucht voorwaarts: 
alles integraal bewaren, vijftig jaar lang verzegeld houden... 
daarna zal het vervreemdings- en verrukkingseffect zo mo
gelijk nog groter zijn.
Lieven De Cauter, Lode De Clercq en Bruno De Meulder 
gaan dan weer terug in de tijd, evoceren hoe het museum 
voortkwam uit de Exposition coloniale van 1897, maar 
hebben ook oog voor wat er te Tervuren niet gebouwd werd 
(de Cité mondiale), of voor wat er geen onderkomen vond: 

Paul Otlets Mundaneum, dat decennia lang rondzwalpte en 
verkommerde, en waarvan de opgelapte flarden thans het 
volk naar Bergen moeten lokken. Koloniale en wereldten
toonstellingen, panorama’s, panopticons en utopische stads
plannen hebben één ding gemeen: de dróóm van wereld- 
beheersing.
Ronald Soetaert weegt de mogelijkheden van het museum af 
tegen de opslag- en presentatiecapaciteiten van de digitale 
technologieën: de ‘virtuele geheugenpaleizen’ zouden het 
bezoek aan de reële kunnen voorbereiden, en zo het ‘analfa
betisme’ van de doorsneetoerist verminderen.
In de filmwereld zijn de zonen die Vlaanderen uitzendt, nog 
steeds (op een of andere manier) missionarissen; amper had 
Daens in hét verre Hollywood de harten der inboorlingen 
veroverd, of in zijn kielzog zond men een priester van een zo 
mogelijk nog groter kaliber de plas over. Deze Damiaan is 
voor Herman Asselberghs de aanleiding om van leer te 
trekken tegen het filmbeleid annex -industrie die de Vlaamse 
identiteit trachten op te hangen aan wat men denkt dat het 
buitenland zal bevallen. Maar het thema ‘lepra’ brengt hem 
bij Aids, en naar de vraag waarom de oorsprong ervan zo 
koppig in het ‘duistere hart van Afrika’ wordt gezocht.
Een ander onverwacht verband: Lesage suggereert dat West- 
Europese regio’s zich bij het afschudden van de nationale 
betutteling lieten inspireren door de onafhankelijkheids
bewegingen in de (ex)kolonies (vandaar de doorgedreven 
federaliseringen in Spanje, Groot-Brittannië en België). 
Meteen waarschuwt hij voor een groteske consequentie: als 
we het Vlaming-als-neger-gevoel met masochistische wel
lust blijven cultiveren, zou het weleens een voedingsbodem 
kunnen worden voor een Tervuren-Vlaams-reflex (thans is 
het museum, dat op Vlaams grondgebied ligt, nog in federale 
handen).
Mimesis tussen staatshoofden is in de volgende bijdragen 
aan de orde; Mobutu imiteerde zowel Leopold II als Boude
wijn, schrijft Colette Braeckman; zij leidt de lezer Met 
Mobutu van Congo naar Zaïre, en Jan Blommaert brengt 
hem/haar Met Kabila van Zaïre naar Kongo', samen sugge
reren de titels een uitzichtloze cirkelbeweging; "Kabila-als- 
Mobutu, dus? Of toch eerder als Che? Of als Hitler? Neen, 
Clinton is het vergelijkingspunt,” motiveert Blommaert.
Tervuren vertelt over België en Congo, en zou iets willen, 
kunnen, moeten (?) zeggen over het huidige Afrika, en de 
wéreld van nu. Daarom is dit boek in concentrisch vergro
tende cirkels opgebouwd, en heten de delen ‘het museum’, 
‘de natie’ en ‘de wereld’ - en dat laatste bevat ook twee uit 
het Engels vertaalde bijdragen, van Masao Miyoshi en Robert 
J.C. Young, die geïnspireerd door L ’Anti-Oedipe van Deleuze 
en Guattari, het oedipale als een ‘inwendige kolonisering’ 
ziet.
U merkt het, aan de eenheid die ‘Tervuren’ vormt, valt heel 
wat verscheidenheid op te hangen. Maar wat het museum 
zelf betreft, blijft de fundamentele vraag of (en in welke 
mate) het geactualiseerd dan wel rigoureus geconserveerd 

moet worden, als symptoom van een bepaalde tijdgeest. In 
dat geval verandert het zelf in een museumstuk, een mogelijk 
onderdeel van een groter of metamuseum. Het een sluit het 
ander natuurlijk niet uit. Ik pleit voor zo’n ‘naast’, eerder dan 
een vervanging: een zelfstandig geworden aanvulling, zodat 
de luister en de ontluistering elkaar als twee vijandige 
broeders zouden weerspiegelen. Maar dat zal wel helemaal 
utopisch wezen.
Het museum van de natie, van kolonialisme tot globalisering, 
red. Herman Asselberghs en Dieter Lesage werd in 1999 
uitgegeven door Yves Gevaert Uitgever, Vinkstraat 160, 
1170 Brussel (02/660.23.72). (J.S.)

BEELDENDEKUNSTKRITIEK IN NEDERLAND. In 
1998 organiseerde het Nederlandse Ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschappen samen met de Boekman- 
stichting een expertmeeting over de kunstkritiek. De socio
loog Ton Bevers, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, 
had van het ministerie de opdracht gekregen de situatie in de 
kunstkritiek te onderzoeken, met name de vraag of de over
heid de kunstkritiek zou moeten steunen teneinde het dis
cours op een hoger niveau te brengen en wellicht de Neder
landse kunstwereld vitaler en internationaal zichtbaarder te 
maken. De uitgewerkte tekst van Bevers’ voordracht is nu in 
een bundel samengebracht met de reactie van Tineke 
Reijnders, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de 
AICA (de internationale vereniging van kunstcritici), een 
nogal stuurloze en nietszeggende samenvatting van de tij
dens voomoemde expertmeeting gevoerde discussie en een 
epiloog. De bundel lijdt behalve onder de titel Beeldende- 
kunstkritiek in Nederland aan vele euvels, maar het voor
naamste is misschien wel dat er voortdurend sprake is van 
een crisis van de kunstkritiek die volstrekt niet wordt gede
finieerd, en daarom door sommigen ook gemakkelijk kan 
worden gerelativeerd onder het motto ‘de crisis van de 
kunstkritiek is van alle tijden’.
Gaat het bij deze ‘crisis’ om het oude populistische stok
paardje van slecht geschreven kunstkritiek, kunstkritiek als 
vage wartaal? Ton Bevers is in ieder geval niet te beroerd om 
dat paardje te berijden als hij enkele door hem hol en vaag 
geachte frasen uit een catalogustekst van Carel Blotkamp 
over Carel Visser plukt en - zonder dit aannemelijk te maken 
- stelt dat hij van de hele tekst niets heeft geleerd. Zelfs in zijn 
korte citaten, die toch zijn gekozen met de intentie om 
Blotkamps tekst als nietszeggend te kunnen karakteriseren, 
wordt iets duidelijk over het werk van Visser, namelijk dat 
hij sommige van zijn werken het karakter van ‘primitieve’ 
totems geeft. In een noot stelt Bevers nog: “Zonder moeite 
had ik mijn voorbeelden ook kunnen kiezen uit de laatste 
aflevering van Texte zur Kunst, Kritische Berichte, 
Third Text, October of De Witte Raaf. In plaats van Carel 
Blotkamp had ik ook Benjamin Buchloh, Thomas Crow, 
Boris Grays of Rosalind Krauss kunnen citeren.” Kortom, 
allemaal één pot nat, die critici; dat er tussen Blotkamp en
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Buchloh een kloof van hier tot ginder gaapt, doet er niet toe. 
Elders heeft Bevers het - in een voor experts, en niet voor een 
bijeenkomst van de Katholieke Huisvrouwenbond geschre
ven stuk - over “het om zijn moeilijk toegankelijke artikelen 
bekendstaande tijdschrift Texte zur Kunsf’.
Vaker dan over stilistische kwesties gaat het in de bundel 
echter over het gebrek aan theoretisch en historisch houvast 
van de kunstkritiek na het einde van het modernisme. Bevers 
inventariseert op tamelijk willekeurige wijze enkele discus
sies die met name in het afgelopen decennium in diverse 
landen over deze crisis zijn gevoerd. Vervolgens begint hij 
aan een betoog over de autonomisering van de kunst, die de 
moderne kunstkritiek met zich meebracht en uiteindelijk 
leidde tot een ‘academisering’ van de kunstkritiek. De mo
derne kunst ziet hij als kunst die in het teken staat van 
‘chronische reflectie’. Bevers’ gids in dezen is Arnold Gehlen, 
die in de jaren ’60 een kunstgeschiedenis naar hegeliaans 
model ontwierp, volgens welke in de 20ste eeuw met de 
abstracte kunst het einde van de geschiedenis (in hegeliaanse 
zin) werd bereikt: “Met het einde van de kunst wordt bedoeld 
dat de kunst in de reflectie over kunst bij zichzelf is aan
beland en filosofie is geworden.” Een these die door de 
eveneens door Bevers genoemde Arthur C. Danto weer is 
opgepakt en door Bevers een ‘nauwelijks nog omstreden 
theorie’ wordt genoemd. Het toenemen van het reflexieve 
element in de kunst is natuurlijk een feit, maar pseudo- 
hegeliaanse opmerkingen over het filosofie-worden van de 
kunst (pseudo-hegeliaans omdat Hegel zelf de kunst juist liet 
opvolgen door de filosofie, in plaats van haar filosofie te 
laten worden) worden door Tineke Reijnders in haar weer
woord terecht als een uitermate dubieuze vorm van moderne 
‘grote verhalen’ bekritiseerd.
Zonder enige samenhang of overgang gaat Bevers van zijn 
gehleniaanse speculaties over op de vraag of overheidssteun 
voor de kunstkritiek gewenst is. (Conclusie: wellicht in een 
‘milde vorm’.) Hier zijn we dan bij de versie van ‘de crisis 
van de kunstkritiek’ aanbeland die Tineke Reijnders interes
seert: de situatie in Nederland, waar de overheid wellicht zou 
kunnen bijdragen aan het verbeteren van de voorwaarden 
voor kunstkritiek. Hier zijn we op het terrein van de Boek- 
manstichting, altijd paraat als het om kunst en beleid gaat. 
Gegeven het zuinige voorwoord dat topambtenaar Maarten 
Asscher voorde bundel schreef, hebben Reijnders’ pogingen 
om de overheid een actiever beleid op dit gebied te laten 
voeren niet bepaald vruchten afgeworpen. Nu wil niemand, 
ook Reijnders niet, een soort mandarijnendom op kosten van 
de staat. Wel is er een stimulerender tijdschriftenbeleid denk
baar dan dat van de Mondriaan Stichting, die Metropolis M 
quasi tot het officiële Nederlandse tijdschrift voor heden
daagse kunst heeft gemaakt. Ook is er op de expertmeeting 
gesproken over het idee een cursus voor jonge critici op te 
zetten naar analogie van curatorenopleidingen, maar mis
schien is in een land dat intellectuelen van het slag van Ton 
Bevers voortbrengt elke actie in dezen bij voorbaat zinloos.

Nieuwe Publicaties

■ Beeldendekunstkritiek in Nederland, Een stand van za
ken, red. Truus Gubbels, Boekmanstudies, Amsterdam, 2000. 
ISBN 90-6650-063-8
■ Vincent Corpet, Kunst van lijf en leden, teksten Daan van 
Spey broeck, Pascal Quignard en Rob Holdrinet, Uni versitair 
Medisch Centrum St.-Radbond, Nijmegen, 2000. ISBN90- 
9013656-8
■ Jonathan Crary, Suspensions of perception. Attention, 
spectacle and modem culture, October Books, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-03265-1
■ Hanne Darboven, Schreibzeit, red. Bernhard Jussen, 
Verlag derBuchhandlung Walther König, Köln, 2000. ISBN 
3-88375-398-x
■ Jeroen Eisinga, met een tekst van Jorinde Seijdel, tent, 
cat. Van Abbemuseum, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2000. 
ISBN 90-70149-78-8
■ Peter Halley, Maintain speed, Distributed Art Publishers, 
New York, 2000. ISBN 1 -891024-16-7
■ Alfred Hendrickx en het ‘fifties ’-meubel in België, red. Mil 
De Kooning, Fredie Flore en Iwan Strauven, Vakgroep Archi
tect uur en Stedenbouw, Gent, 2000. ISBN 90-76099-31-6

Ondertussen is er helaas nauwelijks aandacht geweest voor een 
andere variant van ‘de crisis van de kunstkritiek’, die slechts 
heel even ter sprake komt in opmerkingen van Koen Brams en 
Kees Vuyk, door Ingrid Commandeur geciteerd in haar epi
loog. Alle behandelde ‘crisissen’ worden in kwalitatief opzicht 
gedefinieerd, maar men kan stellen dat er in de huidige media
cultuur sprake is van een functionele crisis van de kunstkritiek. 
Wat kunnen individuele critici in de ‘geprofessionaliseerde 
publiciteitsmachine’ nog betekenen - is het niet vooral de 
kunstmarkt die de dienst uitmaakt? Er zijn internationaal meer 
publicaties dan ooit, die soms vooral het karakter van glossy 
advertentiefuiken hebben; zelfs in Nederland, waar in de 

jaren ’90 diverse tijdschriften om zeep zijn geholpen, zijn er in 
dag- en weekbladen meer critici actief dan ooit tevoren. Wel
licht is dit de Pyrrusoverwinning van de kritiek, die dusdanig 
alomtegenwoordig is dat het gewicht van de individuele 
publicatie, van de individuele auteur en de afzonderlijke tekst 
enorm terug is gelopen. In dit klimaat schrijft iedereen langs 
elkaar heen en maakt discours plaats voor tekstuele en visuele 
overkill waarin alles kan en niets ter discussie staat. Bladen met 
'moeilijk leesbare teksten’ als Texte zur KunstenDe Witte Raaf 
trachten in deze situatie op een bijkans reactionaire manier 
weer een zekere schifting te maken, bepaalde kunstenaars en 
methodologische en kritische invalshoeken te selecteren en te 
ontwikkelen. In het tijdperk van inflatoire openbaarheid met 
zijn onkritische interviews, pseudo-evenementen en gehypte 
jonge sterren is kunstkritiek wellicht een ritueel dat zijn functie 
bijna ongemerkt verloren heeft.

■ Barbara Kruger, Thinking of you, tent. cat. MoC A, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-11250-7
■ Pamela M. Lee, Object to be destroyed, the work of 
Gordon Matta-Clark, MÏT Press, Cambridge (Mass.), 2000. 
ISBN 0-262-12220-0
■ Steve McQueen, Barrage, Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Köln, 2000. ISBN 3-88375-417-x
■ Gabriel Orozco, Photogravity, Philadelphia Museum of 
Art, Philadelphia, 1999.90-6917-004-3
■ Positions, attitudes, actions, engagement in de fotogra
fie, Foto Biënnale Rotterdam 2000, red. Frits Gierstberg, 
Nederlands Foto Instituut, Rotterdam, 2000. ISBN 90-76085- 
10-2
■ Preferred placement, Knowledge politics on the web, 
red. Richard Rogers, Jan van Eyck Editions, Maastricht, 
2000. ISBN 90-6617-243-6
■ Marijke van Warmerdam, Lila la la, DAAD, Berlin, 
1999. ISBN 3-89357-057-8
■ Edwin Zwakman, Façades, met een tekst van Kate Bush, 
tent. cat. Van Abbemuseum, NAi Uitgevers, Rotterdam, 
2000. ISBN 90-70149-80-x

Beeldendekunstkritiek in Nederland, een stand van zaken is 
uitgegeven door de Boekmanstichting, Herengracht 415, 
1017 BP Amsterdam (020/638.52.39). ISBN 90-6650-063- 
8. (S.L.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Kristiaan Borret, Petra Brouwer, Dieter De 
Clercq, Steven Jacobs, Sven Lütticken, Peter Rotsaert, 
Rogier Schumacher, Jan Struelens, Lieven V an Den Abeele, 
Mariska van den Berg, Dominique Van Waas

KORAALBERG
RT GALLER

HOFSTRAAT 2, 2000 ANTWERPEN 
PHONE / FAX 03.226.06.30 
koraalberg.artgallery@pi.be

KRIS FIERENS
20 APRIL - 10 JUNE 2000
OPENING HOURS Friday till Sunday 2-6 PM

BEVERLY CLARK
25 JUNE - 3 SEPTEMBER 2000
OPENING on Saturday 24 June 3-6 PM
OPENING HOURS SUMMER EXHIBITION Sunday 2-6 PM
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STELLA 15.04.00 - 24.06.00 STELLA

LOHAUS _ _ LOHAUS

GALLERY SVEN't JOLLE GALLERY

VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/257 13 50 WED.-SAT. 14-18 H.

o

©OPYRIGHT
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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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, én 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen. 
Culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal perjaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstelli ngsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-218161 1-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de. agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

Aalst

■ Netwerk!
Josse Ringoirkaai 5 - 9300 Aalst
“RetrospectieveEugeenLiebauf’-aichitectuur/AndreasBrehmer,AmandaCaideU, 
Anne Decock, Christoph Fink, Maria Gabriëlle, Freya Maes... [14/5 tot 17/6] 
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <Z>053/41.37.89 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Paul Morez - schilderijen [tot 28/5]

Aarschot

■ Speelhoven vzw
Haterbeekstmat 90 - 3200Aarschot ©016/56.80.03 - wo-w 14-19u
“Speelhoven ‘00" - Boris Lehman - film, fotografie, tekeningen, schriften [tot 28/5]

Antwerpen

■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-w 14-18u
“Aka Thai Boy Slim” - Danny Devos [tot 20/5]
“Liste 2000 Basel” - kunstbeurs [19 tot 25/6]
Nils Erik Gjerdevik [25/5 tot 1/7]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen ©03/226.06.30 - vr-zo 14-18u
Kris Fierens [tot 10/6]

Beverly Clark [25/6 tot 3/9]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaais - 2000Antwerpen ©03/238.78.09 - di-zo 10-17u
"Uitgelicht/ingelicht: Rubens doorgelicht" [12/6 tot 4/6]
“De verzameling van Charles Van Herck (1884-1955), terracotta’s uit de 17de en 
18de eeuw” [tot 4/6]
“Mo(u)vements, kunstenaarsbewegingen in België 1900-2000” [25/6 tot 24/9]
“Rubens challenge” - Thomas Hirschhom - installatie [22/6 tot 24/9]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <£>03/238.59.60 - di-zo 10-17u
Ludwig Vandevelde [ot 28/5]
“Antwerpen, het geheugenpaleis”/Eddy De Vos - schilderijen [27/5 tot 27/8]
Mona Hatoum/”Folded, crushed and crumbled, the whole sensual world to hold” -
James Lee Byars [18/6 tot 17/9]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen <£096/20.68.23 - do-zo 14-18u
Frank Van Herck - schilderijen [tot 28/5]
Reinhilde van Grieken, Krista V - keramiek, schilderijen [2 tot 25/6]
André Carens, Kristof Degrauwe - fotografie [7 tot 30/7]
Veerle H., Ermes Jet - fotografie [4 tot 27/8]
•N.I.C.C.
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen <£>03/216.08.71 - wo-za 14-18u
“Total black out totale” - Willem Oorebeek [17/6 tot 31/8]
•Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <£>03/238.81.66- do-za 13-17u
“Konkreet” - Simon Kentgens, Jeroen de Boorder, André Kok [tot 20/5]
Jeroen Olyslaegers [8/6 tot 8/7]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen <£>03/237.11.27 - di-vr 10-18u za 12-18u
Guy Mees 121/4 tot 29/7]

■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen <£>03/257.14.17 - di-za 14-18u
Sergio De Beukelaer - objecten, tekeningen [tot 27/5]
Jonathan Horowitz, Ricci Albenda [7/6 tot 7/7]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen <£>03/248.08.71 - wo-za 14-18u 
"Toyotismeis...” - Sven t Jolie [tot 24/6]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen <£>03/233.02.94 - di-za 10-16u45
‘ Orbis terrarum, ways Of worldmaking, cartography and contemporary art” - Laurie 
Anderson, Alighiero Boetti, James Lee Byars, Fischli & Weiss, Uri Tzaig, Mona 
Hatoum... [22/6 tot 24/91
■ Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 - 2000 Antwerpen di-vr 12-16u za-zo 12-18u
“Architecture for a changing world, hedendaagse Islamitische architectuur” 
[tot 15/6]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen <£>03/237.20.19 - vr-za 13-18u
‘Tour de France (et des pays limitrophes)” - Gérald [tot 27/5]
‘Distortions” - Eddy Dë Vós [1/6 tot 8/7]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen <£>03/242.93.00 - di-zp 10-17u
‘ “Een strikt emotionele aangelegenheid, de tweede verzameling Bert Hartkamp” [tot 
21/5]
“Van De Ridder tot Elsschot"P'Let's stick together” - Elisabeth Broeckaert/'Jos 
Polak” [tot 21/5]
■ HAL Antwerpen
Bleekhpfstraat22 - 2018Antwerpen <£>03/232.73.95 - vr-za 14-18u
“Reflection” - Bili Bidjocka [tot 27/5]
• deSingel
Desguinlei25 - 2018Antwerpen <£>03/244.19.20-di-za 14-18u
"Kuvuande Mbote (Aangenaam verblijf), een eeuw koloniale architectuur en 
stedenbouw in Belgisch Kongo” [tot 4/61
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen <£>03/238.40.34 - ma-vr ll-13u 
14-18u
Marc Dethier - schilderijen [12/5 tot 7/6]
“Accrochage” [9 tot 30/6]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40 - 2018Antwerpen <£>03/216.30.28 - wo-za 14-18u
Perry Roberts [tot 18/6]
‘Tekeningen” [22/6 tot 29/7]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 ■ 2018 Antwerpen <£>03/231.22.86 - ma-vr 10-16u
Bulldozer [tot 26/5]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheirnlaan 61 - 2020Antwerpen <£>03/827.15.34 - di-zo l0-20u
Peter Rogiers - sculpturen [14/5 tot 23/7]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat 88 - 2060Antwerpen <£>03/226.26.20 - do-zo 14-18u 
“Opening” - Andy Wauman, Toon Van Ishoven, Patrick Van Puymbroeck, Benoît 
Gollety [tot 28/5]
■ Kapelgalerie
St.-Willibmrdusstraat 39-2060Antwerpen <£>03/235.37.35 - ma-vr 10-16u 
"RetroXpo, oud-leerkrachten n.a.v, 100-jarig bestaan van Instituut Sint-Maria” [tot 
22/5]
■ Dominium
Schoolstraat 71 -1650Beersel <£>02/378.17.60 - vr 14-22Ù za 10-18u zo 14-18u
Pierre-Lucien Crasson, Etienne Geeurickx - schilderijen, installatie, grafiek [tot 
18/6]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem <£>03/286.88.20 - di-zp 10-17u
“Was Rubens een dribbelaar?” - Jean Bilquin, Michaël Borremans, Cel Crabeels, 
Raoul De Keyser, Gery De Smet, Filip Francis, Luc Gobijn, Jan Kempenaers... 
[15/5 tôt 24/6]

Bierbeek 

■ Cultureel Centrum De Borre
Speelpleinstraat 4 - 3360Bierbeek <£>01 W6.14.00
“Van atot z, grafische vormgevers in Vlaanderen” - DasPasCals, Jan Middendorp,
Koen Bruyneel. .. [tot 2/6]

Bonheiden 

■ Art Depot
OudeKeerbergsebaan2E-2820Bonheiden <£>015/52.00.12-vr-zp 14-18u
Luis Salazar, Leo Jacobs - schilderijen [tot 25/6]

Braine l’Alleud 

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Ch. de Mont Saint Jean 83 -1420 Braine l’Alleud <£> 02/386.15.35 - ma-vr 9u30- 
16uwo 9u30-13u za-za 14-18u
“Revoir Anne Bonnet ( 1908-1960)” - schilderijen [tot 28/5]

Brugge

■ De Bond
Buiten Smeedvest 1 - 8000Brugge <£>050/44.30.40- do-zo 10-12u 14-17u 
“Prometheus, orthe new Frankenstein?’-Margi Geerlinks, AntonCotteleer,Martien 
van Beeck, Trees De Mits, Zoë Vanhoudt/”Error error” - Christine Clinckx - video- 
installaties a/d stadspoorten [30/5 tot 4/6]
■ Oud Sint-Janshospitaal
Mariastraat 38 - 8000 Brugge <£>050/33.56.66 - di-zo 9u30-18u 
“België-Holland”-DirkBraeckman,FreyaMaes,AnjavanEetveldt, Hans Aarsman, 
Henze Boekhout, Siebe Swart... - fotografie [20/5 tot 2/7]

Brussel 

■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel <£>02/503.17.65-wo-za 14-18u
William Sweetlove [18/5 tot 8/7]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000 Brussel <£>02/507.84.66 - di-zo 10-18u
“Borderline, Berbertextiel uit Marokko en Tunesië en beeldend werk van Bracha
Lichtenberg-Ettinger” [tot 21/5]
“Faces” - Li Yongbin - video/”Production” - Wang Jianwei - video [tot 18/6]
■ De Ateliers van de Munt
Leopoldstraat23 -1000 Brussel <£>02/210.85.58- di-zo 12-18u
“Opera, tastbare emotie” - Thomas Ruff, Luciano Fabro, James Lee Byars, Thierry
De Cordier, Fischli & Weiss... [tot 31/7]
■ B-Space.be
Nieuwe Graanmarkt 22 -1000 Brussel wo-zo 1 l-19u
“Constant; Verbindingen 4” - multimedia/”La maison de Borj & Territory” - Amal 
Saade [tot 27/5]
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat 28 -1000 Brussel <£>02/345.79.74 - ma-vr 8-17u za 8-14u
Lise Duclaux [tot 27/5]
■ Brussel 2000
Schildknaapstraat 50 - 7000 Brussel <£>02/214.20.00- di-zo ll-19u do ll-21u
"Uitnodiging aan de stad” - fotografie [tot 4/6]
■ ACGK Galerie
Stalingradlaan 100 -1000Brussel <£>0486/58.91.81 - vr-zo 14-18u
“Blindspof ’ - Ugo Janssens, Herman Van Ingelgem [tot 21/5]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel <£>02/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Richard Tuttle [tot 20/5]
John Baldessari [25/5 tot 8/7]
■ La Verrière, Hermès
Waterloolaan 50 -1000 Brussel <£>02/511.20.62 - ma-za ll-18u
“L’envers du passage” - Marin Kasimir [tot 30/6]
■ Argos
Werfttraat 13 -1000Brussel <£>02/229.00.03 - wo-za 14-I9udo 14-22u
“Les poulets volants” - Monsieur Delmotte [13/5 tot 17/6]
■ Galerie Drantmann
Werfstraat 13 -1000Brussel <£>02/223.57.07 - wo-za 14-18u
Elke Krystufek [tot 20/5]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 -1030Brussel <£>02/250.1166 - ma-vr 10-17u za 13-I7u
Piki Verschueren [tot 27/5]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel <£>02/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u
Aida Kazarian, Cathy Peraux, Caroline Pierret [tot 3/6]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 - 1040Brussel <£>02/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Hulde aan de koningin” [-/6 tot -/9]
■ Felix Happark
Waversesteenweg510-514 -1040Brussel <£>02/734.84.43 - ma-vr 10-18 za-zp ll-18u 
“Beeld in park”-JefGeys, Jan De Cock, Anne Decock, Denis Dujardin, Sean Snyder, 
Jean Bernard Koeman... [29/6 tot 15/10]
■ Galerie Dorothée De Pauw
Henninstraat 70 -1050Brussel <£>02/649.43.80 - di-za 13-18u
“1 & l’infini” - Charley Case - fotografie, video, sculpturen [tot 2/6]
Carla Arocha - schilderijen, installatie [15/6 tot 21/7]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel <£>02/538.08.18 -di-za 14-19u
“The sirens” - Sam Samore/Jenny Holzer [tot 20/5]
“Art Basel” - kunstbeurs [21 tof 26/6]
Diane Arbus, Hellen van Meene - fotografie [25/5 tot 20/7]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel <£>02/641.30.87- ma-vr Hu30-17u
Werner Mannaers, Steve Van Den Bosch [tot 28/5]
“Kleine Verbündete, little allies” [22/8 tot 1/9]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel <£>02/646.63.30- di-za 12-18u
Richard Artschwager [11/5 tot 10/6]
“Art Basel” - kunstbeurs [21 tot 26/6]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050Brussel <£>02/344.23.68 - di-za ll-19u
Merlin Carpenter. Tracey Emin. Steven Gontarski. Raymond Pettibon. Lily van der 
Stokker-tekeningen [tol 10/61

VRIJDAG 26 MEI 2000

Hoger Instituut voor Schone Kunsten

Higher institute for Fine Arts HISK
Lange Leemstraat 338 . B-2018 Antwerpen . Belgium 

tel+32 3 286 78 40 . fax + 32 3 281 50 26

e-mail hisk@hisk.edu . internet-site www.hisk.edu

OM9us

Symposium Wie is er bang voor de hond? 
A debate about ethics and aesthetics 
in ’t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 
B-2000 Antwerpen

Coördinatie: Joannes Késenne (HISK)
Sprekers: Charif Benhelima (B), Catherine David 
(F), Willem Elias (b), Jarg Geismar (d),.Joannes 
Késenne (B), Rudi Laermans (b), Otto Neumaier 
(A), Johan Swinnen (B), Rob van Gerwen (NL), 
Liz Wells (GB), Moderator: Frans Boenders

Deelname: 450 BEF, studenten: 200 BEF

OM 18u:

Opening van de tentoonstelling
Presentatie van werk van de laureaten 
in het HISK, Lange Leemstraat 338, 
B-2018 Antwerpen

Verwelkoming door Willem Elias, voorzitter HISK 
Openingstoespraak door Marleen Vanderpoorten, 
Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming

De tentoonstelling is open voor het publiek 
op 27 en 28 mei en op 2, 3 en 4 juni 2000 
van 12u tot 19u

2-9 JUNI

ASIER PÉREZ GONZALEZ
GUESS WHO'S COMING FOR DINNER TONIGHT?

NU VERKRIJGBAAR

CASCO-CASCO T-SHIRT
Ontwerp: Begona Munoz. Prijs: DFL 35,-
Te koop in Casco of bel voor bestelformulier

LEZING 14 MEI: REAL EXPERIMENTS #6: APOLONIJA SUSTERSIC, NATHAN COLEY EN PERO PUUIZ
LEZING 25 JUNI: REAL EXPERIMENTS #7: LA. RAEVEN EN BEGONA MUNOZ

18 - 27 MEI: FESTIVAL A/D WERF - DESPERATE OPTIMISTS: TERE RECARENS

Casco projects
OUDEGRACHT 366 3511 PP UTRECHT NL T/F 31(0)30 2319995 INFO@CASCOPROJECTS.ORG

VANAF MEI VERKRIJGBAAR

CASCO ISSUES #6
DEMOCRATIC DESIGN
Prijs: DFL15,-
Met: Siebe Thissen, Pascale Gatzen, BLESS, 
Experimental Jetset, L.A. Raeven, N55, Felix 
Janssens/Bureau voor (tele)communicatie, 
historiciteit en mobiliteit 
(gastredacteur: Femke Snelting)
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■ Voormalige Ijskelders van Sint-Gillis
IJskelderstraat 12-18-1060Brussel ©02/644.02.00 - ma-vr ll-19u na-zo 14-19u 
“Brussel in t oneindige” - Frederic Barthes, Gast Bouschet, Anne Denis, Bernard 
Plossu... - fotografie [tot 4/6] 
■ Art Kiosk
J. \blderslaan 9 -1060Brussel <ê>02/534.66.11 -do-za 10-18u30
“Ladies in the boudoir" - Bella Matveeva - schilderijen, fotografie, video [tot 27/5] 
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon 
^rbindingslaan 1 -1060Brussel <D02/538.42.20- di-zp 13-18u
“Bruxelles à l’infini” - Gast Bouschet, Alain Paiement, Bernard Plossu... [tôt 4/6] 
m Atelier 340
Rivierendreef340 -1090 Brussel <D02/424.24.12 - di-zio 14-19u
“Le mouvement intuitif’ - Patrick Dougherty, Adrian Maryniak [tot 21/5]
■ Kunstcentrum van het Rood Klooster
Rood Kloosterstraat 4 -1160 Brussel 002/660.55.97- di-zo 14-17u
“Victor Verougstraete (1868-1935)” - schilderijen [tot 4/6]
“Jongeren en hedendaagse tapijtweefkunst" [17/6 tot 16/7]
■ L'Usine
Dekenijstraat 40 -1180 Brussel
‘Groepstentoonstelling Galerij C. De Vos” [18 tot 25/6]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel 002/226.12.11 -di-zo ll-18uvr ll-21u
“Normalisations” - Marin Kasimir - fotografie [18/5 tot 4/6]
“Brussel (een stad) in foto’s” [tot 4/6]
■ Charlier Museum
Kunstloan 16 -1210 Brussel 002/220.27.72 - ma-za 13-18u
“Retrospectieve Guillaume Vogels (1836-1896)” [tot 3/6]

■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000Gent 009/267.99.99 - di-zo 9u30-l 7u
“Magie van de edelsmeedkunst 1500-1850” [17/6 tot 5/11]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 009/216.35.95 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Gestoorde vorsten” [tot 31/5]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest18- 9000 Gent 009/223.59.69
“Tuinen van Eden, ven Keizer Karei tot heden” [tot 25/6]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteemveg - 9040Sint-Amandsberg 009/225.49.18- vr 14-19u za-zo ll-19u
“Bacon, signs & landscapes” - Yves Beaumont - schilderijen [tot 21/5]

Hasselt

■ Cultured Centrum Hasselt
Kunstlaan5-3500Hasselt 0011/22.99.31 -di-zo 10-17u
Patrick de Spiegelaere - fotografie/ ’Herbakkers Bekkenel & consorten (oude vormen, 
nieuwe voorbeelden)” - Francky Cane/’Quality Streef’ - Joris Martens [tot 28/5] 
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivebnarkt33 - 3500Hasselt 0011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 14-17u
“De navel van de wereld?” - Christine Borland, Wolfgang Tillmans, Elizabeth 
Schneider, Lieven Leurs... [15/4 tot 28/5]
“Rutfi van Haren Noman, Liliane Vertessen, Mr. Delmotte” [tot 18/6] 
“Noch vor der Sprache” - Amulf Rainer - schilderijen, tekeningen [tot 18/6]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
Rudi Pillen, François Verbeke - schilderijen, sculpturen [21/5 tot 2/7]
François Neveux, Francine Van Mieghem - schilderijen, sculpturen [9/7 tot 20/8]
Thomas Ritten, Eddy Walrave - schilderijen, sculpturen [27/8 tot 8/10]

Oostende 

■Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
Antoine Mortier - werken op papier/Maurice Wyckaert/Mario Molinari [tot 25/6] 
“Retrospectieve Pierre Alechinsky”/Saturo Hosino - keramiek [14/7 tot 12/11] 
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400 Oostende 0059/51.94.44 - za-zo 14-18u
"Teaterstukken" - Wim Opbrouck, Kurt Van der Eist [tot 11/6]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
"Malerei/Malerei" - Albrecht Schnider, Günther Förg [tot 18/6]

Charleroi
Homu Roeselare

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Manchienne 0071/43.58.10 - 
di-zo 10-18u
“Willy Ronis par Willy Ronis”/” 13ëme Prix National Photographie Ouverte”/ 
[20/5 tot 3/9]

■ Musée des Arts Contemporains du Grand Homu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 0065/76.56.60 - di-zo 10-18u
“Les chantiers du musée” - Michel François, Gabriel Orozco, François Curlet,
Thomas Strath, David Claerbout [tot 11/6]

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare 0051/26.57.00 - ma-za ll-18u 
“Valentino Mania” - Wouter Deruytter, Dalemans Brothers [tot 24/6]

Knokke-Heist

Deinze 

■Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5- 9800Deinze 009/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zo 10- 
12ul4-17u
“Imaginair museum van Breughel, foto’s op ware grootte” [tot 28/5]
“Het merg van de kleur" - Roger Raveel, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Jan de Beus,
Pjeroo Roobjee... [24/6 tot 3/9]

Deurle

■MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - di-vr 13-17u za-zo ll-17u
Niele Toroni [14/5 tot 2/7]
"3ness" - curatoren Edith Dhoove, Dike Blair, Jimi Dams [7/7 tot 17/9]

Deurne

■ Casino Knokke
Canada Square - 8300 Knokke-Heist di-zo 15-21u
“Léon Splliaert (1881-1946)” [tôt 18/6]
■ Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300Knokke-Heist 0050/61.37.61 - rna-zo 12-22u
“Café Aurora 1997-2000”-Jan Vanriet-schilderijen, tekeningen [tot 4/6]

Kortrijk

■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerie)
Hazelaarstruat 7- 8500Kortrijk 0056/21.7&63 - di-zo 14-18u
Jean Decoster [tot 28/5] / Dirk Vander Eecken [3 tot 25/6]
■ Galery Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke 0056/21.48.54 - zo-wo 14-18u 
“To Chaire” - Didier Ve [tot 4/6]

Leuven

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat61-63 - 9100Sint-Niklaas 003/777.29.42- di-za 14-17uzo 10-17u 
“Verbeelding van het landelijk levai” [tot 23/7]

Sint-Truiden

■ Provinciaal Museum Begijnhofkerk
Begijnhof- 3800 Sint-Truiden 0 011/29.59.60 - di-vr 10-12u3013u30-17u za-zo 
13u30-17u
Els Dietvorst [16/5 tot 2/7]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853Strombeek-Bever002/263.03.43 - dagelijks 10-22u
Alex Michels [tot 8/6] / “Tentoonstelling ateliers” [16/6 tot 4/9]

Tervuren
■ Cultured Centrum Deume
De Gryspeerstraat86-2100Deume 003/360.85.50-ma-vr 14-17uza-zo 14-18u
Elke Peeters, Dennis Faes [tot 2/6]
• Galerij Rivierenhof
Tumhoutsebaan 246 - 2100Deume 003/360.52.09 • wo-zo 12-17u
Thea Beyers - schilderijen [25/8 tot 10/9]

Dilbeek

■ Tat’Art Gallery
Kalenbergstraat 9-1700Dilbeek 002/569.56.17 - do-ma 18-24u
Jean-Marie La Haye [tot 20/5]

Ekeren 

■ Kunstcentrum Hof Ter Bist
Veltwijcklaan 252 - 2180 Ekeren 003/664.05.61 -wovr 14-16u za 14-17uzo 10- 
12ul4-17u
Hans Beers - wandkleden, tekeningen... [tot 28/5]

■ Internationalen Ku nstzen t rums Ostbelgien
In den Loten 3 - 4700 Eupen 0087/56.01.10- do-zo 14-18u
“Eurohood B” - Simone Huby, Hans Lemmen, Domenico Pievani,... [tot 13/8]

■ De Slijperij
Doelenstraat41 -2440Geel0014/72.35.90-do 19-22uza-zo 14-17u ■
Manu Baeyens, Nathalie Delafontaine, Jef Gysen, Hans Kuijs, Fik Van Gestel, Kris
Van Dessel... - tekeningen [tot 4/6]
■ Cultured Centrum de Werft
Werft32-244OGeel0O14/57.O8.66-mal3u3O-16u3Odi9-12u3O13u3O-18uwo- 
vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
“De hemel is diep” - Anja Maas [tot -/6]

Gent 

■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestraat2 - 9000 Gent009/223.81.02 - wo-do 14-19uvr 14-17u zal0-13u 
Frederik Heyman - grafiek [tot 20/5] 
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000Gent 009/22217.03 - di-zo 9u30-17u
Jean Brusselmans, Victor Servranckx [-/7 tot -/8] 
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
Citadelpark 1 - 9000Genl 009/221.17.03 - di-zo 10-18u 
"Schilderijen 1988-1999” - Leon Golub [tot 11/6] 
“Over the edges” [tot 30/6] 
Karel Appel - sculpturen [tot 24/7]
“Evropa” - Carl De Keyzer - fotografie [tot 30/7]
Richard Serra - sculpturen, werken op papier [24/6 tot 20/8 ]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent 
Citadelpark 1 - 9000 Gent 009/222.38.96- di-zo 10-18u
Didier Volckaert [tot 28/5]

"KBC-Galerij

HoekgebouwDiestsestraatDiestsevest-3000Leuven 0016/24.37.72 -ma-vr9- 
16uza 14-17u
Ingrid Castelein - schilderijen, werken op papier [25/5 tot 8/7]

Liège

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Parc de là Boverie 3 - 4020Liège 004/343.04.03 - di-za 13-18u zo ll-16u30 
“Continental shift, eine Reise zwischen den Kuituren” [21/5 tot 10/9]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 009/348.06.42 - wo-do 14-18u vr-zo 10u30-12u30 
14-18uzol4-18u
“10 jaar di-att, deel 1” - Alex Michiels, Luc Coeckelberghs, Jan De Wachter, Johan
Parmentier, Chantal Chapelle, Fik Van Gestel [tot 31/5]
"10jaardi-art, deel 2" - Alex Michiels, Luc Coeckelberghs, Jan De Wachter, Johan
Parmentier, Chantal Chapelle, Fik Van Gestel [7/6 tot 8/7]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve 0O1O/47.4&41 - ma-vr 10-18u zo 
14-18u
“Hl Rouge 3, biënnale van hedendaagse kunst in Louvain-La-Neuve”-Ann Veronica 
Janssens, Benoît Roussel, Alain Géronnez, Peter De Cupere,... [13/5 tot 12/6]

Mechelen 

■ Academie voor Beeldende Kunsten
Minderbnoedersgang 5 - 2800 Mechelen 0015/20.19.92 - ma-do 10-12u 14-16u 
za-zo 10-12u
“De draad van een verhaal" [tot 30/6]
■ Cultureel Centram A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen 0015/29.40.00 - di-zo 10-18u
"Kunst-mobiel, galerieweekend in Mechelen” [19 tot 21/5]
“Los Honores, de waéndtapijten van Keizer Karel” [26/5 tot 8/10]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen 0015/33.63.36- vr-zo 14-18u
“Animalia, het dier in elk van ons” - Johan Creten [tot 28/5]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol 0014/31.74.35 - di-zo 14-18u
Karel Maes [24/6 tot 13/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz 0064/21.21.93 - di-zo 10-18u
"Féerie pour un autre livre” [14/5 tot 20/8] / “La Chine des Salons” [tot 27/8]

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteertweg 13 - 3080 Tervuren 002/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo 10-18u 
“Mud mosques” - Sebastian Schutyser - fotografie [tot 28/5]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt6- 3300 Tienen 0016/80.56.66 - di-zo 10-17u 
‘Tekens van Tienen 1” - Georges Bollens - tekeningen [tot 25/6]

Tretneto 

• Galerij Visage
Schrieksebaan 141 - 3120 Tremelo 0016/53.53.53 - za-zo 14-I9u
"Ver[beeldJing" - Robert Vollekindt [8 tot 30/7]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
V/arandestraat42 - 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
“In stukken en brokken” - Thierry Anrys - fotografie [tot 5/6]
“Oostende, stad in reflectie” - Robert Vollekindt [7 tot 26/6]

Wevelgem

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat -8560 Wevelgem 0056/43.34.90- ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 14-19u 
“Retrospectieve Lodewijk Verpoor" [13 tot 28/5]

Zoersel

■ Sculpture Gallery Lia Schelkens
Paardenmarkt26 - 2980Zoersel 003/384.21.92 - za-zo 14-18u
Sjoerd Buisman - sculpturen, tekeningen [tot 21/5]
“Open deur, werk over kunst en natuur” - Dominique Bailly, Georges Baines, Sjoerd
Buisman, Tony Cragg, Paul Gees, David Nash... [17/5 tot 12/6]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7- 8980Zonnebeke 0051/77.04.41 - wo+za 14-18u zo 10-12u 14-18u
Dominique Vandewalle [7/7 tot 27/8]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum fur Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
"Continental shift, eine Reise zwischen den Kuituren” [21/5 tot 10/9]
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■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudolfitrasse 56-58 - 52070Aachen 0241/5032.55 - di-zo 14-18u wo 14-20u 
“Modell, Modell..- Georg Winter, Wilhelm Mundt, Daniel Roth,... [tot 16/6]

Baden-Baden

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichterttaler Allee 8a- 76530Baden-Baden ®07221/232.50 - di-w ll-18u 
"Werkshow" - Rita McBride [tot 12/6]
“Die verletzte Diva, Hysterie, Körper, Technik in der Kunst der 20. Jahrhunderts" 
[25/6 tot 27/8]

Berlin

■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhöferstrafie 13 -10785Berlin ©030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Bild Schirm Auge, zur Kritik der visuellen Kultur" [20/5 tot 4/6]
“Das Jahrhundert der Architekten" [10/6 tot 23/7]
“Avantgarde im Dialog, Bauhaus, Dada und Expressionismus in Japan” [2/8 tot 17/9]
“Herbert Bayer zum 100. Geburtstag" [17/5 tot 28/11]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
FriedrichEbert-Allee4-53113 Bonn <t>0228/91.71.202-di-wo 10-21udo-zo 10-19u
"Zeitwenden, Rückblick und Ausblick" [tot 4/6]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22-53119 Bonn @0228/69.39.36 -di-zo ll-I7udo ll-19u
"Zirkulierende Arten, Edition, Distribution und Interaktion heute” [tot 4/6]

Bremen

■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst
Teerhcf21 - 28199Bremen @0421/50.08.97-di-zo ll-18u
‘Wastun, wennnichtsmehr geschieht”-Pascale Gatzen, Ben Cain, NiraZait... [tot 11/6]
“Für Immer" - Tal R, Daniel Richter [24/6 tot 13/8]

■ Stiftung Bauhaus Dessau
Gmpiusallee 38 -06846Dessau @0340/650.82.50 - dagelijks 10-18u 
“Peking Shanghai Shenzhen, Stadte des 21. Jahrhunderts” [20/5 tot 23/7]

Düsseldorf

■ Kunstsanunlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf @0211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u 
“Ich ist etwas Anderes, Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts” [tot 18/6]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden @021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-I7u 
za-zo ll-17u
“Ernst Wilhelm Nay (1902-1968), Aquarelle undGouachen" [20/5 tot 9/7]
“Niki de Saint Phalle, Liebe, Protest, Phantasie" [15/7 tot 3/9]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestnifte 41 - 45128Essen @0201/88.45.314 - di-zo 10-18u vrl0-24u 
‘Ernst Ludwig Kirchner, Farttai sind die Freudedes Lebens,das innere Bild” [tot 18/6] 
Luis Gordillo [tot 2/7] / “Stray dog” - Daido Moriyama - fotografie [28/5 tot 2/7], 
Bernhard Schulze [tot 15/7]

Karlsruhe

■ Stadtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse27-76135Karlsruhe @0721/133.44.01 -wo 10-20udo-za 10-18u 
"Herausforderung Tier, von Beuys bis Kabakov” [tot 30/7]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mature Stiftung
Tiergarteristrasse 41 -47533 Kleve @02821/75.010 - di-zo 10-18u
“Joseph Beuys’ StraBenbahnhaltestelle, een monument voor de toekomst’/’Joseph
Beuys en de StraBenbahnhaltestelle” - Fritz Getlinger - fotografie [tot 18/6]

Köln

■ Museum Ludwig
Bischpfsgartenstrafie 1 - 50667Köln @ 0221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo U-18u
“WemerMantz. Visionen vomNeuen Köln,Photographien 1926-1932”/'Zeitgenôssiche 
Positionen zur Architekturphotographie” - Andreas Gursky, Hoch, Breuer, Candida 
Höfer, Sasse... [tot 12/6] / "Ephemerien" - Bettina Graber [tot 25/6]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667 Köln @0221/21.70.21 - di-zo H-l7u
“Hélio Oiticica, Quasi Cinema” [tot 11/6]
■ Erzbischofliches Diözesanmuseum
RqncaUiplatz2-50667Köln @0221/257.76.72 - vr-wo 10u-17u
“Überdie Wirklichkeit" [tot 25/10]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln @94.05.18-0 -
"Schönheiten, Helden, Schauspieler, Landschaften: Hiroshige und die Utagawa- 
Schule" [tot 27/8]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld @02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“Gerhard Richter, Zeichnungen, Aquarelle, neue Bilder” [tot 18/6]
“L* Après-paysage” - Thierry De Cordier [18/6 tot -/8]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshqfallee 91 - 47798Krefeld @02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“LMVDR” - Thomas Ruff [18/6 tôt 17/9]
"Alte Hausschlampe" - Hannelore Reuen [18/6 tot -75/2001 ]
■ Haus Esters
V/ilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld @02151/77.00.44 - di-za ll-17u
“Haus Lange und Haus Esters, zwei Villen von Ludwig Mies van der Rohe” [18/6 
tot 17/9]

Mönchengladbach

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27- 41061 Mönchengladbach @02161/25.26.31 - di-zo 10-18u 
‘Wounded time, Avantgardezwischen Euphorie und depression”-JonathanMeese, 
Dieter Roth, Leoncillo, Rudolf Steiner, David W. Griffith... [tot 20/8]

München

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrafie 1 - 80538München @089/29.27.10 - di-zo 10-17u do 10-20u 
“Die Sammlung Brandhorst” - Pablo Picasso, Joseph Beuys, Cy Twombly, Brace 
Nauman... [9/6 tot 8/10]
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 München ©089/23.80.52.16 - di-zo 10-17u do 10-20u
“Jacopo Tintoretto, der Gonzaga-Zyklus” [tot 20/8]
■ Villa Stuck
Prinz/egentenstrafie60-81675München @089/45.55.51.25 - di-zo 10-17udol0-21u
“LA.-ex”-Diana Thater, Jessica Brown, Meg Cranston, Jonathan Meese... [tot 12/6]

Frankrijk

Arles

■ Rencontres Internationales de la Photographie 
Rond-point des Arènes 10-13200Arles @04.90.96.76.06
“La photographie traversée, résonances, croisements, disparitions” [4/7 tot 20/8]

Beaumont au 1Lac 

. ■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière-87120 Beaumont du Lac @05.55.69.27.27-dagelijks ll-18u
Jacques Vieille, Simone Mangos - installaties [tot 2/7]
“La beauté du geste; l’art, le sport etc.” - Roderick Buchanan, Richard Fauguet, 
Jacques Julien, Alain Séchas... [15/7 tôt 1/10]

Calais

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais @03.21.46.77.10 - di-zo 14-18u 
“Regards sur le monde” - Claude Closky, Thomas Hirschhom, Tony Oursler [tot 21/5] 
“Regard sur soi” - Ulrike Bolenz, Gloria Friedmann, Pierrick Sorin, Jan Van Oost... 
[9/6 tot 30/7]

Dijon

■ Le Consortium
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon @03.80.68.45.55- di-za 14-18u
“Réalité jetable” - Wang Du [tôt 20/5]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon @03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
" Ya Basta!” - Kendell Geers [tot 21/6]

Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque @03.2863.63.13 - di-za 10-18u 
“Seascapes and other portraits” - Tobias Rehberger [20/5 tot 30/9]

Gravelines

■ Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Arsenal - 59820 Gravelines @03.28.23.15.89 - ma wo-vr 14-17uza-zo 15-18u
‘L'Apocalypsed’Albrecht Dürer et d'Edouard Goerg'7Les images du temps” [tôt 4/6]

Grenoble

■ C IN.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble @04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Christopher Williams, Fabrice Gygi, Michael Smith, Gary Panter [28/5 tot 10/9]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon @04.78.28.07.66 - wo-ma 10u30-18u 
“Nicolas Poussin, Les bergers d’Arcadie” [tot 28/8]

Mouans-Sartoux

■ Espace de 1’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 Mouans-Sartoux @ 04.93.75.71.50 - 
wo-ma ll-18u
‘Tilles indignes de l’art concret; Magdalena Jitrik & Renée Levi” [tot 31/5]

Esslingen Munster
Nantes

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel
Pulverwiesién 25 - 73728 Esslingen @0711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u 
“Electronic images, Video Kunst 1965-2000” - Alex Bag, Klaus vom Bruch, Claude 
Closky, Joan Jonas, Diana Thaler, Gillian Wearing... [tot 21/5]
“Home is where the ait is” - Ulrike Flaig [tot 12/6]
Helgard Haug, Tine Herrmann [25/6 tot 30/7]
“Otto Baum (1900-1977), Retrospektive zum 100. Geburtstag” [25/6 tot 30/7] 
“Acoustic shadows - Johannes Maier, Shirley McWilliams, Gerhard Stabler, Craig 
Richardson... [4/8 tot 17/9]

Frankfurt am Main

■ Portikus
Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main ©069/605.008.30 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Jim Isermann [tot 25/6] / “Nobody has to know” - Elke Krystufek [1/7 tot 20/8]
Hans Haacke [26/8 tot 8/10]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main @ 069/212.304.47 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“SzenenwechselXVIT’-BeatStreuli, Jochen Flinzer,LucTuymans,CeciliaEdefalk,
Francesco Clemente, Eric Fischl, Roni Hom... [tot 3/9]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main @ 069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Architektur im 20. Jahrhundert Deutschland” [tot 25/6]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover @0511/32.45.94 - di-zo ll-17u wo ll-21u
Gerhard Merz [27/5 tot 31/10]

Heidelberg

■ Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg @06221/18.40.86
Rolf Schneider [tot 28/5] / “Vis-à-vis” - Robert Lebeck - fotografie [tot 12/61
Emil Schumacher 14/6 tot 30/7] / Duniko Dunikowski 16/8 tot 3/9]

■ Wcstfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143Münster @0251/59.07.01 - di-zo 10-18u
“WijnandJanssens,eineneueGegenstândlichkeit,Bildervon 1950-1959’[tot 28/5] 
“Die nützliche Moderne, Graphik und Produkt-Design in Deutschland 1935-1955” 
[tot 4/6]
“Size matters” - Bernard Frize [18/6 tot 13/8]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg @0911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u
“Orte Jahre, Photographien 1968-1999” - Candida Höfer [tot 11/6]
“Kennen wir uns?” [29/6 tot 20/8]
Andree Korpys & Markus Loffler [21/5 tot -79]

Stuttgart

■ Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart @0711/22.33.70 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Kay Hassan, DaimlerChrysler Award for South African Contemporary Art” [ 19/5 
tot 11/6]
“Sigmar Polke, die gesamten Editionen 1967-2000” [21/6 tot 3/9]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
CharlesEamesstrq/3e 1 - 79576Weüam Rhein @07621/70.22.00- di-vr 14-18uza- 
ZO11-17U
“Verner Panton (1926-1998)” - vormgeving [tot 12/6]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrusse53 - 38440 Wolfsburg @05361/266.90 - wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
“Ed van der Elsken, Sweet life. Photographie und Film 1940-1990”/’Ateliet” - 
Thomas Schütte/Archives" - Jan Dibbets [tot 21/5]
"L'esprit de Jean Tinguely" [20/5 tot 1/10]

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 - 44000Nantes @02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u 
“Jules Verne, les mondes inventés, vision machine” [tot 10/9]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20 - 06105Nice cedex 2 @04.92.07.73.80- di-zo 13-18u 
“La répétition, la tête dans lesnuages"-MelanieCounsell,Ceal Floyer, Ann Veronica 
Janssens, Ernesto Neto, Adrian Schiess... [tot 4/6]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris @01.47.03.12.50- di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
“L’autre moitié de l’Europe 3; énigme, secret et ésotérisme” [tôt 19/5]
“L’autre moitié de l’Europe 4; projet, utopie et construction” [31/5 tot 21/6]
Gaston Chaissac [ 10/7 tot 29/10]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris @01.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u
“Exodes” - Sebastiano Salgado [tot 3/9]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris @01.53.59.12.40 - di-zo I3-19u
"Magie et réalisme, peintures réalistes néerlandaises 1925-1945” [tot 28/5]
■Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris @01.42.65.12.73-di-zo 10u-17u40do 10-20u
“Soleils Mexicains, Mexique étemelle” [tot 13/8]
■ Centre National de la Photographie
Rue Benyerll - 75008 Paris @01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Beginning of the end” - Mariko Mori - installatie/Allen Ginsberg [tot 29/5]
“Collection agnès b.” [15/6 tot 28/8]
■ Halle Sai nt-Pierre
Rue Ronsard2-75018Paris @01.42.58.72.89-dagelijks 10-18u
"Haiti, anges et démons (1945-2000)” [tot 30/61
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris @01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-18u45
“Le monde dans la tête” [7/6 tot 29/10]
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■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 © 01.40.20.50.50 - do-zo 9-I8u 
ma+wo 9-2M5
“Calligraphies ottomanes, collection du musée Sakip Sabanci, Istanbul” [tôt 
29/5]
“Rembrandt (1606-1669)” - grafiek, tekeningen [tot 19/6]
“L’empire du temps, mythes et créations”/'’Posséder et détruire, stratégies sexuelles
dan l’art d’Occident” [tôt 10/7]
■ Centre Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex04 <001.44.78.12.33-dagelijks ll-21u
“Dation Marcel Duchamp” [tot 5/6]
“Retrospectieve Brassai” - fotografie [19/4 tot 26/6]
“Elysian fields, une proposition du Purple Institute” [24/5 tot 24/7]
“Architecture instantanée, acquisitions du centre Pompidou” [21/6 tot 18/9]
“Théo Blanc, Antoine Demilly, photographes à Lyon” [21/6 tot 18/9] 
“Picasso sculpteur" [7/6 tot 25/9]

Pougues-les-Eaux

■ Centre d’Art Contemporain, Pare Saint Léger
Avenue Conti - 58320Pougues-les-Eaux <003.86.68.86.06 - di-zo 14-19u 
“Avenue Conti” - Martine Aballéa, Patrick Corillon, Bernadette Genée, Alain Le
Borgne [23/5 tôt 31/8]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper <002.9&55.55.77- di-za 10-18u zo 14-17u 
“Bureau des activitées implicites”-Tatiana Trouvé/”Passage de détail’’-Niek van de
Steeg [tot 18/6]
Michel Aubry [8/7tot 8/10]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes <002.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
za!0-12ul3u30-18u
‘Le projet des perméables” - Laurent Monceau, Victor Feres [tot 3/7]
“J’ai souvent somnolé au cours de ma vie” - Hervé Thoby [19/5 tôt 3/7]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E Zola 20- 35000Rennes <002.99.28.55.85- wo-ma 10-12u 14-18u
“Les lois du monde” - Jean-Sylvain Bieth [tôt 5/6]
“La muse bretonne, collections du musée 1850-1950” [23/6 tôt 25/9]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber 26 - 34200 Sète <004.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u
‘The dummy’s lesson” - Eric Duyckaerts, Jean-Pierre Khazem [tôt 9/7]

Tourcoing 

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200Tourcoing <003.20.2891.60 - wo-ma 13u30-18u 
“La gravure allemande à la Renaissance, fonds Mancel du Musée des Beaux-Arts de 
Caen” [tôt 5/6]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing <003.20.28.38.00 - wo-ma 14-19u za-zo 
15-19u
“Le cadeau” - Jochen Getz [tot 21/5]

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes <003.27.22.57.59 - di-za 15-19u 
“Allégories” - Olivier Richon [tôt 3/6]

Villeneuve d’Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq <0 03.20.19.68.68 - wo-ma 
10-18u
“Fleury Joseph Crépi n (1875-1948), peintures et tableaux merveilleux” [27/5 tôt 
8/10]

Groot Hertogdom Luxemburg

Luxembourg 

■ Casino Luxembourg
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg <00352/22.50.45 - wo-ma 10-18u 
“Strange paradises” - Haluk Akakce, Line Bergseth, Marc Divo, Suchan Kinoshita, 
Jorge Pardo... [tot 25/6]
“.. .entre femmes” - Isabelle Bribosia, Pascale Wiedemann... [8/7 tot 24/9]
Sam Samore [8/7 tot 8/10]

Dudelange

■ Galerie Nei Licht
Rue Dominique Lang - Dudelange <00352/51.61.21-292 - di-zo 14-18u
"Donnez-moi une photo de vous” - Marylène Negro [tot 18/6]

Groot-Brittannië
Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street-Edinburgh <00131/624.62.00-ma-za 10-17uzo 14-I7u
“The art of documentary” - David Williams, Oscar Marzaroli, Chick Chalmers... - 
fotografie [26/5 tot 3/9]
“Men of the Clyde” - Stanley Spencer - schilderijen [6/7 tot 1/10]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh <00131/332.22.66 - ma-za 10-17u zo 14-17u
“Designs of desire, architectural and ornament prints and drawings 1500-1850” [tot 
18/6]
“Hugo van der Goes, foe Trinity altarpiece” [tot 23/7]
“Constable’s clouds” [11/8 tot 29/10]
■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh <00131/624.62.00- ma-za 10-17uzo 14-17u
“British art show 5” [tot 4/6]
“Salvador Dali’s optical illusions” [22/7 tot 1/10]
“Paul Klee (1879-1940), the Biirgi collection” [12/8 tot 22/10]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool <00151/709.32.23 - di-zo 10-18u
“A new thing breathing” - Tony Cragg [tot 4/6]
Shirazeh Houshiary [tot 28/8]

London 

■ Saatchi Gallery
Boundary Road 98A - NW8 ORHLondon <00171/624.82.99 - do-zo 12-18u 
“Ant noises” - Jake & Dinos Chapman, Damien Hirst, Gary Hume, Sarah Lucas, 
ChrisOfili... [tot20/8]
■ Design Museum
Shad Thames -SEI 2YD London <00171/378.60.55- ma-vr llu30-18uza-zo 12-18u
“Bauhaus Dessau” [tot 4/6]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road, The South Bank Centre - SEI 8XX London <00171/960.42.42 - 
dagelijks 10-18udi-wo 10-20u
“Sonic boom, foe art of sound” - Brian Eno, Pan Sonic, Lee Ranaldo, Scanner, 
Christian Marclay... [tot 18/6]
“Force fields, an essay on the kinetic 1930-1970” - Alexander Calder, Georges 
Vantongerloo, Lygia Clark, Helio Oiticica, Naum Gabo... [13/7 tot 17/9]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London <00171/887.80.00 - ma-za 10-18u zo 14-18u
“Ruskin, Turner and foe Pre-Raphaelites” [tot 29/5]
Mona Hatoum [tot 23/7]
“Romantic landscape, foe Norwich School of painters 1803-1833” [tot 17/9]
Martin Creed [tot 24/9]
“New British art 2000; Intelligence” - Michael Craig-Martin, Gillian Wearing, Sarah
Lucas, Liam Gillick, Jaki Irvine, Bob & Roberta Smith... [6/7 tot 24/9]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington -SW72RLLondon <00171/93883.61 - ma 12-17u50di-zo 10-17u50
“Art nouveau 1890-1914” [tot 30/7]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DSLondon <00171/439.74.38 - ma-za 10-18u
“Jean-Baptiste-Simeon Chardin (1699-1779)” [tot 29/5]
“Summer exhibition 2000” [29/5 tot 7/8]
“The Scottish colourists 1900-1930” [30/6 tot 24/9]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N5DNLondon <00171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21u
“Grünewald and his contemporaries, paintings from foe Kunstmuseum Basel” [tot 
21/5]
“Close encounters, new art from old” [14/6 tot 17/9]

Nederland

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo <00546/84.33.88 - di-zo 13u30-17u
“Spelen met kleuren” - Rom Gaastra, Jan te Voorde [1/4 tot 21/5]
■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere <0036/537.82.82 - di-zo 12-17u
“City alias/constructing sites.” - Sabine Bitter & Helmunt Weber/’Flattened toad 
force” - Remy Jungerman [tot 18/6]
Sjoerd Buisman [24/6 tot 3/9]
“Pastorale, de collectie Almere" [24/6 tot 3/9]

Amersfoort

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BHAmenfoort <0033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
‘TekeningencollectieProvincieUtrechf’-HenriJacobs,MacRuygrok, Jan Schoon
hoven, Paul Klemann... [tot 28/5]
“Project 2000, kunstopdrachten Provincie Utrecht 1995-2000” [10/6 tot -/9]
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36- 3811 Amersfoort <0033/461.40.88 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
“Geschiedenis van een plek, woord en beeld” - Armando [tot 10/9] 
"Ine weerspiegeld” - Kors van Bennekom [tot 18/6] 
■ Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort <0033/461.99.87- di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
“Bezet Amersfoort door kinderogen bekeken” [tot 18/6] 
■ Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PA Amersfoort <0033/480.75.14- vr-zo 13-17u 
Monique Wilschut [13/5 tot 4/6]
Renata Czajor [10/6 tot 2/7]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen <0020/547.50.50-di-zo ll-17u
“Menselijkheid en onmenselijkheid” - Fritz Behrendt \20!5 tot 25/6]
“Seiichi Nihokawa (1897-1983), schilder van Japanse traditie en westers experi- 
men" [tot 25/6]
“Dichter Bert Schierbeek (1918-1996) en schilders” [20/5 tot 15/10]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <0020/523.1822 -ma-vr 10-17u za-zo Il-17u 
“Japanse verwondering, Shiba Kokan (1747-1818), in de ban van het Westen” [tot 4/6] 
Koen Wessing - fotografie [5/7 tot 319]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam <0020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-I7u 
"Papieren drama’s” - Johan de Moor, Bart Schoofs, Berend Vonk, Hanko Kolk... - 
strips [16/8 tot 17/9]
■W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam <0020/622.94.34 - wo-zo 13-18u
“O solemio" - Hans Aarsman, Maura Biava, Nico Bick, Jeroen Kooijmans, Martine
Stig... [13tot28/5]
‘The absent” - Yves Vanpevenaege [13/5 tot 11/6]
Martin Ferme, Mieke Marx [3 tot 18/6]
‘The dorsal fin/Caft by inertia” - Elliot Howard, Carol Murphy [24/6 tot 9/7] 
“Hellenistic” - fotografie [24/6 tot 23/7]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013LP Amsterdam <0020/638.82.11 - do-za 13-18u
“Off shore” - Ko Aarts - schilderijen [tot 20/5]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam <0020/6386894 - wo-za 15-19u zo 
ll-19u
“Vrijplaats, tijdelijke projecten op de Westelijke eilanden Amsterdam” - Florette 
Dijkstra, Gijs Frieling, Jaap de Ruig, Mieke van Wijk... [4/6 tot 2/7]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam <0020/623.62.37- di-vr ll-18u za 14-18u
Vicenzo Castella - fotografie [tot 27/5]
“Art Basel” - kunstbeurs [21 tot 26/6]
Hellen van Meene - fotografie [3/6 tot -/7]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam <0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
Pol Mara - schilderijen, aquarellen, lithografie [tot 27/5]
“KunstRAT’ - kunstbeurs - Jan van Eden [7 tot 12/6]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam <0020/423.30.46 - di-za 13-I8u
Sven Kroner - schilderijen [tot 13/5]
“Stek” - Alexandra Rouppe van der Voort & Petra Vlasman [20/5 tot 17/6]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam <0020/624.24.36- ma-za 10-17uzo 13-17u
“Jacob de Wit (1695-1754) als plafondschilder" [tot 25/6]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht 264 -1016EVAmsterdam <0020/623.71.01 -rü-za 13-18u 
“Canadian media art” [20/5 tot 17/6]
“Japan medium light”- Miwa Yanagi. Dumb Type. RikaNoguchi. Mariko Mori [1 tot 
29/7]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016 GA Amsterdam <0020/622.17.32 -wo-za 13-17u30 
“Viéw, van ieder één werk” - Aafke Bennema, Antoine Berghs, Piet Dirkx, Marcel 
Doorduins, Elly Strik... [tot 4/6]
"KunstRAr - kunstbeurs - Rosemin Hendriks, Paul Nassenstein [7 tot 12/6]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam <0020/422.17.27- wo-za 13-18u 
“Vreugde waar die niet was” - Rik Meijers - schilderijen, tekeningen [tot 17/5] 
"KunstRAI Amsterdam” - kunstbeurs - Céline van Balen [7 tot 12/6]
Dieuwke Spaans, Elian Smits - tekeningen [20/5 tot 21/6]
“Liste 2000 Basel” - kunstbeurs- Ronald Ophuis [20 tot 25/6]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam <0020/620.47.58 - wo-za 13-18u
Patrick Tosani [tot 27/5]
“In de lucht” - Wim Janssen [9/6 tot 22/7]
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E Van Zoetendaal
Lijnbaansgracht 109 -1016 KT Amsterdam <£>020/624.98.02 - do-m 13-18u 
Harold Strak - fotografie [tot 4/6] / Caria van de Puttelaar - fotografie [8/6 tot 9/7] 
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A -1016 LZAmsterdam £>020/530.49.94-di-za 13-18uz/> 14-17u 
“The dating market” - Otto Berchem [13/5 tot 10/6]
AP. Komen & Karen Murphy [17/6 tot 15/7]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam £>020/422.04.71 - di-zo U-17u
“The membrane, and why Idon’tmind bad minded people”-Urs Fischer-installatie 
[tot 28/5]
“Woman in divorce battle on tour, part II Renovation” - Cees Krijnen [4/6 tot 9/7] 
“Summer in the city” [9/7 tot 27/8]
■ Collection d’Art
Keizersgracht 516 -1017 EJ Amsterdam £>020/622.15.11 - wo-za 13-17u
Jan Commandeur [tot 4/6]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat 409 -1017PH Amsterdam £>020/624.17.77- wo-zo 14-20u 
“London Photographic Awards” [tot 4/6]
■De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £>020/625.56.51 -di-z,o 12-17u 
“Plan B, curatorial training programm" - Alicia Framis, Daniel Garcia Andujar, Jens 
Haaning, Matthieu Laurette, Superflex... [tot 21/5]
“Dark minors from Japan” - Yukinori Yanagi, Yoshiko Shimada, Yoshitomo 
Nara... [2/6 tot 6/8]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071ÇX Amsterdam £>020/573.29.11 - di-zp ll-17u
Hubert Kiecol - sculpturen [tot 12/6]
“Kabinet Overholland; Face to face” - schilderijen, tekeningen [tot 18/6] 
“Van de schoonheid en de troost” [13/5 tot 2/7]
“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 -1071CK Amsterdam £>020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
“Xavier Mellery (1845-1921), de ziel der dingen” [tot 2/7] 
"Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), schilder, beeldhouwer” [tot 27/8] 
“Reflecties, Japan en japonisme” [19/5 tot 17/9]
“De wereld van Montmartre, amusement enavant-garde 1875-1905” [14/7 tot 24/9] 
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam £> 020/664.56.88 - zn-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Hiding hearts, a long story (11m.)”- Dominique Panhuy sen, Evelyne van Huijzen 
[tot 19/5]
“In” - Peter Gerritsen [2/6 tot 14/7]
• Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam £>020/674.70.00 - ma-zio 10-17u 
“Een koninklijk museum, Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum" [tot 25/6] 
“De glorie van de Gouden Eeuw, Nederlandse kunst uit de 17de eeuw” [tot 17/9] 
“Rembrandt in alle staten, deel 1” - grafiek [22/1 tot 8/10] 
“Kom kijken! Affiches van het Rijksmuseum" [1/7 tot 15/10] 
“Geschiedenis in beeld, de historische atlas van Frederik Muller” [8/7 tot 15/10]

Apeldoorn 

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein2 - 7314 BZ Apeldoorn £>055/521.91.55 - di-za 10-17uzo 13-17u 
“'Tussen hemel en aarde, leven met de doden in Afrika"‘/Piet Tuytel [13/5 tot 21/8]

Arnhem

■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10-6811JL Arnhem £>026/445.87.75 - wo-zp 13-17u
“Hooghuis op de Kunstvlaai" - Natasja van Geel, Peter Schrader, Karei van derEijk
[tot 14/5]
Hany van Dierendonck, Ronald de Ceuster - installaties [21/5 tot 11/6]
Hans Walraven, Henri Burgers - schilderijen, sculpturen [17/6 tot 9/7]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg87-6812AA Arnhem £>026/351.24.31 - di-za 10-17uza 11-17u
“EIck zijn waerom, vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950” 
[tot 4/6]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6- 6571 CS Berg en Dal £>024/684.12.11 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“Het eeuwige gezicht, Afrikaanse maskers en de westerse samenleving” [tot 31/12]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hqflaan26-1861 CR Bergen £>072/589.89.27-di-zo 13-17u
‘Tassage, Vlaamse kunstenaars in Nederland, 1914-1922” - Gustave De Smet, Frits
Van den Berghe. Jozef Cantré... [13/5 tot 22/9]
■ Kunstenaars Centrum Bergen
Plein 7 -1861JXBergen £>072/589.41.95- wo-vr 13-17u za ll-17u zo 13-17u 
“Salon nieuwe leden” - Harry Agema, Janneke van Gorp, Marija Ilic... [tot 18/5] 
"Sigurdur Gudmundsson, Laureaat A. Roland Holstprijs" [20/5 tot 15/6]
Coen Wilderom, Ben Oldenhof - schilderijen, beelden [17/6 tot 13/7] 
“Groeten uit Bergen; water" [15/7 tot 24/8]

Breda

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda £>076/530.31.00 - ma-za 13-18u
Anton Martineau - schilderijen [tot 20/6]
•Lokaal01
Kloosterlaan 138-4811EE Breda £>076/514.19.28-do-zo 13-17u
“C(sea)”-Gerard van der Kaap. Peter Struycken,Driessen&Verstappen, Bernard Frize, 
UN Studio/Ben van Berkel & Caroline Bos, David Reed, Ab van Hanegem [tot 28/5] 
"1917-1991"- ‛t Jolie, Pieter Dobbelsteen, Ahmet Polat,MaziarAfrassiabi... 
[9/6 tot 9/7]

Den Haag 

■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514EHDen Haag £>070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“Copier en Tagliapietra, inspiratie in glas” [24/6 tot 1/10]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag £>070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u 
“Jan Hendrik Weissenbtuch (1824-1903), voorbij de Haagse School” - schilderijen, 
tekeningen [tot 21/5]
Jürgen Lehl - mode [tot 3/9]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WW Deurne £>0493/32.29.30 - di-zo 12-17u 
“Anton Lutgerink, schilder van huis en haard” [tot 28/5]

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer £>0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
Jan Commandeur - schilderijen [tot 21/5]

Domburg 

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357BE Domburg £>0118/62.66.55 - di-zo 13-17u
Agnes van gelder. Leen Quist - schilderijen, aquarellen [tot 14/6]

Dordrecht 

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40 - 3311 XP Dordrecht £>078/648.21.48 - di-zo H-17u 
“Geschiedenis in beeld, een kennismaking met de verzamelaar Simon van Gijn 
(1836-1922)” [8/7 tot 15/10]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £>040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Categorical imperatives and morgue” - Mike Kelley [ 16/6 tot 3/9]
“Flying pins” - Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen/Craigie Horsfield, Andreas 
Gursky, Jaki Irvine, De Rijcke & De Rooij/’Bruce Nauman, vroege video- en 
filmwerken” [27/5 tot 3/9]
■ Museum Kempenland
St.-Antonius straat 5-7 - 5616 RT Eindhoven £>040/252.90.93-di-zo 13-17u ■
“Het alledaags verhaal van de sjaal” [tot 25/6]
“Beeldhouwer Toon Siegers 70 jaar” [tot 2/7]

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda £0182/52.07.46- za 14-17uzo 15-17u 
Katarina Rudebeck/"‛Videocatalogus van Henri Boere”/’Museumkrant Hidden 
Times 10, verhandelingen van de Academie der Onsterfelijken" [13/5 tot 18/6]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen £>050/366.65.55 - di-zo 10-17u
Anton Corbijn [tot 25/6]
"Japans export porselein in Nederlandse collecties"P‛Fujuiyama, Japanse prenten” 
[4/6 tot 10/9]
Swip Stolk - grafische vormgeving [9/7 tot 22/10]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem £>023/511.57.75 - ma-za llT7u zo 13-17u
“Kuifje in het Verre Oosten, Hergé tekent De Blauwe Lotus” [tot 12/6]
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem £>023/516.42.00- ma-za H-17u zo 13-17u
“Verzameld, honderd jaar moderne kunst uit de collectie” [tot 4/6]
“Kees Verwey (1900-1995)” - schilderijen, aquarellen [24/6 tot 13/8]
28 Vleeshal
Grote Markt - Haarlem £023/511.57.75-ma-za ll-17u zo 13-17u
“Kees Verwey (1900-1995), Atelierstukken" [24/6 tot 20/8]
■ De Vishal
Grote Markt20 - 2011 RD Haarlem £023/532.68.56 - ma-za ll-17uzo 13-17u
Luuk Wilmering [tot 22/5]
"Striptentoonstelling" [27/5 tot 19/6]
"Zomertentoonstelling" [24/6 tot 7/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem £023/531.90.10 - di-za 10-17üzo 12-17u
“De eeuw van Michelangelo, Italiaanse tekeningen uit de renaissance” [tot 18/6]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48 - 8051GC Hattem £038/444.28.97- di-za 10-17u 
"Familie(ver)banden" - Hendrik Maarten, Maarten en mitko Krabbé, Anke ‘Amo’
Akerboom - schilderijen, sieraden [tot 17/6]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen £045/560.44.49- di-vrll-17u za-zo 14-17u 
‘Continental shift, een reis tussençulturen”-ParvizTanavoli, Marcos Grigrian, Sonia 
Balassanian, Shirin Neshat... [21/5 tot 10/9]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe £0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp, een keuze uit de Bahnhofcollectie, Bonn” [tot 
11/6]
‘Travelling memory” - Ans Hey [27/5 tot 18/6]
"Voorjaarsmodellen" - Helly Oestreicher - installatie [tot -/7]
“Het vervolg, vanuit Hannema’s collectie naar het heden” [25/6 tot 17/9] 

‘s-Hertogenbosch 

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch £073/687.78.00 - di-vr 10-17u za- 
zo 12-17u
Wijnand van Lieshout - fotografie [tot 28/5]
“Bloemen in het Fin de Siècle II, 1980-2000” [27/5 tot 3/9]

Hilversum 

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum £>035/629.22.62 - wo+vr-t-zo 12-16u30
“Werken van welstand” [tot 11/6]
•Exedra
Langestraat 52 -1211 HA Hilversum £>035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo 14-17u
Merijn Bolink [tot 21/5]

Hoek van Holland 

■ Stg. Promotie Hoek van Holland
Strandweg 32/Nieuwe Waterweg - 3151HV Hoek van Holland £>0174/31.00.80 - 
“Kunst over de grens” - Tony Stallard, Michael Goodey, Martin Pakvis, Adri
Huisman, Joe Cillen... [1/7 tot 17/9]

Leeuwarden 

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 -8911 DZLeeuwatden£058/212.74.38-ma-za 10-17uzo 14-17u
“Goede voornemens” - Zeger Reyers [tot 16/7]
■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KSLeeuwarden £058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“Feel feit feit’ - Claudy Jongstra/Lode Pemmelaar - schilderijen/’Léon Spilliaert
(1881-1946), tekeningen, aquarellen gouaches” [tot 21/5]
“Uit de collectie Knecht-Drenth" - Karl Horst Hödicke, Jörg Immendorf, Albert
Oehlen, A.R. Penck... [tot 28/51
Ronald Ophuis [tot 29/5]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 -2312 RA Leiden £071/516.53.60- di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Ode aan de Zangeres zonder Naam” [tot 21/5]

Maastricht

•Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250 - Maastricht £043/329.01.90 - di-zo ll-17u
Toon Verhoef [tot 28/5]
“Rondom Durer, Vroegduitse tekeningen en prenten uit de collectie van Museum
Boijmans Van Beuningen" [tot 11/6]
‘Continental shift, eine Reise zwischen den Kuituren, Afrikaanse kunstenaars in 
Europa” [21/5 tot 10/9]
“The Vincent, bi-annual Award for Contemporary Art in Europe” [ 10/6 tot 24/9] 
“De intocht in Jeruzalem, retabelfragmenten in diaspora, tijdelijk weer bijeen” 
[25/8 tot 29/10]
■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht £043/351.01.75 - do-zo 13-17u
Roel Knappstein, Heimili/Kees Verbeeck - installatie [20 tot 21/5] 
“Smokkelschmuggelsmugglel9992000” [30/6 tot 9/7]
■ Hedah op locatie
Landbouwbelang, Maasboulevard Maastricht £043/351.01.75 - do-zo 13-17u
“Practising breathing” - Juul Sadée [13/5 tot 4/6]

Middelburg

E Vleeshal
Markt - Middelburg £0118/65.22.00 - di-zo 13-17u
Krijn de Koning [28/5 tot 16/7]
Geert Mul [30/7 tot 3/9]

Naarden

■ Comenius Museum
Kloosterstraat 33 -1411 RS Naarden £035/694.30.45 - di-za 10-17uzo 12-17u 
“Meer kleding, minder textiel, kleding in relatie tot vrouwenemancipatie” - Karin
Arink, Marlies Dekkers, Aico Dinkla, Klaar van der Lippe... [tot 28/5]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos - Nijmegen £024/360.8805 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
"Olie", - Erik Wesselo [tot 4/6]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511 XH Nijmegen £024/360.07.60 - wo-zo 12-17u
“Hotel” - Joke Beltman, Hans Eijkelboom, Jaqueline Overberg, Doro Krol, Batia
Suter... [-/5]
“Hotel” - Joke Beltman, Frank Bezemer, Batia Suter, Mark de Wijer... [-/6]
■ Beam
Pijkestraat4-6511 BPNijmegen £024/360.61.00-do-zo 13-17u
“Memory” - Ingrid van der Veen - installatie [tot 28/5]
Ernie Bossmann [4/6 tot 2/7]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat63A-6512ATNijmegen £024/360.17.46- do-zo 13-17u
“Heavenly light” - Linda Artsz, Stijn Kriele - installaties [20/5 tot 11/6]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731 AWOtterlo £0318/59.12.41 - di-zo 10-17u
“Theo van Doesburg (1883-1931), schilder, dichter, architect; werken van 1922 tot 
1931” [tot 18/6]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Arrdersonweg4 - 6041 JE Roermond £0475/33.34.96- di-vr ll-I7u za-ZO 14-17u 
“Het merg van de kleur" - Pjeroo Roobjee, Rik Vermeersch, Piet Moerman, Bart 
Vandevijvere... - schilderijen [tot 12/6]

“Waar blijft de tijd, herinneringen aan Roermond in de vorige eeuw” [tot 3/9]

Rotterdam 

■ RAM Foundation
Schouwburgplein 25 - Rotterdam £010/476.76.44 - op afspraak
Dona Lénard [tot 26/6]
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■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011 GK Rotterdam <D01Q/217.67.67 - di-vr 10-17u za-zo 
ll-17u
“Jong! jongerencultuur en stijl in Nederland, 1950-1990” [27/5 tot 20/8]
“Geschiedenis in beeld, tekenaars maken geschiedenis” [7/7 tot 1/10]
•Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012IG Rotterdam © 010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
“Phoebus, een boek” - Bernard Villers/Markus Weggenmann, Otto Egberts [tot 21/5]
"KunstRAr" - kunstbeurs [7 tot 12/6]
“zx (op uitnodiging van kunstenaars)” [28/5 tot 2/7 en 20/8 tot 3/9]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <D010/41I.01.44 - di-zo ll-18u
“Strangers&paradise,01adéléAjimboyéBamgboyé,worksl991-2000”/Gediminas 
Urbonas, Nasrin Tabatabai [tot 25/6]
"Play-use" [22/7 tot 24/9]
•MK Expositieruimte

Witte de Withstraat53 - 3012 BM Rotterdam <0010/213.09.91 -wo-zo 13-18u
Peter Friedl [tot 4/6]
“KunstRAT’ - kunstbeurs [7 tot 12/6]
Johan Meijerink, Frank van der Salm [9/6 tot 9/7]
“Nederlandse pop art” - Wim T. Schippers, Woody van Amen, Gustave Asselbergs 
[15/7 tot 27/8]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam <0010/213.20.11 - di-zp ll-17u
“Holland - België, België - Holland, de wereld van voetbal” [14/5 tot 78]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“Paul Klee (1879-1940), het masker van de mythologie”/’Dali, nieuwe aanwinsten” 
[tot 21/5]
“Carel Willink (1900-1983), zelfportretten en architectuur" [tot 4/6]
“Uit de grond, HJE van Beuningen 80 jaar" [7/6 tot 3/9]
“Een prikkelcollectie, de doorbraak van de moderne kunst in Museum Boijmans, 
1945-1978 directoraat Ebbinge Wubbe” [17/6 tot 3/9]
“Exorcisme, esthetisch terrorisme in de actuele beeldende kunst” - Atelier Van 
Lieshout, Tony Oursler, Karin Arink, Pipilotti Rist, Louise Bourgeois, Bruce 
Nauman... [10/6 tot 3/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam <0010/440.12.00- di-za 10-17u zo ll-17u
“Connecting the cities, het nieuwe masterplan voor het stationsgebied Rotterdam” 
[tot 4/6]
‘Wiel Arets, universiteitsbibliotheek Utrecht” [12/5 tot 4/6]
"ClorindoTesto, architect” [tot 12/6]

‘The return of 9+1, tien jonge Nederlandse architectenbureaus” [tot 18/6]
“Het feestelijk modernisme van A.F. Aalbers" [19/5 tot 2/7]
“Het stadion, de architectuur van massasport” [8/6 tot 24/9]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam <0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Casper Hoogzaad, Johan van den Berg [tot 21/5]
Els Snijder [4/6 tot 9/7]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Leo Gestel (1881-1941), een onbekende collectie” - tekeningen [tot 4/6]
“Duitse expressionisten, verzameling Rauert” [tot 11/6]
“Ieder z’n voetbal, het voetbal in de beeldende kunst 1900-2000" [9/6 tot 20/8]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159-3061AB Rotterdam <0010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u zo 
14-17u
“Geert Spuijbroek 80 jaar" [27/5 tot 25/6]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam <0010/246.36.66 - di-za 11-17UZO 12u30-17u 
“Het levend geheugen van de stad” [tot 18/6]
“Je weet niet watje zief "/‛100 schatten van mensen” [1/7 tot 20/8]

■ Huis a/d Werf
Boorstraai 107 - 3513 SE Utrecht <0030/231.53.55 - dagelijks 14-20u
“Festival a/d Werf; Desperate optimists” - Olaf Breuning, Jordi Colomer, Elke 
Krystufek, Henrietta Lehtonen, Tere Recarens, Marijke van Warmerdam, Aemout 
Mik... [18 tot 27/5]

Vento 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel6 - 5977 AD Venlo <0077/351.34.57- di-vr 10-16u30 za-zo 
14-17u
“Kunst in Limburg in de jaren ’60" [tot 12/6]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK deWi!leni3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen <00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Jans Muskee - tekeningen [tot 18/6]
Hans Lemmen - installatie, tekeningen [25/6 tot 3/9]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen <00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Sigmund Jong, Jolande Traa, Jans Muskee - schilderijen, installatie, tekeningen 
[tot 11/6]
Anton Coteleer, Herman Van Ingelgem, Lieve Verstappen - installaties [25/6 tot 27/8]

Oostenrijk

Salzburg 

■ Salzburger Kunstverein
HeUbrunner Strasse 3 - 5020 Salzburg <00662/842.29.40 - di-zo 10-17u 
“100 Tage keine Ausstellung; Information, Reflexion, Diskussion” [tot 31/5]
Monica Bonvicini [8/6 tot 16/7] / “Import Export” [23/7 tot 10/9]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12- 7070 Wien <001/587.53.07-di-za 10-18u
“As a painter I call myself the estate of’ - Merlin Carpenter/'Keller" - Gregor
Schneider [tot 21/5]
■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien <001/779.69.00
Merce Cunningham[totl2/6]/“Zeitwenden”-GüntherFörg, Inez van Lamsweerde,
Mike Kelley, Rosemarie Trockel, Thomas Schiitte... [5/7 tot 1/10]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien <001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Contemporary art from Northern Europe” [26/5 tot 17/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien <001/504.98.80 - di-vr ll-18udo ll-20u za- 
zo ll-16u
“TV, video and telecommunications, productions in Austria from the late sixties to 
the early eighties” [tot 6/8]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien <001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
Shirin Neshat [tot 4/6] / “Lisette Model (1901-1971)” - fotografie [28/6 tot 15/10]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Fiirstengasse 1 -1090 Wien <001/317.69.00- di-zo 10-18u
“Illusions of Eden, visions of the American heartland” [8/6 tot 20/8]

Slovenië

Freiburg 

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 -79098 Freiburg <00761/349.44 - di-zo ll-l^u
“Close up, Textur, Ausschnitt, Oberflache, Material” - Daniele Buetti, Peter Doig, 
Olaf Breuning, Tim Head, Adrian Schiess, Stefan Kern... [tot 2/7]
Florian Merkel [19/7 tot 27/8]
Tracey Moffatt [ 14/7 tot 27/8]
■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg <0037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zo 14-17u 
“Etat des lieux #2A; Powersources, curator Harm Lux” - Cindy Bernard, Derek 
Stierli, Bruno Hass, Fiona Tan.. ./*Etat des lieux #2B; curator Hans-Ulrich Obrist" 
[tot 30/7]
“Etat des lieux #3; curator Robert Fleck” [27/8 tot 15/10]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern <0041/226.78.00 - wo 10-20u di-zo 10-18u 
“Mixingmemory anddesire”-Francis Alÿs, Janet Cardiff,Thierry DeCordier,Tacita
Dean, Reinhard Mucha, Adrian Schiess... [20/6 tot 24/9]

St. Gallen

■ Sammlung Hauser und Wirth, Lokremise St Gallen
Griinbergstrasse 7-9000St. Gallen <0071/228.55.55-wo-zoll-18u
“Collection 1, the oldest possible memory” - Absalon, Miroslaw Balka, Louise
Bourgeois, Stan Douglas, Luc Tuymans... [14/5 tot 15/10]
■ Kunstmuseum
Museumstra/je 32 - 9000St.Gallen <0071/25.33.55
Jessica Stockholder, Maty Heilmann [tot 25/6]

Zürich 

■ Migros Museum fur Gegen warts kunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich <001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
“Framed and frame (miniature reproduction Chinatown whishing well...)” - Mike 
Kelley [tot 4/6]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafie 270 - 8005Zurich <001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
Sharon Lockhart [tot 21/5]
Sarah Morris [7/6 tot 13/8]
Manfred Pernice [26/8 tot 22/10]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich <001/251.67.65 - di-do!0-21u vr-zo 10-17u
“Cézanne vollendet unvollendet" [tot 30/7]
■ Museum Ilir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich <001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u
"Halbstark" - Karlheinz Weinberger - fotografie [tot 2/7]
■ Museum Bellerive
Ausstellungstrasse 61 - 8034Zurich <0- di-zo 10-18u wo 10-21u
“Haare, Obsession und Kunsf ’ [tot 21/5]

Sittard
Ljubljana

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittehtraat6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 - di-zo ll-17u
‘Weapons & armor” - Mark Gonzales - installaties, schilderijen, tekeningen [tot 
11/6]
“35 meter boven N.A.P., cut and paste” [25/6 tot 27/8]

■ Manifesta 3 Cankarjev dom
Presemova 10-1000 Ljubljana <0061/176.71.43 -
“Manifesta 3, European Biennial of Contemporary Art” [23/6 tot 24/9]

Spanje

Tilburg Barcelona

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Filburg <0013/584.10.10- di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 
10-21u
“Exposed !” - Jasper van den Brink, Gerald van der Kaap, Jeroen Kooijmans, Tobias
Schalken, Arjan Wijgergangs... - video [tot 11/6]
•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 office, toekomstvisies op de werkplek” [7/3 tot 4/6]
“Natuurrijke letters” - Nikki van Es [4/6 tot 27/8]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg <0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
“Der Sandmann/Nu-tka-/Win, place or show” - Stan Douglas - film- en video- 
installaties [tot 28/5]
“Gerhard Richter, tekeningen en aquarellen 1964-1999” [1/7 tot 8/10] 
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
"Collectielijn mode-studenten" [9/6 tot 2/7]
“Een steekje los?, verrassende ontwikkelingen in het breien” [ 13/5 tot 27/8] .
“Hot, cool, strong, light” [22/4 tot 3/12]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht 366 - 3511 PP Utrecht <0030/231.99.95 - dagelijks vanaf 18u
“Guess who’scomingfordinnertonight?FunkyBaskenl and”-Asiér Perez Gonzalez 
[2 tot 9/6]
■ 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" [tot 18/6]
“Theo van Doesburg (1883-1931), schilder, dichter, architect; werken van 1912 tot 
1922” [tot 18/6]
“Dutch modernism, Nederlandse mode-ontwerpers breken internationaal doof’ [8/ 
7tot-/9]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht <0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Via Francigena. de weg der wonderen” [20/5 tot 8/10]

■ 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
‘To the supporting actors” - Pep Agut/The new American ghetto” - Camilo José
Vergara - fotografie [tot 28/5]
“Force fields, an essay on the kinetic 1930-1970” - Alexander Calder, Georges
Vantongerloo, Lygia Clark, Helio Oiticica, Naum Gabo... [tot 18/6]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona <003/487.03.15 - di-zo ll-20u
Rainer Oldendorf [tol25/6]

Zwitserland

Basel 

■ Museum Jean Tinguely
Grenzacherstrasse, Solitude-Park - Basel <0061/681.93.20 - wo-zo ll-19u
Panamarenko [ 17/5 tot 22/10]
■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel <0061/206.62.62 - di-zo 10-17u
“Cy Twombly, die Skulptur' "/'Faszination Rom” [tot 30/7]
■ Museum fiir Gegen wartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel <0061/272.81.83 - di-zo 10-17u
Nam June Paik - tekeningen [tot 16/7] / Tacita Dean [27/5 tot -/8]
■ Liste, The Young Art Fair
Wartek brewery, Burgweg 15- 4058Basel <0061/692.20.21 - wo-zo 13-21u30
“LISTE 2000” - kunstbeurs [20 tot 25/6]

Bern

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem <0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo 10-17u
“South meets West’ - Meschac Gaba, Kendell Geers, Fernando Alvim, Minnette
Vari. Dominique Zinkpe... [tot 25/6]
Esther van der Bie. Christian Indermühle, Chantal Michel [8/7 tot 20/8] .

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 september 2000. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn v66t 15 augustus 2000 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
Thenext issue ofDeWitteRaafwill be releasedon 1 September2000. Please sendyour 
injbnmuion before 15 August 2000 to: Postbus 1428, B-1000 Biussel 1.
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TIJDELIJKE PROJECTEN
OP DE WESTELIJKE EILANDEN AMSTERDAM

VRIJPLAATS
LARA ALMARCEQUI FLORETTE DIJKSTRA GUS FRIELING 
PETER VAN DER HEIJDEN HANS MULLER MARY SCHOONHEYT 
MARNIX DE NIJS HET OBSERVATORIUM MARTIN VAN DEN
OEVER KARIN PEULEN APM LOES VAN DEN PUTTE JAAP DE
RUIG MICHIEL SNIJDERS RAOUL CHAILLOUX MIEKE VAN WIJK

OPENING: ZÖ 4 JUNI 15.00 UUR

OPENINGSTIJDEN: WO-ZA 15.00-19.00 UUR ZA-ZO 11.00-19.00 UUR

DE VEEMVLOER VAN DIEMENSTRAAT 410 1013 CR AMSTERDAM TEL 020-6386894 WWW.VEEM.NL

sculpture gallery lia schelkens A,

tweede natuur 2
wérk van kunstenaars die verband leggen tussen kunst en natuur

Sjoerd Buisman
tot 21 mei

open deur
Dominique Bailly, Georges Baines, Sjoerd Buisman, Tony Cragg, Marc De Roover, Paul Gees, David Nash, 
Francesco Russo, Peter Schoutsen, Josef Wolf, Stefaan Van Biesen, Kris Vanhemelrijck, Jacques Wirtz.

za-zo 27-28 mei
do-vr-za-zo 1-2-3-4 juni
za-zo-ma 10-11-12 juni 
14-18 uur

juli-augustus gesloten, vanaf september: ‘Young British Sculptors’

paardenmarkt 26, 2980 Halle Zoersel tel + fax 03 3842192 — volg wegwijzers naar tweede natuur in Halle dorp
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NUMMER 79 - MEI-JVNl 1999
UITGEVERIJ

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

NUMMER 80 - JULI-AUGUSTUS1999 

■ 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 autoreferentialiteit Dirk Braeckmans licht op de 
fotografie ■ Camiel van Winkel Schilderkunst en fetisjisme Visuele 
intelligentie bij David Salle en Luc Tuymans ■ Sven Lütticken Andy 
Warhol, een fabrieken een kantoor ■ Buck Spender & B. Kartoen 
De Lage Landen Bouwen met Bex

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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en 
Bart Verschaffel
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Hoofdredactie
Koen Brams
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Koen Brams & Bart Meuleman
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Jef Vervoort
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PRAKTISCHE GEGEVENS

NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER 1999 ISSN

■ Bart Verschaffel Kleine theorie van het portret ■ Dirk 
Lauwaert Divismo ■ Rudi Laermans 'Rock 'n' roll rock..Over 
de onechte echtheid van het rockconcert • Dirk Pültau Mystiek 
lichaam ■ Philip Auslander Liveness Performance en de angst 
voor simulatie ■ Steven Jacobs Andreas Gursky: fotograaf van 
de Generic City Bloedige vingerafdrukken • Buck Spender & B. 
Kartoen De Lage Landen The Temptation of St.-Chris

0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567

NUMMER 82 - NOVEMBER-DECEMBER 1999

Verschijningsritme
Tweemaandelijks
Planning 
nummer 86 1
nummer 87 1
nummer 88
Oplage
15.000 ex.
Gratis beschikbaar in

verschijnt 
september 2000 
november 2000 

1 januari 2001

deadline
15 augustus 2000
15 oktober 2000

15 december 2000

■ 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- JANUARI-FEBRVAR12000

■ 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 
Spatstil Beethovens Adomo en 'late stijl' ■ Bart Meuleman De 
grap met de baard ■ Eddy Bettens 'Late stijl' Op bezoek bij de 
oude schrijverU Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen De 
persoonlijkheden van het jaar 1999

SiVMMER.M-MAART-APRlI.2000 

■ Eerste paneldiscussie 28 januari 2000 - Koen Brams, Bart Cassiman, 
Jef Cornells, Wouter Davidts, Willem Oorebeek, Lex ter Braak, Richard 
Venlet, Bart VerschajfelUTweedepand<lisaissie29januari2000-Koen 
Brams, Hans Brugman, Wouter Davidis, Rudi Laermans, Q.S. Serafijn, 
Camiel van Winkel, Barbara Visser ■ Derde paneldiscussie 31 januari 
2000 - Koen Brams, Daniel Buren, Wouter Davidts ■ Dirk Lauwaert 
Verhuisd ■ Camiel van Winkel Cumuli ■ Q.S. Serafijn Kunst als 
software ■ Pascal Gielen Professionalisering is... ■ Dirk Pültau 
Performing the system: de vernissage ■ Bart Meuleman De kracht van 
een gebaar ■ Rudi Laermans Het Vlaamse cultuurbeleid op nieuwe 
sporen? Kanttekeningen bij de Beleidsnota Cultuur 2000-2004 ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen Rudi’s redding

AUTEURS

■ Koen Brams Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
■ Wouter Davidts Ingenieur-architect. Als onderzoeker verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de R.U.Gent, 
waar hij een proefschrift voorbereidt over museumarchitectuur.
■ Stefan Hertmans Doceert kunstagogiek en tekstanalyse aan de 
Hogeschool Gent. Auteur van gedichten {Goya als hond, 
Meulenhoff, 1999), romans (Naar Merelbeke, Meulenhoff, 1994), 
essays (Fuga’s en pimpelmezen, Meulenhoff, 1995), reisverhalen 
(Steden: verhalen onderweg, Meulenhoff, 1998) en theater 
(Kopnaad, Meulenhoff, 1992). Recent verscheen bij Boom het 
essay Het bedenkelijke en bij Vubpress Waarover men niet spreken 
kan. Elementen voor een agogiek van de kunst.
■ Dirk Pültau Doceert muzieksociologie aan het R.I.T.S. Schrijft 
over beeldende kunst voor verschillende media, onder andere voor 
NRC Handelsblad.
■ Ernst van Alphen Hoogleraar Vergelijkende en Theoretische 
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij 
publiceerde onder meer Francis Bacon and the Loss ofSelfiflwtNWid 
U.P., 1993) en Caught by History: Holocaust Effects in 
Contemporary Art, Literature and Theory (Stanford U.P., 1997).

MEDEDELING

De volgende aflevering van De Witte Raaf verschijnt niet op 1 juli 
2000 maar op 1 september 2000. De abonneehouders blijven 
uiteraard onverminderd recht hebben op een volledige jaargang van 
6 afleveringen.

Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst

ABONNEMENT

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

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

• Dirk Lauwaert, Artikels, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1996.
• Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling - Essays over kunst, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1997.
• Linda Warmoes, KUNST - een feuilleton in afleveringen, uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997.
• Carl Einstein, Bebuquin (vertaling: Jacq Vogelaar) in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1998.

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

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

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

voor niet-abonneehouders

895 BEF/51 NFL
895 BEF/51 NFL

499BEF/275 NFL
650BEF/36NFL

voor abonneehouders

745BEF/41NFL
745 BEF/4I NFL

399 BEF/21,5 NFL
545 BEF/30 NFL

In de bovengenoemde prijzen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde uitgaven toegestuurd.
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COTTHEM GALLERY
ZEEDIJK 743 B-8300 KNOKKE-ZOUTE

+32 50 622 670 I +32 75 362 339 FAX: +32 50 623 492 FRI - SAT - SUN - MON 14.00 - 18.30
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