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Het open doek
Dit zevenentachtigste nummer van De 
Witte Raaf is het eerste dat uit de handen 
komt van een geheel vernieuwde redac- 
tie. Na het vertrek van Koen Brams is een 
team samengesteld dat bestaat uit Sven 
Lütticken, Bart Meuleman, Dirk Pültau, 
Jorinde Seijdel, Camiel van Winkel en 
Bart Verschaffel. De constante factor op 
het Brusselse kantoor blijft bestaan in de 
persoon van Etienne Wynants.

Zal er onder dit nieuwe bewind voor 
de lezer iets veranderen? Ja en nee. Ja, 
omdat het tijdschrift nu door anderen 
wordt gemaakt; nee, omdat de formule 
voluit blijft gehandhaafd. De Witte Raaf 
was in het verleden een auteursblad en 
zal dat in de toekomst blijven. Het is 
geen toeval dat de huidige redactieleden 
reeds behoorden tot de kring van regel
matige auteurs.

Wat evenmin zal veranderen is het 
streven naar een ontspannen verhou
ding tussen individuele bijdragen en 
overkoepelende thema’s. Het onder
havige nummer kan worden gelezen als 
een losse reeks essays waarin het me
dium film wordt gebruikt als een instru
ment om verschillende naburige omge
vingen - beeldende kunst, theater, tele
visie - open te breken. De bioscoopfilm 
biedt een model dat in de ene discipline 
een ervaringscrisis blijkt te kunnen ‘op
lossen’ die het in de andere discipline 
juist creëert.

Zoals Boris Groys in zijn openings
tekst stelt, is ieder cultureel teken tegen
woordig gespleten: de tweedeling tus
sen elitecultuur en massacultuur is niet 
opgeheven maar slechts verlegd naar 
het binnenste vanieder cultuurproduct. 
De consequentie daarvan is een enorme 
interpretatievrijheid, met als keerzijde 
onbeslisbaarheid.

Wat gebeurt er wanneer beelden 
van medium veranderen? Wat gebeurt 
er wanneer het ene medium het andere 
absorbeert of reconstrueert? Volgende 
nummers van De Witte Raaf komen op 
deze vragen terug, waarbij ook de rol 
van de kijker-gebruiker in de huidige 
beeldcultuur zal worden onderzocht

Het maken van een serieus tijdschrift 
voor kunstbeschouwing en kunstkritiek 
is onder de huidige cultuurpolitieke 
omstandigheden geen sinecure. De 
nieuwe redactie heeft deze last zonder 
schroom op haar schouders genomen, 
in de hoop dat ook de lezer zich met De 
Witte Raaf zal blijven engageren.
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Fundamentalisme als middenweg 
tussen hoge en lage cultuur

Boris Groys

Het fenomeen van het moderne fundamenta
lisme is ongetwijfeld te veelgelaagd om het 
in één enkel essay te behandelen. Daarom 
zal ik mij op één aspect concentreren. Ik 
zou de vraag willen stellen welke aantrek
kingskracht het moderne fundamentalisme 
op een hedendaagse intellectueel of kunste
naar uitoefent. Voor mij althans is het evi
dent dat er zo’ n aantrekkingskracht bestaat. 
Ondanks elke door de moraal geïnspireerde 
afwijzing van het fundamentalisme hebben 
vele kunstenaars en intellectuelen vandaag 
immers het vage gevoel dat het fundamenta
lisme een duidelijk, hoewel allicht vals 
antwoord geeft op een voor hen belangrijke 
vraag. En mijn vraagstelling betreft deze 
vraag: waar komt de nood aan fundamenta
lisme in de huidige cultuur vandaan? Of 
anders gezegd: ik zou hier willen aantonen 
dat het fundamentalisme een door en door 
modem fenomeen is, geboren uit de eigen 
problematiek van de moderne tijd, en dat 
het niet zomaar een terugval vormt in het 
premoderne die door een doorgedreven 
modernisering overwonnen kan worden.

Mijn hypothese luidt als volgt: het 
smartelijk verlangen dat aan het fundamen
talisme voedsel geeft, ontstaat uit de split
sing in de moderne cultuur tussen het ho
gere en het lagere, tussen elite en massa. De 
moderne tijd wordt door deze splitsing niet 
alleen getypeerd, maar ook geconstitueerd: 
de moderne tijd is in zekere zin niets anders 
dan deze splitsing. Tegelijk worden door 
deze splitsing in beide kampen scherpe 
frustraties in het leven geroepen. Ernstige 
auteurs uit de hogere cultuur voelen zich 
door deze splitsing verwijderd van het 
massapubliek en zo gemarginaliseerd. De 
idolen van de massacultuur daarentegen
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willen ernstig genomen worden. Ze zoeken 
allen naar het fundament van een nieuwe 
cultuur, waarin het ernstige populair en het 
populaire ernstig zou kunnen worden. De 
zoektocht naar een dergelijk verborgen fun
dament voert echter naar het moderne 
fundamentalisme.

Wat de inhoud en de thematiek betreft wa
ren de traditionele kunst en cultuur beperkt: 
in de presentatie of in de reflectie hield men 
zich bezig met het sacrale, met de pracht 
van de mach, met bepaalde ‘hoge’ gevoe
lens, ‘ware’ gedachten, ‘schone’ onder
werpen, enz. Deze opdeling van het leven 
in twee domeinen - het domein dat theore
tisch en literair behandeld mag worden, en 
het domein dat hiervoor niet in aanmerking 
komt - werd in de loop van de moderne tijd 
in toenemende mate ervaren als een over
dreven eis, als een willekeurige, louter 
uitwendige begrenzing die overwonnen 
moest worden. En inderdaad werden met 
de tijd alle desbetreffende taboes doorbro
ken, alle grenzen overwonnen: vandaar het 
hedendaagse gevoel dat anything goes, dat 
alles tot onderwerp van discussie of van 
kunst, eigenlijk tot kunstwerk mag worden 
gemaakt - en gemaakt wordt.

Wellicht is er slechts een kleinig
heid overgebleven. Niet de splitsing van de 
cultuurinhoud, maar de splitsing van de 
cultuur als vorm in een hoge en een lage 
cultuur, of in avant-garde en kitsch, of in 
zuivere en commerciële kunst - er zijn 
verschillende mogelijkheden om deze split
sing te benoemen -; een splitsing die nog 
altijd overwonnen moet worden. Maar pre
cies omdat deze opgave alleen de vorm 
betreft, lijkt ze niet zo’n grote heroïsche 
inspanning te vergen als de vroegere histo
rische gevechten uit de moderne tijd die om 
de inhoud gingen. Het is duidelijk dat een 
bepaalde postmoderne ironie volstaat om 
de te hoge pretenties van de hoge kunst te

relativeren, om in de massacultuur een rijk 
van begeerte te ontdekken en zo een we
reldwijde, homogene culturele ruimte te 
creëren die geen splitsingen en onmoge
lijkheden kent en waarin iedereen zich zo
wel naar inhoud als naar vorm volledig vrij 
in alle richtingen kan bewegen.

Het komt mij echter voor dat de 
postmoderniteit hier een belofte doet die ze 
niet kan waarmaken, en een hoop wekt die 
ontgoocheld moet worden. Om het even 
welke vorm van fundamentalisme is vol
gens mij een poging om het nakomen van 
die belofte met geweld in plaats van met 
ironie af te dwingen. Om dit te verduidelij
ken wil ik eerst ingaan op de vraag hoe de 
splitsing in de hogere cultuur en de massa
cultuur (high and low) functioneert, hoe ze 
ontstaan is en waarom die splitsing mij zo 
cruciaal lijkt. Tegelijkertijd wil ik laten 
zien waarin het fundamentele - zoals de 
vroege moderne tijd dit begreep - zich on
derscheidt van wat wij vandaag in de post
moderne tijd als fundamentalisme aandui
den, en in hoeverre de hedendaagse vorm 
van fundamentalisme een erfgenaam is van 
de modernistische zoektocht naar het fun
damentele.

Met het oog hierop wil ik om te 
beginnen een relatief korte tekst in herinne
ring roepen die de splitsing van de moderne 
cultuur voor het eerst en - naar het mij 
toeschijnt - op tot nu toe onovertroffen 
wijze beschreven heeft. Ik denk hier aan het 
essay van Clement Greenberg uit 1939, 
getiteld Avant-garde en kitsch. Greenberg 
begint deze tekst met de vaststelling dat de 
hedendaagse cultuur twee verschillende 
soorten kunstproducten voortbrengt die niet 
onder een noemer samengebracht kunnen 
worden. Zijn eerste voorbeelden zijn: een 
schilderij van Braque en een titelblad van 
de Saturday Evening Post. Beide reageren 
ze op de toestand van de kunst in de mo
derne tijd, maar ze doen dat op een
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verschillende manier. Nadat de kunst de 
hele wereld geësthetiseerd had, is ze op 
haar grenzen gestoten en vanbinnen opge
splitst geraakt. Volgens Greenberg neemt 
de avant-garde het kunstwerk zelf tot on
derwerp: ze verzaakt aan elke uitwendige, 
‘reële’ inhoud en houdt zich met de 
materialiteit van het kunstwerk zelf bezig, 
met de eigen technisch-materiële gesteld
heid van het kunstwerk. Want het kunst
werk beeldt niet alleen de dingen af, maar is 
zelf een ding onder de dingen - en de avant- 
garde onderzoekt juist de technische pro
cessen waardoor de kunstwerken zoals alle 
andere technische dingen vervaardigd wor
den. Greenberg zegt: de avant-garde imi
teert de kunst die de wereld imiteert - de 
avant-garde is daartoe in staat omdat de 
kunst zelf een deel van de wereld is.

Kitsch daarentegen analyseert het 
kunstwerk niet, maar gebruikt het op een 
strategische manier om een vooraf bekende 
invloed uit te oefenen: het kunstwerk is in 
de moderne tijd een beproefd instrument 
van sociale beïnvloeding. Dit betekent dat 
ook de kitsch het kunstwerk opvat als een 
technisch ding - net zoals de avant-garde. In 
dit opzicht zijn avant-garde en kitsch aan 
elkaar gelijk en maken ze deel uit van de 
moderne tijd. En zo brengt Greenberg zijn 
analyse naar de beroemd geworden for
mule: “Als de avant-garde de processen 
van de kunst imiteert, dan imiteert de kitsch 
de invloed ervan.” Middenin de moderne 
cultuur ontstaat zo een onoverbrugbare 
kloof: ofwel maakt men avant-garde, ofwel 
kitsch. Het is, aldus Greenberg, structureel 
onmogelijk om avant-garde en kitsch ge
lijktijdig te beoefenen: als het kunstwerk 
geanalyseerd wordt, dan wordt de invloed 
ervan opgeschort. De kitsch staat onmid
dellijk ten dienste van de begeerte van het 
publiek: het doel ervan is een symbolische 
wensvervulling. De avant-garde daarente
gen is ascetisch, reflectief, analytisch - en 
zonder invloed. Ongetwijfeld herinneren 
de analyses van Greenberg aan die van 
Adomo - maar de dramatiek die de kunst
opvatting van Adomo karakteriseert, is 
Greenberg volledig vreemd. Een kunst die 
de verscheurdheid van de moderne ziel en 
haar utopische aspiraties demonstreert en 
voor Adomo daardoor tot avant-gardekunst 
wordt, blijft voor Greenberg duidelijk in 
het domein van de kitsch. Het onder
scheidingscriterium ligt niet in de vraag of 
de kunst een harmonie affirmeert dan wel 
dat ze een disharmonie met een kritische 
bedoeling demonstreert. Een kunst die wat 
dan ook wil demonstreren of uitdrukken, 
hoort volgens Greenberg thuis in de kitsch.

Hoewel Greenbergs analyse theore- 
tisch-neutraal klinkt, zodat zowel avant- 
garde als kitsch geduid worden als legi
tieme activiteiten na het einde van de tradi
tionele kunst, bevoordeelt hij overduidelijk 
de avant-garde - en wel minder vanuit 
esthetische dan vanuit morele gronden. 
Vooral moreel gezien is de avant-garde 
zuiver: zelfgenoegzaam, zelfreferentieel, 
autonoom. Kitsch daarentegen is manipula
tief en streeft een uitwendige invloed na. 
De ware draagwijdte van deze morele voor
keur toont zich pas wanneer Greenberg in 
zijn reflectie het vertrouwde gebied van de 
westerse, innerlijk gespleten cultuur ver
laat en zich aan de analyse van de totalitaire 
culturen van nationaal-socialistisch Duits
land en van de Sovjet-Unie wijdt, waarbij 
de problematiek van de Sovjetcultuur on
dubbelzinnig de kem van zijn betoog uit
maakt.

De analyse van de totalitaire cul
tuur, en vooral de analyse van de Sovjet
cultuur, is voor de vraag naar het onder
scheid tussen avant-garde en kitsch, zoals 
die door Greenberg aangesneden wordt, 
van enorme betekenis. Het gaat hier niet om 
één van de vele gevallen, maar om een 
testcase voor zijn theorie. Zoals bekend, 
aanziet Greenberg de hele totalitaire kunst, 
inclusief de Sovjetkunst, als kitsch, omdat 
deze kunst erop gericht is welbepaalde pro
pagandistische effecten te verwekken. Dit 
is ongetwijfeld onmiddellijk te begrijpen 
- en het is in zekere zin ook juist. Alleen: 
avant-garde en kitsch worden bij Green
berg gedefinieerd als effecten van de split
sing in de moderne cultuur. Het gaat hierbij 
om een dualisme, dat enkel als dualisme zin 
heeft. Wanneer nu gezegd wordt dat de hele 
totalitaire cultuur alleen maar kitsch is, dan 
verliest het woord kitsch meteen zijn theo
retische relevantie en verwordt het tot een 
instrument voor een louter moreel oordeel. 
Dit betekent dan eigenlijk dat de totalitaire 
kunst moreel slecht is. Daardoor wordt het 
totalitaire van de totalitaire kunst echter 
niet gedacht, noch bereflecteerd. Want dit 

2 totalitaire bestaat precies in de poging om 

de splitsing van de moderne kunst in avant- 
garde en kitsch te overwinnen, om de daar
mee overeenstemmende grens uit te wissen 
en een homogene - zij het totale - culturele 
ruimte te creëren.

Bovendien werd het project dat erin 
bestaat de splitsing van de moderne cultuur 
te overwinnen, oorspronkelijk binnen de 
context van de avant-garde zelf geformu
leerd. Van bij het begin hebben kunstenaars 
en theoretici van de avant-garde het ont- 
'staan van deze splitsing gezien - en van bij 
het begin hebben ze deze splitsing ervaren 
als een nieuwe en ondraaglijke begrenzing 
van hun creativiteit die op de plaats van de 
oude taboes en grenzen te voorschijn is 
gekomen. De formele analyse van het kunst
werk was voor de kunstenaars van de avant- 
garde nooit een doel op zich, maar een 
eerste stadium in de ontdekking van een 
universele formeel-technische geaardheid 
van de kunst aan gene zijde van alle histo
rische, nationale, regionale, stilistische en 
andere inhoudelijke bepalingen. Het ‘zwarte 
vierkant’ van Malevitsj is bijvoorbeeld een 
van de resultaten van deze analyse - om zo 
te zeggen het transcendentale schema van 
elk mogelijk schilderij - maartegelijk werd 
het ‘zwarte vierkant’ door Malevitsj begre
pen als uitgangspunt voor een nieuwe kunst 
die de oude kunst niet alleen zou analyse
ren, maar eventueel ook vervangen. Hier 
wordt het technische fundament van de 
oude kunst blootgelegd; vroeger werd dit 
door een veelvoud van traditionele vormen 
bedekt en nu kan de toekomst op dit funda
ment een nieuwe uniforme cultuur bouwen. 
De avant-garde is niet alleen analytisch en 
universeel - zoals Greenberg denkt -, ze wil 
ook fundamenteel zijn: de analytische ont
dekkingen van de avant-garde moeten ge
stalte geven aan het uniforme fundament 
van de nieuwe cultuur die voor kitsch geen 
ruimte meer mag vrijmaken. Greenberg 
ziet deze fundamentele pretenties van de 
avant-garde in zijn analyse over het hoofd. 
Malevitsj zou Greenbergs dualiteit van 
avant-garde en kitsch - die nog een gelijk
stelling suggereert - nooit aanvaarden. 
Kitsch moest voor Malevitsj simpelweg 
verdwijnen en plaats maken voor een nieuwe 
kunst die analytisch zou zijn en tegelijk 
enorm invloedrijk, doordat ze wegens de 
voordien geleverde analytische arbeid het 
vermogen verworven had om de voorwaar
den van haar productie en receptie zelf te 
bepalen. Malevitsj is hier maar een voor
beeld naast vele anderen. Het Bauhaus, de 
Stijl en alle andere richtingen van de radi
cale avant-garde wilden de levensruimte 
van de mens in zijn totaliteit een nieuwe 
vorm geven en zodoende de invloed van de 
kunst radicaal verhogen door middel van 
een directe manipulatie van het menselijk 
onbewuste.

Het Sovjetcommunisme was eveneens een 
poging om aan de totaliteit van het leven 
vorm te geven en het onbewuste van de 
mens te veranderen door hem in een nieuwe, 
volledig andere levenssamenhang te 
positioneren. Tegelijk denkt de Sovjetideo- 
logie dat het communisme de universele, 
fundamentele voorwaarden van het maat
schappelijke leven die vroeger onder alle 
mogelijke historische particularismen ver
borgen zaten, heeft blootgelegd. Hetzelfde 
geldt tot op zekere hoogte voor de ideologie 
van het nationaal-socialisme, die de klas
senstrijd vervangt door een rassenstrijd. 
Daarom wordt het arische ras begrepen als 
één van de vele rassen, en tegelijk als het 
universele ras - precies zoals het proleta
riaat in het marxisme begrepen wordt als 
één van de vele klassen en tegelijk als de 
belichaming van de hele mensheid. Zowel 
het concept van het proletariaat als het 
concept van het arische ras incarneren zeer 
goed de paradox die ten grondslag ligt aan 
het universalisme van de avant-garde: iets 
particuliers wordt hier meteen als een uni
versaliteit geduid, zoals het ‘zwarte vier
kant’ van Malevitsj weliswaar fungeert als 
een singulier schilderij naast vele andere, 
maar tegelijk ook hét universele, transcen
dentale schilderij is.

De totalitaire, universalistische ideo
logieën van deze eeuw waren uiteindelijk 
niet in staat om de boven geschetste para
dox op te lossen, noch om hem uit te houden 
- ze geraakten in verval. De producten van 
dit verval bevestigen overigens dat Green
berg het verkeerd voorhad toen hij de tota
litaire cultuur als kitsch definieerde. De 
totalitaire cultuur is zeker geen hoge cul
tuur, maar kitsch is ze evenmin - en alleen 
al daarom niet, omdat ze uiterst vervelend 
is en dus niet de onderhoudende invloed 
heeft die men van kitsch terecht verwacht 
en verlangt. De totalitaire cultuur verwe

zenlijkt de gewenste wensvervulling niet. 
Wie niet in de gelegenheid is om van een 
striptease te genieten, is ongetwijfeld be
reid om toch maar een militaire parade te 
aanschouwen, maar blijft onbevredigd. De 
totalitaire cultuur kon functioneren omdat 
ze de uitwendige, politieke dwang om haar 
als consumptie te gebruiken tot haar eigen
lijke thema gemaakt heeft. Toen deze dwang 
verdween, verdween meteen de onmiddel
lijke aantrekkelijkheid van deze cultuur. 
Het hedendaagse massapubliek wil Termi
nator 7 en 2 zien, naar hard rock of techno 
luisteren - maar onder geen beding ideolo
gisch onderwezen worden. De uitwissing 
van de grenzen tussen de hogere cultuur en 
de massacultuur die de verschillende totali
taire regimes van de moderne tijd onderno
men hebben, kon niet slagen. Het is niet 
mogelijk om wensvervulling en ascese, 
enthousiasme en analyse naadloos in één 
strategie te verenigen. Gelijke cultuur
producten kunnen zonder meer gebruikt 
worden zowel in het domein van de hogere 
cultuur als in dat van de massacultuur, zoals 
popart op een exemplarische manier gede
monstreerd heeft. Maar deze verschillende 
gebruiksmogelijkheden schaffen de over
eenkomstige grenzen niet af - veeleer be
vestigen ze die.

Daarin ligt ook de eigenlijke grond 
van alle bittere klachten die men vandaag 
na de ineenstorting van het Sovjet
communisme niet alleen in Rusland, maar 
over de hele wereld hoort. Het verdwijnen 
van het communisme versterkt de grenzen 
tussen de intellectuelen en de kunstenaars 
enerzijds en de massa’s anderzijds en ver
hindert aldus een massale invloed van de 
kunst. Overigens lijden daar niet alleen de 
linkse, tendentieel procommunistische in
telligentsia onder, maar ook de rechtse anti
communisten van alle slag die hun aan
spraak op maatschappelijke invloed afge
leid hebben - zij het op negatieve wijze - 
van de gelijkaardige communistische aan
spraak. Vooral de Russische intelligentsia 
lijdt daaronder, omdat ze lang van deze 
aanspraak geleefd heeft. De Russische in
telligentsia wou in de Sovjettijd vrijheid, ze 
wou de grenzen overwinnen die haar van de 
buitenwereld, van de wereld van het mo
derne Westen scheidde. Nu is die grens 
verdwenen - maar de oude grens, de oude 
en diepere kloof tussen de hogere cultuur 
en de massacultuur is weer te voorschijn 
gekomen. En nu herinnert men zich waarom 
men vroeger eigenlijk het hele totalitarisme 
op touw gezet heeft: om deze kloof te 
overwinnen.

Een hedendaagse Russische schrij
ver, filmregisseur, kunstenaar is bekom
merd om het tragische lot van zijn land, hij 
lijdt, hij offert al zijn tijd, zijn geld - terwijl 
hij met zijn werk niets verdient -, zijn hele 
leven om zijn land van nut te zijn. Hij is vol 
diepe gevoelens en gedachten, hij is au
thentiek, oprecht, diep ontredderd, als hij 
ziet wat zijn land overkomen is - en hij wil 
deze ontreddering aan zijn medeburgers 
meedelen, hen innerlijk versterken, hun 
geestelijk voedsel geven, een spirituele 
kracht zijn ten einde ze te helpen deze 
tragische periode in de geschiedenis van 
hun land waardig te doorstaan en ondertus
sen iets belangrijks en zinvols te doen. Dat 
zijn louter nobele doeleinden, en de schrij
ver mag veronderstellen dat die door de 
meeste anderen gedeeld worden. Nu schrijft 
deze schrijver zijn roman - en hij stelt vast 
dat niemand hem wil lezen. Noch het 
Russische, noch het internationale publiek 
wil hem lezen. Vanuit de positie van de 
hogere cultuur zegt men: je roman is tri
viaal, banaal, hij denkt niet na over het 
schrijfproces, over tekstualiteit en inter
tekstualiteit - van Roland Barthes, Blanchot 
of Derrida heeft de auteur duidelijk nog niet 
gehoord. Tevergeefs zoekt men naar de 
problematiek van het lichaam, van de be
geerte, en van de ander. Ook het einde van 
de literatuur blijft onvermeld. Ergo: geen 
kans.

Iets gelijkaardigs doet zich voor in 
de receptie door de massacultuur, want de 
massa vindt het boek vervelend, te bele
rend, te omslachtig, niet onderhoudend ge
noeg, niet spannend genoeg - en koopt, 
zoals dat overal op de wereld het geval is, 
liever een nieuw boek van Stephen King, 
Grisham of Crichton. Onze brave auteur 
vindt zichzelf dus terug in de kloof tussen 
de hogere cultuur en de massacultuur - in 
een culturele leegte waarin slechts een vrije 
val in de diepte mogelijk blijft. Al zijn 
nobele gevoelens verdwijnen in deze leegte 
- en vinden hun graf in de ondiepte van deze 
kloof. Want ze horen niet thuis noch in de 
kitsch noch in de hogere cultuur, noch in 
het amusement noch in de analysés van het 

kunstproces. Onze schrijver wil echter geen 
leegte: hij wil een fundament, waarop hij 
kan staan. Anderzijds hecht de schrijver 
geen geloof meer aan het universele funda
ment van de totalitaire periode. Hij weet dat 
dit fundament nergens in deze leegte te 
vinden is. Alle desbetreffende constructies 
zijn voor zijn ogen ingezakt - en de bleke 
knoken van de ingenieurs liggen nog in de 
kloof. Onze schrijver heeft de vrije val van 
de Russische avant-garde, van de totalitaire 
Sovjetcultuur en van ‘de algemeen mense
lijke waarden’ in het tijdperk van Gorbatsjov 
beleefd - en hij heeft daaruit zijn conclusies 
getrokken.

Onze schrijver staat dus voor het 
volgende probleem: hij heeft dringend nood 
aan een fundament, want hij kan noch avant- 
garde noch kitsch produceren, omdat hij 
vanuit zijn opvoeding en zijn voorgeschie
denis daartoe eenvoudigweg niet in staat is. 
Maar hij weet dat er geen fundament is. En 
zo verandert onze schrijver in een 
fundamentalist, want fundamentalist zou ik 
diegene willen noemen die naar een funda
ment zoekt, hoewel hij goed weet dat er 
geen fundament is. Het inzicht dat er geen 
fundament is, geeft toegang tot de post
moderniteit: ook het fundamentalisme hoort 
bij het postmoderne. Het inzicht dat er geen 
fundament is, kan namelijk twee verschil
lende reacties oproepen. Men kan met dit 
inzicht vrede nemen. Maar men kan even
goed de stoot opvangen met het project dat 
erin bestaat een fundament te leggen, pre
cies omdat er geen fundament is. Hier ligt 
het centrale onderscheid tussen het mo
derne totalitarisme en het postmoderne 
fundamentalisme. Het totalitarisme ge
loofde het universele en fundamentele ont
dekt te hebben (als klasse, ras, enz.), en wou 
zijn ontdekking met politieke middelen 
doordrukken. Het fundamentalisme daaren
tegen moet het fundament zelf creëren. 
Daaruit vloeien alle andere verschillen voort 
aangaande culturele en politieke strategieën. 
Ze kunnen als volgt gekarakteriseerd wor
den: in plaats van een globale universele 
macht wordt een alliantie tussen een locaal 
fundamentalisme en een globaal pluralisme 
nagestreefd. Deze alliantie is ook mogelijk, 
omdat de postmoderniteit zelf, zoals ge
zegd, een overwinning van de grenzen tus
sen de hogere cultuur en de massacultuur 
nastreeft.

Zo verging het de kitschbeelden of kitsch- 
teksten van de Amerikaanse massacultuur: 
ze werden uit het kader van de vroegere 
Amerikaanse popart overgebracht naar de 
context van de hogere cultuur waarbinnen 
hun onmiddellijke invloed geneutraliseerd 
werd. Ook volgens Greenberg verliest een 
beeld uit de reclame in het museum elke 
invloed. In het museum ziet een aanplakbil
jet met Marilyn Monroe eruit als het ‘zwarte 
vierkant’ van Malevitsj: zelfreferentieel, 
autonoom, een zuivere vorm, die enkel het 
proces van zijn eigen vervaardiging demon
streert. Met de tijd werd op die manier een 
steeds groter aantal kitschvormen of 
verkitschte vormen uit de traditie of zelfs 
verkitschte vormen uit de avant-garde wat 
hun onmiddellijke invloed betreft geneutra
liseerd en daardoor herschapen tot avant- 
garde in de zin van Greenberg.

Anderzijds werd de autonomie van 
de kunst, zoals die bij Greenberg geformu
leerd was, zeer hevig bekritiseerd. De kunst 
van de avant-garde werd op haar beurt in 
toenemende mate geïnterpreteerd als uit
drukking van de begeerte of in een poli
tieke, sociale en talige context geplaatst om 
te bewijzen dat ze van al deze contexten 
afhankelijk is. In de postmoderniteit kun
nen we zo een tweevoudige en schijnbaar 
paradoxale interpretatieve beweging waar
nemen: kitsch wordt als avant-garde geïn
terpreteerd en avant-garde als kitsch. Deze 
twee schijnbaar tegengestelde interpretatie- 
strategieën hebben toch hetzelfde doel: een 
almachtige nivellering van de avant-garde 
en de massacultuur en bijgevolg een zwakke, 
niet-totalitaire dichting van de kloof tussen 
beide culturen of de verwezenlijking van 
het totalitaire programma met democra
tische, liberale, pluralistische, zwakke me
thodes.

Daarmee werd de grens tussen avant- 
garde en kitsch alleszins niet overwonnen, 
ze werd enkel verlegd naar het innerlij k van 
elk cultureel teken, want elk teken heeft 
daardoor een autonome, elitaire, hoog- 
culturele, avant-gardistische en tegelijk een 
‘kitscherige’, laagculturele, heteronome 
interpretatie gekregen. Elk cultureel teken 
is vandaag de dag dus in zichzelf gespleten. 
De moderne splitsing tussen avant-garde 
en kitsch, tussen zuivere vorm en reële 
invloed functioneert vandaag niet meer als



splitsing van het gehele tekenveld, zodat 
wij, zoals Greenberg in het moderne tijd
perk, zouden kunnen bepalen of een teken 
tot de avant-garde dan wel tot de kitsch 
behoort. Niet zozeer het tekenveld echter, 
maar het interpretatieveld is gespleten. Elk 
teken hoort vandaag de dag tegelijk tot de 
avant-garde en tot de kitsch. Het interpreta
tieveld van elk teken is dienovereenkom
stig gespleten - en wij kunnen niet kiezen 
tussen deze twee interpretaties. Daarin ligt 
de onbeslisbaarheid van de interpretatie, 
waarover Paul de Man het heeft.

En bovenal zijn wij zelf zulke in 
zichzelf gespleten tekens. Want in de post
moderniteit worden persoonlijkheid, 
individualiteit, subjectiviteit als teken of 
als masker begrepen, als een teken zonder 
referent of betekenis. Wij zijn dus innerlijk 
gespleten tussen het vermogen om vrij te 
spelen met alle mogelijke culturele mas
kers, identiteiten en kwaliteiten - en het feit 
dat wij altijd een masker dragen die onze 
culturele identiteit aanwijst. En wij kunnen 
dit uiterlijk beeld dat de maatschappij van 
ons vormt en ons van buitenaf oplegt, niet 
langer ontlopen, zoals dat in de moderne 
tijd nog het geval was. We kunnen er niet 
langer naar streven onze ware, verborgen, 
innerlijke, universele identiteit te ontdek
ken en de uiterlijke, valse, particuliere iden
titeit op te blazen, omdat als alternatief 
voor onze uiterlijke identiteit slechts het 
algemene tekenspel kan worden bedacht 
waarin ons culturele masker een bepaalde 
plaats en waarde heeft. We kunnen ons 
masker dus niet meer wegwerpen om ons 
verborgen, ware gelaat aan de openbaar
heid prijs te geven - net zomin we de ander 
kunnen ontmaskeren opdat hij zijn ware 
gelaat zou tonen. Het masker is gelaat: 
daarachter zit niets meer verborgen. An
derzijds kunnen alle maskers van plaats 
verwisselen en een totale carnaval teweeg
brengen, die Michail Bakhtin ter sprake 
bracht in het kader van zijn theorie over de 
"carnavalisering van de cultuur”.

De postmoderniteit heeft dus haar belofte, 
namelijk een overwinning van de kloof in 
de moderne cultuur, niet waargemaakt: ze 
heeft deze kloof alleen maar naar het inner
lijk van elk teken verlegd, heeft elk teken 
vanbinnen uitgehold en een onophoudelij
ke uitwisseling van tekens geënsceneerd, 
waarin elk teken onmiddellijk betrokken 
wordt. Deze onophoudelijke uitwisseling 
van tekens werkt alleszins op de zenuwen, 
waardoor de wens ontstaat om die uitwisse
ling te beëindigen: dat is het verlangen naar 
fundamentalisme. Het gaat er niet meer om 
zichzelf in de openbaarheid te brengen als 
proletariër of als ariër en de anderen als 
bourgeoisie of als joden te ontmaskeren, 
om ze het masker af te rukken zoals dat in 
de klassieke moderniteit nog het geval was. 
Veeleer wil men het masker duiden als 
gezicht - wel wetend dat het om een masker 
gaat. Deze duiding houdt geen ontdekking 
in, geen overwinning, geen transformatie 
van het bestaande - en betekent evenmin 
dat het pluralisme onder een universeel 
principe ondergebracht wordt. Het enige 
wat gebeurt, is de onderbreking van de 
onophoudelijke uitwisseling van tekens: 
het carnaval komt tot stilstand en verandert 
in een onbewogen scène. De wereld veran
dert in een tentoonstelling. De Duitse te
kens worden niet meer uitgewisseld met de 
Amerikaanse, de Russische tekens niet meer 
met die van het Westen, de tekens van de 
avant-garde niet meer met die van de kitsch. 
Het is hoe dan ook een tentoonstelling 
zonder kijkers, want alleen God zou ze 
kunnen zien - al het menselijke is beeld 
geworden. En elk beeld krijgt een funda
ment, waaraan het vastgenageld wordt, zo
dat het niet wordt uitgewisseld.

De aard van het fundament blijft 
overigens gelijk, hoewel de beelden ver
schillen. Men kan desnoods over het funda
mentalisme als zodanig spreken, zonder te 
moeten preciseren over welk fundamenta
lisme het gaat. Het universalisme van de 
moderne tijd was erg verscheiden. Ver
schillende universalismen moesten elkaar 
bestrijden om hun universaliteit te bewij
zen. De klasse, het ras, het onbewuste, de 
structuur van de taal en ontelbare andere 
universalismen voerden een onophoude
lijke strijd. Het moderne universalisme was 
dus strijdbaar-pluralistisch. Het post
moderne universalisme daarentegen is in 
zijn theoretische vooronderstellingen en 
cultuurpolitieke strategieën uiterst homo
geen. De fundamentalistische retoriek van 
het absolute, van de laatste waarheid, van 
de opperste waarde, van het sacrale offer, 
van het metafysische gevaar, van de on
voorwaardelijke overgave en verantwoor

delijkheid is compleet verwisselbaar: in 
deze retoriek kan om het even welk teken 
aangewend worden, zonder dat deze reto
riek welke correctie dan ook zou nodig 
hebben. De retoriek van het fundamentele, 
van het laatste, van het hoogste, van het 
absolute enz. ontplooit zich namelijk in de 
leegte die door het zogenaamde post
moderne cynisme gecreëerd wordt. Deze 
retoriek zegt enkel aan de postmoderne 
beweging van de tekens: blijf staan - en het 
is om het even of je mooi bent of niet 
bijzonder mooi. Eigenlijk heeft men daar
voor alleen één fundament nodig waarop 
alle culturele tekens kunnen worden vast
gemaakt - en geen veelvoud aan fundamen
ten, zoals in de moderne tijd, zodat we 
inderdaad het recht hebben om het 
fundamentalisme een fenomeen van een
heid te noemen.

Bovendien heeft vandaag letterlijk 
alles kans om het vastgemaakte, gefun
deerde teken en zo de opperste waarde te 
worden: de uitstervende zeerobben, of de 
oude gebruiken die vergeten worden. Alle 
plaatsen ze ons voor de onvoorwaardelijke 
eis van het absolute offer die we niet meer 
kunnen weigeren. Vroeger mocht men nog 
zeggen dat zulke eisen gerechtvaardigd 
waren, maar dat er nog iets belangrijkers, 
diepers, hogers bestond, zoals God of de 
rede, de cultuur, de liefde voor de kunst of 
de naastenliefde. Zo kunnen we vandaag 
niet meer redeneren, want alle rangordes en 
waardehiërarchieën zijn door de post
moderniteit afgebroken. Alle tekens ruilen 
onophoudelijk van plaats, alle rusten naast 
elkaar op het zelfde fundament. In deze 
situatie heeft elk teken een gelijke aan
spraak op de hoogste waarde en een funda
mentele betekenis. Het fundamentele heeft 
zich in de postmoderniteit gedemocrati
seerd. Het fundamentalisme is de ideologie 
en tegelijk de retorische praxis van deze 
democratisering van het fundamentele, van 
de laatste waarheid, van de absolute morele 
verplichting. Vandaag de dag kan absoluut 
alles absoluut belangrijk worden - precies 
omdat alles even onbelangrijk is.

Maar het belangrijkste hierbij is de 
scheiding tussen de opperste waarde en de 
universele aanspraak die het huidige 
fundamentalisme voltrekt. Vroeger waren 
ze niet te scheiden. Alleen het universele 
mocht moreel het hoogste zijn: zoals parti
culiere begrippen logisch geordend moeten 
worden onder het meer algemene begrip, 
zo moeten - volgens de traditie - particulie
re waarden ondergeschikt worden aan de 
opperste, universele waarde. Deze intieme 
band tussen logica en ethiek is diep in de 
traditie van het denken verankerd. Ze is 
evenwel niet meer geldig. Nu de post
structuralistische theorieën de logica 
vervangen hebben door de retoriek, kan 
men niet meer beweren dat een begrip lo
gisch aan een ander begrip ondergeschikt 
is. Veeleer geldt nu de gedachte dat elk 
woord met elk ander woord in een reto
rische samenhang kan worden gebracht. Zo 
kan elk cultureel teken door zijn retorische 
verankering in het fundamentele het teken 
van de hoogste waarde worden, zonder dat 
het daarbij een universeel begrip hoeft aan 
te duiden.

Vooral nationale waarden en ge
bruiken worden aanzien als bijzonder waar
devol, maar de dwang om hun algemene 
geldigheid te bewijzen is weggevallen. Als 
het nationaal-socialisme nog een band met 
het universele nodig had - de naam zelf 
geeft eigenlijk niets anders te kennen dan 
deze verbinding van het particuliere (het 
nationalisme) met het universele (het so
cialisme) - dan kan elk particulier nationa
lisme zijn absolute waardevolheid affir
meren zonder hoe dan ook de vraag naar de 
universaliteit van deze waarde te stellen. 
Deze nieuwe toestand is vooral opvallend 
in Oost-Europese landen die vroeger on
derworpen waren aan de universalistische 
ideologie van het communisme.

Rusland bevindt zich vandaag de 
dag in een culturele positie die in de lange 
geschiedenis van het land zonder vergelijk 
is. Vooreerst rijst daar de nationale vraag, 
de vraag naar de eigenheid van deze natie, 
naar de nationale interesses, naar de geo
grafische grenzen, nationale waarden en 
doeleinden. Wijlen de Sovjetunie heeft zich
zelf nooit opgevat als een nationale staat. 
Ze definieerde zich veeleer als de overgang 
naar de wereldwijde triomf van het com
munisme - naar een onder het communisme 
verenigde mensheid, waarin de Sovjetstaat 
moest oplossen als een bijzonder historisch 
voortbrengsel. De aanspraak op macht van 
de Sovjetleiding ontsproot aan deze univer
sele visie. De communistische partij wet
tigde haar absolute macht binnen de Sovjet

unie met de stelling dat deze gemeenschap 
van meer dan honderd verschillende volke
ren het voorbeeld moest vormen voor de 
hele communistische mensheid aan gene 
zijde van alle nationale, egoïstische belan
gen.

De nationale gevoelens van de Rus
sen werden in de Sovjetunie daarom onder
drukt net zoals de nationale gevoelens en 
interesses van andere volkeren. De geschrif
ten van de meeste Russische historici en 
filosofen, maar ook een groot deel van de 
literatuur uit het verleden waren in de Sovjet- 
tijd verboden wegens hun vermeende Rus- 
sisch-nationalistische houding. De hele 
Russische geschiedenis, ook de culturele 
geschiedenis, was officieel gericht op het 
ontstaan van de Russische communistische 
partij. De religie - het Russische, orthodoxe 
Christendom - werd zonder meer vervolgd 
en doodgezwegen. Daarmee werd ook een 
groot deel van de Russische nationale cul
tuur uit het officiële culturele leven uitge
sloten. Het Russische kreeg enkel een posi
tieve vermelding, voorzover het als cultuur 
het bewijs geleverd had bekwaam te zijn 
om de blijde boodschap van het commu
nisme te ontvangen en te helpen triomfe
ren.

In het Westen heeft men het vaak 
over het ‘Oost-West-conflict’, als er sprake 
is van de - thans historisch geworden - strijd 
tussen het westerse kapitalisme en het oos
terse communisme. Daarbij vergeet men 
dat de communistische leer westers van 
oorsprong is - en niet oosters -, en dus 
universalistisch. Deze leer viel in Rusland 
juist daarom op een vruchtbare bodem, 
omdat ze een verwestersing beloofde, een 
integratie in het Westen aan gene zijde van 
alle traditionele religieuze en nationale ver
schillen die het land eeuwenlang van het 
Westen gescheiden hielden. In de lange 
burgeroorlog die aan de machtsovername 
van de Sovjets voorafging, vocht men aan 
de rode, Sovjetzijde voorde ‘Internationale’ 
en aan de witte, anti-Sovjetzijde - voor 
Rusland. Rusland heeft deze strijd verlo
ren. De ‘Internationale’ heeft gewonnen. 
Nu volgt de revanche.

De ineenstorting van het nationaal- 
socialisme betekende dan weer in eerste 
instantie de nederlaag van het nationalisme 
- niet van het socialisme. De huidige neder
laag van de Sovjetmacht betekent de neder
laag van het internationalisme en de we
reldwijde triomf van het nationalisme. Men 
heeft zich vaak afgevraagd of nationaal- 
socialisme en communisme wezenlijk van 
elkaar kunnen worden onderscheiden. Hoe 
men deze vraag ook beantwoordt, er blij
ven belastende verschillen in de ideolo
gische nawerking van deze regimes be
staan: ze hebben verschillende culturele 
houdingen, redeneringspatronen en theorie- 
constructies gecompromitteerd en daardoor 
de latere ideologische onderscheidingen 
duurzaam beïnvloed.

Het communistische universalisme 
ontdoet de postcommunistische landen van 
elke historische schuld. Het spook van het 
communisme, waarover zoals bekend 
sprake was in het Communistisch Manifest, 
is de schuld van alles - maar een spook 
aansprakelijk stellen is onmogelijk. Wat de 
mensen betreft, ze zijn werkelijk geen com
munisten, maar Russen, Oekraïeners, Let
ten of Georgiërs, die als zodanig onder het 
spookachtige communistische regime 
onderdrukt en vervolgd werden. Het uni
versalisme van de communistische ideolo
gie werkt à décharge, zoals het nationa
lisme van de nationaal-socialistische ideo
logie belastend werkt. Daarom komt het 
communisme er in vergelijking beter uit. 
Maar de ervaring leert dat vele mensen 
meer lijden onder een postcommunistische, 
onverdraaglijke lichtheid van het zijn dan 
onder de tragiek van de nationale schuld. 
Een nationale tragedie werkt verheffend: 
als kind van daders of als kind van slachtof
fers wordt men geboren met een tragedie in 
de borst - het verheven lot van de uitverkie
zing. Zo zal een schrijver die zonder grote 
persoonlijke inspanningen of moeilijkhe
den tragisch wil zijn, zijn stof en zijn recht
vaardiging altijd vinden in de nationale 
tragedie. En welke natie kan geen tragedie 
voorleggen? De vereenzelviging met het 
nationale verleden bezorgt de onzeker ge
worden intellectueel of kunstenaar een tra
gische ernst die aan zijn alledaags bestaan 
in de commerciële, oppervlakkige, knusse 
actualiteit duidelijk ontbreekt. Elke intel
lectueel of kunstenaar wil ernstig genomen 
worden en op gelijke hoogte staan met de 
grote en tragische cultuurtraditie. Maar ie
dereen is bang dat dit doel vandaag bijzon
der moeilijk te bereiken is, omdat de tijden 
er niet naar zijn. Zo komt men bij zichzelf 

over als goedkoop en onserieus - en men 
voelt zich daardoor gekwetst.

Het huidige nationalistisch georiën
teerde fundamentalisme leeft van dit ver
langen naar het ernstige, het tragische en 
laatste, waaraan het nationalisme op zijn 
best kan beantwoorden, omdat het op de 
gemakkelijkste manier de mogelijkheid 
biedt om de eigen tijd te ontlopen en zich te 
verplaatsen in een toestand van boven
tijdelijke tragiek, het eigen leven te begrij
pen als onderdeel van een levend geheel en 
zo het subject van een historische tragedie 
te worden. Zo gelooft men als onderdeel 
van een natie iets groots te beleven, wat 
anders aan een bescheiden leven onthou
den zou blijven. Dat schept vreugde en 
wekt trots. Het is verre van deze post
moderne versie van het nationalisme om de 
eigen natie te verheerlijken als superieur en 
uitverkoren, want de aanspraak op superio
riteit veronderstelt nog altijd bepaalde uni
versele criteria en kan onder bepaalde om
standigheden ook weerlegd worden. Een 
tragisch nationalisme van de postmoderne 
soort dient helemaal geen universele aan
spraak in. Het gaat alleen om diepe gevoe
lens en innerlijke vertwijfeling die iemand 
verheffen boven de oppervlakkigheid van 
zijn tijd - maar dit soort van verhevenheid is 
heus niet meetbaar.

Het postmoderne en het fundamentalisme 
houden zich dus op een gelijkaardige ma
nier bezig met de breuk tussen de hogere 
cultuur en de massacultuur, tussen avant- 
garde en kitsch. Maar ze wenden verschil
lende strategieën aan. De postmoderniteit 
opent de instituten van de hoge, ernstige 
cultuur voor de massacultuur en voor de 
oneindige uitwisseling van alle tekens. 
Daardoor ontstaat de indruk dat de hogere 
cultuur van binnen uitgehold is, haar ernst 
verloren heeft, zich opgelost heeft in de 
stroom van de massacultuur en het amuse
ment en zo de grote culturele traditie verra
den heeft. Men doet een poging langs de 
omgekeerde weg: men probeert de tekens 
van de massacultuur - in de vorm van de 
nationale traditie - aan de fundamentele 
ernst van het hoge, tragische plan vast te 
hechten. Hier moet eindelijk de hogere cul
tuur triomferen over de massacultuur: de 
opheffing van de grenzen tussen avant- 
garde en kitsch wordt in het fundamenta
lisme voltrokken door de kitsch te onder
werpen aan de ernst van de autonome, hoge 
avant-garde. Zo wordt er schijnbaar inhoud 
gegeven aan het frivole spel zonder verant
woordelijkheid van de postmoderniteit. De 
grens tussen de hogere cultuur en de massa
cultuur opheffen betekent niet langer voor 
de massacultuur capituleren, maar een tus
senweg vinden die toestaat om zowel het 
oppervlakkige amusement als de elitaire 
inefficiëntie te vermijden.

Deze strategie is ongetwijfeld even 
begrijpelijk als gerechtvaardigd. Ervaring 
en theorie hebben echter al vaak genoeg 
aan het licht gebracht dat de genoemde 
grens onophefbaar is: ze kan hoogstens 
verschoven worden. Ook het fundamenta
lisme doet niets anders dan de fundamenten 
uitwisselen.

Vertaling uit bet Duits: Dirk De Schutter

Bovenstaande tekst is verschenen in de 
essaybundel Logik der Sammlung van 
Boris Groys, Carl Hanser Verlag, 
München - Wien 1997.
Boris Groys is te gast in het project 
Indiscipline van Roomade dat loopt van 
26 oktober tot 3 dember2000. Op zondag 
12 november houdt hij een lezing in het 
Paleis voor Schone Kunsten over de rol 
van intellectuelen in de media, onder de 
titel Oordelen over Kunst: een Talkshow. 
informatie: Roomade Koopliedenstraat 
60 - 62 1000 Brussel tel.: 02.223.26.73 
fax: 02.219.12.79 www.roomade.org/
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Magnolia, of het verlangen naar pure film
CAMIEL van Winkel

Op het moment dat het midden in de nacht 
kikkers begint te regenen in de omgeving 
van Magnolia Boulevard, is Jimmy Gator, 
kankerpatiënt en sinds dertig j aar presenta
tor van de televisiequiz What Do Kids 
Know?, op zoek naar zijn revolver om een 
einde aan zijn leven te maken. Gators vrouw 
Rose, aan wie hij kort tevoren heeft onthuld 
waarom hun dochter Claudia hem al tien 
jaar niet meer wil zien, zit op dat moment in 
de auto op weg naar Claudia; voor ze de 
huisdeur achter zich dichttrok heeft ze haar 
man toegeroepen: “You deserve to die 
alone!” Claudia, de neurotische, is in haar 
appartement bezig met lijntjes cocaïne. Ze 
heeft net een afspraak achter de rug met Jim 
Kurring, de politieagent die eerder die dag 
bij haar aanbelde wegens klachten over 
geluidsoverlast. Jim Kurring is dan op weg 
naar huis; hij is degene bij wie de eerste 
kikkers op de voorruit slaan. Vlakbij is op 
dat moment Donnie Smith, die dertig jaar 
eerder honderdduizend dollar heeft gewon
nen als kandidaat van What Do Kids Know?, 
verwikkeld in een klunzige poging om de 
inbraak die hij zojuist bij zijn ex-baas heeft 
gepleegd, ongedaan te maken. Tegelijker
tijd passeert een ambulance met daarin het 
lichaam van Linda Partridge, vrouw van de 
veel oudere televisieproducent Earl 
Partridge; ze is in haar geparkeerde auto 
gevonden nadat ze een dodelijke cocktail 
van medicijnen heeft ingenomen. Earl 
Partridge, wiens bedrijf de kennisquiz pro
duceert, heeft kanker in een vergevorderd 
stadium en ligt thuis te sterven, bijgestaan 
door een jonge verpleger genaamd Phil 
Parma. Aan zijn bed zit op dat moment Earls 
‘verloren zoon’, FrankT.J. Mackey, die zijn 
vader haat sinds hij en-zijn doodzieke moe
der twintig jaar geleden door hem in de 
steek werden gelaten. Phil Parma is die 
middag uren bezig geweest om Frank 
Mackey, de succesvolle mediaster en het 
macho middelpunt van de versiercursus 
Seduce And Destroy, telefonisch te berei
ken en op de hoogte te brengen van de 
naderende dood van zijn vader. Terwijl dui
zenden kikkers op het dak van het huis 
beuken, doet de oude man voor de laatste 
keer zijn ogen open. Intussen zit het won
derkind Stanley Spector tussen de boeken in 
de bibliotheek van zijn verlaten school, waar 
hij binnengeslopen is. Eerder die avond 
heeft hij de live-uitzending van What Do 
Kids Know? verprutst doordat hij tevoren 
geen gelegenheid kreeg om naar de WC te 
gaan. Na acht weken van gewonnen afleve
ringen is daarmee de kans op een spectacu
laire recordverbetering voor hem verkeken. 
Zijn dominerende en geldbeluste vader ligt 
thuis beschonken op bed.

Schuld en berouw

Op het moment dat het kikkers begint te 
regenen in P.T. Andersons Magnolia, is de 
film al bijna drie uur bezig, en bijna afgelo
pen. Hij bestrijkt een periode van 24 uur in 
het leven van een tiental uiteenlopende per
sonen in Los Angeles. Hoewel ze soms 
letterlijk eikaars pad kruisen in de omge
ving van Magnolia Boulevard, wordt pas 
langzaam duidelijk hoe zich hun verhalen 
tot elkaar verhouden. Voor allen geldt dat 
hun leven na deze dag nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Iemand doet een bekentenis, ie
mand wordt verliefd, iemand verliest zijn 
baan en uiteindelijk ook zijn tanden, iemand 
wordt geconfronteerd met zijn verleden, 
iemand breekt uit de dwangbuis van zijn 
exploitanten, iemand doet een vergeefse 
zelfmoordpoging, iemand anders ook. Hoe
wel chronologisch ontrold, lopen de verhaal
lijnen op barokke wijze door elkaar heen.

De korte maar hevige en onverklaard 
blijvende stortbui van kikkers is de enige 
episode in dit narratieve kluwen waarvan je 
achteraf met zekerheid kunt reproduceren 
op welke plek elk van de hoofdpersonen 
zich bevond en waar hij of zij op dat moment 
mee bezig was. De kikker-episode vormt als 
het ware het punctum van de film. Buiten 
dat punt glijden de individuele trajecten 
voortdurend langs en over elkaar heen. Tij

dens het kijken is er weliswaar steeds het 
allesoverheersende besef van gelijktijdig
heid, onder andere neerslaand in de televi
sietoestellen die overal staan afgestemd op 
de live-uitzending van What Do Kids Know ?, 
maar buiten dat punctum resteren er voor 
het bioscooppubliek weinig mogelijkheden 
om het besef van gelijk-tijdigheid vast te 
leggen in een integraal en overkoepelend 
herinneringsbeeld. Voorzover de kikkers 
een missie hebben ligt die misschien juist 
dààr: in het kortstondig vastprikken van alle 
personages op een gemeenschappelijke on
dergrond van tijd en ruimte, om daarmee 
ook hun onderlinge relaties en verhoudin
gen van de grootste dubbelzinnigheden te 
ontdoen.

Met het vertellen van meerdere 
schijnbaar zelfstandige verhalen, die door 
een samenloop van omstandigheden onder
ling verbonden zijn, plaatst Magnolia zich
zelf in de traditie van Robert Altmans Short 
Cuts (1993) en Quentin Tarantino’s Pulp 
Fiction (1994). Dat gebeurt zelfs nogal op
zichtig, via een korte pseudo-documentaire 
die als een proloog voor de film is geplakt. 
Deze proloog laat enkele zeer onwaarschijn
lijke verhalen uit de categorie ‘waar ge
beurd’ uitmonden in de conclusie dat toeval 
niet bestaat: "... this is not just something 
that happened... this was not just a matter of 
chance...” (voice-over). “Toeval bestaat 
niet” is wat de kijker al kijkend krijgt opge
drongen als antwoord op de vraag waar de 
film over gaat.

En daar blijft het niet bij. Het façade- 
thema wordt uitgebouwd met een ethische 
dimensie, die tot uiting komt in een overda
dige nadruk op schuldbesef en spijt. Im
mers, als het waar is dat toeval niet bestaat, 
krijgt alles wat de personages overkomt in 
beginsel een betekenis of zelfs een hogere 
bedoeling, die gerelateerd kan worden aan 
dat wat zij in het verleden hebben uitge
voerd. Zo ontstaat de situatie dat Jim Kurring, 
de zachtmoedig-belerende politieman, zijn 
toevallige ontmoeting met Claudia letterlijk 
als een geschenk uit de hemel beschouwt, 
om direct daarna het kwijtraken van zijn 
dienstpistool bij een schietincident op te 
vatten als Gods bestraffing voor het mis
bruik dat hij van de situatie heeft gemaakt.

De meest schrijnende gevallen van 
zonde, schuld en wroeging in Magnolia 
spelen zich echter af binnen de familiesfeer: 
Claudia die door haar vader moet zijn aan
gerand; Frank Mackey die als kind door zijn 
vader is verlaten; Linda Partridge die zich 
schaamt dat ze Earl om zijn geld is getrouwd 
en inmiddels echt van hem is gaan houden; 
Donnie Smith wiens ouders zijn honderd
duizend dollar hebben afgepakt; Stanley 
Spector die door zijn vader als een goud
mijntje wordt geëxploiteerd. De quiz What 
Do Kids Know?, waarin een team van drie 
kinderen het opneemt tegen drie volwasse

nen, behelst in zekere zin een symbolische 
formalisering van de wrede gevechten tus
sen ouder en kind, in een formule die de 
kinderen een eerlijke kans op revanche biedt. 
Maar zowel de presentator als de producent 
van deze quiz zijn oude mannen met kanker 
die hun vrouwen hebben bedrogen en hun 
kinderen misbruikt en met de dood voor 
ogen verteerd worden door schuldgevoel en 
spijt. Het geluid van Earls belijdende mono
loog tijdens zijn laatste heldere moment 
spoelt als smeltwater over stille beelden van 
de andere karakters heen.

Ook daar blijft het niet bij. Schuld
besef impliceert straf en in dat verband 
wordt de kikkerregen op het dramatische 
hoogtepunt van de film gepresenteerd als 
een oudtestamentisch godsgericht. Terloops 
in beeld gebrachte billboards geven de bij
belse referentie aan (Exodus 8:2). Wanneer 
de plaag voorbij is en een nieuwe dag aan
breekt, is het moment voor vergiffenis ge
komen. Jim Kurring besluit om Donnie 
Smith niet te arresteren maar hem het gesto
len geld te laten terugleggen in de kluis van 
zijn ex-baas. Door de plaatsing aan het 
einde van de film krijgen Jim Kurrings 
bespiegelingen over de aard van het politie
werk en het belang van vergiffenis het ka
rakter van een officieel slotwoord, of een 
levensles. “A lot of people think this is just 
a job that you go to... take a lunch hour, the 
job’s over, something like that. But... it’s a 
24 hour deal... no two ways about it... and 
what most people don’t see: just how hard it 
is to do the right thing. People think if I make 
a judgment call that it ‘s a judgment on 
them... but that’s not what I do and that’s not 
what should be done... I have to take 
everything and play it as it lays. Sometimes 
people need a little help. Sometimes people 
need to be forgiven and sometimes they 
need to go to jail. And that’s a very tricky 
thing on my part... making that call... the law 
is the law and heck if I ‘m gonna break it... 
but you can forgive someone... Well, that’s 
the tough part... What do we forgive? Tough 
part of the job... tough part of walking down 
the street...”

Onderbroken routines

De koele ontvangst die Magnolia ten deel is 
gevallen, ook onder liefhebbers van Boogie 
Nights (1997), Paul Andersons vorige film, 
heeft waarschijnlijk te maken met een ze
kere weerzin tegen de overmaat aan schuld, 
boete en berouw waarmee de kijker wordt 
geconfronteerd. Maar die weerzin zou een 
analyse van de film niet in de weg moeten 
staan. De indruk dat de moralistische the
matiek er veel te dik bovenop ligt, zou ook 
aanleiding kunnen zijn om de nadrukkelijke 
zelfinterpretatie van de film met een korrel

tje zout te nemen. Zou het kunnen zijn dat de 
kijker wordt misleid? En zo ja, waar gaat de 
film dan ‘echt’ over?

Een analyse van het verhaalschema 
geeft het begin van een verklaring voor de 
redundanties waar de film schijnbaar onder 
lijdt. Die redundanties zijn het effect van 
een dubbele rolbezetting: er bestaan van 
ieder personage in zekere zin twee verschil
lende versies. Er is de ‘patriarch’, een oude 
man met kanker (Earl Partridge - Jimmy 
Gator). Er is de echtgenote, die bungelt 
tussen verschillende loyaliteiten (Linda 
Partridge - Rose Gator). Er is een inmiddels 
volwassen kind, dat getekend is door een 
jeugdtrauma (Frank Mackey - Claudia 
Wilson Gator). En er is een engelachtige, 
verzoening brengende tussenfiguur (Phil 
Parma - Jim Kurring). Ook de twee overige 
hoofdpersonen, Stanley Spector en Donnie 
Smith, vormen eikaars spiegelbeeld. Wat 
Stanley nu overkomt heeft Donnie dertig 
jaar eerder moeten ondergaan. Als kandi
daat en ex-kandidaat van de quiz die het 
middelpunt van de verhaalstructuur is, staan 
zij los van het verdubbelde familieverband.

Het verhaalschema is al met al dus 
simpeler dan het lijkt. De personages zijn te 
verdelen in twee groepen met een identieke 
relatiestructuur, waarbij What Do Kids 
Know ? de verbindende schakel is. Maar wat 
is de zin van die dubbele rolbezetting? 
Waarom in één film simultaan twee varian
ten van hetzelfde verhaal vertellen?

Achter de thematische façade van 
schuld en boete schuilt een sterk getempori
seerde structuur. Na een hectisch en geagi
teerd begindeel, dat de verschillende perso
nages in mozaïekvorm introduceert, volgt 
een fase waarin de routines van de dag in 
gang worden gezet: Jim Kurrings patrouille 
door de wijk, Phil Parma‘s verzorging van 
Earl Partridge, Stanley Spectors zelfstudie 
in de schoolbibliotheek, Frank Mackeys 
Seduce And Destroy-seminar voor gefrus
treerde jonge mannen. Wanneer Donnie 
Smith op zijn werk verschijnt, wordt hij 
direct ontslagen, hetgeen een voorbode is 
van de diverse onderbrekingen van routine 
die nog zullen volgen. Halverwege de film, 
wanneer de live-uitzending van What Do 
Kids Know? gaat beginnen, sluipt geleide
lijk een omineuze vertraging de handeling 
in. Hoewel het tempo van de scène-wisse- 
lingen niet minder wordt, gaat de ‘beleefde 
tijd’ wel steeds langzamer lopen. Dit gevoel 
wordt in eerste instantie afgeleid van de 
gemoedstoestand van Linda Partridge, die 
in de apotheek aan het lijntje wordt gehou
den door wantrouwig personeel en einde
loos op haar medicijnen moet wachten, en 
Stanley Spector, die gedwongen wordt met 
een volle blaas aan de eerste spelronde te 
beginnen.

De live-uitzending van What Do Kids 
Know? valt in tijd precies samen met twee
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andere uitgerekte verhaalelementen, die er 
in de eindmontage ook doorheen zijn gesne
den: het televisie-interview dat Frank 
Mackey zich in de pauze van zijn seminar 
laat afnemen, en de moeizame onderne
ming van Phil Parma om diezelfde Frank 
aan de telefoon te krijgen. Terwijl Frank 
wordt geconfronteerd met steeds pijnlijker 
vragen over zijn verleden (waarover hij 
altijd heeft gelogen) en gaandeweg al zijn 
bravoure en spraakzaamheid tegenover de 
interviewster verliest, moet Phil aan de lijn 
blijven hangen en is de telefonist van de 
Seduce And Destroy-bestellijn bezig om 
Phils verhaal uit te leggen aan Franks assis
tent.

In deze fase gaat het oprekken van de 
tijd samen met het onderbreken van vaste 
formules en routines. Eén voor één vallen 
bijna alle personages uit hun rol. Terwijl 
Frank door zijn interviewster wordt ont
maskerd, valt Jim Kurring uit zijn rol als 
politieman vanwege zijn crush voor Claudia. 
Iets vergelijkbaars geldt voor Jimmy Gator 
en Stanley Spector in de televisiestudio. De 
live-uitzending van What Do Kids Know? 
wordt driemaal onderbroken, de eerste keer 
nog voor reclame, de tweede en derde keer 
voor onvoorziene calamiteiten. Eerst is het 
Jimmy Gator, de quizmaster, die verward 
gaat spreken, onwel wordt en het bewust
zijn verliest. Na de hervatting is het Stanley, 
die in zijn broek plast, dichtklapt en weigert 
om nog langer mee te spelen. Het wonder
kind dat op de moeilijkste vragen antwoord 
weet en slechts twee dagen van een record
winst is verwijderd, verandert in een hakke
laar en een opstandige.

Op het moment dat de productieleider 
voor de tweede keer ingrijpt en de game
show definitief uit de lucht wordt gehaald, 
heeft het motief van de tijdelijke stagnatie 
en de onderbreking van routine dramatische 
vormen aangenomen. Frank Mackey is ver
steend na het nieuws over zijn vader. Jim 
Kurring is in het donker en de regen wanho
pig op zoek naar zijn wapen, in de weten
schap dat hij het lachertje van zijn collega’s 
zal zijn. En Linda Partridge zit stil in haar 
auto die met draaiende motor in de garage 
staat, terwijl ze de ruimte laat volstromen 
met uitlaatgas.

Film en televisie
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Valt er nog iets te beginnen met de gedachte 
dat een film, onder de dekmantel van het 
verhaal dat wordt verteld, ook en vooral 
over film als medium gaat? Ik zou willen 
suggereren dat het overmatige aandeel van 
schuld en berouw in Magnolia in wezen 
niets anders (en niets meer) inhoudt dan een 
fundamentele erkenning van het feit dat de 
tijd niet kan worden teruggedraaid. Wat 
gedaan is, is gedaan. Het verleden is niet te 
herroepen. De scène waarin Donnie Smith 
er door zijn eigen afgebroken sleutel van 
wordt weerhouden om de net door hemzelf 
gepleegde inbraak weer ongedaan te maken 
- op de terugweg kreeg hij er al spijt van - vat 
deze gedachte kernachtig samen. Het gaat 
hier natuurlijk om de cinematografische wet 
van de lineaire representatie: een film be
gint bij het begin en loopt automatisch in 
zijn eigen tijd rechtstreeks naar het einde. 
Anders dan bij literatuur is er in de bioscoop 
geen terugbladeren mogelijk. De verhaal
structuur van Magnolia is een volmaakte 
reflectie van die wet. Alle scènes zijn chro
nologisch - zeg maar micro-chronologisch - 
achter elkaar gezet. De wroeging van de 
personages over hun eigen gedrag in het 
verleden is dus te beschouwen als een refe
rentie aan het medium waarin zij gezamen
lijk gevangen zijn.

De film suggereert dat de tijd niet 
kan worden teruggedraaid, maar wel ge
stremd en onderbroken. Wanneer Frank 
Mackey het huis van zijn vader betreedt, 
blijft hij in de gang staan. Phil Parma vraagt 
hem of hij niet verder wil komen, maar 
Frank zegt dat hij liever eerst een minuutje 
in de gang blijft staan. De montage schakelt 
dan over naar enkele scènes die zich op dat 
moment elders afspelen, en wanneer we 
even later bij Frank terugkeren staat hij nog 
steeds in het halletje. Pas dan, alsof hij de 
montage heeft afgewacht, loopt hij de ka
mer binnen waar zijn vader ligt.

Voorzover Magnolia over het me
dium film gaat, is dat in de vorm van een 
verhaal over televisie en haar maatschappe
lijke effecten. Televisie is dan ook bij uit
stek het medium van de voortdurende on
derbrekingen - de ‘commercial breaks’. 

Zoals de televisiequiz What Do Kids Know ? 
om verschillende redenen steeds wordt on
derbroken, zo zit ook Magnolia zelf vol 
stremmingen en interrupties. Keer op keer 
onderbreekt de film zichzelf, om daarbij 
echter de gaten die vallen te vullen met een 
tweede versie van ‘hetzelfde’ verhaal, ver
teld aan de hand van andere karakters en 
gespeeld door andere acteurs. Zo krijgt de 
verdubbeling van de rolbezetting alsnog 
zin, binnen het kader van een impliciet 
commentaar en een correctie op de wetten 
van het medium televisie. (Beredeneerd 
vanuit de verdubbeling van het verhaal is 
het eveneens logisch waarom Magnolia twee 
keer zo lang moest duren als de standaard 
publieksfilm. Wanneer na 100 minuten het 
licht aangaat, spoelt een golf van verbazing 
door de zaal bij de ontdekking dat het dan 
pas pauze is. Nog nooit heeft een willekeu
rig ingelaste onderbreking in een bioscoop
film zoveel ‘betekenis’ gehad.)

De makers van Magnolia hebben 
een wereld gecreëerd waarin de televisie 
centraal staat, een wereld waarin de voor dat 
medium karakteristieke onderbrekingen 
bovendien de dominante levensvorm - het 
dominante ‘taalspel’ - zijn geworden, maar 
waarin door de verdubbeling van de verhaal
lijn en de rolbezetting toch, op een ander 
niveau, sprake is van een herstel van de 
continuïteit. De inbreuk die het medium 
televisie op de privé-levens van de persona
ges doet, blijkt gaandeweg juist het ge
meenschappelijke element te zijn dat dwars
verbindingen legt tussen hun gefragmen
teerde levensverhalen. In een schijnbaar 
onmogelijke constructie heft de dis
continuïteit van de representatie zichzelf 
op: de snelle afwisseling van partiële span
ningsbogen - een typische televisie- 
karakteristiek - ontpopt zich als essentieel 
voor de meeslependheid van de film op de 
langere termijn.

En nadat die meeslepende construc
tie in de eerste helft van de film is opge
bouwd, gebeurt er iets vreemds. Terwijl de 
meeslependheid van de vertelvorm in stand 
blijft, loopt het verhaal als het ware leeg. Op 
het hoogtepunt van de film gebeurt er ge
ruime tijd bijna niets. Je kijkt naar mensen 
die aan de telefoon op verbinding wachten, 
die zwijgend tegenover elkaar zitten of el
kaar het knakken van hun kaken laten horen, 
mensen die zonder te bewegen in gepar
keerde auto’s zitten, of in een televisie
studio wachten tot de uitzending wordt her- 
vat...

In deze constructie gaat het zelfbe
wustzijn van de personages en hun inzicht 
in de eigen situatie samenvallen met de 
autoreferenties van het medium film. Het 
verlangen naar de heling van oude wonden 
manifesteert zich als het verlangen naar een 
reparatie van de flow. Terwijl dit verlangen 
gegenereerd wordt binnen een narratieve 
structuur en dus in beginsel een verhalend, 
literair element betreft, slaat het om in iets 
van een geheel andere orde dat niettemin 
direct om de hoek ligt: het verlangen naar 

pure film. In deze geïdealiseerde vorm staat 
het medium film model voor het gerepa
reerde leven: een ondoorbroken stroom van 
tegenwoordige tijd, zonder verwijzingen 
naar wat geweest is of nog komen gaat.

Pulp Fiction

Een vergelijking met Pulp Fiction geeft 
argumenten ter ondersteuning van deze in
terpretatie van Magnolia. In Pulp Fiction 
staat een andere cinematografische regel 
centraal: de regel die zegt dat de chronolo
gie van het vertelde verhaal, binnen de li
neaire representatie door het medium, naar 
believen kan worden omgegooid. De ver
schillende subplots worden niet, zoals in 
Magnolia, simultaan verteld, maar één voor 
één, en geschakeld in een geraffineerde 
opeenvolging van achterwaartse en voor
waartse sprongen door de tijd. Bij deze 
constatering sluit het gegeven aan dat er in 
Pulp Fiction, anders dan in Magnolia, en 
ondanks het uitbundige geweld, nergens 
sprake is van wroeging. Er is geen sprake 
van wroeging omdat de wet van de 
onomkeerbaarheid van de tijd in deze film 
niet geldt. In Pulp Fiction worden voortdu
rend blunders hersteld en sporen van ram
pen uitgewist; dat is zelfs de rode draad in de 
film. De meest groteske ongelukjes - de 
onbezonnen overval op het restaurant, de 
kogel door het hoofd van de man op de 
achterbank, de heroïne die wordt opgesno
ven door de vrouw van de baas, het horloge 
van de bokser dat zijn vriendin vergeet mee 
te nemen - worden ongedaan gemaakt en 
blijven uiteindelijk zonder consequenties. 
Hoe groot ook de stommiteiten die zijn 
begaan, iedereen komt ermee weg. Het ada
gium is: cool blijven. Iedereen blijft cool, 
zoniet uit zichzelf dan toch met de hulp of op 
aandrang van een ander. Het idee dat er op 
een dag iets met je gebeurt waardoor je 
leven voorgoed zal veranderen, is binnen 
het universum van Pulp Fiction onbestaan
baar. Daarin ligt het cartooneske karakter 
van deze film. Alles valt te repareren. Als je 
de sporen uitwist, is er niets gebeurd. (Een 
dialoogje na het wegwerken van een lijk: 
“Are we cool?” “Like it never happened.”) 

In het laatste deel van Pulp Fiction 
gebeurt er net als in Magnolia een ‘wonder’ : 
de gangsters Jules Winnfield en Vincent 
Vega blijven ongedeerd wanneer er van 
zeer dichtbij een handvol kogels op hen 
wordt afgevuurd. Over de aard van dit won
der zijn ze het echter niet eens. Terwijl 
Vincent het afdoet als stom geluk - een 
‘freak occurrence’ - beweert Jules dat hij de 
hand van God heeft gevoeld. Net als 
Magnolia bevat ook Pulp Fiction een expli
ciete bijbelreferentie: het citaat uit Ezechiël 
dat Jules bij zijn gewelddadige acties als 
lijfspreuk hanteert, maar waarvan hij pas 
aan het einde van de film, na de vermeende 
interventie van God, de betekenis begrijpt. 
Op dat moment maakt hij ook kenbaar dat 

hij besloten heeft om de misdaad op te 
geven. Dus toch een element van spijt? Ja en 
nee. In Tarantino’s film dient de religieuze 
ingeving - in gelijke mate voor personage en 
regisseur - als niet meer dan een hefboom 
om uit het verhaal te kunnen stappen, een 
kunstgreep om de almaar ronddraaiende 
cycli van de tijd te kunnen onderbreken 
voor het einde van de film. Het is veelzeg
gend dat het inzicht bij de gangster pas 
doorbreekt op het moment dat de openings
sequentie wordt hernomen en de film dus in 
zijn eigen staart bijt. In Magnolia is een 
dergelijke hefboom niet nodig, omdat de 
logische structuur van deze film met zich 
meebrengt dat het verhaal van de film aan 
het einde van de laatste filmrol probleem
loos kan worden afgebroken. Het einde van 
het verhaal en het einde van de film vallen 
hier immers - anders dan in Pulp Fiction - 
per definitie samen.

Maar als er geen hefboom nodig is, 
wat kan dan de functie van de kikkers nog 
zijn? Waar komen die beesten dan van
daan? Stanley Spector, degene die op alle 
vragen het juiste antwoord weet, heeft het 
direct al in de gaten: “It’s just something 
that happens,” zegt hij, wanneer de kikkers 
uit de lucht beginnen te vallen.

In Magnolia voelt iedereen zich 
schuldig of bekneld door het verleden, ie
dereen verlangt op de één of andere manier 
naar verlossing en verandering, en wat doet 
de regisseur? Hij slaat ze om de oren met een 
volkomen ongerijmde deus ex machina, een 
briljant uitgevoerde special effect, verge
zeld van een verwijzing naar het Oude Tes
tament. Maar de bijbelreferentie is mislei
dend, want de kikkers vallen volkomen uit 
het niets en treffen zowel de beknelden als 
de schuldigen. De troost die alle karakters in 
de film aan deze gebeurtenis kunnen ontle
nen, is juist dat “zulke dingen nu eenmaal 
gebeuren”, en dat er dus een punt komt in 
hun leven waar ze niet meer voor alles 
verantwoordelijk zijn.

Zo geven Pulp Fiction en Magnolia 
twee verschillende antwoorden op de vraag 
naar de persoonlijke verantwoordelijkheid 
in een goddeloos universum.
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De aanbidding van het beeld
Arjen Mulder

Cinemakunst

Er is in de loop van de jaren negentig een 
nieuw genre bijgekomen in de museum
kunst. Laten we het bij gebrek aan een 
algemeen aanvaarde term ‘cinemakunst’ 
noemen, in onderscheid met de filmkunst 
waarvoor speciale arthouses zijn geopend 
in elke grote stad. Filmkunst is een speel
film zonder spektakel, die een belangwek
kend eigentijds thema dusdanig verbeeldt 
dat beschaafde mensen er probleemloos met 
hun partner heen kunnen, zonder gegeneerde 
blikken achteraf. Je kunt een eigen mening 
over de inhoud, ontwikkelen, en film
recensenten zijn van harte bereid je in dezen 
de weg te wijzen. Zij leggen met hun in een 
vitrine opgehangen commentaren ook 
meestal wel uit waarom het een goed ge
maakte film is, en de bioscoopbezoekers 
gebruiken in de gesprekken in het café na
derhand moeiteloos deze recensietoon om 
op enkele fijne details van het acteren of de 
art direction in te gaan. Eerlijk gezegd vind 
ik dit soort filmkunst totaal oninteressant, al 
kun je er een gezellige avond mee beleven. 
Het probleem is dat film die meer wil zijn 
dan plompverloren entertainment altijd in 
de val trapt de relatie tussen film en realiteit 
aan de orde te stellen. Film kan niet zonder 
de illusie dat er buiten de film een sociale, 
economische, culturele, geslachtelijke, psy
chologische werkelijkheid bestaat waar de 
film over gaat, die ze ter discussie stelt of 
waarvan ze het realiteitsprincipe wil redden 
(zoals in eXistenZ (1999) of The Matrix 
(1999), waarin de protagonisten hun uiter
ste best doen om uit een rijke virtuele wer
kelijkheid terug te keren in een armzalige 
‘echte’ werkelijkheid).

Wat er mis is met de realiteitsillusie, 
is dat de films zelf nooit in staat blijken 
duidelijk te maken waarom er een werke
lijkheid nodig zou zijn om de betreffende 
film te kunnen vervaardigen of waarderen. 
De meestal impliciete stellingname dat er 
een echte werkelijkheid bestaat naast de 
filmische, lijkt nodig om het fictieprincipe 
van de film te redden, want als openlijk 
werd toegegeven dat film noch fictief noch 
werkelijk is, verliest ze haar maatschappe
lijke relevantie: “Het gaat nergens meer 
over.” Zodra tijdens een voorstelling duide
lijk wordt dat een film de dialectiek tussen 
echt en fictief negeert en alleen maar film 
wil zijn, begint het publiek zich klaarblijke
lijk ongemakkelijk te voelen en verlaat het 
collectief de zaal. Desondanks weet iedere 
bioscoopbezoeker dat een bioscoopfilm lou
ter fictie is, inclusief documentaires als André 
Hazes: zij geloof^in mij (1999), want ze 
vertellen een verhaal met een begin en een 
eind en een ontwikkeling daartussen. De 
tragiek van het echte leven is momenteel te 
zien op televisie: mensen die in de gekun
stelde atmosfeer die de format van elk tele
visieprogramma veroorzaakt, onverschrok
ken en groots hun specifieke gevoeligheden 
en authentieke vermogens tot aanvaarding 
van welke narigheid dan ook etaleren, zon
der zich om de gevolgen te bekommeren. 
Televisie vertelt geen verhalen, maar toont 
flarden daarvan, en als kijker mag je de rest 
invullen met wat je aan gevoeligheid en 
aanvaardingsvermogen in huis hebt. Series 
gebruiken dit procédé, in videoclips wordt 
het vaak extreem toegepast. Filmacteurs en 
-regisseurs zijn veel zelfbewuster, beter 
bekend met de effecten op de toeschouwer 
van wat ze doen en laten.

Een recente trend in speelfilms is om 
aan het eind van het verhaal terloops duide
lijk te maken dat al het voorafgaande geen 
narratieve weergave van een objectief be
staande werkelijkheid was, maar een sub
jectieve interpretatie daarvan door een van 
de protagonisten - waarna je tijdens de 
aftiteling de hele film nog eens voor je 
geestesoog moet laten afspelen om te ont
dekken waar je je filmisch geschoolde blik 
in de luren hebt laten leggen. Zie The Usual 
Suspects (1995), The Sixth Sense (1999) of 
The Fight Club (1999). Met wat goede wil 
kun je deze trend duiden als een poging 
interactieve films te maken, waarbij de kij
kers zelf bepalen wat ze te zien krijgen 
- ware het niet dat aan het eind van de film 
toch weer wordt onthuld dat er wel degelijk 
een objectieve werkelijkheidin de film voor
handen was, al verschilt die van wat je te

Douglas Gordon

24 Hour Psycho, 1993

zien hebt gekregen, en dat er een spel is 
gespeeld met je kijkgewoonten, met je ver
mogen onderscheid te maken tussen de reële, 
symbolische en imaginaire orde in de film. 
Wat er ook ondermijnd wordt in deze 
publieksfilms, niet de status van het film- 
beeld zelf.

En precies om dié ondergraving is 
het te doen in wat ik aanduidde als 'cinema- 
kunst'. Cinema staat hierbij voor de filmische 
code, in plaats van voor de film als ver
beelde vertelling. In zijn algemeenheid is 
een code een verzameling regels die bepaalt 
welke boodschappen wel en welke niet zijn 
toegestaan in het gecodeerde systeem. De 
code van het systeem speelfilm - de 
‘cinematografische grammatica' - was het 
onderwerp van de internationale tentoon
stelling Cinéma Cinéma in het Van Abbe 
Museum te Eindhoven in 1998. De deelne
mende kunstenaars namen telkens één of 
enkele elementen uit de code en isoleerden 
en verabsoluteerden die. Het uitgangs
materiaal waren keer op keer bekende 
bioscoopfilms, waarvan verondersteld 
mocht worden dat de museumbezoekers ze 
zouden herkennen. Het geluid bij de film
beelden werd verwijderd, of het omgekeerde, 
de beelden werden vertraagd, zowel beel
den als geluid werden vervangen door een 
handgeschreven beschrijving, de professio
nele interpretatie van personages uit de film 
werd vervangen door een aarzelende inter
pretatie door amateurs, reeksen filmstills 
werden getoond in plaats van de betreffende 
filmsequentie, films werden op meerdere 
schermen tegelijk vertoond in een ruimte
lijke, installatieachtige setting, waarbij in 
één geval een scène die uit de oorspronke
lijke film was weggemonteerd twintig jaar 
na dato alsnog was opgenomen, et cetera. 
Een soort filmkunde met praktische in plaats 
van theoretische middelen.

In de inleiding van de catalogus legt 
Jaap Guldemond het esthetische principe 
van het getoonde werk uit, een principe dat 
volgens Guldemond al door Michelangelo 
Antonioni was toegepast in L’Awentura 
(1960) en dat hij als volgt analyseert: “Niet 
langer staan decor, geluid, cameravoering, 
kadrering, mise-en-scène en vergelijkbare 
elementen louter en alleen in dienst van het 
zo doelmatig mogelijk vertellen vain een 
verhaal, van begin tot einde. Deze hulpmid
delen worden nu gewaardeerd om hun auto
nome kracht en vermogen - niet zozeer om 

een verhaal achter dg handeling te vertellen, 
als wel om gewicht te verlenen aan wat de 
regisseur wil zeggen.” [1] Dit is een beetje 
een vreemde benadering van Antonioni’s 
aanpak. De regisseur wordt geacht iets te 
willen zeggen, terwijl alles in zijn films er 
op wijst dat hij juist iets wil tonen wat niet 
te zeggen valt, iets dat alleen met filmische 
middelen kan worden getoond, een ervaring 
die zo uniek filmisch is dat ze op video al zo 
goed als verloren gaat. Een ervaring ook die 
zich bij Antonioni losmaakt van de roman
traditie waarin de Hollywoodfilm is blijven 
werken, en waartoe het verhaal als bindmid
del tussen de filmische elementen loslaat. 
Een Antonionifilm, of algemener gezegd: 
het modernisme in de film, beschouwt de 
vertelling als overbodige ornamentiek bij 
de autonome kracht van de filmische code. 
Film is film, geen roman. Hij verbeeldt niets 
anders dan de filmische elementen waaruit 
hij bestaat, en die elementen zijn al zo 
werkelijk dat ze niet naar een of andere 
buitenfilmische werkelijkheid hoeven te 
verwijzen om ervaring te genereren. Aan 
het eind van L’Eclisse (1962) verwijdert 
Antonioni zelfs de verliefde hoofdpersonen 
uit zijn film en blijft er puur beeld over, een 
camera die verliefd de straten in een stad 
registreert.

De in Antonioni’s traditie voort
werkende, eigentijdse kunstenaars trachten 
met hun bewerkingen van oorspronkelijke 
bioscoopfilms afstand te creëren tussen spe
cifieke elementen uit de speelfilmcode en 
de bezoeker. Guldemond: “Ze zorgen er
voor dat de kijker, de beschouwer een onbe
paalde hoeveelheid tijd krijgt om te con- 
templeren over wat hij ziet en om zijn ge
dachten te laten ronddwalen.” [2] Anders 
gezegd: de deconstructie van de filmische 
code is hier niet bedoeld om de kijker een 
kritisch bewustzijn bij te brengen om daar
door elders, in de bioscoop, beter bestand te 
zijn tegen wat regisseurs en producenten 
met hem (of haar) willen uitspoken met 
behulp van de filmcode - wat een van de 
doelstellingen van de theoretische filmkunde 
is. Nee, het doel is juist dat de gedachten 
wegdwalen. Dat wegdwalen is mogelijk 
doordat de vertoonde filmbeelden al min of 
meer bekend zijn en daarom niet aandachtig 
bekeken hoeven worden: ze eisen geen aan
dacht op. Iedereen kent Psycho of Rear 
Window of Apocalypse now of Der 
Amerikanische Freund, om enkele van de 

onder handen genomen speelfilms te noe
men. De strategie tegen de overmacht van 
het filmbeeld was bij de kunstenaars in het 
Van Abbe deze: zé wilden de kijker of 
bezoeker leren niet al te veel naar het beeld 
te kijken en liever in zichzelf te verzinken, 
weg te dromen, te ‘contempleren’. Dat is de 
winst die de gecreëerde afstand tussen film 
en bezoeker oplevert: kritiekloze afwezig
heid.

Nog eenmaal Guldemond (wiens 
tekst ik hier vertaal, er is mij alleen een 
Engelse editie van de catalogus bekend): 
“Een belangrijk, afstand scheppend element 
in film- en video-installaties is dat de kijker 
niet langer zit, maar de mogelijkheid wordt 
geboden rond te lopen in de beschikbare 
ruimte en daarin zelf te bepalen waar hij wil 
staan en hoe lang hij wil blijven kijken.” [3] 
Wat het museum wel kan, en de bioscoop 
niet, is de kijker mobiel houden. Het mu
seum is in Guldemonds opvatting een insti
tuut dat, anders dan de bioscoop, niet pri
mair uit is op lichamelijke reacties, maar op 
geestelijke, contemplatieve inzichten. In het 
beeld verzinken, daardoor uit jezelf afwezig 
raken, wegdwalen in het beeld, daardoor uit 
het beeld afwezig raken... Om Lévi-Strauss 
te citeren: “Het onbewuste is altijd leeg, of 
preciezer gezegd, het is even vreemd aan 
mentale beelden als de maag vreemd is aan 
het voedsel dater doorheen gaat.” Museum
kunst viert de leegte van dit onbewuste, 
cinemakunst verheerlijkt de leegte van het 
filmbeeld: het filmbeeld dat vreemd is aan 
het verhaal dat er doorheen gaat.

Historische media

De kunstenaars van het Van Abbemuseum 
pasten methoden toe die in de jaren zestig 
ontwikkeld zijn door de beweging van de 
Expanded Cinema - met namen als Hollis 
Frampton, Peter Weibel -, maar ze pasten 
die toe op het soort populaire films waar de 
vroegere experimentele kunstenaars een 
gloeiende hekel aan hadden. Vertraging, 
vertoning op meerdere schermen, her- 
montage, het stoppen van de film, de 
deconstructie van de semiotische, syntac
tische en pragmatische aspecten van ci
nema: het is allemaal al eens gedaan, zij het 
onder primitievere omstandigheden en met 
onhandiger middelen, want de zestigers 
moesten middernachtelijk in bioscopen 
werken, nadat de laatste voorstelling was 
afgelopen, en film is eigenlijk een weerbar
stig medium, breekbaar, duur, lomp. Met 
video- en DVD-technieken is het veel ge- 
makkelijker te doen, zoals bleek in het Van 
Abbemuseum. Galeries waren indertijd niet 
in het werk van de Expanded Cinema geïn
teresseerd, aangezien het niet te verkopen 
viel, en in musea heerste toentertijd een 
grondige minachting voor het massame
dium film, ook als dat zich afzette tegen de 
oude Hollywoodfilm en zelfs de jonge 
nouvelle vague door een eigen soort beel
den te maken en een eigen projectiepraktijk 
te ontwikkelen.

Het is aardig om te zien wat die 
vroegere radicale filmers hadden kunnen 
presteren als ze de huidige video- en DVD- 
technieken tot hun beschikking hadden ge
had en wat doelgerichter naar succes had
den gestreefd door populaire beelden te 
gebruiken in plaats van eigen gemaakt, 
moeilijk te verteren materiaal. Maar het is 
ook raar dat dit nu juist als de nieuwste 
ontwikkeling in de museumkunst wordt 
gepresenteerd. Dat de Expanded Cinema 
door het museum werd verworpen, was in 
die zin terecht dat de toenmalige filmavant- 
garde zich afzette tegen de traditie van de 
beeldende kunst die door deze musea werd 
gekoesterd: de traditionele beelden van de 
schilderkunst die iets afbeelden - hetzij een 
‘objectief bestaande buitenwereld’ zoals in 
de realistische schilderkunst in al haar va
rianten, hetzij een ‘subjectief bestaande 
binnenwereld’ zoals de abstract-expressio- 
nisten beweerden te verbeelden. De cinema
kunst van de jaren zestig wenste niet-repre- 
sentatief te zijn, ze wilde spelen met de 
unieke kwaliteiten van het medium film, dat 
volgens hen minstens zo goede kunst kon 
voortbrengen als de penseel en het linnen, 
mits het zich onttrok aan de illusie van de 
afbeelding. Thans mag je constateren dat 
een grotendeels verduisterd museum vol 
filminstallaties goed is voor een paar aange
name bezoekuren en dat film dus blijkbaar 
inderdaad prima kan concurreren met schil
derijen, edoch: waarom nu pas? Wat is er in 
het museum veranderd dat film opeens wel 9
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als museumkunst is toegestaan? Het merk
waardige is, dat de videokunst in haar eigen
tijdse gedaante van mediakunst nog altijd 
een tamelijk marginaal bestaan leidt in het 
museale circuit en beter tot haar recht komt 
in de eigen instituten voor video- c.q. media
kunst, met uitzondering van een paar grote 
namen en een enkel festival. Wat heeft film 
dat videokunst niet heeft? Of liever gezegd: 
wat hebben jonge kunstenaars met film dat 
ze niet hebben met de doortastende beeld
manipulaties van de videokunst?

De mediatheoretische verklaring die 
ik daar eerder voor gaf is dat in de twintigste 
eeuw technische visuele media één voor één 
geïntroduceerd en verbreid zijn als 
‘monomedia’. Deze media riepen elk een 
eigen type bewustzijn op, een eigen manier 
om de wereld te ervaren. Deze nieuwe men
taliteiten botsten met de overgeleverde nor
maliteit van oude media als het schrift en de 
traditionele beelden, maar ook met de nieuwe 
normaliteiten die ze zelf achtereenvolgens 
in leven riepen. In de jaren negentig werden 
echter alle media - zowel de visuele als de 
auditieve - omgezet in een digitale stan
daard en op elkaar aangesloten tot één 
wereldomspannend gecomputeriseerd net
werk. Wat ooit onderscheiden beeld- en 
geluidtalen waren geweest, gingen daarbij 
over in één totaalervaring, één omvattend 
beeldbewustzijn, dat aarzelend werd aange
duid met termen als beeldcultuur, telematica, 
cyberspace, internet, ‘multimedia’. Het 
nieuwe, interactieve, audiovisuele medium 
riep vervolgens een eigen normaliteit op, 
die al snel alle in de twintigste eeuw ontwik
kelde normaliteiten en ervaringen verdrong. 
Deze, nu min of meer afgesloten ontwikke
ling moet er wel toe leiden dat van de oude 
twintigste-eeuwse media alleen de techni
sche onvolkomenheden zullen worden her
innerd. Mijn stelling nu luidt dat de 
monomedia zelf alleen kunnen blijven be
staan als ze museumkunst worden, want 
hun actieve, in de maatschappij ingrijpende, 
normaliteiten producerende rol zijn ze kwijt. 
“De monomedia kunnen een veilig heenko
men zoeken door zichzelf te esthetiseren tot 
bezichtigingsobjecten voor een geselecteerd 
publiek. Ze kunnen ook proberen een eigen 
plek te veroveren in het nieuwe ‘multi
medium’ , in de hoop daarin een rol te spelen 
of desnoods alleen te overleven. Tever
geefs. Eenmaal opgenomen in de nieuwe, 
digitale omgeving verliezen ze hun oude 
karakteristieken en worden ze iets heel an
ders. Wat, zal blijken.” [4]

Is het oude monomedium film, dat 
maatschappelijk gesproken is uitgespeeld, 
werkelijk bezig een veilig heenkomen te 
zoeken door zichzelf te esthetiseren tot 
bezichtigingsobject voor een geselecteerd 
publiek, dat wil zeggen: een museum- 
publiek? De speelfilm probeert een eigen 
plek te veroveren in het nieuwe ‘multi
medium’ door op de kaart van de digitale 
effecten te spelen. Er bestaat niet één speel
film meer die niet in een of ander stadium 
digitaal is geweest (in elk geval de mon
tage), en dat de Deense Dogmagroep met 
veel bombarie heeft kunnen kiezen voor 
authentieke films zonder ‘onfilmische’ spe
cial effects komt nu juist doordat de Dogma- 
filmers volledig digitaal werken. De conse
quentie is dat iedereen die ouderwetse film
beelden met zware camera’s en celluloid
films vervaardigt, nostalgisch bezig is, in 
dienst van een verleden, toen alles nog was 
zoals het hoorde te zijn. Douglas Gordon, 
present op Cinéma, Cinéma, maar eerder 
ook al op Wild Walls in het Stedelijk Mu
seum te Amsterdam (1995), geeft dat ook 
ronduit toe: “Ik ben geboren in de jaren 
zestig. Ik interesseer mij voor die tijd omdat 
toen mijn ouders elkaar ontmoet hebben. 
Het is het verlangen om me daarmee te 
identificeren, om uit te vinden wanneer mijn 
leven begonnen is.” Wanneer musea nu een 
inhaalslag proberen uit te voeren door de 
cinemakunst van een jonge generatie kun
stenaars tentoon te stellen, zijn ook zij on
vermijdelijk even nostalgisch bezig - wat 
overigens consistent is met het beleid van 
musea voor eigentijdse kunst die het zwaar
tepunt van hun exposities willen verleggen 
naar hun reeds vergaarde collectie om een 
soort musea van de twintigste eeuw te wor
den. En die eeuw is echt voorbij.

In dit beleid past ook dat de fotogra
fie volkomen geaccepteerd is als museum
kunst. Zodra het materiaal van de grote 
twintigste-eeuwse meesters de revue heeft 
gepasseerd, zullen de musea niet anders 
kunnen dan ook niet-artistiek bedoelde fo
to’s binnen te halen om hun zalen vol te 
krijgen - een ontwikkeling waar iemand als 
Johan de Vos op vooruitloopt door in De 
allermooiste foto van de wereld (1999) 
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kiekjes uit de privé-albums van V olkskrant- 
lezers. Hierbij komt nog dat foto’ s uit andere 
dan kunstzinnige bereiken vaak veel interes
santer en belangrijker voor ons individuele 
en collectieve voortbestaan zijn dan de beel
den uit de canon van de twintigste-eeuwse 
fotografie - denk aan medische foto’s, op 
grond waarvan levenreddende operaties wor
den uitgevoerd, of meteorologische beelden, 
op grond waarvan vliegtuigen veilig rond 
de globe worden geleid. Maar om dat soort, 
werkelijk eigentijdse afbeeldingen bekom
mert de cinemakunst zich niet, al hebben 
klassiekere ‘videokunstenaars’ alsFionaTan 
en Stansfield/Hooykaas er wel mee gewerkt. 
Cinemakunst bestudeert, of produceert zelf 
- want ook dat komt voor - niet-digitaal 
gemanipuleerde, met een ouderwetse ca
mera vervaardigde beelden, van landschap
pen, huiselijke situaties, persoonlijke om
standigheden. Beelden die geen andere 
kracht hebben dan dat ze ons zo prettig aan 
een vroeger herinneren toen dat soort af
beeldingen nog kostbaar waren, omdat niet 
iedereen ze constant kon maken met een 
webcam en distribueren via internet, zoals 
nu. Cinemakunst: je weet dat film niks meer 
voorstelt, en daarom vind je het mooi.

De witte kubus

Om duidelijkheid te verkrijgen over de 
motieven en intenties van cinemakunste- 
naars van nu, heb ik het kunstenaarsduo 
De Rijke/De Rooij geïnterviewd (zie ka
der). De jonge kunstenaars geven blijk van 
bescheiden pretenties, ten tijde van een eco
nomische hoogconjunctuur die kunstenaars 
alle ruimte laat om de religieuze dimensies 
van het beeld te verkennen. Het verrassend
ste is misschien wel dat De Rijke/De Rooij 
de museumzaal als ‘witte kubus’ waarderen 
om exact dezelfde redenen als waarom Brian 
O’Doherty haar aanviel in zijn nog altijd 
lezenswaardige Inside the White Cube: The 
Ideology of the Gallery Space (1976). Het 
essay beschrijft hoe de volle expositiezalen 
van de negentiende eeuw door het moder
nisme werden ontruimd, waarbij de muren 
werden gewit en geheiligd, zodat er een 
‘reservaat’ ontstond waarin de bezoeker zijn 
leven achterlaat bij de voordeur om in de 
kubus opeens een toeschouwer te worden 
die niets meer doet, die in feite alleen nog 
een lichaamloos oog is dat louter, tja, oog 
heeft voor de formele visuele methoden van 
de modernistische kunst. Dat is de ideologie 
van de witte kubus. In het voorwoord bij de 
heruitgave van het essay uit 1999 vat Thomas 
McEvilly samen wat er mis is met die witte 
kubus: “De witte kubus was een overgangs- 
methode, die het verleden poogde te wissen 
en tegelijkertijd de toekomst poogde te be
heersen door een beroep te doen op veron
derstelde transcendente wijzen van aanwe
zigheid en macht. Maar het probleem met 
transcendente principes is dat ze per defini
tie spreken over een andere wereld, niet 
deze. Het is deze andere wereld, of de toe
gang ertoe, waar de witte kubus voor 
staat.” [5] Voor jonge kunstenaars is de 
wereld van het beeld echter geen andere 
wereld, maar de wereld van alledag. De 
witte kubus - door de cinemakunstenaars 
met eenvoudige middelen omgevormd tot 
een van bioscoop-invloeden gezuiverde 
zwarte kubus - maakt bezinning mogelijk 
op de vraag wat beelden meer zijn dan 
consumptiewaren, zoals in de alledaagse 
beeldcultuur. De Rijke/De Rooij: “Op de 
Rietveld academie was de gebruikelijke 
route datje op filmavonden je werk liet zien, 
en zo kwamen wij er snel achter dat wij dat 
niets vonden, omdat je geen invloed hebt op 
wat er voor en na jou wordt vertoond. Dat 
beïnvloedt sterk de manier waarop er naar je 
film wordt gekeken. Bovendien bestaat in 
een klassieke cinemasetting altijd de ver
wachting dat je naar een speelfilm gaat 
kijken. Dat wilden we ook vermijden. Toen 
begrepen we dat we naar de witte kubus 
wilden. En in zo’n witte kubus hangen de 
abstract-expressionisten. Dat werk vonden 
wij heel mooi, ook omdat het over reli
gieuze onderwerpen gaat, terwijl je daar 
niets van kunt zien, je kunt het alleen erva
ren.” [6] Natuurlijk kun je die behoefte aan 
contemplatie op het beeld cynisch afdoen 
als een verlangen om de wereld van alledag 
te verlaten en je, net als vroeger, onbekom
merd over te geven aan de macht van het 
hogere. Jekuntookzeggendathetverbazing- 
wekkend is dat er nog steeds kunstenaars 
zijn die het de moeite waard vinden om 
beelden te maken die de moeite van aan
dachtige beschouwing waard zijn. Uit de 
slotopmerking van De Rijke/De Rooij, over 
de schoonheid van een beeldverbod, spreekt 
een weerzin tegen de degradatie van het 
beeld tot aandacht-afleider. Het beeld kan 

meer zijn dan dat, zoals ook Antonioni in 
zijn tijd aantoonde: een sleutel tot geeste
lijke ervaringen, hoe onbenoembaar die 
verder ook zijn.

Wat is daar tegen in te brengen? Wat 
hebben beeldend kunstenaars ooit anders 
gewild dan mooie beelden maken? Dat wil
len ze nog steeds, en ze durven het weer 
hardop te zeggen nu de historische avant- 
garde is uitgespeeld. Ook in die zin is de 
twintigste eeuw voorbij. Avant-gardistische 
kunst was moeilijk, niet gemakkelijk te her
kennen, het had de natuurlijke band tussen 
beeld en beschouwer verbroken en ver
plichtte de kijker heel zijn intellectuele en 
emotionele hebben en houden in de strijd te 
werpen om er zelf een band mee te ontwik
kelen. Daar is de cinemakunst niet langer op 
uit. De beelden zijn geheel herkenbaar, het 
enige wat er onnatuurlijk aan is, is dat er 
concentratie en aandacht voor wordt ge
vraagd. Zo bekeken was alle museumkunst 
altijd al tegennatuurlijk, want uit op langdu
rige overpeinzing in plaats van snelle be
slissing (over betekenis, kunstvaardigheid, 
kunsthistorische waarde). In die lange 
retentietijd verschilt cinemakunst van ci
nema, van bioscoopfilms: waar die de kij
kers aanspreken op hun actuele perceptuele 
conditie, namelijk hun vermogen om in 
korte tijd enorme hoeveelheden visuele in
formatie te verwerken en zoveel wantrou
wen tegen de beelden te koesteren dat men 
bereid is voortdurend te switchen van 
interpretatiekader, poogt de cinemakunst 
kijkers los te weken uit hun kijkgewoonten 
en interpretatiekaders, en in plaats daarvan 
domweg vertrouwen te hebben in wat er te 
zien is. In plaats van geforceerde aandacht is 
de cinemakunst uit op het wegdwalen van 
de verbeelding. Cinemakunst is goedmoe
dig. Of om het iets pittiger te formuleren: 
nietszeggend. Ze poogt, los van elke 
betekenisgeving, in een beschermde omge
ving waarin de dwingende noodzaak tot 
betekenisgeving is opgeschort, andere ver
mogens in de bezoeker aan te spreken dan 
diens slimheid, spitsvondigheid, intellec
tualisme. Beelden geven geen zin aan het 
leven, ze zijn ook niet bedoeld om de 
zinloosheid van het bestaan een tijdlang te 
verdringen of de leegte ervan op te vullen, 
ze verdubbelen de werkelijkheid om het 
bestaan ervan onbegrijpelijk te houden. Die 
onbegrijpelijkheid is de religieuze dimensie 
ervan, het ‘mystieke’ zoals Wittgenstein het 
noemde, dat zich toont (en waarover niets 
gezegd kan/mag worden). Film heeft haar 
maatschappelijke belang zozeer verloren in 
het tijdperk van de digitale media, dat ze dat 
vermag te doen, mits onder de juiste om
standigheden: die van de verduisterde witte 
kubus.

Het kritische moment

Voor de eeuwigheid werkt niemand meer. 
En evenmin voor de twintigste-eeuwse ide
alen van het modernisme, of zelfs het post
modernisme. Wie is er nog geïnteresseerd 
in autonome kunst? Is het niet frappant dat 
grote postmoderne kunstenaars uit de jaren 
tachtig en negentig ordinaire bioscoopfilms 
zijn gaan maken? Zie Robert Longo’s Johnny 
Mnemonic (1995), Julian Schnabels 
Basquiat (1996), David Salle’s Search and 
Destroy (1995), Cindy Shermans Office 
Killer (1996) en Larry Clarks Kids (1995) 
en Another Day in Paradise (1998). Deze 
films bieden stuk voor stuk een relative
rende kijk op het kader waarbinnen de di
verse kunstenaars hun eigen oeuvre hebben 
ontwikkeld. Longo maakte een sciene- 
fictionfilm uit het genre van de cyberpunk, 
jaren tachtig-romantiek vol hightech, ruï
nes, drugs, gewetenloze zakenlieden en 
schitterende computeranimaties (die niet 
door Longo zelf waren gemaakt). Schnabel 
verfilmde zijn eigen leven en de rol die 
Basquiat daarin speelde, in de traditie van 
een genre datje kunt omschrijven als ‘beze
ten kunstenaars en de gekkigheden die zij 
uithalen’. Salie maakte een echte New 
Yorkse independent, met veel absurde dia
logen, even highbrow als zijn schilderwerk, 
zij het visueel veel kariger. Shermans klas
sieke foto’s uit de reeks Untitled Filmstills 
blijken niet meer te zijn geweest dan de 
fantasieën van een typisch vlot kantoor
meisje - het desbetreffende personage uit 
Office Killer lijkt sprekend op de Sherman 
van de zwart-witfoto’s. En haar gore kleu
renfoto’s (the disgust pictures) horen thuis 
in een psychologisch onzinnige splatter
movie - althans in haar film worden die 
beelden tot stand gebracht door een zwaar 
neurotische kantoortrut die zich ontplooit 
tot serial killer. Larry Clark maakte met 
Kids een extensie van zijn jongerenfoto’s 
die, op het moralistische slot na, overtuigde 

en daardoor zijn oeuvre als vanzelfsprekend 
versterkte. Maar Another Day in Paradise 
hierna was een doorsnee j aren vijftig gangster
film, waarmee Clark duidelijk maakte uit 
welke persoonlijke (bioscoop-)ervaringen 
zijn levenslange voorkeur voor deviante 
jeugd voortkomt. Wat was er eerder: hun 
kunst, of de filmgenres waar hun kunst uit 
voort blijkt te komen, of op z’n minst mee 
samenhangt? In elk geval komen ze er alle 
vijf eerlijk voor uit dat hun autonome werk 
niet is ontsproten aan hun geniale kunste
naarsschap, hun unieke esthetische blik, hun 
postmoderne durf, maar aan het (visuele) 
milieu waarin ze zichzelf thuisvoelen. En 
hoe had het ook anders kunnen zijn? Het is 
alsof deze kunstenaars door te gaan filmen 
willen ontkomen aan de al te hooggespan
nen interpretaties van hun bekendere werk, 
door het te herleiden tot een iets aardser 
niveau, dat van de banale films die aan de 
wortel liggen van hun beeldenarsenaal. Het 
maakt hun oeuvres er alleen maar sympa
thieker op.

Een fundamentele en radicale kri
tiek à la O’Doherty op het fenomeen 
museumkunst, of het verschijnsel galerie, is 
in zijn tegendeel omgeslagen. Als je jezelf 
tot historisch verschij nsel uitroept, zoals het 
museum heeft gedaan, is alles wat zich deel 
verklaart van jouw geschiedenis onafwijs
baar geworden. Door het specifieke verloop 
van de kunstgeschiedenis zijn er wellicht 
barrières ontstaan tussen het museum en 
bepaalde genres - ik noemde al de media
kunst, en dit geldt ook voor de interactieve 
kunst zoals die bijvoorbeeld bij V2 in Rot
terdam te bezichtigen is - maar deze institu
tionele verkaveling is niet langer princi
pieel. Alles wat zich als kunst presenteert, 
alles wat beelden produceert, is welkom, en 
is het niet onder deze directeur of curator, 
dan wel onder hun opvolgers of collega’s 
elders. Er valt alleen nog te twisten over de 
individuele smaak van de tentoonstellings
makers en het publieksbereik dat daar een 
gevolg van is. Wil je nog een kader vinden 
waarin relevante kritiek mogelijk is, waarin 
een actuele discussie kan worden gevoerd 
over kunst - over de status en belichaming 
van het beeld, over de verhouding tussen 
beeld en afgebeelde werkelijkheid, over de 
relatie tussen beeld en beschouwer, over de 
verhouding tussen het smalle domein van 
de kunst en het brede terrein van de cultuur - 
dan moetje uitwijken naar andere dan es- 
thetische, kunst- en cultuurhistorische theo
rieën, inclusief de theorieën over deelgebie
den van de kunst, zoals filmkunde. Ik denk 
dan aan de cognitieve wetenschappen, de 
neurobiologie, de theorie van complexe sys
temen, de chaostheorie, de kwantumfysica 
en andere eigentijdse natuurkunde, de ana
lyse van geloofssystemen, de mediatheorie, 
de speltheorie, economische verklarings
modellen. Die laten je zien, bijvoorbeeld, 
dat Lévi-Strauss’ opmerking over de maag 
die vreemd is aan het voedsel dat er door 
gaat onzin is - de maagwand wordt even 
krachtig aangepakt door het voedsel dat erin 
terecht komt als omgekeerd. Ook het onbe
wuste is niet vreemd aan de mentale beelden 
die erin aan te treffen zijn: onbewuste en 
beeld zijn onontwarbaar verbonden. Struc
tuur en functie staan nooit los van elkaar, en 
elk systeem is structureel gekoppeld aan 
alle andere systemen in de omgeving en 
verder weg. Ook een film, of foto, of welk 
beeld dan ook is niet vreemd aan het verhaal 
dat ermee wordt verteld, al valt het er net 
niet mee samen, op begenadigde momenten 
(die Roland Barthes ‘punctums’ in foto’s 
noemde, of ‘de derde betekenis’ in film).

Schilderijen zijn stabiel maar nooit 
statisch, want de beschouwer is nooit oog 
alleen, maar altijd ook lichaam, bewegend 
om überhaupt iets waar te kunnen nemen. 
Daarom mag je vrij rondlopen in een mu
seum. In een bioscoop wordt je lichaam met 
duisternis en een comfortabele stoel ver
doofd, zodat je alleen je ogen overhoudt om 
het beeld af te tasten - een beeld dat welis
waar beweegt, maar volkomen statisch is, 
als beeldvlak oninteressant. Door zo veel 
informatie aan te bieden dat alle aandacht op 
de verwerking daarvan moet worden gecon
centreerd, voorkomt de eigentijdse film dat 
het lichaam toch weer aandacht vraagt. Als 
bioscoopbezoeker ben je een combinatie van 
hersens plus audiovisuele zintuigen. Het 
bioscooppubliek tekent daar verzet tegen aan, 
in de vorm van popcorn- en bierconsumptie 
en hinderlijk gebabbel, dat eerder voor de 
televisie thuishoort. De film zelf poogt haar 
eigen ontkenning van het lichaam te com
penseren door via de ogen allerhande regis
ters van de lichamelijke ervaring te prikke
len, maar ook die strategie heeft geen ander 
doel dan het publiek in haar greep te hou
den. Kunst, cinemakunst incluis, bedelt niet



om aandacht. Je hoeft niet te kijken, volg je 
eigen verbeelding, neem gerust alle tijd. 
Zelfs als cinemakunstenaars door middel 
van viewings van hun publiek verlangen dat 
ze van begin tot eind hun producten bekij
ken, kun je als museumbezoeker maar geen 
afstand doen van die heerlijke vrijheid die 
het museum biedt om rond te lopen, weg te 
dwalen, lichaam te zijn, volledig lichaam. 
Voor deze vrijheid worden de nieuwe mu
sea en vleugels bij oude musea steeds rui
mer gebouwd - denk aan de kolossale nieuwe 
kunstmusea van Bilbao en Bonn, of de 
nieuwe vleugel van het Van Gogh. Ditkleine 
uitstapje in de cognitieve wetenschap - die 
met fraaie experimenten heeft aangetoond 
dat de ontwikkeling van de cognitieve ver
mogens al in de eerste levensfasen recht
streeks verbonden is met de mogelijkheid 
tot veelsoortige lichaamsbewegingen - toont 
al aan dat cinemakunstenaars te veel waarde 
hechten aan de herinneringen die ze hebben 
overgehouden aan hun volwassen bioscoop
bezoek, hun hoogst persoonlijke discipline
ring tot oog in een verlamd lichaam. Het 
nostalgische museum legitimeert die mis
vatting, en blijft daarmee keurig binnen de 
modernistische reductie van het schilderij 
tot plat vlak, zoals Clement Greenberg het 
profeteerde en Jasper Johns het het verst 
leek tè hebben gevoerd met zijn ‘van nature’ 
plat geschilderde vlag. Het filmbeeld is nog 
platter, dunner zelfs dan een foto, die im
mers op een materiële drager vastligt. Datje 
fantasie wegdwaalt tijdens het kijken naar 
cinemakunst, bewijst dat de witte kubus als 
structuur van de waarneming misschien toch 
vitaler is dan menigeen meent.

Niets en niemand hoeft zich meer te 
legitimeren in de kunst. Voor jezelf een plek 
veroveren in een instituut is de enige 
concurrentiestrijd waarmee beginnende of 
al te verouderde kunstenaars zich nog ge
confronteerd zien. Op mijn vraag aan Willem 
de Rooij wat hij er nu van vond dat zij met 
hun films zo het museum in konden, terwijl 
de radicale filmers van dertig jaar geleden 
geen poot aan de grond kregen, zei hij: “Wij 
hebben mazzel.” Dat antwoord doet volle
dig recht aan de voorgangers die de weg 
hebben bereid voor de huidige cinema
kunstenaars, maar ook aan de wegbereiders 
van de andere minder traditionele museum
kunsten. Ere wie ere toekomt. Maar het 
werk van de cinemakunstenaars wordt on- 
dermijnd door hetzelfde instituut waaraan 
zij hun vrijheid te danken hebben, ook al 
zien zij dat zelf niet zo. Hun publiek heeft 
dat allang door, en loopt weer eens verder 
om te ziêri wat de volgende zaal te bieden 
heeft. Hun lichaam heeft het door. Het is tijd 
voor blikverruiming.

Noten
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Jeroen de Rijke en Willem de Rooij vormen 
een, aan de Rietveld academie afgestu
deerd, in Amsterdam woonachtig kunste
naarsduo, dat als De Rijke/De Rooij heeft 
geëxposeerd in het Van Abbemuseum, in 
aansluiting op Cinéma Cinéma, terwijl hun 
werk dit najaar in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam te zien zal zijn. Ze werken 
consequent met film, 16 mm en 35 mm, en 
hun films zijn expliciet voor musea be
doeld, waar ze een of enkele malen per uur 
dienen te worden vertoond, want het is de 
bedoeling dat de bezoeker ze van begin tot 
einde bekijkt (ze duren een minuut of tien). 
De films die mij boeiden waren I ’m Coming 
Home in Forty Days (1997) en Of Three 
Men (1998). De eerste film bestaat uit drie 
shots: de eerste een stilstaand aanzicht van 
een ijsberg, blijkbaar opgenomen vanuit 
een schommelende boot; het tweede een 
langdurige rider rond de ijsberg vanaf een 
boot; en de derde een bovenaanzicht op het 
zeewater, een vreemd, lichtgroen, kader- 
vullend beeld. Ik meende dat deze film mij 
boeide, omdat ik telkens weer om voor mij 
ondoorgrondelijke redenen bewogen raak 
door beelden van ijsbergen, zoals te zien in 
natuurprogramma’s. Maar ook de tweede 
film sprak mij aan. Of Three Men bestaat uit 
één shot, waarin aanvankelijk een persoon 
in donkere mantel pal voor de camera be
weegt, en als die wegloopt, kijkje recht in 
een kerk, waarvan je al snel ontdekt dat 
deze in gebruik is als moskee. Achter in het 
beeld zit rechts een groepje van drie perso
nen, die de film lang blijven zitten. De enige 
handeling is dat er op een gegeven moment 
een persoon rechts de moskeeruimte in
loopt (en verdwijnt), maar vooral dat het 
licht voor in het beeld een aantal maal 
dramatisch verandert. Het beeld roept on- 
vermijdelijk, maar niet hinderlijk, herinne
ringen op aan de kerkinterieurs van 
Saenredam. Beide films hebben iets 
monumentaals, aandachtigs, welover
wogens.

Arjen Mulder: Waarom werken jullie met 
film en bijvoorbeeld niet met video?

De Rijke/De Rooij: Vanwege de beeld
kwaliteit. Video heeft een ander soort beeld, 
en die andere beeldkwaliteit heeft een an
dere betekenis. Maar in eerste instantie 
gebruiken we film omdat we het geprojec
teerde beeld heel mooi vinden, en die kwa- 
liteit kan door video nog steeds niet worden 
benaderd. Omdat de dingen die we maken 
onder andere over de schoonheid van het 
plaatje gaan, zochten we de beste beeld
kwaliteit. Daar komt bij dat we de manier 
van werken bij film prettig vinden. Dus dat 
je lang moet nadenken voor je iets gaat 
doen, datje een hele productie moet opzet
ten, en dat dan alles in één punt samenkomt 
op het moment dat je schiet. Dat is het 
magische moment: het moet echt op dat ene 
moment goed gaan. Ook omdat we met 
kleine budgetten werken en niet duizend 
takes kunnen nemen. Dat vind ik heel fijn: 
dat het moment van het beeld maken net zo 
lang duurt als het werk zelf, en dat de rest 
voorbereiding is. We willen echt de selec
tieve aandacht op geselecteerde beelden 
vestigen.

Arjen Mulder: Wat is de eigen betekenis 
van film die je aanduidde?

De Rijke/De Rooij: De mythe over de ma
gie ervan. Dat is een wollig gegeven, maar 
het werkt wel. We willen niet refereren aan 
de filmgeschiedenis, maar je kunt er niet 
onderuit datje te maken hebt met een me
dium dat altijd met magie wordt geassoci
eerd. Zie de mythische namen van biosco
pen: Calypso, wereldwonderen als Al
hambra, exotische steden als Luxor. Ik kan 
me voorstellen dat de eerste keer dat men
sen ernaar keken, ze het als mirakelachtige 
verschijning zagen, iets watje met z’n allen 
moest gaan beleven.

Arjen Mulder: De magie werkt op de kijker, 
de bezoeker?

De Rijke/De Rooij: Het werkt op ons als 
makers tijdens het werkproces, en ik denk 
dat het ook op een kijker werkt. Als je zo’n 
beeld in het halfduister van begin tot einde 
bekijkt, heb je een andere ervaring dan wan
neer je door een lichte ruimte loopt en je 
wordt vrij gelaten om naar binnen naar buiten 
te lopen wanneer je maar wilt. Daarom wer
ken we met viewings: als je het begin niet 
ziet, heb je iets gemist, en het einde idem 
dito. Het begin en einde zitten er ook bewust 
aan. In feite vertellen we altijd verhalen, 
omdat ze een begin en een middenstuk en 
een eind hebben. Dat is de definitie van een 
verhaal. Film kan nooit ontsnappen aan het 
verhaal, tenzij je heel abstracte of schemati
sche technieken toepast.

De Rijke / De Rooij

I’m Coming Home in Forty Days, 1997

Arjen Mulder: Het gaatje om de immersieve 
kwaliteit van film, dat je er helemaal in 
opgenomen wordt?

De Rijke/De Rooij: Nee, want het is geen 
hypnose. Het gaat er niet om dat je jezelf 
vergeet en er aan het eind als een soort 
gekookt ei weer uitkomt. Je hebt in onze 
films ook de mogelijkheid om af en toe aan 
iets anders te denken, en dan kom je terug. Zo 
kun je een aantal ervaringen hebben terwijl je 
naar de film kijkt.

ArjenMulder: Watvoor beelden willen jullie 
maken?

De Rijke/De Rooij: We maken een redelijk 
traditioneel beeld. We zijn er niet op uit een 
nieuwe manier van beelden maken uit te 
vinden, Er zijn mensen die dat mooi doen, 
maar homevideoachtige invloeden of effec
ten gebruiken wij helemaal niet. Wij willen 
datje het beeld herkent als je het ziet. Als je 
een bepaald soort beeldopbouw hebt; denk je 
datje het herkent, en zetje er geen vraagte
kens bij. Je moet niet gaan denken: goh, wat 
zit ik hier naar een innovatieve manier van 
beelden maken te kijken. Je moetje afvragen: 
wat zie ik, wat staat er op het plaatje?

Arjen Mulder: Zoeken jullie aansluiting bij 
de klassieke schilderkunst, het perspec
tivische beeld?

De Rijke/De Rooij: We hebben een ab
stracte film gemaakt: de film over de ijs
berg. Op die film zitten we aan de randen 
van ons materiaal. De ijsberg was zo wit dat 
het materiaal van 16 mm dat bijna niet 
registreert. Er zijn stukken waar sommige 
randen van de berg wegvallen en samenval
len met de lucht, en dan zitje eigenlijk naar 
de projectiewand of het geprojecteerde licht 
te kijken. Je weet ook niet goed wat de 
formaten van de ij sberg zijn, iets wat wijzelf 
ook nauwelijks konden inschatten toen we 
daar waren. We keken in die tijd veel naar 
abstracte kunst, de abstract-expressionisten. 
Het had ook met onze bemoeienis met de 
presentatie te maken. Op de Rietveld acade
mie was de gebruikelijke route dat je op 
filmavonden je werk liet zien, en zo kwa
men wij er snel achter dat wij dat niets 
vonden, omdat je geen invloed hebt op wat 
er voor en na jou wordt vertoond. Dat beïn
vloedt sterk de manier waarop er naar je film 
wordt gekeken. Bovendien bestaat in een 
klassieke cinemasetting altijd de verwach
ting dat je naar een speelfilm gaat kijken. 
Dat wilden we ook vermijden. Toen begre
pen we dat we naar de witte kubus wilden. 
En in zo’n witte kubus hangen de abstract- 
expressionisten. Dat werk vonden wij heel 
mooi, ook omdat het over religieuze onder
werpen gaat, terwijl je daar niets van kunt 
zien, je kunt het alleen ervaren. We keken 
ook naar Theorema van Passolini vanwege 
de poëtische cameravoering. Met dit in ons 
achterhoofd gingen we naar Groenland.

Arjen Mulder: Er zit voor jullie een reli
gieuze dimensie in het beeld?

De Rijke/De Rooij: Er zit een religieuze 
dimensie aan een hoop andere dingen en 
ervaringen, maar ook in het beeld.

Arjen Mulder: Kun je die religieuze dimen
sie omschrijven?

De Rijke/De Rooij: Nee.

ArjenMulder: Wat beschouwen jullie als je 
onderwerp, je thematiek?

De Rijke/De Rooij: Die verschilt per film. 
Maar als je het hebt over de presentatie 
ervan en het medium, dan is een onderdeel 
van de thematiek dat we vinden dat de 
beelden aandachtig bekeken moeten wor
den. Niet alleen onze beelden, maar ook 
andere beelden. En datje als beeldend kun
stenaar, als beeldenmaker, je ervan bewust 
moet zijn hoeveel beelden er bekeken wor
den. En dan moet je je afvragen of er 
mogelijkheden zijn om mensen een beeld te 
laten ervaren op een manier die het beeld 
het best tot zijn recht doet komen. Niet 
alleen onze beelden, maar ook beelden van 
de televisie, uit tijdschriften, andere kunst
werken.

Arjen Mulder: Jullie zetten je af tegen de 
huidige beeldcultuur?

De Rijke/De Rooj: Nee, daar horen wij ook 
bij, want we maken ook beelden. Ik vind de 
productie van al die beelden nog tot daar aan 
toe, al zit er een hoop bagger bij. Maar dat 
kun je niet tegenhouden, en het wordt ook 
steeds meer. Ik verzet me eerder tegen de 
willekeurige, compulsieve consumptie er
van. Mensen moeten leren selectiever te 
kijken en niet zeuren dat ze bedolven worden 
onder de beelden. Je gaat ook niet klagen dat 
de banketbakker te veel taartjes in de aanbie
ding heeft, die ga je ook niet allemaal kopen 
en opeten. Je moet daar een grens in zien te 
vinden, en dat is aan de kijker.

Arjen Mulder: Waarom vind je dat jullie 
werk het best tot zijn recht komt in musea?

De Rijke/De Rooij: We houden erg van 
musea, van ruimtes die bedoeld zijn voor 
kunst. We houden van dat reservaat, we 
houden van die ervaring. Het komt dus 
mede uit liefde voor het instituut voort. Ik 
vind het ook goed om naar een plek te gaan 
om een beeld te ervaren. In de bioscoop heb 
je een andere context, omdat je je daar in de 
filmgeschiedenis positioneert. En daar zijn 
we niet op uit.

Arjen Mulder: Toch maken jullie van de 
zaal waarin je je werk vertoont een bio- 
scoopje, verduisterd en met stoelen.

De Rijke/De Rooij: We gebruiken de prak
tische elementen van de bioscoop, omdat je 
die nodig hebt. Maar we doen concessies. 
We schilderen de ruimte bijvoorbeeld nooit 
zwart, al krijg je dan een betere beeld- 
opbrengst. Maar wij vinden het ook fijn dat 
je het zaaltje waarin je zit nog kunt zien en 
niet in zo’n spookhuis zit. Dat je nog een 
gevoel hebt wat de proporties van zo’n plek 
zijn, waar je bent.

Arjen Mulder: Is jullie werk een eerbetoon 
aan de traditie van de museumkunst?

De Rijke/ De Rooij: Nee, het is eerder een 
eerbetoon aan het beeld. We hebben diep 
ontzag voor het beeld. Er zijn ook wel 
andere dingen aan de hand. We waren zeer 
religieus gestemd toen we naar Groenland 
gingen. Bij de film over de moskee was dat 
veel minder. Dat ging over Turken, en dat er 
een beeldverbod heerst in moskeeën. Dat 
leek ons heerlijk, dat je in een lege ruimte 
kan zitten zonder datje wordt afgeleid door 
allerlei afbeeldingen.
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Sven Lütticken

Vanaf haar oorsprong in de vroege twintig
ste eeuw heeft de filmtheorie zich decennia
lang gericht op het definiëren van de gren
zen van het medium en op het benoemen 
van de essentiële verschillen met andere 
kunstvormen. De integriteit van de film 
moest worden verdedigd, en dat leek soms 
een verloren strijd. De effecten van de 
opmars van de geluidsfilm werden zowel 
door regisseurs als Hitchcock als door een 
theoreticus als Rudolf Amheim schadelijk 
geacht, omdat de ‘talkie’ de film - die in de 
jaren twintig toenemend een eigen ‘gram
matica’ had ontwikkeld - weer onderge
schikt leek te maken aan het toneel. De 
geluidsfilm resulteerde in films waarin het 
gesproken woord de handeling domineerde, 
in plaats van films die met ‘zuiver visuele 
middelen’ werden verteld, met de midde
len van de door Hitchcock zo vaak bezwo
ren ‘art of pure cinema’. [1]

In de praktijk reageerden Hitchcock 
en Amheim echter zeer verschillend op de 
opkomst van de geluidsfilm. Hitchcock 
zou de voordelen van een primair door 
beelden en montage vertellende cinema 
combineren met soeverein gebruik van 
geluidseffecten en geestige dialogen, ter
wijl Amheim na II nuovo Laocoone (1938) 
nooit meer over de filmkunst - die zijn 
liefde zo had teleurgesteld - zou schrijven. 
De theatrale geluidsfilm deed volgens 
Amheim te veel afbreuk aan ‘the image in 
motion’, dat nu juist de kern van de film
kunst uitmaakte: “The dialogue paralyzes 
visual action.” De beweging dreigde te 
bevriezen, of te worden gereduceerd tot 
minieme en repetitieve bewegingen: die 
van de kwekkende mond. “The visual 
counterpart of speech, that is, the mono
tonous motions of the mouth, yields little 
and, in fact, can only hamper the expressive 
movement of the body.” [2] Door de 
geluidsfilms werd “the visually fruitfull 
image of man in action” vervangen door 
“the sterile one of the man who talks”. [3]

Hedendaagse video- en filmkun
stenaars als Douglas Gordon, Marijke van 
Warmerdam en Fiona Tan concentreren 
zich vaak op kleine, repetitieve bewegin
gen en maken gebruik van beelden die 
bijna niet bewegen, wat net als in het geval 
van de ‘talkie’ vaak wordt gezien als een 
breuk met de wetten van de film, of als een 
gefaalde poging om films te maken. Toch 
zijn deze kunstenaars volgens Chris Der- 
con in ieder geval een beduidende stap 
verder gegaan dan hun ‘voorgangers’ 
- kunstenaars als Cindy Sherman, die de 
film in de vorm van foto’s ‘imiteerden’. De 
jongere film- en videokunstenaars ‘ver
dunnen’ de tijd weliswaar, maar hun werk 
biedt toch mogelijkheden voor een meer 
complete mimesis van de film. [4] Einde
lijk gloort er dus licht, eindelijk slinkt het 
onbegrip van kunstenaars voor het me
dium dat zij zich toe-eigenen. Heeft ‘de 
beeldende kunst’ lange tijd dus slechts een 
soort slechte imitaties van ‘de cinema’ 
geproduceerd, zonder ‘de essentie’ ervan 
te begrijpen?

I De still als essentie van de film

Chris Marker bestempelde zijn korte film 
La Jetée (1962/64) als ‘photo-roman’; de 
boekversie uit 1992 heet 'ciné-roman'. 
Hiermee koppelde Marker de cinema aan 
fotoreeksen in tijdschriften die zelfs door 
de grootste liefhebbers van massacultuur 
banaal worden geacht. [5] Net als een foto
roman bestaat het overgrote deel van La 
Jetée uit foto’s die worden geacht een 
verhaal uit te beelden. Door de stemmen en 
geluiden op de soundtrack worden deze 
foto’s in een narratief verband geplaatst: 
de film verhaalt over een man in post- 
apocalyptisch Parijs, die een obsessieve 
herinnering heeft aan een voorval in vre
destijd, vóór de Derde Wereldoorlog. Hij 
wordt door wetenschappers naar die tijd 
teruggestuurd om te kijken of de mens
heid, of wat ervan resteert, op die wijze kan 
ontsnappen uit de wereld van na de nucle
aire holocaust. Bij opeenvolgende bezoe-

Statische Cinema
Van bewegend naar stilstaand beeld (en weer terug)

David Lamelas

The violent tapes of 1975, 1975

ken ziet hij weilanden, een kat, bescha
digde stenen beelden en tenslotte een jonge 
vrouw. Omwille van haar wil hij in het 
verleden blijven, maar uiteindelijk wordt 
hij op het vliegveld neergeschoten door 
een wetenschapper die ook uit de toekomst 
is overgekomen. Dit was het incident dat 
hij zich uit zijn jeugd herinnerde; zijn ei
gen dood die hij als kind had gade gesla
gen. In zekere zin lijkt La Jetée Arnheims 
vrees voor de ‘verlamming’ van het bewe
gende beeld door de sprekende film te 
bevestigen: de film is een hoorspel met een 
begeleidende ‘photo-roman’. Tijdens het 
kijken naar de stills en het luisteren naar de 
stemmen op de geluidsband ziet men geba
ren, hoort men dialogen die in potentie in 
de beelden aanwezig lijken te zijn; tussen 
de beelden, maar er toch in statu nascendi 
in besloten.

Over het gebruik van ‘still photo
graphs’ in films was Amheim opmerkelijk 
genoeg niet zo negatief als over de geluids
film. In 1933 noteerde hij dat het aanzicht 
van een foto in een film suggereert dat film 
en fotografie niet zo verschillend zijn “as 
might be supposed”. [6] Omdat men zich 
ervan bewust is naar een film te kijken, 
doet het stilstaande beeld van de foto-in- 
de-film volgens Arnheim ‘uncannily 
petrified’ aan. “A smiling, naturally moving 
person is suddenly petrified as if touched 
by a magic wand, and persists for whole 
seconds in an oppressive immobility.” [7]

Amheim kon zijn fascinatie voor dit feno
meen beschrijven zonder het te hoeven 
veroordelen. Het ging hier immers niet om 
een reëel gevaar voor de film als bewegings
kunst, zoals in het geval van de praatgrage 
geluidsfilm; het marginale fenomeen van 
de foto-in-de-film was een meer theore
tische dan een daadwerkelijke bedreiging 
van het bewegende beeld. Met het op één 
korte uitzondering na geheel uit foto’s op
gebouwde La Jetée heeft Chris Marker 
echter het marginale centraal gesteld en 
tegenover de Arnheimiaanse ‘oppressive 
immobility’ - in de formulering van Laurent 
Roth - het concept van een ‘immobilité 
bienheureuse’ geplaatst. [8] De verstening 
houdt op een unheimliche dreiging te zijn, 
en wordt welhaast het summum van het 
filmische, het doel van de cinema. De be
vroren beweging van Marker is dus niet 
‘onfilmisch’; de beweging is weliswaar 
bevroren, maar de temporele vertigo die 
Marker oproept kan zich juist met behulp 
van deze herinneringsbeelden optimaal 
manifesteren.

Markers film kan men behalve als 
filmische fotoroman ook zien als film die 
geheel uit filmstills is opgebouwd: de still 
is geen ondergeschikt middel voor 
publiciteitsdoeleinden meer, maar het ‘we
zen’ van de film. Op theoretisch vlak ver
kondigde Roland Barthes in Le Troisième 
sens (1970) een vergelijkbare ‘renverse
ment complet de valeurs’. Barthes stelde

dat de filmstill geen afgeleide van de film 
is, maar juist de plek waar ‘het filmische’ 
zich écht openbaart. [9] Hij keerde zich 
tegen de traditionele opvatting dat de still 
slechts een nevenproduct van de film is 
waaruit de ‘essentie’ - de beweging - is 
verdwenen. [10] Het ‘authentiekfilmische’ 
zit volgens Barthes niet in de beweging, 
maar veeleer in de sens obtus, de ‘stompe’, 
‘botte’ betekenis, die verschilt van de sens 
obvie, de. symbolische, conventionele be
tekenis. De sens obtus is er niet door de 
maker van het beeld ingelegd en is niet 
essentieel voor het symbolisch functione
ren van het beeld. Het gaat om een soort 
overschot, om allerlei details die niet nodig 
zijn voor het functioneren van het beeld 
maar die aanzetten tot contemplatie, zoals 
een gebaar, een valse baard, een onver
klaarbare lach. Een problematisch punt is 
dat het onderscheid van de sens obvie en de 
sens obtus later door Barthes in zijn foto- 
grafie-essay La Chambre claire (1980) 
werd bewerkt tot het duo ‘studium’ en 
‘punctum’, zodat men tegen zijn benade
ring zou kunnen inbrengen dat hij film 
reduceert tot fotografie en daarmee ‘het 
wezen’ mist. Barthes bekent dat hij zelf 
zijn passie voor de still aanvankelijk toe
schreef aan zijn gebrek aan ‘filmische be
schaving’, maar uiteindelijk ontdeed hij 
zich van die twijfel. [11]

Het gaat hem er dan ook niet om de 
film tot statische beelden te reduceren, 
integendeel: deze beelden bieden volgens 
hem mogelijkheden om de lineaire vertel
ling te ondermijnen en de kijker de ruimte 
te geven andere verbanden te leggen. De 
film wordt juist veel beweeglijker gemaakt. 
Barthes beoefent een soort pervers 
essentialisme, dat tegen de common sense 
ingaat door het wezen in iets schijnbaar 
marginaals te zoeken. Hij verheerlijkt de 
filmstill als middel om films tegen de keer 
te lezen, om beelden te permuteren. De 
filmstill is voor hem bij uitstek een ge
schikte vorm voor de manifestatie van de 
sens obtus omdat het verhaal, het ‘système 
logico-temporel’ erdoor wordt ondermijnd 
en ruimte maakt voor alternatieve vertel
lingen, ‘contre-récits’. [12] Deze benade
ring vindt een pendant in kunstwerken zo
als David Lamelas’ Film Script (Manipu
lation of Meaning) uit 1972. Dit werk be
staat uit een korte film en drie diareeksen, 
waarvan de opeenvolging van stillbeelden 
(in dit geval dus dia’s) de handeling van de 
film varieert en manipuleert om mogelijke 
permutaties van beelden te laten zien die 
uit de lineariteit van de film zijn losgebro
ken. Nog verder gaan daarin Lamelas’ foto
reeksen A Fiction en A Cast uit 1975, die 
bestaan uit beelden uit zijn een jaar eerder 
ontstane film The Desert People. Het toch 
al allesbehalve rechtlijnige verhaal over 
een indianenreservaat wordt verder ‘opge
lost’ in beelden die bijvoorbeeld het genre 
van de roadmovie oproepen. Het zijn een 
soort nabeelden, die het filmische zuiveren 
van de dwang tot een rechtlijnige hande
ling.

In Le Troisième sens vindt Barthes 
in sommige stills van Eisenstein het ‘ware’ 
gezicht van de regisseur: om in zijn tijd en 
samenleving te kunnen functioneren moest 
Eisenstein eenduidige, mythische verha
len vertellen, maar door onvoorziene ver
banden tussen de stills is er de mogelijk
heid om dit dwingende verhaal te omzei
len, om de film ‘anders te structureren’. 
Deze voor Barthes zo belangrijke stills zijn 
meer bepaald ‘fotogrammen’: het zijn uit
vergrote afdrukken van individuele film
beeldjes, zoals die vooral in specialistische 
publicaties worden gebruikt om analyses 
van filmscènes te illustreren. Publiciteits- 
stills in bioscooplobby’s, kranten of tijd
schriften zijn daarentegen van oudsher vaak 
door speciale stillfotografen gemaakt; de 
meest beroemde stillbeelden komen zel
den precies zo in de film voor. [13] Barthes’ 
voorkeur voor de fotogramstill hangt sa
men met zijn voorkeur voor het niet-ge- 
plande, voor details die zich aan de con
trole van de maker onttrekken: die zijn 
eerder in fotogramstills dan in gladde, 
geënsceneerde stills te ontdekken. Het ver
schil tussen beide categorieën is echter 
relatief, zoals wel blijkt uit het feit dat de 
geënsceneerde stills van La Jetée reeds
meer aandoen als fotogramstills dan als 1 3
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geënsceneerde Holly woodstills met hun gla
mour en doorgedreven perfectie. De relativi
teit van dit onderscheid blijkt ook uit het 
gegeven dat volgens Barthes ook de 
geënsceneerde beelden van de fotoroman 
- ondanks de potsierlijkheid en lulligheid van 
dit genre - mogelijkheden voor de kijker 
bieden om een sens obtus tussen de overdui
delijke betekenissen te ontdekken. [14]

Marker concipieerde in de vroege 
jaren zestig een film als fotoroman van 
pseudo-fotogrammen; enkele jaren later 
bewerkten andere filmmakers hun films 
soms achteraf in fotoromanachtige publi
caties die uit daadwerkelijke fotogram- 
stills bestonden. Van Warhols Blue Movie 
verscheen in 1970 een boek waarin de 
dialogen met meer dan honderd stills zijn 
aangevuld, en in 1972 publiceerde Stanley 
Kubrick een ‘complete graphic represen
tation’ van A Clockwork Orange, bestaande 
uit een draaiboek met nu honderden stills 
als illustraties. [15] Een en ander wijst op 
de emancipatie van de fotogramstill ten 
opzichte van het lange tijd dominante 
geënsceneerde genre: filmregisseurs, on
der hen Kubrick, gingen in de jaren zeven
tig dan ook in toenemende mate fotogram- 
stills in plaats van geënsceneerde stills 
voor publiciteitsdoeleinden gebruiken, in 
plaats van de soms ver van de film af
staande stillfoto’s uit de bloeitijd van 
Hollywood. Toch kunnen dergelijke stills 
ook worden geïmiteerd, gesimuleerd, zo
als Marker reeds aantoonde. Ook in het 
werk van David Lamelas komen naast echte 
fotogramstills geënsceneerde imitaties van 
dergelijke beelden voor. Zijn fotoreeks The 
Violent Tapes of 1975 (1975) bestaat uit 
tien zwart-witte ‘filmstills’ die niet aan 
enige film zijn ontleend: ze zien eruit alsof 
ze uit een spionage- of misdaadfilm af
komstig zijn waarin mensen elkaar 
achternazitten vanwege een videoband met 
het opschrift ‘The Violent Tapes of 1975’. 
Meer dan in zijn eerdere werken zijn de 
beelden hier onderworpen aan een verhaal 
waar ze zich niettemin tegen verzetten. De 
reeks is gebaseerd op het idee dat in een 
geweldloze toekomstige maatschappij een 
videoband met gewelddadige beelden uit 
1975 wordt gevonden, hetgeen tot ophef en 
geweld leidt om dat materiaal te onder
drukken. [16] Dit nogal banale verhaal 
doet onder voor het vernuft waarmee de 
beelden van de rondrennende en vechtende 
mensen geënsceneerd zijn in kille, ano
nieme openbare ruimtes. Lamelas weet uit 
de misdaadfilm van de jaren zeventig een 
stilistische essentie te distilleren - een es
sentie van flitsen, van statische beelden die 
uit de continuïteit van de handeling zijn 
geweekt. De door Lamelas gegeven 
narratieve uitleg maakt dan echter weer 
een soort fotoroman van deze reeks, waar 
de beelden gelukkig niet geheel in opgaan; 
de kijker kan het verhaal saboteren.

De aandacht voor de still als essen
tie van de film culmineert in Cindy 
Shermans reeks geënsceneerde Untitled 
Film Stills uit de late jaren zeventig en 
vroege jaren tachtig, en hier komen het 
geënsceneerde en het manipulatieve defi
nitief voorop te staan. Het accent verschuift 
van de verkenning van de esthetische mo
gelijkheden van de still naar een kritiek op 
de stillesthetiek. De Untitled Film Stills 
boden Sherman de mogelijkheid om de 
enscenering van de vrouw in de film te 
imiteren, te parodiëren en te ondervragen. 
Soms zijn er binnen de serie reeksen van 
verwante beelden waarneembaar, die de 
suggestie van narrativiteit versterken en 
concreter maken. Een dergelijke reeks bin
nen de reeks bestaat bijvoorbeeld uit foto’s 
van een vrouw met een soort wollen muts 
op het hoofd, die door New York loopt en 
bangig om zich heen spiedt, de ogen meestal 
op iets buiten het beeld gericht. We bevin
den ons duidelijk in een Hitchcockiaanse 
film, zo te zien uit de vroege jaren zestig. In 
Untitled Film Still # 21 (1978) is zij van 
onderen in close-up gefotografeerd, zodat 
achter haar hoge gebouwen opdoemen, die 
haar op roodkapje in een bedreigend bos 
doen lijken. Zoals in alle Sherman-stills is 
zij alleen; ook dit versterkt de sfeer van 
onbestemdheid en impliciete dreiging. De 
Untitled Film Stills doen aldus een belofte 
van narrativiteit die niet wordt ingelost. 
Zoals de generische titel Untitled Film Still 
al aangeeft, is er geen caption, geen bij
schrift zoals bij filmstills die in kranten en 
tijdschriften worden afgedrukt, en die ver
klaren wat er te zien is.

Het is veelzeggend dat Sherman 
zich hierbij richt op het herfsttij van het 

oude Hollywood en het begin van de 
nouvelle vague - een crisistijd waarin ook 
zeer veel goedkope B-films werden gepro
duceerd met ongegeneerd effectbejag. Haar 
zwart-witte filmstills, die er nu weer eens 
erg Amerikaans en er dan weer zeer Euro
pees uitzien, doen vaak aan alsof ze in de 
jaren vijftig-zestig zijn gesitueerd. De her
waardering van de (fotogram-)still in de 
jaren zestig en zeventig was duidelijk gere
lateerd aan de pogingen van de nouvelle 
vague om een cinema te ontwikkelen die 
zich aan de stereotype (narratieve) formu
les van de klassieke Hollywoodfilm ont
trekt, maar Sherman richt zich op 
geënsceneerde stills die een geoliede com
municatie dienen en gebruik maken van 
een arsenaal aan clichés. Shermans aan
dacht voor de stilistische dwang in de still 
vormt een impliciet contrast met Barthes’ 
utopische poging om aan de tirannie van 
clichématige betekenissen te ontkomen. 
Haar Untitled Film Stills herhalen en varië
ren ensceneringen van vrouwen die zich 
zowel in de Amerikaanse als in de Euro
pese voorbeelden in soortgelijke cliché- 
houdingen en -situaties bevinden (bijna 
altijd eenzaam en passief, vaak impliciet 
bedreigd). De geënsceneerde still is een 
medium van het cliché, en ook als in de 
jaren zestig en zeventig de (zorgvuldig 
geselecteerde) fotogramstill meer en meer 
voor publiciteitsdoeleinden wordt ingezet, 
dient de geënsceneerde filmstill impliciet 
nog als voorbeeld. Toch is ook in Shermans 
universum nog een glimpje van Barthes’ 
semiologisch utopisme te ontwaren; dat de 
blikken van Shermans personages op iets 
zijn gericht dat de kijker niet kan zien 
onderstreept dat de filmstill, ook de 
geënsceneerde, steeds naar een hors- 
champs verwijst. Ook van deze zijde be
zien is het onderscheid niet absoluut. Hoe 
clichématig hij ook is, de filmstill is niet 
afgesloten. Het cliché is geen eindpunt, 
maar een vertrekpunt - het zet de geest van 
de beschouwer in beweging.

II Primitivistische beelden

In Gilles Deleuzes Cinéma I: LTmage- 
mouvement (1983) wordt de film gepre
senteerd als breuk met de traditionele (wes
terse) onderschikking van de beweging 
aan de stasis. Deleuze beschuldigt in na
volging van Bergson zowat de gehele wes
terse metafysica, kunst en wetenschap van 
een onvermogen om de aard van de bewe
ging te doorgronden. Reeds in de Griekse 
paradoxen van Zeno wordt beweging als 
illusie ‘ontmaskerd’, en Plato hechtte 
waarde aan de eeuwige ideeën en niet aan 
de veranderlijke, onvolmaakte afspiege
lingen daarvan. In de Griekse en de zich op 
de Oudheid beroepende latere westerse 
kunst wordt dan ook gepoogd om ‘essen
tiële’ houdingen aan de beweging te ont
trekken, die toevalligheden uitsluiten en 
het menselijk lichaam in ideale posés to
nen. In de moderne wetenschap wordt de 
beweging niet als illusie of onvolmaaktheid 
voorgesteld maar gekwantificeerd, geana
lyseerd, en daarmee abstract gemaakt en 
(in Deleuzes bergsoniaanse visie) niet wer
kelijk als beweging ervaren. Chronofoto
grafie zoals die van Muybridge komt uit 
deze visie voort: de beweging wordt in 
fotosequenties vastgelegd, met als gevolg 
dat de beweging zelf vervluchtigt. [17] De 
film zou de beweging daarentegen opvat
ten als essentieel, niet als illusie of als 
in-beweging-zetten van een object dat op 
zichzelf ook als statisch kan worden erva
ren.

Vanaf Griffith tot omstreeks de 
Tweede Wereldoorlog werden in de film 
diverse facetten van het ‘bewegingsbeeld’ 
(image-mouvemenf) verkend. Deleuze pre
senteert de opkomst van l’image-mouve- 
ment als een bevrijding uit een statisch 
universum, als een revolutionaire gebeur
tenis - waarbij de opkomst van de geluids
film voor hem (schrijvend met een histo
rische distantie waar Amheim uiteraard 
niet over kon beschikken) geen echte be
dreiging voor de film als bewegingskunst 
heeft betekend. In Cinéma II: L’Image- 
temps ( 1985) beschrijft Deleuze echter hoe 
in de naoorlogse film, vanaf neorealisme 
en nouvelle vague, het ‘bewegingsbeeld’ 
plaatsmaakt voor het ‘tijdbeeld’, voor een 
soort film waarin het kijken domineert in 
plaats van de handeling. De klassieke 
Hollywoodfilm ging uit van handelende 
personages; de film werd voortgestuwd 
door de ‘schèmes sensori-moteurs', door 

menselijke handelingen, en dit geeft een 
‘image indirecte du temps’. [18] Deze on
derschikking van de tijd aan de menselijke 
beweging, dit antropomorfisme, moet in 
die naoorlogse film wijken voor een ‘ image- 
temps directe’ dat wordt gevormd door een 
‘situation optique et sonore pure’. Hier
door wordt de breuk met het klassieke 
westerse wereldbeeld compleet: het nog 
antropocentrische image-mouvement wordt 
opgevolgd door een apotheose van de tijd 
in het image-temps. [19]

Het image-temps is spiritueler, visi
onair, niet aan de menselijke motoriek ge
bonden. In een veelzeggende formulering 
van Deleuze ‘mobiliseert’ het de geest, die 
zich niet meer gebonden weet aan de recht
lijnige handeling van de cinema die voor
heen dominant was. Dit tijdbeeld brengt 
een paradox met zich mee die Deleuze niet 
centraal lijkt te willen stellen, maar die 
niettemin blijkt uit enkele opmerkingen. 
Zo schrijft hij dat bij Resnais “les 
immobilisations, les pétrifications, les 
répétitions” voortdurend getuigen van “une 
dissolution générale de l’image-action”. 
[20] Het is opmerkelijk dat Deleuze hier op 
een min of meer neutrale wijze termen 
gebruikt die Amheim met betrekking tot 
de geluidsfilm vol horror hanteerde: het 
filmbeeld dreigt te ‘verstenen’ als gevolg 
van het verdwijnen van het primaat van de 
beweging. Deleuze hamert er in tegenstel
ling tot Barthes op dat het van onderge
schikt belang is dat de film in feite is 
opgebouwd uit een reeks fotogrammen. 
Zeker, de film bestaat uit vierentwintig 
beeldjes per seconde die de beweging net 
zo analyseren als de foto’s van Muybridge, 
maar deze beelden zijn slechts half
fabrikaten. Het filmbeeld is geen beeld 
plus beweging, maar intrinsiek bewegend 
beeld. [21] Deleuze maakt dan ook weinig 
woorden vuil aan de still, maar niettemin 
vindt hij net als Barthes in de stasis de 
grootste mentale beweeglijkheid. Er moge 
dan sprake zijn van ‘pétrifications’ van het 
beeld, Deleuze benadrukt dat deze beelden 
spiritueler en vrijer zijn dan het lineaire 
bewegingsbeeld. In de cinema van het tijd
beeld verdwijnt het verschil tussen ener
zijds handeling en anderzijds herinnering, 
droom en hallucinatie. Door de beelden, 
zelfs al zijn die schijnbaar versteend, zijn 
altijd andere beelden te zien, mentale beel
den, herinneringsbeelden.

La Jetée kan men zien als een apo
theose van het tijdbeeld, juist omdat de 
stills de geest veel meer mogelijkheid tot 
zwerven bieden dan de dwingende, lineaire 
beweging. De adoptie van Chris Marker 
door de kunstwereld, zoals die zich in de 
jaren negentig met tentoonstellingen en de 
publicatie van de CD-Rom Immemory 
(1997) door het Centre Pompidou heeft 
voltrokken, geeft aan dat zijn fascinatie 
voor de ‘immobilité bienheureuse’ als al
ternatief wordt gezien voor de hypertrofie 
van de beweging in contemporaine 
Hollywood-blockbusters. De hernieuwde 
belangstelling voor Warhols underground
films van de jaren zestig - zoals die zich 
manifesteert in diverse museale presenta
ties en in nieuwe werken zoals Pierre 
Huyghes installatie op basis van Warhols 
Sleep - wijst echter op een andere genealo
gie, die het problematisch maakt om de 
hedendaagse kunst als laatste bastion van 
het tijdbeeld in de traditie van de nouvelle 
vague te beschouwen. Terwijl Marker in 
verstarde beelden een apotheose van de 
tijd creëerde, maakte Warhol bewegende 
beelden die vrijwel geen gebruik maken 
van de mogelijkheid tot beweging. In Em
pire (1964) zien we niks anders dan het 
Empire State Building, alleen het licht ver
anderde in de loop der uren in real time, 
dus nauwelijks waarneembaar. In de vele 
Screen Tests uit de jaren zestig worden 
mensen als potplanten voor de camera ge
zet en gefilmd tot de rol op is. Warhol grijpt 
hiermee terug naar de ‘primitieve’ film, 
toen volgens Deleuze de essentie van het 
medium nog niet was begrepen, toen de 
film nog statisch en toneelmatig was - in dit 
opzicht sluit Deleuze naadloos aan bij eer
dere theoretici als Amheim. De shots van 
de primitieve film waren “spatial et 
formellement immobile”, wat ook geldt 
voor Warhol-films als The Thirteen Most 
Beautiful Boys en The Thirteen Most 
Beautiful Women (1964-65). [22] In deze 
gefilmde portretten doen de hoofdperso
nen niets, zij zijn er gewoon.

Deleuze is ongegeneerd teleologisch 
en essentialistisch: de vroege cinema (vóór 
Griffith en Eisenstein, vóór de emancipatie 

van de beweging, en natuurlijk ook daarna, 
in niet-artistiek gebruik van het medium) 
was primitief en bestond uit beelden in 
beweging in plaats van uit echte be wegings- 
beelden. De evolutie van de film kwam pas 
echt op gang door “Ie montage, la caméra 
mobile et l’émancipation de la prise de 
vue”, wat daarvoor ontstond was in wezen 
nog statisch. [23] Dit is in feite een zeer 
traditionele opvatting, die reeds bij theore
tici van de generatie van Arnheim terug te 
vinden is: pas toen de middelen die eigen 
zijn aan het medium inventief werden in
gezet, zou de stomme film een kunstvorm 
zijn geworden. Het is een van Deleuzes 
blinde vlekken dat hij niet de vraag stelt 
naar de relatie tussen de vroege film, toen 
(volgens hem) ‘de essentie’ van het me
dium nog niet onderkend werd, en het 
latere regime van het image-temps. De 
teloorgang van het image-mouvement lijdt 
bij Warhol tot een primitivistisch beeld 
waarin met de beweging ook de tijd zelf 
lijkt te zijn verstard. Dit primitivistische 
beeld is de andere zijde, de duistere kant 
van het image-temps, zijn unheimliche 
dubbelganger. De bewegingen zijn in 
vroege Warholfilms gevangen in een stati
sche situatie. De filmtijd spiegelt de reële 
tijd of verdunt haar door vertraging, en zij 
kan weliswaar worden gevuld met de con
templatie van details en minieme bewegin
gen, die hun eigen fascinatie met zich mee
brengen, maar er is geen buiten-het-beeld 
meer, geen hors-champs. De beelden ver
wijzen niet meer naar andere beelden, ge
nereren geen mentale beelden. Dit effect is 
des te sterker als geluid ontbreekt: een 
geluidsband introduceert al snel een extra 
dimensie die het beeld uit zijn primitieve 
stasis verlost.

In film- en video-installaties van de 
jaren negentig wordt in het voetspoor van 
de vroege Warhol vaak het punt opgezocht 
waarin het tijdbeeld verstart, een hypnoti
serend bijna-schilderij wordt. Warhols 
filmportretten (zoals die van de Screen 
Tests of The Thirteen Most Beautiful 
Women) hebben een eigentijds pendant 
gekregen in bijvoorbeeld de videoportretten 
van Thomas Struth. Meer in het algemeen 
is Warhols voorliefde voor een statische 
camera en een doorlopend beeld (zonder 
- al te zichtbare - montage) terug te vinden 
bij tal van kunstenaars. Daarbij leggen 
sommigen ook een expliciete link met ‘pri-, 
mitieve’ vormen van film: Fiona Tan 
maakte gebruik van statische filmopnames 
(found footage) van mensen in Europese 
kolonies, terwijl Douglas Gordon zich over 
oud beeldmateriaal uit de psychatrie heeft 
ontfermd, dat bijvoorbeeld mensen toont 
die steeds dezelfde dwangmatige bewe
gingen maken. In beide gevallen gaat het 
meestal om statische camerastandpunten, 
om ‘onfilmische’ film. In filmloops of op 
video herhaald, worden deze ‘onfilmisch’ 
geachte beelden net als de filmstills bij 
Barthes uit de marge gehaald en centraal 
gesteld. Barthes ging het echter om een 
andere soort mobiliteit, om een beweging 
die in de geest van de beschouwer onstaat, 
terwijl het bij de vroege Warhol en bij 
hedendaagse kunstenaars vaak twijfelach
tig is of een soortgelijke omslag plaats
vindt. Bij Gordon en Tan roept het ge
bruikte beeldmateriaal nog associaties op, 
maar in de filmloops van Marijke van 
Warmerdam ontbreekt ook deze dimensie. 
Dergelijk werk zou daarmee eerder een 
minder complete toeëigening van het 
filmische zijn dan de werken die van stills 
gebruik maken; het punt wordt benaderd 
waarop beelden geen andere beelden meer 
generen, waarop zij in tegenstelling tot 
Barthes’ filmstills geen hors-champs meer 
hebben. Het tijdbeeld wordt zo ver doorge
voerd tot het omslaat in een tijdloos beeld. 
Het ‘eindpunt’ van de filmgeschiedenis 
(volgens Deleuze) lijkt een reprise van het 
‘beginpunt’. Het grote verhaal van de film 
bijt zich in zijn staart.

Maar deze filmgeschiedenis is na
tuurlijk niet de enige, en zeker niet de 
dominante. Naar aanleiding van Terry 
Gilliams’ remake van La Jetée als Twelve 
Monkeys (1995) klaagde Raymond Bellour 
dat van een “chef-d’oeuvre absolu de 
l’image-temps” een “pur film-mouvement” 
was gemaakt, gedomineerd door de spasti
sche bewegingen van Bruce Willis en Brad 
Pitt, hysterische camerabewegingen en een 
hectisch tempo. [24] Vanaf Jaws en Star 
Wars - maar niet beperkt tot zulke 
blockbusters - heeft in de film een neo- 
bewegingsbeeld getriomfeerd dat het tijd
beeld in toenemende mate naar de marge
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verdrong en transformeerde. Ironisch ge
noeg is het neo-bewegingsbeeld nauw ge
koppeld aan de opkomst van computer- en 
videogames, die elementen uit de film over
namen en tegelijkertijd op hun beurt tempo 
en opbouw van bijvoorbeeld de Star Wars
films beïnvloedden. De hernieuwde triomf 
van de beweging staat niet onder het ge
sternte van de ‘zuivere film’ als bewegings
kunst (zoals die door Amheim werd ver
heerlijkt), maar in het teken van de digitale 
media-convergentie, waarin door multina
tionals de ‘content’ multimediaal via films, 
games, boeken en websites aan de man 
wordt gebracht. Afkerig van deze ontwik
kelingen, zocht een met de nouvelle vague 
(en haar theoretische apotheose in het werk 
van Deleuze) gelieerde theoreticus als 
Bellour vanaf de jaren tachtig in toene
mende mate zijn heil in de alternatieve 
cinema van de beeldende kunst. In zijn 
persoonlijke canon krijgen Godard en 
Marker gezelschap van Douglas Gordon. 
Dat Bellour de alternatieve cinema van 
beeldend kunstenaars uitspeelt tegen de 
inflatie van de beweging in de neo- 
bewegingsfilm, leidt er helaas toe dat hij 
nauwelijks aandacht heeft voor recente 
bioscoopfilms die zich kritisch tot de 
nieuwe actiefilm verhouden, maar er ook 
elementen van absorberen en zich dus niet 
terugtrekken in een splendid isolation. De 
alternatieve cinema van de beeldende kunst 
doet dat wel. Hij lijkt slechts een negatieve 
verhouding met recente ontwikkelingen in 
de film te hebben en grijpt terug op een 
grijs, vaak nostalgisch verleden.

Doelbewust ingezette anachronis
men kunnen vruchtbaar zijn in de kunst, 
maar in die gevallen moet het anachro
nisme strategisch in plaats van defensief 
van aard zijn, en het staat nog te bezien van 
welke aard de verstarring van de tegen
beelden van film- en videokunstenaars is. 
Is er een toekomst voor hun contre-récitl 
Is hieruit een ontwikkeling mogelijk, of 
heeft de beeldende kunst zich in een situa
tie gemanoeuvreerd waarin geen ontwik
keling meer mogelijk is omdat de bevrij
dende ‘immobilité bienheureuse’ heeft 
plaatsgemaakt vooreen ander soort verstar
ring, die van beelden die geen andere beel
den meer oproepen, geen permutaties meer 

mogelijk maken? Diverse werken wijzen 
er in ieder geval op dat kunstenaars naar 
mogelijkheden zoeken om van het eind
punt een beginpunt te maken, om voorbij 
het primitivisme te komen. Een enkele 
keer manifesteert de still zich in ieder ge
val weer als medium dat tussen verstarring 
en beweging kan bemiddelen. Douglas 
Gordons 24 Hour Psycho (1993) rekt 
Hitchcocks film uit tot de lengte van een 
dag, waarbij het beeld vrijwel tot still ver
start. De beweging is dusdanig stroperig 
geworden dat het beeld wordt ervaren als 
een still die gaandeweg verandert, over
vloeit in de volgende still. In Gordons 
onuitgevoerde plan om John Fords The 
Searchers uit te rekken tot de tijd die de 
handeling beslaat - ruim vier jaar (!) - zou 
een enkel beeld gedurende ongeveer een 
hele dag worden geprojecteerd. Een derge
lijke monumentale reeks van stills zou een 
uitnodiging zijn aan een Barthesiaanse 
beschouwer om het verstarde tijdbeeld weer 
tot leven te wekken. Maar als dit werk ooit 
toch nog gerealiseerd wordt, heeft die 
beschouwer het geduld met betrekking tot 
de alternatieve cinema van de beeldende 
kunst wellicht reeds verloren.

Noten

[1] Voor Hitchcocks voorkeur voor het 
visuele en afkeer van ‘praatgrage’ films zie 
bijvoorbeeld Alfred Hitchcock, Close Your 
Eyes and Visualize!, Hitchcock on 
Hitchcock (red. Sidney Gottlieb), Berkeley/ 
Los Angeles/Londen, 1995, pp. 246-249.
[2] Rudolf Amheim, A New Laocoön: 
Artistic Composites and the Talking Film 
(1938, oorspronkelijk in het Italiaans), in 
Film as Art, Berkeley/Los Angeles, 
University of California Press, 1960, p. 
228
[3] Ibid., p. 229.
[4] Chris Dercon, Still/A Novel, in Lier 
en Boog (2000) 15: Screen-Based Art, p. 
103
[5] La Jetée verscheen als boek in 1992 
bij Zone Books, New York. Over Im Jetée 
en de fotoroman zie ook Jan Baetens, Foto- 
literatuur, een onmogelijk genre?, in De 
Witte Raaf6Q (maart-april 1996), pp. 8-9. 
[6] Rudolf Amheim. Selections adapted 
from Film (1933), op. cit. (noot 2), p. 117.
[7] Ibid., p. 118.
[8] Laurent Roth, D’un Yakoute affligé 
de strabisme, in Laurent Roth en Raymond 
Bellour, Apropos du CD-ROM ‘Immemory’ 
de Chris Marker, s.l. (Gent/Paris), Yves 
Gevaert/Centre Georges Pompidou, 1997, 
p.ll
[9] Roland Barthes, Le Troisième sens in 
L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, 
Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 59.
[10] Ibid., pp. 59-60.
[11] Ibid. p. 59.
[12] Ibid., p. 56
[13] Een opmerking over de terminologie: 
in het Nederlands wordt net als in het Frans 
de term ‘fotogram’ - ooit door Moholy- 
Nagy geïntroduceerd om zonder camera 
gemaakte foto’s aan te duiden - gebruikt 
voor individuele filmbeeldjes (frames) en 
ook wel voor stills die afdrukken van een 
dergelijk fotogram zijn. Ik gebruik naar 
Engelstalig voorbeeld de term ‘still’ als 
overkoepelend begrip; hier vallen zowel 
geënsceneerde foto’s van filmscènes on
der als foto’s die afdrukken van foto
grammen zijn. Indien specificatie gewenst 
is, wordt gesproken van ‘geënsceneerde 
still’ dan wel 'fotogramstill' (wat in het 

Engels ook wel ‘frame-enlargement’ wordt 
genoemd). Over het werk van stillfoto- 
grafen in het klassieke Hollywood, zie de 
tentoonstellingscatalogus Film Stills 
- Emotions Made in Hollywood, Zürich/ 
Ostfildern, Museum fiir Gestaltung Zurich/ 
Edition Cantz, 1993.
[14] Barthes, op. cit. (noot 9), pp. 59-60. 
[15] Andy Warhol, Blue Movie, New York, 
Grove Press, 1970; Stanley Kubrick’s A 
Clockwork Orange, New York, Ballantine 
Books, 1972.
[16] Tent. cat. David Lamelas - A New 
Refutation of Time, München/Rotterdam, 
KunstvereinMünchen/WittedeWith, 1997, 
p. 104.
[17] Gilles Deleuze, Cinéma 1: L’Image- 
mouvement, Paris, Les Éditions de Minuit, 
1983, pp. 9-23.
[18] Gilles Deleuze, Cinéma 2: L’Image- 
temps, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985 
pp. 31-32.
[19] Ibid., p. 59.
[20] Ibid., p. 137.
[21] Deleuze, op. cit. (noot 17), p. 11.
[22] Ibid., p. 12.
[23] Ibid., p. 12, 40. Voor kritiek op de 
traditionele, door Deleuze overgenomen 
karakterisering van de vroege film als pri
mitief, zie het artikel van Eric de Kuyper in 
dit nummer.
[24] Raymond Bellour, Sauver l’image in 
L’Entre-images2, Paris, P.O.L, 1999, p. 77.
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Eric de KUYPER

I

“Het is tegenwoordig vrij gebruikelijk om 
in kritieken nadruk te leggen op de overeen
komst tussen film en roman. ‘Verfilmd to
neel’ wordt echter nog vaak als een ketterij 
beschouwd.” [1] Zo begint de reeks artike
len die André Bazin in het begin van de jaren 
vijftig schreef omtrent de ruzies over film 
en theater, een twist die toen al bijna een 
halve eeuw aan de gang was. Zovele decen
nia later zou je verwachten dat deze discus
sie gesloten zou zijn. Maar in historische 
studies is ze blijven opduiken, met name in 
het onderzoek dat zich met de eerste decen
nia van de film bezighoudt. In 1967 typeert 
Jean Mitry het toneelmatige van films rond 
1909 als “een dramatische constructie die 
van het theater is afgekeken en letterlijk 
door mise-en-scène aan de mogelijkheden 
van de film is aangepast.” Die benadering 
stelt hij traditiegetrouw tegenover een 
narrativiteit die zich door “de continue be
schrijving van een handeling (heeft) bevrijd 
van de beperkingen van het toneel - afge
stemd op de dynamische mogelijkheden 
van de montage.”[2] Mitry gaat dus uit van 
de klassieke tegenstelling tussen verfilmd 
toneel en narratieve cinema, tussen mise- 
en-scène en montage. En hij preciseert: 
“Vanwege hun blinde fascinatie voor de 
schijnbare analogie tussen het toneel en de 
film volgden vele regisseurs bij voorkeur de 
formules van Méliès en daarna de door de 
Film d’Art geopende weg, bestaande uit een 
opeenvolging van discontinue ‘taferelen’, 
dan wel losstaande ‘scènes’ waarbij elke 
ruimtelijke overgang of tijdsprong door een 
tussentitel werd aangegeven."[3]

Historici die zich vandaag met deze 
periode bezighouden hoeden er zich wel 
voor in deze terminologie te spreken. Toch 
blijven ze onbewust als het ware door het 
theater getraumatiseerd. Hoezeer ze zich 
ook wensen te onderscheiden van vorige 
generaties historici, wat hen bovenal schijnt 
te biologeren zijn de ‘voortekenen’, de spo
ren die relevant zijn voor de verdere ontwik
keling van de film. Wat niet naar de verdere 
evolutie van de film verwij st of eraan lijkt te 
ontsnappen, wordt verzwegen, geminimali
seerd of geen aandacht waardig geacht. [4] 
Ik begrijp deze verblinding niet goed. 
Waarom zouden tegenstrijdige tendensen 
niet op hun waarde geschat kunnen wor
den? Waarom de ene tendens tegen de an
dere uitspelen? Waarom - impliciet - steeds 
denken in termen van vooruitgang, en wat 
daar niet toe behoort als behoudsgezind 
afdoen? [5] Is dat bovendien ook geen ste
riele benadering? We weten toch ongeveer 
wat die vooruitgang zal inhouden: dat is de 
film zoals we die kennen vanaf de jaren 
twintig, de klassieke speelfilm. Maar we 
vatten nog steeds slecht wat die zogenaamde 
behoudsgezinde tegenstroming heeft bete
kend. Al te gemakkelijk wordt ze louter als 
‘toneelmatig’ afgedaan, en eens en voor
goed vastgepind op die afschrikwekkende 
‘Film d’Art’. [6]

Een voorbeeld van die starre opvatting 
is terug te vinden in een recent artikel van 
historica Kristin Thompson, waarin ze een 
poging tot herwaardering van een film uit 
die periode doet. Zij schrijft: “Daar waar 
voorgangers het zouden hebben over het 
‘statische’ en het ‘toneelmatige’ dat deze 
film typeert....” [7] De zinsnede wordt niet 
afgemaakt maar kan gemakkelijk vervolle
digd worden als volgt: "... spreken wij nu 
over het tegendeel: het zuiver cinemato
grafische.” Wat gebeurt er in zo’n formule
ring? Terwijl hun voorgangers worden 
gediskwalificeerd omdat ze alleen de toneel
matigheid van de vroege cinema zagen, zijn 
de huidige historici, met Thompson op kop, 
nu in staat het zuiver filmische ervan te zien. 
Niet enkel het toneelmatige wordt aldus 
verketterd, ook zij die in die termen argu
menteerden. Zelfs een auteur als André 
Gaudreault [8] laat zich tot een soortgelijke 
logica verleiden, of in elk geval, hij weet 
zijn gêne voor het ‘toneelmatige’ niet te 
verbergen. In een artikel waarin hij Méliès 
poogt te rehabiliteren en ervoor pleit hem 
als een volwaardige filmmaker te beschou
wen - niet als een soort theaterman die ook 
films heeft gemaakt, zoals de traditie van 
Sadoul en Mitry het zag -, schrijft 
Gaudreault: “De narrativiteit is voor Méliès 
een soort voorwendsel, ze beheerst zijn 
filmproductie niet. Evenmin als de toneel
matigheid die eveneens secundair blijft in

Het theater als trauma
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De film Uncle Tom’s Cabin, regie Edwin S. Porter, 1903

zijn werk...” [9] Gaudreault geeft in deze 
tekst een mooie analyse van het ‘theatrale’ 
bij Méliès, maar kan uiteindelijk toch niet 
nalaten te constateren dat “(... ) de films van 
Méliès montage-films zijn.” [10] Anti- 
toneelmatige films, ‘echte films’ dus. Het 
werk van Méliès wordt gered, want het 
overstijgt het toneelmatige. De montage
cinema triomfeert.

Waarom wordt er in de context van 
film toch zo huiverachtig met het theatrale 
omgegaan, terwijl de invloed van andere 
kunsten toch altijd hoog in aanzien staat? Ik 
geloof dat de reden eenvoudig is: in tegen
stelling tot andere kunsten is het theater een 
opvoeringskunst, waardoor het heel dicht 
bij de film-als-spektakel komt te staan. De 
verwantschap is nu eenmaal groot. “Wan
neer men het theater toch als de specifiek 
dramatische kunst blijft beschouwen, moét 
men erkennen dat zijn invloed ontzaglijk 
groot is en dat de film de laatste (de ‘laatste 
der kunsten’ staat er in de Franse tekst) is die 
daaraan zou kunnen ontsnappen,” schreef 
Bazin. [11] En toch wordt deze verwant
schap en fundamentele affiniteit als nefast 
ervaren, zeker wat betreft de film in de 
eerste decennia van zijn bestaan. Het wordt 
regelrecht als een ‘kwade invloed’ be
schouwd. Als je de historici mag geloven 
dan heeft de grootste bekommernis van de 
film er tot na de Eerste Wereldoorlog in 
bestaan de vraag op te lossen: “Hoe spelen 
we het theater kwijt!”

n
Maar over welk theater heeft men het eigen
lijk? Het komt mij voor dat het theater waar 
onderzoekers aan denken zich beperkt tot 
een vrij specifiek en begrensd gebied: het 
zogenaamde boulevard- of bourgeoistoneel, 
of het klassieke toneel dat functioneert vol
gens de regels van eenheid van tijd, plaats 
en handeling. Bijna altijd wordt de blik 
vernauwd tot een bepaald soort realistisch

ü
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en psychologisch toneel dat Brecht ironisch 
het ‘Thaeter’ placht te noemen. De geschie
denis van het toneel in de negentiende eeuw 
is echter veel rijker en genuanceerder dan 
zij die het over ‘toneelmatigheid’ hebben 
vermoeden.

De lacune in de kennis van het thea
ter heeft te maken met het feit dat de ge
schiedenis van het theater maar in zeer be
perkte mate deel uitmaakt van de klassieke 
culturele bagage. De kennis van het toneel is 
oppervlakkig en meestal literair. Ook Bazin 
lijkt wat dat betreft een eerder conventio
nele opvatting te hebben over het theater: 
“Wanneer men onder film verstaat de vrij
heid van handeling ten opzichte van de 
ruimte, en de vrijheid van gezichtspunt ten 
opzichte van de handeling, dan zou de ver
filming van een toneelstuk een indruk van 
ruimte en een werkelijkheid aan het decor 
moeten geven die materieel gesproken op 
het toneel niet realiseerbaar zijn.” [12] De 
studies van Nicholas Vardac [13] en van 
Hassan el Nouty [14], die beide gaan over 
de opvoeringspraktijken in de negentiende 
eeuw, bevatten echter uitgebreide voorbeel
den die er op wijzen dat het toneel, vooral 
het zogenaamde commerciële theater, juist 
alles in het werk stelt om die “vrijheid van 
handeling ten opzichte van de ruimte”, die 
“vrijheid van gezichtspunt ten opzichte van 
de handeling”, en die “indruk van ruimte en 
een werkelijkheid van het decor” mogelijk 
te maken. De dynamiek en de mobiliteit 
staan hier centraal, en in alles wordt de 
indruk van werkelijkheid nagestreefd.

Die ongebonden omgang met de 
verhaalstof, die vrije omgang met ruimte, 
tijd en handeling, kent een rijke traditie. Het 
is het theater van het epische genre dat zich 
sedert Shakespeare en de Spaanse auteurs 
uit de Gouden eeuw ontwikkelde, evenals 
uit enkele ‘experimenten’ van Duitse en 
Franse romantici in de negentiende eeuw. 
[15] Vooral van deze laatste auteurs gaan 
vele stukken als 'onspeelbaar' door: zij

worden het ‘théâtre dans un fauteuil’ (de 
Musset), 'leestheater' genoemd. Toch pleit 
juist in deze romantische periode iemand 
als Théophile Gautier (1811 - 1872) voor 
een ‘optisch theater’ [16], en blijkt de fasci
natie voor het visuele kenmerkend voor de 
hele negentiende eeuw. Waarom wordt dat 
theater, dat zich bevrijd heeft van de klas
sieke beperkingen van toneel, dan zo uto
pisch geacht? Waarom wordt het afgedaan 
als ‘leestheater’? Temeer omdat dit soort 
toneel toch het hele populaire en commer
ciële gebied bestrijkt en in velerlei genres 
aanwezig is (in de 'théâtres à grand spectacle’ 
of de extravaganza, de melodrama’s, de 
feeërieën, de historische reconstructies...). 
De oorzaak is te zoeken in de kloof tussen 
het klassieke toneel en het populaire theater, 
tussen Cultuur en ontspanning. Het traditio
nele, hoogwaardige en literaire theater wil 
slechts met mondjesmaat gebruik maken 
van de verworvenheden die in het commer
ciële en populaire toneel schering en inslag 
zijn. En als het dan al beroep doet op deze 
middelen, dan dient er altijd een sterke 
(cultuurgebonden) aanleiding aanwezig te 
zijn (zoals blijkt uit de ensceneringen van de 
stukken van Shakespeare of Schiller van de 
Meiningen of in de ensceneringen van Henry 
Irving). Zelfs op het gebied van de opera, 
waar de muziekdrama’s van Wagner de 
‘grand opéras’ opvolgen, wordt er met te
genzin gegrepen naar de meer experimen
tele modellen uit de commerciële schouw
spelen. Het gaat dus om een spanning tussen 
een literair theater en een visueel theater, 
tussen een traditioneel en elitair theater en 
een theater dat zich meer op het volk richt. 
Interessant op dit vlak, als voorbeeld van 
verwevenheid tussen het toneel van die tijd 
en de vroege film, is de rol van de muziek. 
Binnen het ‘théâtre à grand spectacle’ rui
men de dialogen meer en meer plaats in voor 
lange momenten waarin de handeling mi
misch wordt uitgebeeld. Op die momenten 
speelt de begeleidende muziek (live!) een 
doorslaggevende rol. [17] In feite zijn het 
opvoeringen die voor een groot gedeelte 
stom zijn en waarbij de muziek van erg 
groot belang is. De film in zijn beginperiode 
zal nauw aansluiten bij deze traditie en haar 
gedurende enkele decennia verder ontwik
kelen. Een ander voorbeeld is de negen- 
tiende-eeuwse obsessie voor het ‘realisme’. 
Als ‘garantie’ voor meer realisme ontwik
kelt men daarom een doorgedreven aan
dacht voor archeologische reconstructies; 
ook in de vroege film wordt die opvatting in 
de praktijk gebracht.

Wat wordt er nu met deze rijke, 
inspirerende traditie gedaan? Door een 
goocheltruc doet men haar verdwijnen. Men 
negeert haar door haar simpelweg... pre- 
cinema te noemen. In feite was het geen 
theater, het was veel beter, het was reeds 
cinema! [18]ZoherhaaltVardac uitentreuren 
dat al de boeiende ensceneringen die hij zo 
zorgvuldig heeft bestudeerd, niet meer zijn 
dan wat de film later zal realiseren, maar 
dan veel beter. Ook el Nouty, die voorname
lijk de Franse romantische opvoeringen 
bespreekt, gaat in dezelfde richting: “Het is 
alsof de nieuwe media (het theatraal schouw
spel, de film, de televisie) telkens op het 
goede historische moment zijn verschenen 
om aan de schrijnende tekortkomingen, de 
beperkingen van hun voorganger(s) te ver
helpen...” [19] En alhoewel el Nouty wei
gert “overal pre-cinema te willen ontdek
ken,” schrijft hij toch dat “bij gebrek aan een 
ideaal theater er uiteindelijk een vervanger 
werd gecreëerd: de zevende kunst!” [20]

Theater dat afwijkt van de strakke 
normen van het ‘burgerlijk’ en ‘klassieke’ 
toneel in de negentiende eeuw wordt dus 
‘pre-cinematografisch’ genoemd, terwijl de 
invloed die het heeft uitgeoefend op de film 
als een verworvenheid van de film wordt 
beschouwd. Tot tweemaal toe wordt de ei
genlijke betekenis het theater weggemof
feld.

III

Films uit die tijd vertonen nauwelijks spo
ren van de omwentelingen die plaats vinden 
in de kunstwereld. Dat mag vreemd lijken, 
omdat in die jaren toch het fauvisme, het 
expressionisme, het kubisme en op de grens 
ook het dadaïsme ontstaan. Maar zelfs van 
het impressionisme is nauwelijk iets te be
speuren. De architectuur en de sierkunsten 
die op dat moment toonaangevend zijn 
(Jugendstil), hebben nauwelijks invloed op 
het decor van de films uit die jaren. [21] De 
cinema lijkt wel blind voor wat er in de 
plastische kunsten gebeurt. Het is inderdaad 
pas na de Eerste Wereldoorlog dat de film in
de ogen van historici een kunst zal worden 1 7
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- Sadoul geeft trouwens aan dit deel van zijn 
Filmgeschiedenis de titel mee: Ie cinéma 
devient un art. Dat is niet alleen omdat na de 
oorlog de film ten volle zijn eigen taal heeft 
gevonden [22], ook omdat hij dan - in Eu
ropa althans - een rechtstreekse dialoog 
aangaat met andere kunststromingen, en 
dus intellectuele erkenning zal krijgen.

Volgens Dirk Lauwaert hebben we 
problemen met de eerste twee decennia film
geschiedenis omdat de film er vol heimwee 
in terugkijkt naar de negentiende eeuw en 
resoluut elke vorm van modernisme wei
gert. [23] Dit staat in scherpe tegenstelling 
tot wat Tom Gunning [24] bijvoorbeeld 
schrijft, die juist de nadruk legt op de mo
derniteit van deze cinema. Ik geloof dat 
beide houdingen elkaar minder uitsluiten 
dan men zou denken. De cinematografie op 
zich mag gezien worden in een context van 
modernisme (een nieuw medium!). Films 
en hun vertoning echter putten hun rijkdom 
uit een totaal andere traditie, die uit de 
vorige eeuw stamt en die, bovenal, de tradi
tie van de populaire kunstvormen verderzet. 
De film uit de beginjaren is resoluut gekeerd 
naar het verleden, of juister gezegd: conti
nueert stromingen uit de vorige eeuw. Het is 
zonder meer om die redenen dat de film uit 
de vooroorlogse jaren na de oorlog door 
‘cinefielen’ met zo’n kracht werd verwor
pen. Zo’n esthetiek, ervaren als conserva
tief, voorbijgestreefd, pastte niet in de sfeer 
van de jaren twintig. De periode wordt door 
hen dan ook zo goed als doodgezwegen, ze 
behoort eenvoudigweg niet tot de ‘film
kunst’ . En dat werkt tot op heden door. [25] 
De filmgeschiedenis begint pas bij de grote 
Griffith, de rijpe Feuillade van de serials, bij 
Gance, Lang en de Sovjetfilmers. Uiteraard 
blijven Lumière en Méliès als het ware 
symbolisch hun belang houden. Maar velen 
- niet in het minst de cinematheken zelf - 
waren verbaasd toen ze nauwelijks een paar 
decennia geleden ook de jonge Griffith en 
Feuillade ontdekten, de Gaumont- en Pathé- 
productie, de Italiaanse cinema vóór Cabiria, 
de vroeg Duitse film. Plots ontdekten ze dat 
die films gekleurd waren, en dat ze meestal 
door live muziek begeleid werden. Alsof 
men de schilderkunst altijd liet beginnen bij 
de renaissance, en plots ontdekt dat er ook 
zo iets bestaan heeft als de primitieve schil
derkunst, waarvan men vaag het bestaan 
kende maar niet de betekenis. We kunnen 
niet anders dan zeggen dat we collectief aan 
geheugenverlies hebben geleden. Een hele 
periode tussen de projecties van Lumière in 
de Salon Indien en de na-oorlogse film is in 
ons bewustzijn blanco gebleven. De vroege 
cinema is voor ons tussentijd geweest, een 
soort duistere Middeleeuwen.

IV
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Wat mij in de geschiedenis van de kunst 
altijd heeft verbaasd, is het verschijnsel van 
de 'ongelijktijdigheid' of a-synchroniteit. 
Wat ik hieronder versta is een vorm van 
anachronisme: een gebeurtenis vindt plaats 
op een ‘ongelegen’ moment; te vroeg of te 
laat, zo lijkt het wel. Het gebeurt geregeld 
dat het anachronisme niet wordt opgemerkt. 
Pas door verschijnselen chronologisch met 
elkaar te vergelijken, kom je er achter dat 
hier iets plaatsvindt dat in feite niet klopt. 
[26] Een voorbeeld hiervan zijn de balletten 
van Tsjaikovski-Petipa aan het eind van de 
negentiende eeuw. In de eerste helft van de 
negentiende eeuw kent de danskunst een 
enorme ontwikkeling: het fundament voor 
wat men het klassieke ballet zal noemen, 
wordt op dat moment gelegd. Nochtans is in 
het huidige repertoire van deze kwantitatief 
zo rijke decennia van het romantische ballet 
weinig overgeschoten. Het valt moeilijk te 
oordelen of deze selectie enkel op kwalita
tieve gronden berustte, maar wanneer je de 
danskronieken van een tijdgenoot als 
Théophile Gautier leest [27], ben je geneigd 
om aan te nemen dat dat inderdaad het geval 
was. In vlijmscherpe kritieken betreurt de 
schrijver telkens opnieuw het gebrek aan 
kwaliteit van het romantische ballet - waar 
hij overigens een fervente aanhanger en 
pleitbezorger van was. [28] Het is alsof 
Gautier de mogelijkheden van het ballet 
voorvoelt en des te scherper betreurt dat wat 
hij in zijn tijd te zien krijgt, zijn ideaalbeeld 
zelden of nooit benadert, laat staan reali
seert. Hij stierf in 1872 en heeft dus zelf niet 
meer meegemaakt wat er zich tijdens het 
laatste decennium van de negentiende eeuw 
plaatsvindt. In Rusland worden dan aan het 
hof van de Tsaar de volavondballetten van 
Petipa-Tsjaikowski opgevoerd, De Schone 
Slaapster in 1890, De Notenkraker in 1892 
en Het Zwanenmeer in 1895. Ze worden 
zowel op muzikaal als op choreografisch 
vlak terecht als de hoogtepunten van het 
klassiek-romantische ballet genoemd. Maar 
die creaties vinden bijna een halve eeuw na 
het ontstaan en de opkomst van het roman
tische ballet plaats. Bovendien in een tijd - 

en ook een cultuur - waarin het romantisme 
zo goed als verdwenen is. Het realisme en 
het naturalisme, het impressionisme en het 
symbolisme geven dan de toon aan.

Dat de weiken vanPetipa-Tsjaikowsky 
wel degelijk als een soort anachronisme te 
beoordelen zijn, bewijst het feit dat slechts 
enkele jaren later Diaghilev met zijn Ballets 
Russes een omwenteling teweeg zal bren
gen in de dans wereld (de Sacre du Printemps 
is uit 1913, maar het gezelschap van 
Diaghilev trad al enkele jaren op in het 
Westen met vernieuwende en spraak
makende werken). Enerzijds komen deze 
balletten dus als het ware vijftig jaar te laat, 
anderzijds slechts één decennium alvorens 
een grote vernieuwing in de danswereld 
plaatsvindt. Dit voorbeeld suggereert dat de 
balletten van Petipa-Tsjaikowky met een 
behoorlijke vertraging - maar dan pas ten 
volle - realiseren wat een halve eeuw eerder 
slechts virtueel aanwezig leek te zijn.

Op een vergelijkbare manier zou je de 
periode in de film van voor 1918 kunnen 
bekijken. Tijdens die eerste jaren van de 
cinematografie lijkt het er op alsof het hele 
negentiende-eeuwse erfgoed door elkaar 
wordt geschud en herschikt. Alsof heel wat 
vormen en verschijnselen uit het populaire 
schouwspel hier opnieuw ter verzameling 
worden geroepen, als overblijfselen van een 
voorbije eeuw, op de rand van de nieuwe 
tijd. Alsof al deze gegevens aan een grote 
inventaris worden onderworpen, en ze ge
test worden op hun bruikbaarheid in het 
nieuwe kader van de cinematografie. Wat 
bijvoorbeeld totaal verschilt met de vertel
wijze in de stomme film na 1918, is de 
fragmentarische of ‘epische’ vorm waarin 
het verhaal wordt verteld. [29] Het is noch
tans een vertelvorm die tijdens de gehele 
negentiende eeuw frequent is en in zowel de 
feuilletons als in het populaire toneel en aan 
het einde van de eeuw ook in de stripverha
len wordt gevonden. Globaal gezien komen 
al die vertel- en voorstellingsmodellen uit 
diverse hoeken: de literatuur, de lyrische 
kunst, het theater... Soms zijn het slechts 
bepaalde ‘figuren’ - zoals de 'verschijnings- 
beelden’ [30], ontleend aan de theatrale 
feeërieën - die op een bijna obsederende 
manier worden benut en die in de films van 
de latere periode zo goed als geheel ver
dwijnen. Andere modellen zijn van duur
zame aard en vormen de fundering voor 
stabiele genres [31 ] die ook in de film van na 
de Eerste Wereldoorlog erg belangrijk zul
len zijn, bijvoorbeeld de achtervolgings- 
film of de burleske. [32]

Buiten de legitieme artistieke gen
res, stammen deze modellen ook uit minder 
erkende regionen zoals het variété, de geïl
lustreerde pers en boeken, en de journalis
tiek - in het bijzonder de sensatiepers. Door 
onze beperkte kennis van al deze gebieden 
zijn deze invloeden niet meteen in de film 
zichtbaar of herkenbaar. Omdat al deze ge
bieden wel los van elkaar worden bestu
deerd maar doorgaans niet bij de film wor
den betrokken, blijft hun invloed onopge
merkt.

V

Wat mij bezighoudt is niet zozeer de inven
taris van deze bronnen op te stellen, of op 
een traditionele wijze hun ‘invloed’ op de 
film te onderzoeken. [33] Het gaat er mij om 
door een beter inzicht in hun eclecticisme 
een andere benadering van de vroege 
cinematografie aan te bieden. Die moet het 
mogelijk maken, beter dan tot nog toe het 
geval is, haar rijkdom tot zijn recht te laten 
komen. In plaats van het over de verschijn
selen van de pre-cinema te hebben of om de 
beperkende en nefaste invloed van het thea
ter op de film aan te klagen, zou ik de film 
uit deze periode willen zien als een merk
waardige en grootschalige vorm die een 
erfgoed wil recyclen - met deze bijzonder
heid, dat de technische aard van het nieuwe 
medium dat erfgoed zal aanpassen en ver
vormen. Het komt er op aan de veelheid aan 
verschijnselen niet zo zeer als evenveel deel
gebieden te beschouwen, waarbij elk ver
schijnsel dan door een deskundige wordt 
bestudeerd en desgevallend in een synthe
tische optelsom naast elkaar wordt gezet. 
Waar het om gaat is, zoals Koselleck in een 
ruimer theoretisch kader zegt, dat “um eine 
geschichtliche Chronologie - auch für 
Eteignisse - zu eruieren, bedarf es ihrer 
‘Strukturierung’. Deshalb lasst sich 
zunachst, was heute unüblich ist, von einer 
diachronen Struktur sprechen.” [34]

Het is fascinerend om te zien hoe vele 
culturele bekommernissen uit de vorige 
eeuw draaien rond een zoeken naar andere 
combinaties van ruimte en tijd, naar andere 
vormen van verbeelding en uitbeelding. 
Cultureel minder geaccepteerde vormen van 
theater en schouwspel zijn op zoek naar 

panoptisme, naar andere vormen van 
focalisering, en vooral naar middelen om de 
tijd om te zetten in ruimte. Of zoals in 
Wagners’ Parsifal plechtig over de Graal- 
tempel wordt aangekondigd “zum Raum 
wird hier die Zeit.” Een negentiende-eeuwse 
obsessie die - geen toeval waarschijnlijk - 
aan het einde van die eeuw als het ware een 
antwoord krijgt in het nieuwe ‘ spectaculaire 
dispositief dat de cinematografie is: een 
techniek die wat zich in de tijd afspeelt, tot 
een ruimtelijk iets, een bewegend beeld 
maakt.
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Waarheid als illusie
Over de vierde wand in hét theater

Rudi LAERMANS

I

Van begin september tot pakweg eind juni 
begeven zich op ontelbare plaatsen in de 
wereld - meestal steden - ontelbare mensen 
naar specifieke gebouwen of ruimten om er 
andere mensen te zien acteren. [1] We zijn 
daar zozeer aan gewend geraakt dat het 
vanzelfsprekend lijkt: geen ‘actors’ zonder 
‘spectators’, geen podiumkunst zonder toe
schouwers, geen voorstelling zonder pu
bliek. Theater is inderdaad dat sociale ge
beuren waarin een of meer mensen in de 
aanwezigheid van weer andere mensen een 
tekst ensceneren, vertonen of ‘ten tonele 
voeren’. Het samengaan van (re)productie 
en receptie tijdens een opvoering lijkt kortom 
de kern - ‘het wezen’ - van het theater als 
cultureel genre. Als we daar even bij stil
staan, stuiten we echter op een paradox. De 
simultaneïteit van ‘doen’ en ‘zien’ maakt 
immers dat elke theatervoorstelling zich op 
het snijpunt van twee totaal verschillende 
activiteiten situeert. Bekeken vanuit de po
sitie van de spelers is het opvoeren syno
niem voor een ‘doen zien’, terwijl het vanuit 
het standpunt van de zaal of het publiek 
integendeel om een ‘zien doen’ gaat.

Hoe met deze paradox omgaan? Hem 
loochenen bijvoorbeeld, hem op een 
overzichtbare wijze onzichtbaar te maken: 
men kan de paradox ‘invisibiliseren’. Dat is 
helemaal geen vergezochte praktijk, inte
gendeel zelfs. Want precies het verschil 
tussen ‘doen zien’ en ‘zien doen’ wordt 
door de nog altijd gangbare idee van ‘de 
vierde wand’ miskend. De vierde wand is 
een imaginaire proscenium-wand, een denk
beeldige muur die het voorplan van het 
speelvlak van de zaal scheidt. Hij is natuur
lijk nooit écht: de vierde wand krijgt actief 
gestalte doorheen het acteren en de 
enscenering. Hoe dat juist gebeurt, is ons 
allemaal welbekend. Als een voorstelling 
zich aan de notie van de vierde wand oriën
teert, miskennen de acteurs de aanwezig
heid van het publiek in de zaal: hun ‘doen 
zien’ op de scène loochent dan het comple
mentaire ‘zien doen’ in de zaal. Misken
ning, loochening - daarmee zitten we volop 
in de orde van het imaginaire die, dixit 
Jacques Lacan, met ‘la fonction de 
méconnaissance’ samenvalt. Maar laten we 
vooral niet te snel gaan.

Het is alles welbeschouwd bijzonder 
vreemd dat we als theaterliefhebbers meer 
dan eens een opvoering bij wonen die voor 
kortere of langere tijd, soms zelfs de hele 
voorstelling lang, doet alsof wij er helemaal 
niet zijn. Is het niet hoogst merkwaardig dat 
we een kaartje kopen, ons op het aangege
ven uur naar de zaal begeven, plaatsnemen 
en toekijken,... - en vervolgens als quantité 
négligable worden behandeld, als onbe
staand worden beschouwd door de opvoe
ring die zich hic et nunc voor onze ogen (en 
oren) ontvouwd. We kijken toe, we aan
schouwen, maar het schouwspel simuleert 
de volstrekte afwezigheid van welk soort 
blik dan ook. Kortom, het vierdewand-thea- 
ter plaatst ons, aanwezigen, in de positie van 
afwezigen - en dit ‘illusionisme’ spreekt 
helemaal niet vanzelf. Met het denkbeeld 
van de vierde wand strookt een hoogst on
waarschijnlijke kijk- of observatiepositie 
die op haar beurt het effect is van de manier 
waarop, metaforisch gesproken, het speel
vlak de zaal observeert - of juister, van de 
wijze waarop alle gebeurtenissen op de scène 
het observeren door het publiek observeren. 
De acteur die observeert dat zij of hij geob
serveerd wordt, negeert in het vierdewand- 
theater meer bepaald de kijkverhouding of 
het ‘zien doen’ in de zaal. Aldus komt die 
imaginaire wereld tot stand waarin de 
geobserveerden zichzelf observeren alsof 
ze niet worden geobserveerd - terwijl dat 
wel degelijk het geval is! Van tovenarij 
gesproken... - zowat alle foyergebabbel over 
‘de magie van het theater’ veronderstelt dan 
ook zonder veel nadenkendheid het geloof 
in het bestaan van zoiets als een vierde wand 
die de scène van de zaal zou scheiden.

De acteur die doet alsof hij niet wordt 
geobserveerd, en de observator (de spectator) 
die zijn observeren ontkend ziet: het is een 
paradox die in alle opzichten constitutief is 
voor elke theatervoorstelling die geheel of
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Het podium van de Comédie-Française in 1726

partieel het beeld van de vierde wand ver- 
werkelijkt. Alweer gaat het om een Januskop, 
een dubbel gelede werkelijkheid, een twee
zijdige vorm. Voor de acteur die speelt dat 
haar ofzijn spel geen ‘doenzien’ maar enkel 
een ‘doen’ is, vormt de vierde wand een 
daadwerkelijke muur, een visueel en audi
tief ondoorlaatbare grens. Daarentegen is 
diezelfde muur voor de toeschouwer een 
gehorig venster, een louter zien en horen dat 
miskent dat de voorstelling een doen zien 
(doen horen) is. Muur en venster, blik- en 
geluidsdichte gevel en tegelijkertijd akoes
tisch poreus uitstalraam: deze in logisch 
opzicht godsonmogelijke eenheid maakt het 
spreekwoordelijke wezen van de vierde 
wand uit.

Laten we nog even verder doorden
ken. De idee van de vierde wand ‘fictionali
seert’ in de eerste plaats de zaal of het 
publiek, dus het karakter van de voorstel
ling als een ‘presentatie’ (een tonen) of 
gebeuren dat door de aanwezigheid van 
kijkers-luisteraars per definitie in een re
presentatie (een vertoning) verandert. In die 
zin loochent paradoxaal genoeg alle vierde- 
wand-theater dat het theater is. Dit soort van 
podiumkunst wil dan ook als iets anders dan 
alleen maar theater worden geobserveerd: 
het verlangt er naar als levensecht, als waar- 
en-waarachtig te worden beleefd. Hier past 
evenwel een historische omweg, een terug
blik op de geschiedenis van het theater en 
- vooral - van de wijze waarop dat zichzelf 
heeft begrepen en gethematiseerd. Want de 
overtuiging dat het theater haar (uiteraard 
figuurlijke) moment van waarheid in de 
opvoering of live-voorstelling vindt, dus in 
de confrontatie met een publiek dat er tege
lijk wel en niet is, kan bij uitstek modem 
heten. Deze stelling betreft in de eerste 
plaats ‘de theatertheorie’, en niet meteen de 
theaterpraktijk. De (zelf)beschrijving en het 
maken van het theater volgen deels geschei
den, deels elkaar kruisende paden. Mij is het 
hierna uitsluitend om de eerste ontwikke
ling te doen, dus om de evolutie in de 
theaterreflectie.

II

Het denken over theater stond tot aan de 
vooravond van de achttiende eeuw in het 
teken van één enkel geschrift, de Poëtica 
van Aristoteles. [2] Ook nadien bleef dit 
traktaat in hoge mate richtinggevend voor 
de intellectuele reflectie over tragedie en 
komedie, de twee grote basislijnen die 
Aristoteles binnen het genre van het drama 
onderscheidt. “Eenheid van tijd, plaats en 
handeling” - het was eeuwenlang geen loze 
slogan maar de normatieve toetssteen voor 
elk nieuw theaterstuk. Althans in de berede
neerde omgang met het theater, want in de 
praktijk werd dit axioma al tijdens de 
Renaissance meer of minder drastisch met 
de voeten getreden (door bijvoorbeeld 
Shakespeare en Calderon).

Voor Aristoteles is het drama een 
specifiek tekstgenre, een onderafdeling in 
de meer algemene categorie van de berij mde, 
in verzen geschreven poëzie. [3] Hij acht
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zich in zijn beschouwingen over het theater 
dan ook helemaal niet gebonden door het 
feit dat een tragedie of komedie wordt opge
voerd. Drama is poëzie, en dus valt de 
dramatische waarheid samen met de 
waarachtigheid of overtuigingskracht van 
de theatertekst. Maatgevend is volgens 
Aristoteles meer bepaald het handelings
verloop, de wijze waarop in het geversifi
ceerde verhaal de personages en hun hande
lingen elkaar opvolgen. Een theaterstuk is 
waarachtig of plausibel voor zover de tekst 
de beschreven handelingen zodanig aan el
kaar schakelt dat precies hun na-elkaar- 
komen, dus hun ‘narrativisering’, ook daad
werkelijk overtuigt, uitmondt in een her
kenning als écht geloofwaardig - en dat 
vooral wanneerde voorgetoverde gebeurte
nissen in het licht van het werkelijke leven 
een beetje of helemaal onmogelijk lijken. 
Of in de woorden van de Franse theater
wetenschapper en regisseur Denis Guénoun, 
wiens studie Le théâtre est-il nécessaire? 
mij tijdens hetschrij ven van deze tekst meer 
dan eens heeft geïnspireerd: “Waarachtig
heid en noodzakelijkheid hangen samen met 
de interne constructieverhoudingen, met de 
relaties die ontstaan tussen de getoonde 
handelingen en andere die hen voorafgaan 
(of opvolgen). Waarachtigheid en noodza
kelijkheid hebben betrekking op wat men 
een logica van de handelingen kan noemen, 
die de kijker toelaat te redeneren, te conclu
deren - en plezier te beleven aan deze deduc
tie.” [4]

In de eeuwenlang toonaangevende 
visie van Aristoteles is theatrale waarach
tigheid dus synoniem voor tekstuele 
overtuigingskracht. De tekst moet geloof
waardig zijn, niet de acteur of de enscenering: 
theater maken, dat is handelingen binnen 
een tragedie zodanig combineren dat de 
lezers of de toeschouwers méégaan met het 
verhaal. Voor Aristoteles en zijn ontelbare 
commentatoren is de theatervoorstelling dan 
ook weinig meer dan een ‘enactment’ van 
de tekst, een uit- in plaats van een opvoe
ring, eerder een presentatie (juister: een 
‘presentificatie’ - een ‘Darstellung’) dan 
een representatie van een neergeschreven, 
gepremediteerd verhaal dat uit zichzelf over
tuigt, en niet omwille van de wijze van 
spelen of de regie. Beslissend voor het luk
ken of mislukken van een gespeeld stuk is 
daarom altijd de lezerspositie, niet de rol 
van toeschouwer. De kijker-luisteraar is niet 
alleen letterlijk maar ook figuurlijk een 
spectator: hij is een ‘theoreticus’, iemand 
die al toeschouwend en luisterend in de 
gepresenteerde tekst een plausibele 
handelingslogica herkent, een connaisseur 
(een ‘kenner’ ) in de strikte betekenis van het 
woord.

Eén van de eerste westerse geschrif
ten waarin volgens onder meer Denis 
Guénoun en Marvin Carlson nadrukkelijk 
wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen 
tekst en voorstelling, tussen drama en op
voering, is La Pratique du théâtre (1657) 
van Francois Hédelkin, Abbé d’Aubignac. 
[5] Op verzoek van kardinaal Richelieu, van 
wie hij een vertrouwensman was, schreef 

hij zijn receptenboek voor would-be theater
makers. Ook d’Aubignac beschouwt 
Aristoteles’ Poëtica als richtinggevend. 
Maar anders dan zijn Griekse leidsman 
maakt hij een expliciet onderscheid tussen 
het drama als berijmd verhaal en de opvoe
ring in de aanwezigheid van een publiek. In 
het hoofdstuk Du mélange de la représenta
tion avec la vérité de l’action théâtrale 
beschrijft hij dit verschil met grote stellig
heid: “Ik noem dus de waarheid van de 
theatrale handeling het verhaal van het dra
matisch gedicht, voor zover het als waar
achtig wordt ingeschat en alle dingen die 
zich erin voordoen worden beschouwd als 
echt gebeurd zijnde, of mogelijks hebben 
kunnen voorvallen. Maar ik noem voorstel
ling (‘representation’) het geheel van alle 
dingen die dienstig kunnen zijn om een 
dramatisch gedicht te representeren en die 
er elkaar in moeten kruisen, zoals de ac
teurs, de décorateurs, de geschilderde doe
ken, de violen, de toeschouwers en derge
lijke.” [6]

Alleen al het feit dat d’ Aubignac zo 
nadrukkelijk stilstaat bij het onderscheid 
tussen tekst en voorstelling - ‘dramatisch 
gedicht’ en ‘representatie’ - mag er op wij
zen dat het toentertijd om een allesbehalve 
ingeburgerd verschil ging in het denken 
over theater. In de reflectie over de theater
praktijk - voor de schilderkunst, waar 
d’Aubignac dan ook naar verwijst, lag dat 
anders - was het beklemtonen van de 
eigenstandigheid van de opvoering inder
daad een novum. We stoten hier op een van 
de eerste, nog erg ambigue formuleringen 
van de moderne theateropvatting. Enerzijds 
staat d’Aubignac nog met een been in de 
Aristoteliaanse traditie en haar nadruk op de 
tekst, getuige de vereenzelviging van ‘de 
waarheid van de theatrale handeling’ met 
‘het verhaal van het dramatisch gedicht’. 
Anderzijds bevindt de auteur van La 
Pratique du Théâtre zich al met het andere 
been in de moderniteit, in dat post- 
Aristoteliaanse discours over theater dat het 
waarheidsmoment langs de kant van de op
voering of tekstzegging situeert.

Het ‘modernisme’ van d’Aubignac 
blijkt vooral uit diens opmerkingen over de 
triangulaire relatie tussen personage, acteur 
en publiek. Van de personages verwacht hij 
dat ze handelen “alsof niemand hen ziet en 
hoort, tenzij degenen die op het theater 
handelen.” Daarom moet de dichter-auteur 
altijd doen “alsof er helemaal geen kijkers 
zijn.” [7] Het streven naar waarachtigheid 
krijgt zo in La Pratique du théâtre een 
onmiskenbaar bredere invulling dan in de 
Aristoteliaanse visie het geval was. Het 
intern-tekstuele handelingsverloop blijft 
cruciaal voor de finale overtuigingskracht 
van een theaterstuk, maar daarnaast eist ook 
de gespeelde voorstelling haar rechten op: 
voortaan moet het theater ook waarachtig 
zijn in de ogen van het publiek dat de opvoe
ring van de tekst bijwoont. Voor d’Aubignac 
komt dit neer op de paradoxale eis dat wordt 
gedaan alsof de kijker er nooit is. De acteurs 
moeten zich daarom volledig vereenzelvi
gen of identificeren met het gepresenteerde 
personage. “Bijgevolg mogen (de toneel
speler) Floridor en Beau-Chasteau, voor 
wat ze uit zichzelf zijn, slechts als ‘verte
genwoordigers’ (als ‘voorstellers’, ‘repré
sentants’) worden beschouwd; en de 
Horatius en Cinna die ze representeren 
moeten ten opzichte van het gedicht als 
werkelijke personages worden opgevat: 
want het zijn zij die worden verondersteld te 
handelen en te praten, en niet degenen die 
hen voorstellen, alsof Floridor en Beau- 
Chasteau feitelijk ophouden te bestaan en 
veranderd worden in die mensen wiens naam 
en belangen ze dragen,” zo concludeert 
d’Aubignac. [8]

III

In La Pratique du théâtre van d’Aubignac 
kondigt zich dus een diepgaande transfor
matie in de (zelf)beschrijving van het thea
ter aan. Deze wending krijgt haar defini
tieve beslag tijdens de achttiende eeuw. De 
meest zichtbare uiting hiervan is de sterke 
belangstelling, zowel bijvoorbeeld in Enge
land als in Frankrijk, voor het spelen of 
acteren. Zo verschijnen plots opvallend veel 
publicaties die uitsluitend aan de acteer- 
kunst en de figuur van de toneelspeler zijn 
gewijd. Daarnaast wordt het voor theater- 
beschouwers hoe langer hoe meer vanzelf- 2 1
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sprekend om de opvoering of voorstelling, 
in de eerste plaats de uitbeelding van de 
personages, tot centrum van de theater
praktijk te promoveren. Een treffende illus
tratie van deze omslag biedt A Commentary 
Illustrating the Poetics of Aristotle van Henry 
James Pye, overigens de eerste die de Poë
tica direct van het Grieks naar het Engels 
omzette, zonder de vroegere omweg over de 
Franse vertalingen.

In zijn Aristoteles-commentaar uit 
1792 toont Pye zich een soms weinig fidele 
lezer van de door hem besproken tekst. 
Want anders dan de Poëtica vindt hij het 
acteren beslissend voor de overtuigings
kracht van het theater. In het bijzonder de 
Engelse acteurs in komedies of huiselijke 
tragedies verstaan volgens Pye de kunst om 
de opvoering zodanig geloofwaardig te 
maken dat elk verschil tussen representatie 
en werkelijkheid verdwijnt. De toenmalige 
acteurs in thans vergeten stukken als 
B am wells The Fatal Curiosity of diens The 
Gamester spelen naar Pyes mening met 
zoveel verve dat het lijkt “alsof ik daadwer
kelijk aanwezig was bij soortgelijke scènes 
in het reële leven.” [9] Maar ook de verhe
vener tragedie zou veel waarachtiger ogen 
door een werkelijkheidsgetrouwe opvoe
ring, het zich totaal inleven in de voorge
stelde personages door de spelers. Pye vraagt 
zich daarom hardop af of Aristoteles mis
schien niet heel wat meer aandacht zou 
hebben besteed aan de opvoering indien hij 
de legendarische Garrick in King Lear had 
bezig kunnen zien. “Deze apotheose van de 
acteur te midden een commentaar op 
Aristoteles is er een treffende illustratie van 
hoezeer de acteerkunst tijdens de achttiende 
eeuw in de kritische bijval is gestegen,” zo 
besluit theaterhistoricus Marvin Carlson. 
[10]

Pye stond met zijn opvattingen in
derdaad niet alleen. Want naast de al ge
noemde Garrick, die in 1744 zelf A Short 
Treatise on Acting publiceerde, eerden ook 
niet-acteurs traktaatsgewijs de speelkunst, 
zo bijvoorbeeld Aaron Hill in zijn Essay on 
the Art ofActing (1746). Enkele jaren later, 
in 1750, verscheen in Engelse bewerking 
het invloedrijke boek over acteren van 
Pierre Rémond de Sainte-Albine, simpel
weg Le Comédien (1747) geheten. De 
daarin geboekstaafde ideeën werden van 
acteurszijde onderschreven door Antonio 
Franscesco Riccoboni in diens boek L’Art 
du théâtre (1750). Zowel Sainte-Albine als 
Riccoboni zien in een ‘ veristische’ of realis
tische acteerstijl, dus in de identificatie van 
de speler met het personage, het waarmerk 
bij uitstek van de overtuigende acteur. Dixit 
Sainte-Albine: “Het moet het principiële 
punt van aandacht van de toneelspeler (...) 
zijn dat hij ons uitsluitend zijn personage 
toont.” [11]

Diezelfde Sainte-Albine neemt in Le 
Comédien zijn verwachtingen aangaande 
de acteur tot opmaat van een bredere be
schouwing over het waarheidsgehalte van 
het theater. Anders dan in de Aristoteliaanse 
traditie situeert ook hij dat primair in het 
opvoeringgebeuren, al vereist een overtui
gende voorstelling natuurlijk een plausibel 
overkomend verhaal. Maar toch, “de per
fectie die wij het meeste eisen in de voor
stelling is wat men in het theater waarheid 
noemt. Onder dat woord verstaat men de 
samenloop van de verschijningen die ertoe 
kunnen dienen de toeschouwers te mislei
den,” aldus Saint-Albine. [12] Van een his
torische cesuur gesproken: niet langer het 
tekstueel voorgeschreven handelingsverloop 
maar de bedrieglijke ‘concours des 
apparences’ op de scène moet de waarach
tigheid van het theater waarborgen. En ja
wel, over deze schijngestalten dienen in de 
eerste plaats de acteurs te waken: zij zijn de 
voornaamste hoeders van de waarheid van 
het theater, ze dienen die actief waar te 
maken.

Samenvattend: in de blik van de acht- 
tiende-eeuwse theaterbeschouwer, daarin 
bijgevallen door sommige acteurs, wordt 
het ‘verisme’ van de speelstijl, het realiteits
gehalte waarmee een toneelspeler gestalte 
geeft aan zijn personage, dé lakmoesproef 
van het theater. Wat dat nu allemaal juist 
inhoudt, is onderwerp van discussie. Zo 
bepleiten zowel Riccoboni als Sainte-Albine 
een groot emotioneel inlevingsvermogen 
van de kant van de acteur. “Men wil (dat de 
toneelspeler) eerlijk is (...) Wat we van 
Brutus zouden verwachten, dat verwachten 
we van de acteur. Wij eisen dat hij de eerste 
zes verzen met modeste terughoudendheid 
opzegt (...). Ik verklaar aan de toneelspelers 
dat het voor hen niet volstaat dat ze hun 
rollen kennen,” zo schrijft Sainte-Albine 
met de nodige zin voor overdrijving. [13] 

2 2 Alweer mag deze verbale stelligheid er ove
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rigens op wijzen dat de ‘veristische’ speel
stijl, dus het ‘naturel’ acteren, omstreeks het 
midden van de achttiende eeuw nog lang 
geen gemeengoed was.

Diezelfde realistische acteervorm 
wordt ook door Denis Diderot voorgestaan 
in zijn terecht beroemde (want ronduit bril
jante) dialoog Paradoxe sur le comédien, 
geschreven omstreeks 1773 maar pas in 
1830 gepubliceerd. In de visie van Diderot 
is de geloofwaardig acterende acteur echter 
in de eerste plaats een behendige speler. Hij 
vereenzelvigt zich wel degelijk met het ge
representeerde personage, maar deze iden
tificatie is in hoge mate verstandswerk. Want 
volgens Diderot is de waarachtig spelende 
acteur een hoogst zelbeheerst iemand: hij 
mimeert de gangbare emotionele uitdruk
kingsvormen of conventies, zonder de voor
gestelde sentimenten zelf ook écht te voe
len. “De grote toneelspeler observeert de 
fenomenen,” aldus Diderot. “De sensibele 
mens is voor hem een model, hij denkt 
erover na en vindt door reflectie wat hij ter 
verbetering moet toevoegen of weglaten.” 
[14]

IV

Over Diderot zo dadelijk meer. Laten we 
eerst zijn positieve appreciatie van de realis
tisch spelende acteur - die hij deelt met een 
Pye, een Riccoboni of een Sainte-Albine - in 
historisch perspectief plaatsen. Zoals ik eer
der al aangaf, markeert deze bij val een water
scheiding in het westerse denken over het 
theater. Denis Guénoun karakteriseert de 
overgang richting moderniteit als volgt: “Het 
theater is niet langer de kunst van het schrij
ven met het oog op een opvoering, maar de 
kunst van het voorstellen (‘représenter’) 
van wat werd geschreven. Verschuiving 
van het grootste belang, die met de autono
mie van het denken van het spel al de toe
komstige doorbraak van de regie omvat. De 
notie (van het theater) verplaatst zich van 
een scenisch georiënteerde schriftuur, die 
evenwel de scène als eigenlijke domein van 
haar kunst uitsluit, naar de bijzondere ruimte 
van een kunst die zich situeert tussen de 
schriftuur en de scène door haar vermogen 
om op de scène datgene te tonen wat eerst 
werd geschreven.” [15]

Voortaan wordt een tekst dus pas 
definitief ‘waar’ als hij op de scène of, 
juister, in de relatie tussen speelvlak en 
publiek, effectief waarachtig wordt gemaakt 
dank zij de identificatie van de spelers met 
hun rol of personage. We kunnen daarom 
spreken - om een door Michel Foucault 
bekend gemaakte uitdrukking te parafrase
ren - van een verandering in het theatrale 
waarheidsregime. De ommezwaai die tij
dens de achttiende eeuw haar beslag krijgt, 
betreft immers in de eerste plaats de lokali
satie (de ‘plaatsing’) van het waarheids- 
moment van de dramatische kunstvorm. 
Voor Aristoteles lag dat moment voor eeu
wig en altijd in de tekst besloten - in de 
geloofwaardige opeenvolging van geversifi
ceerde handelingen. De tijdgenoten van de 
Verlichting daarentegen associëren de thea
trale waarheidmethet ‘verisme’ ofrealiteits- 
gehalte van een opvoering. Kortom, theater 
is voortaan podiumkunst: waarheid wordt 
in de (zelf)beschrijving van het theater sy
noniem voor een gespeelde of gefingeerde 
werkelijkheidsgetrouwheid, voor de para
doxale illusie van een realisme dat verbergt 
dat het louter illusie is. Theater, dat is vanaf 
de achttiende eeuw overtuigend weten te 
bedriegen en te liegen. Goed acteren is 
daarom zodanig (kunnen) doen alsof het 
niet langer lijkt dat men acteert. Theater 
kortom als werkelijkheidsillusie, als ge
speelde fictie van de niet-fictie - als 
“imitating reality (...) under a semblance of 
reality”; als "willing suspension of disbelief’ 
(dixit tweemaal Samuel Coleridge, maar 
dan zitten we natuurlijk al volop in de ne
gentiende eeuw). [16]

Hoe die illusie van de niet-illusie 
bewerkstelligen? Door te acteren dat men 
niet acteert; door te ‘doen zien’ alsof er niet 
ook een ‘zien doen’ in de zaal is, alsof het 
publiek afwezig is. Daarmee belanden we 
ook opnieuw bij de idee van de vierde wand, 
de denkbeeldige muur in de communicatie 
tussen scène en zaal, acteurs en kijkers. 
Deze metafoor wordt, althans voor zover 
mij bekend, voor het eerst nadrukkelijk ge
bezigd door Diderot in diens Discours sur la 
poésie dramatique uit 1758. Onder de 
hoofding De l’intérêt, het zeventiende hoofd
stuk van zijn verhandeling, benadrukt 
Diderot het belang van de fictie van de 
afwezige toeschouwer voor het waarheids
gehalte van zowel de tekst als de opvoering. 
Auteur noch acteur mogen aan de toeschou
wer denken. “Ik heb gemerkt dat de acteur 

alles slecht speelt wat de dichter voor de 
toeschouwer heeft bedacht,” zo stelt Diderot. 
Enkele zinnen verderop schrijft hij daarom 
in de gebiedende wijs: “Of u nu vervaar
digt dan wel of u speelt, denk alleen maar 
aan de toeschouwer alsof hij niet bestaat. 
Stel u aan de rand van het theater (bedoeld 
is onmiskenbaar het speelvlak - RL) een 
grote muur voor die u van de parterre 
scheidt. Speel alsof het doek niet op
gaat.” [17]

Ziehier de idee van de vierde wand 
als noodzakelijke veronderstelling van alle 
theater dat zich realistisch gebaart omdat 
het in het moment van de opvoering haar 
identiteit of waarheid vindt. De figuurlijke 
waarheid van het theater valt in deze visie 
inderdaad samen met het letterlijke realiteits
gehalte van de voorstelling of, dixit Diderot, 
met de illusie dat de kijker zich “voor een 
doek bevindt waarin de diverse tableaux 
elkaar als in een betovering opvolgen.” [18] 
Deze vergelijking van de theatrale voorstel
ling met de picturale representatie duikt 
overigens meermaals in Diderots geschrif
ten op. Naar een opvoering kijken is als het 
contempleren van een schilderij, aldus 
Diderot, die in zijn beeldende kunstkritieken 
soms ook de metafoor in omgekeerde rich
ting leest en dan een geslaagd schilderij met 
een succesvolle theatervoorstelling verge
lijkt. In beide gevallen moet volgens Diderot 
de representatie in het teken van het streven 
naar een waarheidsgetrouwe uitbeelding 
staan. Die kan echter alleen tot stand komen 
wanneer opvoering of schilderij het uiter
aard bewust geanticipeerde kijken even be
wust negeren, dus (de blik van) de toeschou
wer letterlijk buitensluiten. Mislukte schil
derijen overtreden deze norm en beelden de 
menselijke figuren in houdingen af die de 
kijker-beschouwer verwachten. Of zoals 
Diderot over Lairesse opmerkt, wiens werk 
hem helemaal niet bevalt: “Lairesse meent 
dat het de kunstenaar is toegestaan om de 
toeschouwer van de scène van zijn schilde
rij deel te laten uitmaken. Ik geloof daar 
niets van; en er zijn zo weinig uitzonderin
gen dat ik graag van het tegendeel een 
algemene regel zou willen maken. Het lijkt 
mij van evenveel slechte smaak getuigen als . 
het spel van een acteur die zich tot de par
terre richt. Het doek omvat de gehele ruimte, 
op de parterre bevindt zich niemand.” [19]

In zijn studie over Diderots kunst
kritieken - de door mij gebruikte Franse 
vertaling draagt de trefzekere titel La Place 
du spectateur - verbindt Michael Fried de 
beeldende kunstopvattingen van Diderot 
terecht met de notie van de denkbeeldige 
vierde theaterwand. Zowel de picturale als 
de theatrale representatie moeten doen alsof 
de toeschouwer er nooit zal zijn en aan het 
‘doen zien’ nimmer een ‘zien doen’ zal 
beantwoorden. Of in de woorden van Fried 
zelf: “Diderot zoekt een manier om de aan
wezigheid van de toeschouwer te neutrali
seren, ja zelfs te loochenen, opdat zich de 
fictie zou kunnen doorzetten dat er zich 
niemand voor het schilderij bevindt. In wer
kelijkheid komt deze paradox erop neer dat 
de toeschouwer slechts wordt op- en vastge
houden door de contemplatie van het schil
derij voor zover precies de fictie van zijn 
eigen afwezigheid door en in het schilderij 
wordt verwerkelijkt.” [20] Hetzelfde geldt 
volgens Diderot voor de spectator in de 
theaterzaal. Ook die geniet de fictie dat hij 
er niet is, de negatie (het Freudiaanse ‘cas
tratie’ ligt voor de hand!) van zijn blik 
doorheen de representatie van de persona
ges door de acteurs.

V

Nogmaals, het door Diderot gebruikte beeld 
van de vierde wand ratificeert een meer 
algemene verandering in het denken over 
theater (de theaterpraktijk nam zoals ge
zegd al eerder afscheid van Aristoteles’ 
voorschriften). Vooreerst verschuift tijdens 
de achttiende eeuw de verwachting van 
waarachtigheid van de tekst naar de opvoe
ring, van de auteur naar de acteur, van de 
schriftuur naar de live-voorstelling. Waar
achtig theater, dat is voortaan ook, ja vooral 
het (ook letterlijk) realiseren van de tekst op 
het podium. In de tweede plaats krijgt zo 
ook de notie van waarachtigheid zélf een 
andere invulling: waarachtig theater is rea
listisch ogende podiumkunst. Het bewerk
stelligen van dit werkelijkheidseffect ver
eist dat er op de scène geen kunstjes worden 
vertoond - versta: dat er niet naar publieke 
bijval wordt gehengeld maar dat de aanwe
zigheid van de toeschouwer in de zaal inte
gendeel consequent wordt genegeerd.

Het schijnt mij toe - wat volgt is 
inderdaad tot nader order een historisch- 
sociologische speculatie - dat deze dubbele 

verandering in het denken over het theater 
nauw samenhangt met de veralgemening 
van de empirische blik tijdens de eeuw van 
de Verlichting. [21] Conform de zich toen 
doorzettende empirische houding moet de 
werkelijkheid zo getrouw mogelijk worden 
waargenomen. Dat betekent voor alles een 
observatieonafhankelijke vorm van obser
veren, dus een waarnemen dat niet tussen
komt in de waargenomen realiteit, die op 
geen enkele manier ‘raakt’ of wijzigt. De 
naïeve empirist wil immers de feiten obser
veren zoals ze werkelijk zijn, wat enkel kan 
wanneer het observeren in alle betekenissen 
van het woord neutraal blijft (‘objectief is). 
Precies deze visuele neutraliteit bepleiten 
een Sainte-Albine of een Diderot ook voor 
de podiumkunst. Een werkelijkheidsgetrouw 
observeren is daarbinnen evenwel slechts 
mogelijk voor zover de acteurs het observe
ren van de toeschouwers actief neutralise
ren. Zij, en niet de spectators, moeten door 
het vermijden van iedere reactie op het 
aanwezige publiek een in zichzelf besloten 
werkelijkheid creëren, een monadische 
wereld die als ‘van buitenaf op een quasi- 
objectieve manier kan worden waargeno
men. Kortom, het achttiende-eeuwse den
ken over theater dringt aan op een empiri
sche blik van de kant van de toeschouwer, 
maar legt de creatie daarvan in handen van 
de acteurs. Zij dienen er voor te zorgen dat 
de theatrale werkelijkheid überhaupt kan 
worden geobserveerd alsof ze ‘alleen maar 
werkelijkheid’ is - alsof de toeschouwers 
met een quasi-wetenschappelijke blik een 
stukje buitenwereld en geen fictieve theater
wereld bekijken.

De associatie van de blik van de 
theaterkijker met de empirische waarne
ming door de wetenschapper wordt pas in 
de loop van de tweede helft van de negen
tiende eeuw nadrukkelijk gethematiseerd. 
Met name Emile Zola legt in zijn pleidooien 
voor een nieuw, door hem naturalistisch 
genoemd theater - gebundeld in Le natura
lisme au théâtre (1881) - voortdurend de 
band tussen deze kunstvorm en een neutrale 
waarneming van ‘de feiten’, dus tussen het 
theaterpodium en een positief-wetenschap
pelijke attitude. Met de hem kenmerkende 
zelfzekerheid stelt Zola “dat de experimen
tele en wetenschappelijke geest van de eeuw 
zal zegevieren in het theater, en dat hierin de 
enig mogelijke vernieuwing ligt voor onze 
podia.” [22] Theaterschrijvers moeten in 
hun stukken de houding van de wetenschap
per imiteren: methodisch observeren, nauw
gezet het reële handelen en spreken van de 
neergezette personages bestuderen, en dat 
vervolgens verbinden met een verhaal waar
van “de ontknoping de mathematische uit
komst is van het gestelde probleem.” [23] 
De acteurs dienen dit tekstuele quasi-expe- 
riment niet zozeer “na te spelen” maar daad
werkelijk “te leven voor het publiek” (dixit 
Zola in de inleiding tot Thérèse Raquin, zijn 
meest bekende theaterstuk). [24] Als dat 
laatste ook effectief gebeurt, neemt de toe
schouwer een positie in die analoog is aan 
die van de getuige van een wetenschappe
lijk experiment. De kijker wordt dan door de 
wijze van voorstellen in de positie van neu
trale waarnemer geplaatst, dus van een ob
servator wiens blik de gespeelde werkelijk
heid radicaal negeert.

In Diderots opvattingen over het thea
ter ontwaart Zola reeds de kiemen van zijn 
eigen naturalistische poëtica. Net als Diderot 
laakt Zola trouwens meermaals de alomte
genwoordige neiging van de Franse acteurs 
om zich rechtstreeks tot het publiek te rich
ten. De in Parijs meest gevierde toneelspe
lers, zo luidt de klacht, spreken hoogst arti
ficieel, negeren elkaar op het podium, en 
komen op en gaan af zonder zich veel om het 
realiteitsgehalte van hun handelingen te 
bekommeren. Nee, dan toch liever het 
Italiaanse gezelschap onder leiding van 
Tommaso Salvini dat Zola op een avond in 
Parijs aan het werk zag. De acteurs speelden 
zoals het hoorde: “Het publiek leek voor 
hen niet te bestaan (...). Ze keerden hun 
ruggen naar het orkest, kwamen op, zegden 
wat ze te zeggen hadden, en gingen af, op 
een natuurlijke manier, zonder enige moeite 
te doen om de aandacht op zichzelf te vesti
gen. Dit lijkt niet veel, maar voor ons in 
Frankrijk is dat enorm.” [25]

Soortgelijke geluiden vallen te be
luisteren in de beschouwingen van André 
Antoine over het door hem in 1887 opge
richte Théâtre Libre, een amateurgezelschap 
dat de naturalistische esthetica van Zola 
volmondig onderschreef. In de brochure Le 
Théâtre Libre, verschenen in 1890, gispt 
Antoine de funeste impact van ‘het vedet- 
ten-systeem’, dat “zoveel schade aan de 
dramatische kunst heeft berokkend.” [26] 
Daarom bepleit hij “het model van een en-



semble-gezelschap", “de groepering van een 
dertigtal acteurs van gelijke kwaliteit, ge
middelde talenten, eenvoudige persoonlijk
heden, die zich altijd en steeds opnieuw naar 
deze fundamentele wet van het ensemble 
plooien.” [27] Elders heet het dat “de eigen
lijke mise-en-scènebewegingen zo zullen 
gewijzigd worden: de toneelspeler zal niet 
langer gedurig het kader verlaten waarbin
nen hij beweegt om voor de zaal te poseren; 
hij beweegt tussen de meubels, tussen de 
accessoires, en zijn spel zal worden uitge
breid met die duizenden nuances en de dui
zenden details die onontbeerlijk zijn om 
logischerwijs een personage vast te leggen 
en op te bouwen.” [28]

Met deze en vergelijkbare uitlatin
gen heeft Antoine als een van de eerste 
theatermakers - in de opera ging onder meer 
Wagner hem uiteraard vooraf - de positie 
van regisseur geassumeerd, in de brede 
Franse betekenis van metteur en scène. Niet 
alleen maakte hij van zijn gezelschap een 
coherent ensemble zonder vedetten, een met 
strakke hand geleide spelersgroep. In de lijn 
van Zola’s pleidooien voor een theater dat 
tot in de kleinste details werkelijkheids
getrouw zou zijn, waakte Antoine er ook 
over dat het decor ofde gebruikte rekwisieten 
en de kledij van de acteurs écht oogden. 
Daarom brak de grondlegger van het Théâtre 
Libre bijvoorbeeld met de toen nog gang
bare traditie om de door een stuk veronder
stelde interieurs op een achterdoek te schil
deren. Zijn ensceneringen hadden échte 
meubels, zodat de acteurs ook écht op een 
stoel konden gaan zitten of opstaan uit een 
fauteuil. Antoine ging in dit streven naar 
scenische geloofwaardigheid erg ver. Zo 
liet hij in 1888 voor het stuk Bouchers heuse 
vleeshompen aanrukken. Het is een van die 
vele saillante anekdotes over het naturalis
tisch theater die wijzen op een verdere 
verstrakking van het realistisch ‘waarheids- 
regime’ in de podiumkunst. Met Antoine 
breidt de eis van een werkelijkheidsgetrouw 
theater zich inderdaad uit van de acteurs 
naar de totale enscenering, van het spelen 
naar alles wat er tijdens een opvoering te 
zien of te horen valt. Of zoals Jean-Jacques 
Roubine over Antoine opmerkt: “Voortaan 
is de metteur en scène de generator van de 
eenheid, van de interne samenhang en van 
de dynamiek van de voorstelling. Hij is 
degene die de relaties bepaalt en toont die 
decors en personages verbinden, objecten 
en vertogen, belichting en gestes,... (...) De 
naturalist, in dit geval Antoine, liquideert 
een periode in de geschiedenis van de 
podiumkunst, maar de metteur en scène 
inaugureert terdege een nieuwe fase in het 
theater.” [29]

VI

Het negentiende-eeuwse naturalisme 
streefde naar een volledige transformatie 
van de scène in een zelfbesloten monade, 
een algehele omvorming van de theater- 
werkelijkheid in een geloofwaardig 
‘werkelijkheidstheater’. Dat is ook het enige 
soort podiumkunst dat de moderne mens 
nog kan aanspreken, aldus August Strindberg 
in het bekende voorwoord tot zijn naturalis
tische huistragedie Freule Julie, geschre
ven in 1888 en onder meer in 1893 in 
Antoines Théâtre Libre opgevoerd. Net als 
Zola vereenzelvigt Strindberg de moderne 
tijd met de veralgemening van de weten
schappelijke houding. De moderne mens 
heeft daarom “een afnemend vermogen tot 
illusie” [30]: het traditionele theater kan 
hem niet langer boeien. Indien het theater de 
moderniteit wil overleven, moet het zich 
volgens hem aan de wetenschappelijke geest 
spiegelen, dus zo natuurgetrouw mogelijk 
zijn. Dat vraagt om een andere verhaalstof 
dan voorheen, die bovendien moet worden 
bewerkt overeenkomstig de uit het échte 
sociale leven bekende dialoog- of gespreks
vormen. Strindberg is echter weinig hoop
vol over de mogelijkheid van een conse
quent realistische speelstijl. “De illusie om 
de acteur ertoe te brengen om voor, en niet 
met, het publiek te spelen, heb ik helemaal 
niet, hoewel dat wenselijk zou zijn,” zo 
schrijft hij. Enkele zinnen verderop, in wat 
misschien de meest geciteerde passus uit 
het voorwoord tot Freule Julie is, luidt het 
dan: “Dus, geen revoluties maar enkel kleine 
veranderingen, want van de scène een ka
mer maken waarvan de vierde muur is weg
genomen, en dus een flink deel van de 
meubels de rug naar de zaal toekeert, is tot 
nader orde ongetwijfeld storend.” [31]

Strindbergs negatief gekleurde uit
lating over de idee van de vierde wand is 
hoogst uitzonderlijk binnen de naturalisti
sche theatertraditie, die overigens al haast 
van bij haar ontstaan had af te rekenen met 

fel weerwerk van de kant van de symbolisten. 
De advocaten van het naturalisme - Emile 
Zola en André Antoine in Parijs; Otto 
Brahms, de stichter van de Freie Bühne, en 
Gehrt Hauptmann in Berlijn - beoogden 
zoals gezegd een totale waarachtigheid in 
de enscenering, een in alle opzichten ware 
(of juister: waar lijkende) representatie van 
ware (alweer: als waar overkomende) ver
halen. Dit veristische credo stuurde het na
turalisme quasi onontkoombaar in de rich
ting van de metafoor van de vierde wand. 
Het is dan ook geen toeval dat de vaakst 
aangehaalde definitie van deze notie is te 
vinden in Le théâtre vivant ( 1892) van Jean 
Jullien, huisschrijver en pleitbezorger van 
Antoines Théâtre Libre. Ook Jullien komt 
op voor een podiumkunst die ‘het ware 
leven’ getrouw mimeert en daarom iedere 
zweem van ‘overacting’ weert. De natura
listische acteurs zijn eigenlijk geen toneel
spelers: ze spelen “alsof ze thuis zijn, de 
emoties die ze oproepen negerend.” Waarna 
de ongetwijfeld meest geciteerde uitspraak 
volgt van deze ondertussen in de vergetel
heid gesukkelde toneelschrijver: “Het gor
dijn moet een vierde wand zijn, transparant 
voor het publiek, opaak voor de acteur” [32] 
- het speelvlak als enerzijds een gesloten 
doos, een autoreferentiële wereld (en wel 
voor de acteurs), als anderzijds een langs 
één kant volledig van glas voorziene wo
ning (voor de toeschouwers).

Julliens omschrijving maakt de no
tie van de vierde wand uiteraard niet meteen 
ook geloofwaardig voor al wie, zoals toen
tertijd de symbolisten, het theater niet als 
een immer te perfectioneren ‘waarheids
machine’ beschouwt. De idee van een tege
lijk wel en niet doorlaatbare wand op de 
grens tussen podium en zaal, is inderdaad 
slechts plausibel voor zover de theater
praktijk wordt geijkt aan de hand van een a- 
esthetisch criterium van waarachtigheid, een 
eerst (in de achttiende eeuw) door empiri
sche blik en vervolgens (in de negentiende 
eeuw) door de positief wetenschappelijke 
houding genormeerd verisme of realisme. 
Dit streven naar een zo werkelijkheids
getrouw mogelijk theater voorzag Diderot 
van de benodigde filosofische adelbrieven 
en werd binnen het door Zola en Antoine op 
de rails gezette naturalisme consequent door
getrokken naar de totale enscenering. Pre
cies deze vervollediging lokte een tegenbe
weging uit, wég van de opvatting dat het 
podium een plaats is waar een stukje werke
lijkheid zodanig moet worden voorgesteld 
dat het niet langer om een representatie lijkt 
te gaan.

vn
De twintigste-eeuwse theatergeschiedenis 
laat zich in meer dan één opzicht lezen als een 
breed uitwaaierende zoektocht naar een 
theaterpraktijk die haar onontkoombare 
gemaaktheid tegelijkertijd affirmeert en be
zweert, in één en dezelfde beweging onthult 
en verhult. Dat is als dansen op een slappe 
koord, en het verbaast dan ook niet dat tot op 
de dag van vandaag niemand de gezochte 
toverformule heeft gevonden. Craig, 
Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowski, 
Living Theatre, Brook, Stein... - net zoveel 
namen en net zoveel pogingen om podium
kunst te maken voorbij het illusionisme van 
de vierde wand (Stanislawski is een notoire 
uitzondering). Geen van hen is er evenwel in 
geslaagd om de theaterpraktijk van een nieuw 
fundament te voorzien dat een met het acht
tiende- of negentiende-eeuwse realisme - of 
juister dus: verisme- vergelijkbare wervings
kracht bezit.

De twintigste-eeuwse theater
geschiedenis oogt dan ook meer dan eens 
verwarrend. De voornaamste lotgevallen 
werden ondertussen wel geboekstaafd, maar 
dan nog: vooral in de naoorlogse maal
stroom van theatrale gebeurtenissen vallen, 
mede door het sterk gegroeide aanbod, ter
nauwernood enkele grote krachtlijnen te 
ontwaren. Ik waag mij hier daarom niet aan 
een summiere doorlichting van de twintig
ste-eeuwse theaterpraktijk vanuit de idee 
van de vierde wand. We kunnen volstaan 
met de vaststelling dat er tot op heden nog 
altijd heel wat ‘werkelijkheidstheater’ wordt 
gemaakt en vertoond. De voorhoede van het 
theater heeft daarentegen op onderling erg 
uiteenlopende manieren de vierde wand 
gesloopt, en dat een hele eeuw lang. Het 
illusionistisch-realistische theater is daar
door in een kwalijk daglicht komen te staan: 
het raakte geassocieerd met goedkoop ver
maak, met kluchten en komedies, met bou
levard- en amateurtheater. In de loop van de 
voorbije eeuw ging zo het onderscheid tus
sen high en low theatre almaar sterker in de 
pas lopen met het niet of wel veronderstel

len van een vierde wand in de communica
tie tussen podium en zaal, acteurs en pu
bliek.

Nu moeten we ons eigenlijk ook 
helemaal niet tot de theaterpraktijk of 
-reflectie wenden voor de ongetwijfeld be
langrijkste realisatie van de metafoor van de 
vierde wand, namelijk het naturalistisch 
theater. Tijdens de twintigste eeuw 
migreerde die muur immers van het 
proscenium van het podium naar... het film
scherm. Het cinematografisch dispositief 
heeft inderdaad het waarheidsverlangen van 
Diderot en, algemener, het ondertussen his
torische streven naar een volstrekt waar- 
achting voorstellen of representeren moei
teloos verwerkelijkt. Cineasten hadden dat 
veel sneller door dan theatermakers. “De 
film is de huidige etappe van het theater,” zo 
stelt een zelfverzekerde Eisenstein, en ver
gelijkbare uitspraken vallen te sprokkelen 
in de geschriften van andere filmpioniers, 
zoals Abel Gance of David Wark Griffith. 
Hun voornaamste reden voor deze stelling- 
name vinden ze niet in een van de talrijke 
zichtbare gelijkenissen tussen film en thea
ter. Dramatiek, acteurs, décors, ... - beide 
esthetische genres maken er inderdaad ge
bruik van. Maar beslissend is eenvoudig
weg de camera: precies het registratie- 
apparaat dat het meest basale verschil uit
maakt tussen cinema en podiumkunst, laat 
toe om een volstrekt ‘waar’ theater te 
ensceneren. Wie dat zeer scherp heeft ge
zien en verwoord, is Eisenstein, in een essay 
met de trefzekere titel Diderot heeft over de 
film gesproken.

Zowel boven (het motto) als in zijn 
opstel citeert Eisenstein de eerder aange
haalde passage uit Discours sur la poésie 
dramatique waarin Diderot het heeft over 
de imaginaire ‘grote muur’ die de acteur van 
de parterre scheidt. Deze denkbeeldige 
vierde wand zou als een reële veronderstel
ling het spelen van de geloofwaardige ac
teur moeten oriënteren: de toneelspeler dient 
te doen alsof er geen publiek in de zaal zit, 
en er dus geen toeschouwers aanwezig zijn 
die zijn ‘doen zien’ daadwerkelijk ‘zien 
doen’. Eisenstein onderschrijft dit streven 
naar waarachtigheid, maar hij vindt het niet 
realiseerbaar binnen het theater, om de een
voudige reden dat er tijdens een voorstel
ling nu eenmaal wél mensen toekijken en 
-horen. De idee van de vierde wand verwijst 
daarom volgens hem naar een wensdroom 
in de podiumkunst - die de film bezig is te 
verwerkelijken. “Wat de krachten van het 
theater te boven gaat,” aldus Eisenstein, 
“lijkt de initiële voorwaarde (...) van de 
film. (...) Wat in het theater onmogelijk is, 
ligt geheel en al in de macht van de film. (...) 
De cinematografie is precies het enige do
mein waarbinnen de dromen kunnen wor
den waargemaakt van hen die (...) in het 
theater delireren." [33]

Eisenstein beargumenteert een en 
ander op een voor de hand liggende manier. 
Want de tegelijk af- en aanwezige spectator, 
toch de hoeksteen van alle vierdewand- 
theater, valt samen met het cameradis- 
positief. Acteren voor een camera, dat is als 
een voorstelling zonder publiek of toeschou
wers die desondanks nauwgezet wordt ge
registreerd. Nogmaals Eisenstein: “De ac
teur weet niet hoe het oog van de lens hem 
zal vastleggen: hij denkt niet aan zichzelf 
maar aan zijn partner met wie hij door het 
spel is verbonden; hij denkt niet aan het 
voetlicht of de coulissen, maar aan de deur 
die hem aantrekt, aan het venster waarlangs 
hij naar buiten wil kijken, aan de divan 
waarop hij zin heeft zich uit te strekken.” 
[34] Kortom, het ‘werkelijkheidstheater’ 
waar Diderot luidop over fantaseerde, is 
werkelijkheid geworden buiten het theater, 
in de filmische opnamesituatie. En inder
daad, in de filmzaal kunnen we telkens weer 
opnieuw beelden bekijken (en beluisteren) 
die ons waarheidsgetrouwe settings en ge
loofwaardige personages tonen, helden wier 
spreken of handelen volstrekt niet wordt 
beïnvloed door onze blik. De cinematografie 
dissocieert daadwerkelijk de twee activitei
ten - ‘doen zien’ en ‘zien doen’ - die in de 
podiumkunst noodzakelijkerwijs samen
gaan en wier simultaneïteit in de metafoor 
van de vierde wand tot een paradoxale een
heid verdicht. Wat in het theater tegelijker
tijd plaatsvindt, gebeurt in de film nà elkaar: 
eerst het acteren, vervolgens het toe
schouwen; eerst de voorstelling, daarna het 
publiek. Kortom, het filmisch dispositief 
temporaliseert het ruimtelijke verschil tus
sen podium en zaal - en verklaart zo de idee 
van de vierde wand voor volstrekt overbo
dig.

Althans, zo lijkt het toch. Maar het 
klopt niet: Eisenstein zat ernaast. Tijdens 
een modale film is de fictie van de vierde 

wand springlevend, uiteraard niet langer als 
een ruimtelijke veronderstelling maar wel 
nog steeds als het al eerder besproken effect 
van het acteren op het scherm. Het hoogst 
overtuigend aandoende spel van pakweg 
een Al Pacino oogt immers enkel echt-en- 
waarachtig omdat de acteur nooit frontaal in 
de camera kijkt, omdat hij de aanwezige 
mechanische of digitale spectator hautain 
negeert. Precies met die camera en zijn 
standpunten identificeren we ons tijdens het 
bekijken van een film (aldus Christian Metz) 
[35]; precies die camera, die het afwezige 
publiek tijdens de opnames representeert, 
wordt door filmacteurs in de regel - bij 
Godard en andere avant-gardistische 
cinematografen ligt dat natuurlijk heel an
ders - obstinaat miskend. Het fictionaliseren 
van het kijken, de door Diderot geëiste 
uitsluiting van de toeschouwer in het ver
haal en de voorstelling, het doen alsof men 
niet doet alsof voor een publiek - dat alles 
blijft ook voor het gefilmde acteren maatge
vend. Eisentein had uiteindelijk toch gelijk, 
maar op een heel andere manier dan hijzelf 
meende: het cinematografisch dispositief 
heeft inderdaad de droom van Diderot ver
werkelijkt, maar dan door de filmbezoeker 
het bestaan van een vierde wand nog méér te 
laten vergeten dan in een theaterzaal.

Noten

[ 1 ] Deze tekst werd geschreven op uitno
diging van de curatoren van de manifestatie 
Mauerschau, die van 20 tot en met 30 april 
jl. doorging in de bagagehal van loods 6 aan 
de KNSM-laan in Amsterdam; een eerste 
versie werd in deze locatie op 20 april voor
gelezen. Zonder de concrete vraag van 
Marieken Verheyen zou hij er ongetwijfeld 
nooit zijn gekomen.
[2] Dit mag een op het eerste gezicht erg 
boude bewering zijn, maar een andere con
clusie is moeilijk mogelijk na de lectuur van 
het standaardwerk van de Amerikaanse 
theaterwetenschapper Marvin Carlson, 
Theories of the Theatre. A Historical and 
Critical Survey, from the Greeks to the 
Present, Ithaca/London, 1984.
[3] Aristoteles, La Poétique, Paris, 1980.
[4] D. Guénoun, Le théâtre est-il néces
saire?, Belfort, 1997, pp. 31-32.
[5] Zie Carlson, a. w., pp, 98-100en vooral 
Guénoun, a.w., pp. 43-60.
[6] Geciteerd in Guénoun, a.w., p. 50.
[7] Ibid., p. 49.
[8] Ibid., p. 52.
[9] Geciteerd in Carlson, a.w., p. 138.
[10] Ibid.
[11] Geciteerd in Guénoun, a.w., p. 64.
[12] Ibid., p. 65.
[13] Ibid., p. 54.
[14] D. Diderot, Paradoxe sur le comédien, 
Paris, 1994, p. 69.
[15] Guénoun, a.w., p. 62.
[16] Carlson, a.w., p. 221.
[17] D. Diderot, Discours sur la poésie 
dramatique, in A. Ménil (ed.), Diderot et le 
théâtre I. Le Drame, Paris, 1995, p. 201.
[18] Ibid., p. 244.
[19] Aldus Diderot in een van zijn Pensées 
détachées, geciteerd door A. Ménil in het 
notenapparaat bij het Discours sur la poésie 
dramatique, in a.w., p. 391.
[20] M. Fried, La Place du spectateur, Paris, 
1990, p. 20.
[21] Zie P. Gay, The Enlightenment: An 
Interpretation, New York, 1969 (2 volu
mes).
[22] Geciteerd in Carlson, a.w., p. 275.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid., p. 277.
[26] A. Antoine, Le Théâtre Libre, Paris, 
1979, p. 89.
[27] Ibid., p. 90.
[28] Ibid., p. 84
[29] J. J. Roubine, Théâtre et mise en scène 
1880-1980, Paris, 1980, p. 40-41.
[30] A. Strindberg, Préface, in Mademoi
selle Julie/Le Pélican, Paris, 1997, p. 67.
[31] Ibid., p. 71.
[32] Geciteerd in Roubine, a.w., p. 25.
[33] Eisentein, Le mouvement del ’art, Paris, 
1986, pp. 81,88, 87.
[34] Ibid., p. 90.
[35] C. Metz, Le Signifiant imaginaire.
Psychanalyse et cinéma, Paris, 1993. 2 3
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Wim Kayzer zegt dat mijn gedachten E8
soms slagzij maken... Maar dat ik dan 
tijdig alle hens aan dek roep.

Hoe?
Met beelden
Zegt.Wim.
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Tweede katern
Nieuws

TATE MODERN. In maart werd met veel nationalistisch 
vertoon Tate Modem in de voormalige Bankside-energie- 
centrale geopend: eindelijk verslaat Londen Parijs en heeft 
men een museum voor twintigste-eeuwse kunst dat groter is 
dan het Centre Pompidou. De oude Tate Gallery is onder de 
naam Tate Britain getransformeerd in een museum voor 
Britse kunst, voorwaar een curieuze heropleving van de ne- 
gentiende-eeuwse tempels voor de kunst van het eigen volk. 
Hoogtepunten van de twintigste-eeuwse Britse kunst wor
den getoond in Tate Modem, het museum van de bigness: 
de door Herzog & de Meuron verbouwde voormalige 
electriciteitscentrale is een ware industriële kathedraal, en 
de enorme, vrijwel lege turbinehal waar de bezoeker bin
nenkomt, exploiteert dit. Maar waartoe dit architectonische 
spierballen vertoon? Moet de bezoeker in dit kerkschip voor 
de kunstreligie worden warm gemaakt? Die interpretatie is 
vermoedelijk wat ouderwets. De hal lijkt bovenal bedoeld 
om de Tate zelf als groot concern te presenteren - als poten
tiële global player die tot nu toe weliswaar alleen het Vere
nigd Koninkrijk met een keten van filialen heeft bezaaid, 
maar niet voor het Guggenheim onder hoeft te doen.
Naast de grote hal bevindt zich nog eenzelfde volume, dat 
gevuld is met diverse verdiepingen voor de vaste collectie 
en voor exposities. Op alle verdiepingen zijn er aan de ene 
kant doorkijkjes naar de inkomsthal, en aan de andere kant 
naar de rivier en de stad. De lichtgevende uitbouwsels die 
vanop de verdiepingen uitzicht bieden op de grote hal, leve
ren niet alleen duizelingwekkende blikken in de diepte op, 
maar zijn ook prachtig om zien vanuit die grote hal. De an
dere zijde verrast met een fraai zicht over de rivier naar 
Saint Paul’s, waarmee haast gesuggereerd wordt dat we deze 
industriële kunstkathedraal als een opvolger of pendant van 
Saint Paul’s mogen beschouwen. De nieuwe Millennium 
Bridge verbindt de twee mijlpalen met elkaar. In het restau
rant op het dak voelt men zich definitief on top of the world. 
Tate Modem is één grote enscenering van de macht van het 
kijken, van het visueel domineren en surveilleren. De be
zoekers kunnen in die macht participeren, maar het is dui
delijk dat ze die quasi in bruikleen krijgen van het instituut. 
De presentatie van de collectie, verdeeld over twee verdie
pingen, heeft ondertussen moeite om in dit spektakel over
eind te blijven. De opstelling is niet chronologisch, maar 
opgedeeld in vier thematische afdelingen, die ieder zijn af
geleid van een klassiek genre van de Europese schilderkunst: 
het historiestuk, het figuurstuk, landschap en stilleven, waar
bij deze categorieën zijn opgerekt tot respectievelijk History 
/Memory / Society, Nude / Action / Body, Landscape / Mat
ter / Environment en Still Life / Object / Real Life.
De vraag is of dit een geslaagd alternatief is voor de stoffige 
chronologische opeenvolging van stijlen en ismen. De trans
formatie van stilleven naar objectkunst wordt nu weliswaar 
aardig uitgelicht; ook kent deze afdeling een aantal hoogte
punten, waaronder een magnifiek Picasso-stilleven-reliëf uit 
1914 en een fraai readymade-ensemble van Duchamp. Maar 
net als in alle afdelingen zijn ook hier werken geplaatst die 
men kennelijk ergens kwijt moest, en die het ordenings
principe volledig ad absurdum voeren. Minimal art komt 
hier wél tot haar recht, maar minimalistische werken keren 
- uit andere gezichtspunten - ook in twee andere afdelingen 
terug. Men kan natuurlijk werken vanuit verschillende in
valshoeken presenteren, maar als er voor de zoveelste keer 
weer een Andre of LeWitt langskomt, rijst toch de vraag of 
men niet beter één goede zaal met minimal art uit de collec
tie had ingericht. Met abstracte schilderkunst weet men in 
deze indeling al helemaal geen raad; De Stijl is bij History/ 
Memory /Society ondergebracht. Hier blijkt het latente con
servatisme van de ordening onmiskenbaar. Immers, de oude 
genres spelen in veel twintigste-eeuwse kunst nog wel een

Tate Modem, Turbine Hall, foto: Marcus Leith

rol, ook waar ze worden bekritiseerd, maar het ophangen 
van de gehele twintigste-eeuwse kunst (voor zover getoond) 
aan deze genres lijkt vooral een toegeving aan het conserva
tisme van (delen van) het Engelse publiek en de pers. Ziet u 
wel. die moderne kunst heeft heus wel respect voor de tradi
tie! -
De collectie zelf slaagt er helaas niet in om het didactische 
populisme dat uit de presentatie en de toelichtingen spreekt 
(een populisme dat in Tate Britain overigens zijn infantiele 
dieptepunt bereikt) noemenswaardig te verstoren. De col
lectie is braaf, met weinig verrassende accenten of opmer
kelijke ensembles. Hoewel grotendeels door giften tot stand 
gekomen, lijkt deze verzameling wel uit een postorder-ca- 
talogus besteld. Alle namen zijn er, met werken die vaak 
goed, maar zelden opwindend zijn. Een eigen gezicht heeft 
Tate Modem niet, of het moest een aparte zaal voor Bridget 
Riley zijn. Het doet er allemaal weinig toe; kunst is voor het 
hedendaagse megamuseum al lang gereduceerd tot wat in 
de mediasector content heet: programma’s, beelden, teksten 
die nodig zijn om de boel draaiende te houden en te 
expanderen, een middel in de strijd om kijkcijfers en re- 
clame-inkomsten. De romantische opvattingen van een van 
de gebroeders Chapman - te horen in een BBC-programma 
naar aanleiding van de opening van Tate Modem - over kunst 
die als een virus het instituut museum infiltreert, zijn wens
dromen van een would-be-avant-gardist. De kunst is geen 
virus dat Tate Modem bedreigt, maar de onontbeerlijke 
grondstof voor de sector van de cultuurindustrie waar het 
eigentijdse museum toe behoort.
Tate Modem, Bankside, SEI 9TG Londen. (02/7887/8000;
www.tate.org.uk). (S.L.)

KUNSTBEURZEN. De Parijse kunstbeurs F1AC is in faam 
en omvang een klein broertje van Art Basel of Art Cologne, 
maar compenseert dat met een speciaal aanbod. Vorige edi
ties brachten jaarlijks een gevarieerd menu, al was er tel
kens een grotere concentratie van galeries uit een bepaald 
gastland. Deze herfst daarentegen presenteren de 200 parti
ciperende galeries het werk van een enkel kunstenaar. 200 
solotentoonstellingen in 1, toegegeven, dat is een wereld- 
unicum in beursland. Het aanbod is divers, en gaat van oude 
klassiekers (Picabia, Rodchenko, Burri, Buren, Rusçha...) 
over bekende actuele kunstenaars (Schütte, Blume, 
Braeckman, Calle...) tot Annie Sprinkle, de Amerikaanse 
die softporno als een gezellig educatief familie-uitje 
parodieert.
FIAC 2000 loopt van 25 tot 30 oktober in het Pavillon 
du Pare, Paris Expo Porte de Versailles, Paris (info 
+33.836.680.051). In Duitsland opent de Messe Berlin de 
deuren van 27 september tot 1 oktober met een aanbod van 
150 galeries in Hallen 21-23, Berlin Exhibition Grounds, 
Masurenallee, Berlin-Charlottenburg. Art Cologne 2000 
tenslotte opent van 5 tot 12 november in de Messe- und 
Ausstellingshallen, Messeplatz 1 in 50679 Köln. (E.W.)

Wissels

GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG. Per 1 september 
heeft Kunsthal Rotterdam- en Fries Museumdirecteur Wim 
van Krimpen zijn functies ingeruild voor het directeurschap 
van het Gemeentemuseum Den Haag. Daar volgt hij de zeer 
rustige Hans Locher op, wat men als een opmerkelijke be
noeming mag beschouwen voor dit stil museum. Kunsthal- 
medewerker Wim Pijbes werd in Rotterdam tot directeur 
gepromoveerd. (E.W.)

ICA LONDON. Martijn van Nieuwenhuyzen, conservator 
van Bureau Amsterdam, is aangesteld tot mededirecteur van 
het Londense Institute of Contemporary Art. Hij deelt deze 
functie met Matthew Higgs, Cristina Ricupero en Toby 
Webster, een experiment om het multidisciplinaire pro
gramma aldaar van nog meer variatie te voorzien. 
Van Nieuwenhuyzen blijft overigens verantwoordelijke bij 
het Bureau Amsterdam. (E.W.)

Lezingen

KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE. Sinds Wivina 
Demeester, ex-Vlaams Minister verantwoordelijk voor de 
administratieve gebouwen, het decreet inzake kunstintegratie 
in openbare gebouwen ontstofte en concreet liet toepassen, 
worstelen vele openbare instanties met een probleem. Ze 
ontberen kennis en ervaring om dit decreet ‘levend’ in de 
praktijk te brengen. Onder de hoede van het Middelheim 
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst werkt een stede
lijke Commissie Beeld in de Stad in Antwerpen een drietal 
actiepunten uit; een inventaris annex wandelgids van de 
beelden in de stad Antwerpen, een opleiding en werkgroep 
Behoud en Beheer voor het onderhoud van die beelden en 
de organisatie van een symposium over deze materie. Pre
cies gepland na de gemeentelijke verkiezingen op 8 oktober 
zal dit tweedaagse symposium de problematiek over actu
ele kunst in de openbare ruimte onder de aandacht brengen. 
Op 26 oktober (20 uur) zullen Kasper König, Joep 
van Lieshout, Jean-Pierre Charbonneau en moderator Koen 
Van Synghel de relatie met politiek, overheid en burgers 
moeten toelichten. Brengen we even in herinnering dat kun
stenaar Van Lieshout door een lokaal bestuur in Zuid-Frank- 
rijk gevraagd werd op te krassen met zijn wapenarsenaal, 
terwijl tijdens de Gentse tentoonstelling Over the edges de 
banden van zijn kanonwagen doorpriemd werden en zijn

Robert Ryman
‘Paintings from the sixties’
14 september tot 2 december 2000

Kunstbeurs FIAC
25 oktober tot 30 oktober 2000

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 639 67 30 — fax. 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

09/09 t/m 22/10 
H.F. van Steensel

GALERIE MAAS
vanaf september nieuw adres en nieuwe openingstijden 

Kortekade 14-16 (naast Stobbe) 3062 GR Rotterdam-Kralingen 
tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

03/09 t/m 01/10 
Beatrijs van Rheeden

08/10 t/m 05/11 
Frans Ottink

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

09/09 t/m 08/10 
Marian Breedveld

23/09 t/m 15/10 
Larry Sultan 

Roman Ond-k

23/09 t/m 31/09 
Wyn Geleijnse

14/10 t/m 12/11 
Jean-Pierre Zoetbrood

21/10 t/m 12/11 
fotografie presentatie

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

10/09 t/m 15/10 
Toine Horvers 
Morgan O’Hara

22/10t/m 03/12 
Iris Ie Rutte 

Regula Maria Muller

oI RAM FOUNDATION
Schouwburgplein 25 Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

ÆEldllüduLiIdaAL•221uuTduLildaE-Ii
september 

Kamiei Verschuren

KORAALBERG
RT GALLER

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

G a e e s

JORIS GHEKIERE
14 SEPTEMBER - 29 OKTOBER 2000
OPENING HOURS Friday till Sunday 2-6 PM

Surveillez la sortie de PARACHUTE à l'automne et à l'hiver _ Watch for the fall and winter issues of PARACHUTE
100 + IOI > L’IDéE DG COMMUNAUTé _ THE IDEA OF COMMUNITY
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ALMEERS CENTRUM

HEDENDAAGSE KUNST OENS

Kunst 
In Huis 
kennen 

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

weinig gekende mogelijkheid. Nochtans heeft 
Kunst In Huis zeven filialen — Brussel, Dilbeek, 
Hasselt, Turnhout, Knokke-Heist, Waregem en 
Antwerpen — waar u, uit een grote voorraad 
recent werk, die kunstwerken kunt kiezen die u 
graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maandelijkse 
huurprijs nog geen twee pakjes sigaretten kost, 
dan weet u het wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar 
in elk geval gezond.

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

revue d'art contemporain _ contemporary art magazine

PARACHUTE
THOM WIARI 

HALI
RIA NEST JOOS

IT ■

JEFF WALL
FREDERICO FERRARI

PATRIcE LOUElER

ACHK-De Paviljoens. Odeonstraat 5

1325

open van di t/m zo 12.00 -17.00 uur

informatie (31) 036-5450400/5378282

website www.achk-depaviljoens.nl
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AVL-reus versierd werd met ettelijke papieren vliegtuigjes 
(waarop de wanhoopskreet ‘of die bruine reuzendrol nu ein
delijk wilde wegvliegen’). Op 27 oktober bespreken in de 
voormiddag architect Paul Robbrecht, Vlaams Bouwmees
ter bOb Van Reeth en kunstenaars Anne-Mie Van 
Kerckhoven en Jan Fabre onder leiding van Koen 
Van Synghel de besluitvorming over kunst in de publieke 
ruimte. De namiddag staat in het teken van het beheer en de 
rechten van de kunstenaar met als sprekers museumdirecteur 
Denys Zacharopoulos, Kees Bérendsen en Christophe 
Depreter; en tenslotte een gesprek van Michael Asher en 
Daniel Buren, geleid door Koen Brams en Wouter Davidts. 
Het symposium Kunst in de publieke ruimte verloopt op 26 
en 27 oktober in deSingel, Desguinlei 25 in 2018 Antwer
pen (info Middelheim 03/827.15.34) (E.W.)

POST EX SUB DIS. Binnen architectuurkringen krijgen 
thema’s als stad en stedelijkheid een steeds prominentere 
plaats toebedeeld. Ook in België is er op dat vlak geen ge
brek aan initiatieven. OSA (Onderzoeksgroep voor 
Stedelijkheid en Architectuur, K.U.Leuven) organiseerde in 
februari een tweedaags symposium rond The generic city & 
the old metropolis, terwijl NeTHCA (Network for Theory, 
History, and Criticism of Architecture) in december een in
ternationaal colloquium plant over de invloed van toerisme 
op de stad. GUST (Ghent Urban Studies Team - Universi- 
teit Gent) profileerde zich eind vorig jaar met een spraak
makende publicatie over The urban condition. In samen
werking met Brussel 2000 organiseert GUST in oktober te
vens een internationaal congres over de Fragmentaties van 
de stad. Daarin gaat de aandacht uit naar de relatie tussen de 
stedelijke verbrokkeling als een ruimtelijk, architecturaal en 
sociaal gegeven enerzijds en de representatie ervan in de 
literatuur, de film en de kunst anderzijds. Het congres wil 
uitdrukkelijk interdisciplinair zijn. Dat blijkt uit het opzet 
van GUST zelf, een samenwerkingsverband tussen de Gentse 
Faculteit Letteren en de Vakgroep Architectuur en Steden
bouw, maar iets minder uit de lijst van sprekers. Ronkende 
namen als Aaron Betsky, Stefano Boeri, M. Christine Boyer, 
Rosalyn Deutsche, Rem Koolhaas, Bruce Robbins, Edward 
Soja en Mark Wigley figureren immers op menig interna
tionaal congres over de hedendaagse stad. Nieuwe, spraak
makende visies op de actuele stedelijke conditie hoeven we 
dus niet meteen te verwachten. Maar een confrontatie tus
sen de verschillende visies die zij verdedigen, biedt allicht 
wel perspectieven voor een boeiend debat. Vijf thema’s zul
len daarin worden aangesneden: de perifere sprawl, ruimte
lijke en sociale polarisatie, het ‘verdwijnen’ van de publieke 
ruimte, de ‘oplossing’ van het traditionele stadscentrum, en 
de stad als multicultureel gegeven. De centrale vraag van 
het congres is de relevantie van de invloedrijke Amerikaanse 
stadsparadigma’s voor de Europese stedelijke conditie. Een 
stad als Brussel en de plaats van het congres zelf (BBL- 
gebouw) vormen een uitgelezen locatie om deze prangende 
vraag aan de orde te stellen.
Het driedaags congres Post Ex Sub Dis, Fragmentaties van 
de stad vindt plaats in het auditorium van het BBL-gebouw, 
Marnixlaan 24,1000 Brussel, van 19 tot en met 21 oktober. 
Meer details kan men vinden op de homepage van het con
gres: www.ghent-urban-studies.com.
Voor informatie: fax 09/264.41.84 of 09/264.41.85, e-mail 
geertrui.vetters@rug.ac.be of steven.jacobs@rug.ac.be (D.D.C.)

SCREENING VIOLENCE. Het Centrum voor Beeld
cultuur in Antwerpen wil tijdens het festival Kino-Eye nog
maals het debat voeren over (mediabeeld)geweld als sociaal 
en cultureel verschijnsel. Diverse sprekers geven hun visie 
over censuur, media-educatie, of het fenomeen geweld in 
media. Daaronder Stefan Heitmans, Bill Thompson, Keith 
Soothill, Karin Spaink, Martin Barker, Annette Hill...
Screening violence met filmprogramma van 29 september 
tot 7 oktober in het Centrum voor Beeldcultuur, Meir 50 in 
2000 Antwerpen (03/234.16.40). (E.W.)

THE PAST IN THE PRESENT. In deze lezingenreeks 
nodigt het Nederlands Fotoarchief de fotografen Larry Sul-

Henry Luyten

Een zitting in de kunstkring ‘Als Ik Kan’ omstreeks 1885,1886

tan en Wyn Geleynse uit om, met Bas Vroege als moderator, 
te spreken over eigen werk. Sultan is bekend om zijn Pictures 
from home (1992), een reconstructie van de levens
geschiedenisvan zijn ouders tegen de ideologische achter
grond van het Amerikaanse familieleven. Een recent pro
ject Suburbs of L.A. toont deze luxueuze buitenwijken uit 
zijn jeugd, die nu het centrum zijn van de pomo-industrie. 
Wyn Geleynse en Larry Sultan op 24 september van 14 tot 
17 uur in het Nederlands Fotoarchief, Witte de Withstraat 63 
in Rotterdam (010/233.07.88). Reservatie verplicht. (E.W.)

CONTACTS. De videocassettereeks Contacts werd uitge
geven door het Parijse Centre national de la photographie, 
en presenteert werk Van bekende fotografen mét hun com
mentaar. Kunstkanaal Arte zendt deze best interessante reeks 
uit in volgende combinaties elke zaterdag vanaf 20.15uur; 
Nan Goldin en Sarah Moon (21 oktober), Nobuyoshi Araki 
en Hiroshi Sugimoto (28 oktober), Thomas Ruff en Sophie 
Calle (4 november), Raymond Depardon en Eugène 
Richards (11 november), Jeff Wall en Jean-Marc Busta
mante (18 november), Andreas Gursky en Mario Giacomelli 
(25 november) en tenslotte William Klein en Lewis Baltz 
(2 december). (E.W.)

—------------------------------------------------- 
Plastische kunsten

MO(u)veMENTS. Het kunstenaarscollectief NICC is nog 
een tijd te gast in het Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten met een tentoonstelling die handelt over Belgische 
kunstenaarsbewegingen tussen 1880 en 2000. De initiatief
nemers hebben de periode in vijf tijdspannen verdeeld, die 
telkens werden uitbesteed aan een curerend duo, bestaande 
uit een kunstenaar en een niet-kunstenaar. Guillaume Bijl 
en Liliane Dewachter verzorgden de periode 1880-1920, 
Johan Pas en Boy Stappaerts de periode 1920-1940, Anny 
De Decker en Bemd Lohaus de periode 1940-1960, en Hans 
Theys en Guy Rombouts de periode 1960-1980. Voor de 
laatste twintig jaar is een trio geëngageerd, bestaande uit 
curator Ulrike Lindmayr, en de kunstenaars Christoph Fink 
en Joëlle Tuerlinckx.
Elk hoofdstuk heeft zijn eigen look, en dat komt vooral omdat 
de kunstenaars voor een enigszins ‘persoonlijke’ of ‘artis
tieke’ interpretatie van hun periode hebben geopteerd. 
Guillaume Bijl situeerde kunstenaars van de vroege bewe
gingen (Les XX met James Ensor in de hoofdrol, Rik Wouters 
als primarius van het ‘Brabants fauvisme’...) in een neo-ne- 
gentiende-eeuws ‘salon d’ exposition’, met zware gordijnen 
voor salonrode muren en palmplanten in de hoek. De zaal is 
een Bijlinstallatie. Boy Stappaerts schikte schilderijen uit 

de jaren twintig en dertig tegen met ‘constructivistische’ vlak
ken en banden beschilderde museummuren. De publicaties 
en tijdschriften liggen in legkasten boven op een metalen 
stelling, die de tijdelijkheid moet evoceren van de utopische 
projecten uit die periode. Theys en Rombouts hebben van 
de jaren zestig en zeventig zelfs een atmosferische installa
tie gemaakt, een festijn van gekleurd licht en muziek, uitge
strooid over zandhopen. Alleen De Decker & Lohaus heb
ben elk Kunstwollen van zich afgelegd. Maar afgezien van 
het handvol publicaties in legkasten, kan hun presentatie net 
zo goed voor een klassieke accrochage van een museum
collectie doorgaan. De werken van de Jeune Peinture 
Belgique en COBRA in hun eerste zaal komen uit het eigen 
KMSK of het Gentse SMAK. Ze stammen ook helemaal 
niet uit de bestaansperiode van de kunstbewegingen, wat de 
presentatie toch iets specifieker had gemaakt. In de tweede 
zaal hangen drie bruiklenen uit het Van Abbe Museum (Eind
hoven), en drie werken uit privébezit (Guy Mees, Vie Gentils 
en JefVerheyen).
Het overgrote deel van de werken in deze tentoonstelling 
komt echter uit de collectie van het KMSK. Daardoor is 
MO(u)veMENTS eigenlijk nauwelijks meer dan een artis
tiek aangeklede accrochage van de museumcollectie. Zo dik 
dit ‘artistieke’ er is opgelegd, zo pover blijkt wat er verteld 
én getoond wordt. De tentoonstelling lijkt vooral het NICC 
te moeten toelaten zich ostentatief in de geschiedenis der 
kunstbewegingen in te schrijven.
De enige relevante artistieke bijdrage is een briljant namaak 
‘oud filmpje’ van Bijl over Ensor, waarin de meester tijdens 
allerlei onbenullige activiteiten zichzelf loopt te wezen. Met 
betrekking tot het onderwerp - kunstenaarsbewegingen - zijn 
de enige nuttige bijdragen twee listings. Joëlle Tuerlinkx, 
Christoph Fink en Ulrike Lindmayr hebben zich ten dele 
toegelegd op een listing van kunstenaarsinitiatieven en -be
wegingen uit de periode. Dat de installatie van Fink en 
Tuerlinckx de documenten enigszins overanimeren, was te 
verwachten, maar de idee van de lijst is wel verdedigbaar. 
In de catalogus vindt men de lijst ‘naakter’ terug. Verschil
lende types initiatieven zijn aangegeven door een code: AAA 
voor groeperingen van alleen maar kunstenaars, A>NA voor 
initiatieven opgestart door een kunstenaar en voortgezet door 
een niet-kunstenaar, enzovoort.
Ook Liliane Dewachter heeft voor de periode 1880-1920 
een lijst van groeperingen gemaakt, gerangschikt volgens 
de stichtingsdatum, en telkens behandeld met een kort 
lemma. Het ‘encyclopedisch’ opzet van deze bijdragen toont 
hoe de hele tentoonstelling zich nuttig had kunnen maken. 
Ze had de logica van de lijst kunnen kiezen, en zoveel mo
gelijk Belgische kunstenaarsbewegingen kunnen registre
ren, in afwachting van verder onderzoek. Wie de catalogus 
binnen een jaar nog eens ter hand neemt, doet dat vermoe
delijk om een lijst te raadplegen.
MO(u)veMENTS (kunstenaarsbewegingen in België van 
1880 tot 2000) is een tentoonstelling van het NICC, en loopt 
nog tot 24 september in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Leopold de Waelplaats, 2000 Antwerpen (03/ 
238.78.09). Begeleidende publicatie 950 Bfr. (D.P.)

GERHARD RICHTER. Bijzonder aan deze overzichtsten
toonstelling in de Tilburgse Stichting De Pont is dat alle 
aandacht er uitgaat naar de tekeningen en aquarellen, die in 
tijdsbestek bijna de hele loopbaan van Richter bestrijken, 
namelijk van 1964 tot 1999. Daarnaast laten een dertigtal 
recente schilderijen ons zien hoe het schilderwerk zich ver
houdt tot de werken op papier. Vooral dit laatste is belang
rijk. Bij de plotse belangstelling voor zijn tekeningen en 
aquarellen kan men zich namelijk afvragen of ze niet wor
den overgewaardeerd. Deze tentoonstelling past goed bin
nen de vigerende trend om atypische werken of vergeten 
delen van het oeuvre van gevierde kunstenaars als publieks
trekker te laten fungeren. Maar is het terecht om Richters 
werken op papier te presenteren als ‘een zelfstandig, onder
belicht deel van zijn oeuvre’?
Op de eerste plaats is dit discutabel omdat deze werken een 
verschillende status hebben. Naast figuurstudies, abstracte 
tekeningen en aquarellen is een groep ‘werktekeningen’ te

DAVID CLAERBOUT
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26 oktober t/m 2 december 2000
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Platform van het RHoK
BLOESEM • 16 september - 21 oktober 2000
Esther Bruggink - Frederic Geurts - Heidi Voet

op voorstel van • Netwerk Galerij
adres • E. de Thibaultlaan 2 - 1040 Brussel - Tel. [02] 733 45 51
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met steun van • Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kunst
De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Nederlandse ambassade te Brussel
Gemeente Etterbeek 
Boco 
Poëtarium van het RHoK vzw

LOERAKKER GALERIE AMSTERDAM
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ELLY STRIK
Loerakker galerie Keizersgracht 380 1016 GA Amsterdam tel (033) 020 6221732 http://come.to/loerakker.nl
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zien; ontwerpen voor ruimtelijke glaswandobjecten en stu
dies die Richter maakte om te bepalen hoe zijn schilderijen 
het best konden worden tentoongesteld. Er zijn ook schet
sen te zien voor abstracte schilderijen. Het ontstaanproces 
van de overige tekeningen, die wel op hun autonome status 
beoordeeld kunnen worden, vertoont grote gelijkenis met 
dat van de schilderijen. Zo vertrekt Richter voor de portret
ten of stillevens ook van foto’s die hij verzamelde of zelf 
maakte. In de abstracte tekeningen en aquarellen laat hij de 
compositie zo ongepland mogelijk tot stand komen, en ex
perimenteert hij driftig met het materiaal. Er wordt gevlekt, 
geveegd, gekrast en gegumd dat het een lieve lust is. Maar 
zijn deze werken op papier als autonome werken even inte
ressant als de recente schilderijen die De Pont toont?
Anna Tilroe heeft weleens geschreven dat Richters schilde
rijen zo bijzonder zijn vanwege hun ‘mentale ruimte’. Het 
schilderij dat er uitziet als een eenheid, kent eigenlijk drie 
niveaus; het onderwerp, annex de afbeelding, de formele 
middelen en de ruimte daartussen. De recente portretten van 
zijn zoontje Moritz die in De Pont te zien zijn, zijn hiervan 
een mooi voorbeeld. Op een van de portretten kraste Rich
ter de verf weg van de lepel die Moritz in zijn hand houdt. 
Wat overblijft zijn de contouren van de lepel en het schilders- 
linnen. Richter creëert die ‘mentale ruimte’ dus door zijn 
bekende techniek van het vervagen en weghalen.
Vinden we deze ‘mentale ruimte’ nu ook terug in zijn wer
ken op papier? In de nogal statische figuratieve tekeningen 
nauwelijks, maar wel in zijn abstracte tekeningen: ook hier 
maakt Richter de leemtes even belangrijk als het getekende, 
en hij doet dit door een proces van neerzetten, vegen en weer 
weghalen. Die gelaagdheid zit ook in zijn abstracte aquarel
len. En toch halen deze werken het niet bij zijn abstracte 
schilderijen.
Als de werken op papier het tonen waard zijn, dan heeft dat 
niets te maken met hun autonome status. Richter zei ooit in 
een interview: “Ik ben gefascineerd door de menselijke, tij
delijke, reële en logische kant van een gebeurtenis die tege
lijkertijd zo onwerkelijk en onbegrijpelijk en zo tijdloos is. 
En ik wil dingen op zo’n manier laten zien dat deze tegen
stelling gehandhaafd blijft.” Zijn tekeningen en aquarellen 
zijn de stille getuigen van dit zoekproces, ze leggen het bloot 
juist omdat ze niet de finaliteit van zijn schilderijen bezit
ten.
Gerhard Richter, tekeningen en aquarellen 1964-1999 loopt 
nog tot 8 oktober in Stichting De Pont, Wilhelminapark 1, 
Tilburg (013/543.83.00). (I.C.)

THE VINCENT. En plots is hij er: The Vincent, een twee
jaarlijks toegekende prijs voor Europese kunstenaars. Hij is 
ingesteld ter herinnering van galeriste Monique Zajfen van 
Gallery 121 in Antwerpen, en dat op initiatief van de Broere 
Charitable Foundation, opgericht door wijlen Jacobus en 
Bastiaan Broere, reders en oliehandelelaars uit Dordrecht. 
Dit vriendelijk gebaar met een prijs ter waarde van 50.000 
Euro kan op de steun rekenen van het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht. Of hoe een klein Nederlands museum zich in 
Europa wil profileren.
Om de publieke spanning wat op te drijven selecteerden jury
leden Barbara Vanderlinden (Roomade, Brussel) en Vicente 
Todoli (Serralves Museum, Porto) voor deze eerste editie 
zes kunstenaars: Eija-Liisa Ahtila, Miroslaw Balka, Oladélé 
Ajiboyé Bamgboyé, Carsten Holler, Pedro Cabrita Reis en 
Luc Tuymans. De jury onder leiding van Nicolas Serota 
(Tate Gallery, London, ook bekend van. ..The Turner Prize l), 
met naast hem nog Jacqueline Burckhardt en Luciano Fabro, 
zal op 12 september de gelukkige hebben aangewezen. De 
werken van deze zes zijn sinds 10 juni te zien in het mu
seum.
Normaal leidt dit soort evenementen - in het beste geval - 
tot interessante deelpresentaties, temeer omdat het organi
serende museum geen medezeggenschap heeft over de keuze 
van kunstenaars en het getoonde werk. Deze prijskamp is 
echter uitgedraaid op een verrassend gevarieerde omgang 
met de museale ruimte. Holler opent de reeks met de pre
sentatie van Giant Psycho Tank, een afgesloten zwembad

Tobias Rehberger

Fragments of their pleasant spaces - in my fashionable version, 
‘Smoking, talking, drinking - in smoking with his friends’, 

versie 2,1999

met kleedhok in miniatuur, waar je in een waterplasje met 
hoog zoutgehalte kan dobberen. Een wat potsierlijke uitno
diging tot museumvreemde activiteiten in het museum. Maar 
deze container wil zich ook aan haar artistieke omgeving 
onttrekken. Lichtjes verheven van de vloer en vervaardigd 
van gezandstraalde polycarbonaatwanden, heeft de construc
tie in deze eerste grote zaal zich vermomd als een soort tij
delijke dienstverlening. Musea hebben toch al bars, toilet
ten, vestiaires, infodesks... Pedro Cabrita Reis heeft zijn 
ingreep - getiteld To ascertain something - letterlijk in het 
museumgebouw gesculpteerd. De Portugees verwijderde 
twee monumentale deurkozijnen uit de museumwand om 
ze wat verder tegen de wand te ploffen; we leren dat de be
handelde wand een gipsplaten constructie is. Daarnaast 
metselde hij met echte bakstenen drie plafondhoge aanzet
ten, als wilde hij de vorm van de zaal eventjes in herinne
ring brengen. Miroslaw Balka toont in het tweede luik van 
zijn presentatie een werk dat we kunnen lezen als de 
trapsgewijze miniaturizering van een zaaltje. Een discrete 
installatie vindt in dezelfde ruimte haar echo in een model 
ter grootte van een opengeklapte verhuisdoos. Zijn buur Luc 
Tuymans valt op door een klassiek gebruik van de museum
ruimte. De schilderijen worden er op ooghoogte geappre
cieerd. Cineast Eija-Liisa Ahtila tenslotte demonstreert de 
mogelijkheden van de black box. Waar in een eerste werk 
de bezoeker alleen maar toeschouwer is - tussen drie 
projectieschermen - kan hij in de voortreffelijke multi- 
media-installatie Anne, Aki & God kiezen tussen verschil
lende ‘rollen’. Hij kan gewoon kijken, zich informeren over 
het scenario, mee oordelen over sollicitaties voor een film
rol, deelachtig zijn aan de vertolking, of tenslotte als zaal- 
opzichter in een zetel wegzakken.
The Vincent met werk van Eija-Liisa Ahtila, Miroslaw Balka, 
Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, Carsten Holler, Pedro Cabrita 
Reis en Luc Tuymans nog tot 24 september te zien in het 
Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250 in 6201 BS 
Maastricht (043/329.01.90). (E.W.)

TOBIAS REHBERGER. Sinds enkele jaren maakt de jonge 
Duitse kunstenaar Tobias Rehberger modieus ogende ge
bruiksvoorwerpen en interieurs, zoals tafels, stoelen, zit- en 
leeshoeken. Met hun afgeronde vormen en bonte kleuren 
sluiten ze perfect aan bij de sixties hype die de designmarkt 
momenteel beheerst. Vandaag staan de humaniserende in
tenties van ontwerpers als Vemer Panton, Joe Colombo of 
Olivier Mourgue echter niet meer centraal. De huidige de
sign laat zich vooral inspireren door de sfeer van de domestic 
landscapes uit de jaren zestig, die baden in een ambiance 
van comfort, relaxatie en ideologievrije consumptie. Boven
dien presenteert Rehberger zijn objecten volgens het be
proefde tentoonstellingsmodel in musea of galeries. Dit 

model maakt abstractie van de historische, socioculturele 
context van de objecten, en toont vormgeving als exponent 
van een universele esthetica. Modernistische presentatie
technieken, afkomstig uit de beeldende kunsten, demonstre
ren de tijdeloze schoonheid van de meest mondaine gebruiks
voorwerpen.
Ondanks designachtige look en modernistische presentatie, 
staat er bij de werken van Rehberger echter meer dan schoon
heid of commercie op het spel. Op een berekende, humoris
tische manier becommentarieert hij het gebruiksvoorwerp 
als drager van persoonlijke betekenissen, en analyseert hij 
de rol van de vormgever daarin. Terwijl gebruiksvoorwer
pen doorgaans pas een intieme connotatie krijgen doordat 
men ze gebruikt, wil Rehberger die betekenis reeds in de 
productie van het voorwerp integreren. Daarom gaat hij in 
zijn werkproces uit van participatiemodellen. In een eerste 
mogelijk scenario worden mensen gevraagd om volgens de 
richtlijnen van de kunstenaar bepaalde handelingen uit te 
voeren. In een ander model geeft Rehberger gebruiksobjecten 
vorm op basis van omschrijvingen van individuele verlan
gens. In een derde scenario ontwerpt hij voorwerpen naar 
de identiteit van specifieke personen. Elk werk dat op basis 
van deze participatiemodellen vorm krijgt, bevat in zekere 
zin een vertaling van persoonlijke betekenissen, en resul
teert dan ook in een soort ‘portret’. Dit proces van het por
tretteren aan de hand van objecten, vormt het centrale thema 
van de solotentoonstelling Seascapes and other portraits van 
Tobias Rehberger in het FRAC Nord-Pas de Calais in 
Dunkerque.
Voor Vasenportraits ontwierp Rehberger voor elk van de 
kunstenaars verbonden aan zijn galerie in Berlijn, inclusief 
zichzelf, een vaas. Op de dag van de vernissage werd aan 
alle geportretteerden gevraagd een boeket bloemen mee te 
brengen dat zou kunnen fungeren als een representatie van 
henzelf. Een selectie uit de kleurige verzameling vazen met 
ruikers die hieruit resulteerde - en die ondertussen werd uit
gebreid - wordt in het FRAC gepresenteerd als een groeps
portret. De vazen met namen als Jorge Pardo, Sharon 
Lockhart, Rirkrit Tiravanija, ... suggereren een essentiële 
verwantschap met de geportretteerde kunstenaar of zijn werk, 
temeer omdat de personen in kwestie bij de productie be
trokken waren. Toch is het onmogelijk om, zelfs met een 
grondige kennis van het werk van bijvoorbeeld Jorge Pardo, 
de hem voorstellende vaas aan te duiden. Wat de vazen tot 
portret moet maken, ontglipt de toeschouwer. Doordat het 
om voor het galeriepubliek gekende personen gaat, komt dit 
betekenisverlies aan het licht. Zoals een individu aan een 
gebruiksobject een intieme waarde kan toekennen, zonder 
dat buitenstaanders die uit het voorwerp kunnen afleiden, 
blijven de geportretteerden in het werk van Rehberger steeds 
onbekenden.
De gebruiksobjecten van Rehberger zijn portretten in die 
zin dat ze de neerslag vormen van de persoonlijke projec
ties van zowel de geportretteerde als diegene die portret
teert. Dat beide betrokkenen hierbij een even waardige rol 
spelen, blijkt uit het werk Smoking, talking, drinking uit de 
serie Fragments of their Pleasant Spaces (in my fashionable 
version). Hiervoor vroeg Rehberger aan een aantal vrienden 
om hun idee van een meditatieve, huiselijke situatie te be
schrijven. Op basis van deze omschrijvingen realiseerde 
Rehberger, volgens zijn eigen interpretatie, een reeks meubel- 
ensembles. Van het werk Smoking, talking, drinking zijn in 
het FRAC twee versies te zien, uit 1996 en 1999. Beide be
staan uit een zithoek voor drie mensen, maar hebben een 
duidelijk verschillende look. Rehberger lijkt hiermee te ver
wijzen naar de veranderlijkheid van de esthetische norm of 
naar de impact van de mode op de uiteindelijke vormgeving 
van een object. Veel nadrukkelijker echter wijst het dubbele 
werk op de evolutie in de persoonlijke perceptie en inter
pretatie van diegene die portretteert of vormgeeft, een ver
andering die er uiteindelijk voor zorgt dat een portret steeds 
anders zal zijn.
Het personaliseren van gebruiksvoorwerpen is een strategie 
die ook in de designmarketing wordt gebruikt. IKEA-meu- 
belen bijvoorbeeld worden met persoonsnamen benoemd en

MIDDELHEIM
Openluchtmuseum voor Beeldhouwk unst
Middelheimlaan 61 B - 2020 Antwerpen tel. 03/827 15 34 & 03/828 13 50 
fax. 03/825 28 35 website http://www.dma.be/cultuur/museum_middelheim 
openingsuren september: 10-19 uur openingsuren oktober en november: 10 -17 uur 
gesloten op maandag en op 1 & 2 november inkom gratis
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FIFTY ONE
FINE ART PHOTOGRAPHY hal

8 september -14 oktober 2000

CONTEMPORARY GROUP SHOW

TRACEY MOFFATT
GREGORY CREWDSON
SAM TAYLOR-WOOD
YASUMASA MORIMURA
MASSIMO VITALI

ANTAL
LAKNIEE

Joachim Koester

Part 1

Nordenskiöld and The Ice Cap 
21/9-21/10

Part 2

Row Housing
26/10-25/11

19 oktober - 25 november 2000

AFRICA, PAST-PRESENT

SEYDOU KEITA
MALICK SIDIBÉ
C.A. AZAGLO
O.D. OJEIKERE
DEPARA
P.K. APAGYA

EUROFARM
ideal nature technology

curated by Thomas Kocek P

8.10.2000 — 25.11.2000

opening Saturday 7.10.2000 — 17 h.- 20 h.
nocturne Thursday 26.10.2000 —18 h.- 21 h

with the kind support of Stad Antwerpen,
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Kunst

Zirkstraat 20

2000 Antwerpen - Belgium 
tel 32(0)3 289 84 58 
fax 32(0)3 289 84 59 
mobile 32(0)477 38 25 32 
e-mail 51 @pandora.be 
parking E. Van Dijckkaai 3

Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen 
Open Friday & Saturday 14 h. -18 h. 

tel. +32 (0)3 232 73 95

Galerie Mot & Van den Boogaard

Antoine Dansaertstraat 46 1000 Brussel 
tel: 02 514 10 10 fax: 02 514 14 46

donderdag - vrijdag - zaterdag
14-18.30 uur en op afspraak

TERVUURSE ARTIESTENTOER
galerij c. de vos K

G
d

OPEN DEURDAGEN BIJ

L. CAUWENBERGHS, H. DIETZE, 
E. DUBRUNFAUT, J. DUJARDIN, 

T. FRANTZEN, W. LERNOUT,
R. SOMVILLE c, N. VERHEYDEN, 

EN ... TALRIJKE ANDERE
KUNSTENAARS

23-24/9 10-18U

(*) ALLEEN OP 24/9

7 september t/m 30 september 2000
--

beneden

ROEL GOUSSEY

TENTOONSTELLING HELENE JACUBOWITZ

KASTEEL DE ROBIANO (SAS) 
HERTENBERGSTRAAT 6

23/9-15/10

boven

E. JAN GROLLEMAN 
24 tekeningen

8 oktober t/m 4 november 2000

BETSY EECKHOUT
VIRGINIE BAILLY

Departement Kunst
Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen

D
e W

itt
e R

aa
f 8

7 •
 se

pt
em

be
r-

ok
to

be
r 2

00
0

23-24/9 — 10-18U
ANDERE WEEKENDS — 11-16U

WEEKDAGEN — 9-17U
adres : oude gentbaan 295 

9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74

FOLDERS EN PLAN TE VERKRIJGEN BH
VVV TOERISME TERVUREN — MARKT 7

T 02/769.20.81 — F 02/769.20.80
www.tervuren.be

TOERISME.TERVUREN@VILLAGE.UUNET.BE

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

grafische, illustratieve 
en reclamevormgeving 
ju weel-edel smeedku nst 
keramiek 
schilderkunst
ruimtelijke kunst
grafiek
open atelier

Inlichtingen en inschrijvingen
Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen 
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35,2018 Antwerpen 
T 03-231 22 86, F 03-23198 78, 
e-mail: dep_abk@kdg.be -

pandora.be
http://www.tervuren.be
mailto:TOERISME.TERVUREN@VILLAGE.UUNET.BE
http://www.artsite.be/c.devos
mailto:galcdevos@hotmail.com
mailto:dep_abk@kdg.be
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Haim Steinbach

Untitled, 2000

lijken, door deze fictieve belofte van een individuele geschie
denis of verhaal, plots tweemaal zo aantrekkelijk. Rehberger 
doet met zijn gebruiksvoorwerpen gelijkaardige beloftes, maar 
door de verleidingskracht van zijn ‘persoonlijke’ objecten zet 
hij ook aan tot reflectie over zulke strategieën.
De tentoonstelling Seascapes and other portraits van Tobias 
Rehberger toont voorts Suggestions from the visitors of the 
shows #74 and #75, initieel gerealiseerd voor het Portikus 
in Frankfurt am Main, en Seascapes, een podium annex 
kleedhokje voorzien van waterbaden op de temperatuur van 
enkele wereldzeeën. Nog tot 30 september in het FRAC 
Nord-Pas de Calais, Avenue de Rosendaël 930, 59240 
Dunkerque (03.28.63.63.13). (F.F.)

BIENNALE DE LYON. Gastcommissaris Jean-Hubert 
Martin situeert deze vijfde biënnale onder de noemer Partage 
d’exotismes, en ziet ze als vervolg op zijn tentoonstelling 
Magiciens de la Terre (Centre Pompidou, 1989). De ma
nier waarop hij westerse kunst met aboriginal art, 
sjamanistische en artisanale cultuuruitingen gelijkschakelde, 
had toen misschien nog een functie - bijvoorbeeld als pro
vocatie om de aandacht buiten het vertrouwde westerse blik
veld te richten. Anno 2000 hamert Martin op zijn gelijk. 
Alle globalisering ten spijt, zou de kunstwereld volgens hem 
bitter weinig veranderd zijn. We blijven denken in stromin
gen, periodes en stijlkenmerken; en we geloven - gerugge- 
steund door ons technologisch overwicht - meer dan ooit in 
onze suprematie.
Waarom vinden we categorieën uit zoals aboriginal art, 
sjamanisme en tribalisme, voor fenomenen die zich in de 
periferie van ons kunstbegrip situeren? Is dit exotisme ei
gen aan de beperkingen van onze perceptie? Is onze cultuur 
even exotisch voor de bosjesman als die van de bosjesman 
voor ons? Is niet het tijdperk van een ‘partage d’exotismes’ 
aangebroken, waarbij verschillende, naast elkaar bestaande 
kunstuitingen voor elkaar de rol van het exotische spelen? 
Dat is voor Martin de centrale vraag. En hij is er heilig van 
overtuigd dat ons tijden te wachten staan van open grenzen, 
wederzijdse toe-eigening en allerlei kruisbestuivingen.
De biënnale wordt geruggesteund door een schare sociolo
gen en antropologen (Marc Augé, Alban Bensa, Philippe 
Peltier, Jacques Leenhardt en Carlo Severi) en is qua struc
tuur een opsomming van een twintigtal levensbeschouwe
lijke thema’s: incarneren, wonen, sterven, lijden, eten, kos
mos, voorspellen enzovoort. De werken van meer dan hon
derd kunstenaars zijn keurig in deze antiartistieke 
compartimentering gepast. Van white cubes is er nauwe
lijks een spoor. In plaats daarvan wordt de bezoeker langs 
blauwe gordijnen, in een meanderende beweging van sectie 
naar sectie geleid. Hooguit zijn er witte wanden, rechte hoe
ken en besloten kamers indien het werk (schilderijen, foto- 
of videowerk) er nadrukkelijk om vraagt.
Binnen de thematische compartimenten worden de meest 
uiteenlopende zaken op één niveau gepresenteerd. Het thema 

‘tatoeage’ groepeert bijvoorbeeld Maori’s uit Nieuw-Zee- 
land en getatoeëerden uit Europa op foto, vegetale motie
ven van een Guinese vrouw aangebracht op schildersdoek 
(in plaats van de traditionele toepassing-op muren en li
chaamsdelen) en getatoeëerde varkenshuiden van Wim 
Delvoye. Onder het thema ‘maskers’ gaan onder meer 
digitaal bewerkte zelfportretten van Orlan schuil. Haar hard
nekkig nagestreefd schoonheidsideaal verrijkt Orlan hier met 
precolombiaanse schedelvervormingen en Afrikaanse 
scarificaties. Ook het werk van John Goba uit Sierra Leone 
valt onder de ‘maskers’, met kleurrijke hoofddeksels voor
zien van stekels van een stekelvarken. Of de Amerikaan 
Willie Cole die maskers samenstelt uit niets anders dan 
damesschoenen en haardrogers.
Martin geeft toe dat deze combinaties chaos opleveren, een 
chaos die het gevolg is van het gebrek aan kennis over de 
diverse culturele contexten. Toch wordt de bezoeker veron
dersteld daaruit te leren wat zijn culturele positie is, en vanaf 
wanneer hij van de ander een object van exotisme maakt. 
Diezelfde bezoeker zou na deze tentoonstelling in staat 
moeten zijn het universele van het particuliere te onderschei
den, cross-overs te traceren en de spanningen tussen ver
schillende culturen aan te voelen. De bijdrage van Haim 
Steinbach - ondergebracht in de rubiek ‘eten’ - lijkt voor
beeldig in dat programma te passen. Steinbach bouwde met 
aluminium stellingen een groot rechthoekig podium waar 
het publiek omheen en, via een uitgespaard gangenstelsel, 
doorheen kan wandelen. Op dat podium (op ooghoogte) 
schikte hij massa’s keukengerei uit de meest verscheiden 
etablissementen die men in Lyon kan bezoeken; Chinees, 
Italiaans, Algerijns, Marokkaans, Frans, Japans en noem 
maar op. Naast de gigantische gastronomische belofte valt 
het volgende op: wat en hoe er met dit materieel moet wor
den gegeten, blijft een groot mysterie. Ingrediënten, recep
ten, menu’s en gedragscodes blijven onvermeld, terwijl dat 
toch de elementen zijn die het eten tot een ervaring maken. 
Dit werk functioneert mijns inziens als een kritiek op deze 
biënnale, een kritiek die fundamenteler is dan de opmerking 
dat veel van de aanwezige ‘westerse’ kunst van betwistbare 
kwaliteit zou zijn. Jean-Hubert Martin en zijn kring hebben 
gekozen voor de grootst denkbare verscheidenheid aan beel
dende producten, gemaakt door mensen uit de hele wereld. 
Maar ze vergeten dat het publiek bij gebrek aan elementaire 
omkadering er haast onverschillig winkelend doorheen glijdt, 
of algauw het noorden kwijtraakt. Confrontaties met kunst 
uit verschillende culturele tradities zijn leerrijk, zolang ze 
niet verstikken in overdaad.
Dat het anders kan uitpakken, bewijst een veel meer ‘tradi
tionele’ manifestatie met als titel Et l’art se met au monde, 
prologue pour la Biennale in het nabijgelegen Institut d’art 
contemporain in Villeurbanne. Daar beperkt directeur 
Jean Louis Maubant zich tot het thema 'buiten-Europees 
geïnspireerd’ met werk van onder meer Penck, Boetti, 
Basquiat, Pinot Gallizio en Man Ray. Daarnaast presenteert 
hij een selectie Afrikaans werk dat door Europa geïnspireerd 
werd, met onder meer fotografie van Malick Sidibé, kolo
niaal houtsnijwerk dat blanken voorstelt en de onvolprezen 
documentaire Les maîtres fous van Jean Rouche.
Biennale d’art contemporain de Lyon, Partage d’exotismes 
loopt nog tot 24 september in de Halle Tony Garnier, Place 
Antonin Perrin 20 in 69007 Lyon (04.72.76.85.70) 
www.biennale-de-lyon.org Tôt 29 oktober loopt Et l’art se 
met au monde, prologue pour la Biennale in het Institut d’art 
contemporain, Nouveau Musée, Rue Docteur Dolard 11 in 
69100 Villeurbanne (04.78.03.47.00). (E.W.)

Fotografie

GEERT GOIRIS. Onder de titel Reconstruction loopt in 
het Antwerps Museum voor Fotografie een klein overzicht 
van het werk van Geert Goiris, net afgestudeerd aan het 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen(HISK). 
Zijn opnames kunnen in twee groepen worden verdeeld, de 
beelden in zwart-wit en die in kleur. Niettemin valt één con
stante in zijn werk op: hij verkent het beeldend potentieel

Geert Goiris

Witte villa

van de foto. Goiris benadert de gebouwen die hij in beeld 
brengt niet als een reportagefotograaf. Hij sculpteert ze door 
middel van foto’s, of ‘reconstrueert’ ze, zoals hij zelf zegt. 
In reeksen van vier opnamen, waarin men onder meer de 
site van het HISK herkent, laat hij bijvoorbeeld na de weer
gave van een lege plek een beeld van een volle kubus vol
gen, die perfect in de rechthoekige leegte van de eerste foto 
past. Daarnaast hangt een foto van een holle, koepelvormige 
structuur die precies over het halfcirkelvormig bosje op het 
volgende beeld kan worden geschoven. Eenzelfde corres
pondentie heerst tussen de afdruk van een verlaten benzine
station, en die van een tribune, Beide architecturale ‘sculp
turen’ hebben vooraan een gapende mond, maar achteraan 
contrasteren ze door hun respectievelijke openheid en ge
slotenheid. De cerebrale reeks komt een beetje maniëristisch 
over, maar houdt stand als geheel.
Goiris’ proces van fotografische heropbouw verwijst ook 
naar klassieke schilderkunstige composities. Vooral zijn 
grootschalige kleurenfoto’s werken als fotografische versies 
van geschilderde landschappen. De reeks die hij maakte in 
het onherbergzame Spitsbergen (1997) wekt het unheimliche 
effect van surrealistische schilderijen op. De vermenging 
van genres duikt ook op in de opname van een overstroomd 
landschap, waarin één dode boom weerstand biedt tegen de 
oprukkende watermassa. Het geheel is compositorisch per
fect, met twee horizontale banden als lucht- en waterpartij. 
De strook land verdeelt de twee partijen als een dunne lijn, 
en de worstelende boom doorbreekt de horizontale stroken 
als een speer die uit de aardkorst schiet. De foto combineert 
de dynamiek van een abstract schilderij met een enigmatische 
narrativiteit. Hetzelfde geldt voor een reeks beelden waarin 
telkens blauwe lijnen dwars doorheen een boslandschap lo
pen. Op het eerste zicht lijkt het blauw op een bloemen- 
tapijtje, geschilderd in het heldere groen van de omgeving, 
wie weet als een hommage aan Yves Kleins International 
Blue. Maar de banale werkelijkheid van de foto spreekt die 
poëtische overwegingen tegen: we hebben te maken met een 
artificiële langlaufpiste aangelegd door een bos. Een even 
vreemde ervaring heeft men bij Goiris’ zwart-witopnamen. 
Of het nu gaat om een minimalistische weergave van ste
reotiepe witte villa’s of om de stoel van een redder op een 
verlaten nachtelijk strand, de afwezigheid van personages 
en de bijzondere belichting draagt er steeds toe bij dat men 
een maanlandschap meent te zien. In de kleuropnamen heerst 
vaak eenzelfde desolate atmosfeer, en speelt de kunstenaar 
met dezelfde verwarrende effecten. Een verlaten landschap 
in IJsland kan net zo goed een maanlandschap zijn als een 
met olie overspoelde Bretoense kust. Goiris’ foto’s bieden 
een venster op een werkelijkheid die men in de normale 
waarneming nauwelijks kan beleven. Enkel de kleine, zwart
witte portretserie van drie jonge mannen in dezelfde kamer 
valt in dit coherente geheel uit de toon. Daar lijkt Goiris 
opnieuw aan te knopen bij een minder gekunstelde snap- 
shottraditie.

Jan van Eyck Akademie
De Jan van Eyck Akademie is een inter
nationaal postacademisch instituut A 
voor beeldende kunst, ontwerpen en A
theorie. Iedere afdeling schept moge- Ay 
lijkheden voor de individuele ont- A A 
wikkeling van het werk van deel- A A 
nemers en voor de uitwisseling en 8 Ak 
samenwerking tussen deelnemers M A 
van verschillende afdelingen. A M 
Daarnaast zijn het aantal werk- M8 E 
plaatsen en het media- en docu- E 
mentatiecentrum goede voor- E E6 
waarden voor een op onderzoek Em A 
georiënteerde productie. VA V
De rijkdom aan talen en culturele VA % 
achtergronden op de academie “A ’ 
geeft vorm aan de 'vertaalpraktijk' WA 
die de modus operandi is van de afde- NM 
ling beeldende kunst. Van deelnemers “ 
wordt verwacht dat zij open staan voor 
de mogelijkheden van een actieve aanwe
zigheid in het steeds veranderende patroon 

Beeldende kunst | Ontwerpen | Theorie 
h van de samenleving. Openheid vertalen

onderzoek betekent dat manieren 
van denken die zijn opgedaan in het 

A ene domein en specifieke context, 
een rol kunnen spelen in andere

MA domeinen en contexten.

A VTA EA Toekomstige deelnemers die 
A E Ea op i januari 2001 aan een werk-I periode van twee jaar willen 
I M H beginnen, worden uitgenodigd 
I E A zich aan te melden. 
/ 29 E Voor meer informatie over A A de programma’s van beeldende 
A A kunst, ontwerpen of theorie, 6 A of om een aanmeldingsformulier 
y A aan te vragen, neem contact op ‛ A met Leon Westenberg, Jan van Eyck A Akademie, Academieplein 1, 6211 km S. Maastricht, www.janvaneyck.nl, 
‛ tel +31 (0)43 350 3737, fax +31 (0)43 350 3799, 
e-mail info@janvaneyck.nl
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Groepstentoonstelling 16 aug -17 sept
Jos Kruit sculptuur / paneel 26 aug -17 sept *

Spaarnwouderstraat 47 
2011AB Haarlem 
do-zo 13.00-17.00 uur 
t & f +31 (0)23 5400307

*dependance: Burgwal 2

Galerie Rob de Vries Haarlem Holland
www.galerierobdevries.nl

ARTISCOPE
21 SEPTEMBER - 10 NOVEMBER 2000

« FRAGILITY »
ANNE & PATRICK POIRIER

- KANAL 20 - Bld Barthélémy laan 20,1000 Bruxelles 
Tel & Fax: 32/02/ 503 17 65 Wedn - Sat : 2 - 6 p.m.

LATE NIGHT OPENING ON 19 OCTOBER 2000 6-9 P.M.

29 SEPTEMBER - 15 DECEMBER 2000
« HOMMAGE À PAOLA »

works of belgian (Charlier, Deleu, Kinard, Panamarenko, Tordoir,... ) 
and italian (Chia, Clemente, Cucchi, Paolini, Spalletti,... ) artists

Bld St Michel laan 35,1040 Bruxelles
Tel: 32/02/ 735 52 12. Fax: 32/02/ 735 95 15

Tue - Fri : 2 - 6 p.m. Other days on appointment.
artiscope@online.be www.users.compaqnet.be/artiscope

STELLA 14.09.00 - 21.10.00 26.10.00 - 02.12.00 STELLA
LOHAus ERIK MANFRED lohaus
GALLERY VAN LIESHOUT PERNICE GALLERY
VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/257 13 50 WED.-SAT. 14-18 H.

GALERIE MEERT RI HOUX
CARI AA(AQ)

22 september tot 26 november *u / \ I L—l% l%*uJ*JIkI LL>I vernissage 21 september 18-20 uur

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES 
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00

no hortus is conclusus :
tentoonstelling 15 09 tm 0110

jokerobaard..:
lezingen 15 09 en 16 09

Buren, bondgenoten, geassocieerden, sponsors en deelnemers.
Tentoonstelling Wojchiech Dziedzic, Pasade Gatzen, EvaMeyer/Eran Schaerf, 
Maureen Mooren&Danid van der Velden, Karin Peiden, LA Raeven JokeRobaard, 
Raf Simons, Simon Starling, Herman Verkerk.

Buren, bondgenoten, geassocieerden, sponsors en deelnemers.
Lezingen Steve FriUmann, RenéGudde, Bart Lootsma, Joke Robaard, 
zuster Christine Spleens, broeder Carloman Smit, Mark Wildschut, Saskia de Wit.
Actuele informatie op www.marres.org

marres marres centrum beeldende kunst — postbus 275'6200 ag — capucijnenstraat 98 maastricht nl 
t 31 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — openingstijden di tm zo van 13 -18 uur
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: MASSIMO VITALI
" SOMEBODY IS WATCHING ME” 
photographs of beaches and disco’s 
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Reconstruction van Geert Goiris nog tot 24 september I 
in het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/242.93.20). Op donderdag 14 sep
tember om 20u geeft Christoph Ruys, hoofdredacteur van 
het fototijdschrift Obscuur, er een lezing over het werk. 
(H.V.G.)

" { Ses.

THOMAS RUFF EN DE ARCHITECTUUR. De door de 
Krefelder Kunstmuseen voor tentoonstellingen gebruikte 
Mies van der Rohe-villa’s Haus Lange en Haus Esters zijn 
na een grondige restauratie weer geopend. Met zijn exposi
tie l.m.v.d.r. heeft Thomas Ruff het werk van Mies zelf tot 
uitgangspunt genomen: behalve de twee naast elkaar gele
gen Essense baksteenvilla's staan de Villa Tugendhat in Bmo 
(Tsjechië) en het beroemde Barcelonapaviljoen centraal. De 
getoonde werken van Ruff vallen globaal uiteen in twee groe
pen: enerzijds kleurenfoto’s op merendeels groot formaat 
die een enkele keer zichtbaar (en vermoedelijk vaak onzicht
baar) digitaal zijn gemanipuleerd, en anderzijds stereo
scopische foto’s in witte minimalistische dozen. Terwijl de 
ingelijste foto’s aan de muren als hedendaagse kunst
fotografie kunnen worden beschouwd, vergen de stereo- 
grafieën een wat ongebruikelijke actie van de kijker: de neus 
moet midden op de glasplaat worden gedrukt die de witte 
dozen bovenaan afdekt, teneinde de twee foto’s tot één 
driedimensionaal beeld te laten versmelten. Zoals gebrui
kelijk bij stereoscopische foto’s resulteert dit in een 
hyperreëel coulissenlandschap waaruit elk spoor van lucht 
en leven is verdwenen.
In feite wordt Mies van der Rohes werk hier in drie ruimte
lijke modi gepresenteerd: de reële ruimtes van de villa’s, de 
gedetailleerde, uitermate rijke tweedimensionale weergave 
van de gebouwen op de foto’s, en de hyperreële, pseudo- 
driedimensionale ruimtelijkheid van de stereografieën.
Door het gebruik van stereografieën (niet de eerste keer in 
zijn oeuvre) maakt Ruff duidelijk dat zijn werk niet zomaar 
een voortzetting is van de ‘objectieve’ traditie van Bemd en
Hilla Becher, en hun historische referentiepunten zoals 
August Sander en Albert Renger-Patzsch. De stereografieën 
grijpen immers terug naar een vorm van fotografie die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw ongekend populair 
was, maar door twintigste-eeuwse fotografen en theoretici 
werd genegeerd. Deze negentiende-eeuwse vorm van virtu
ele realiteit was een impliciete bedreiging voor de 
objectivistische pretenties van bijvoorbeeld het werk van 
Renger-Patzsch. De stereoscopic voegde immers aan de fo
tografie een derde dimensie toe, en wees er zo op dat het 
oog in de luren kan worden gelegd. Stereoscopic is de apo
theose van de schijn in een kunstvorm - de fotografie - die 
voortdurend door de ideologie van het realisme in dienst 
werd genomen. Een andersoortig werk van Ruff op deze 
expositie kan eveneens als een kritische dialoog met de er
fenis van de ‘objectieve’ fotografie worden gelezen. Met een 
grote print van een fotomontage die Haus Lange en Haus 
Esters uit diverse hoeken toont refereert Ruff aan avant- 
gardistische praktijken uit de jaren twintig, die het realisme 
van de fotografie door middel van de montage ondergeschikt 
wilden maken aan de geest - een verlangen dat in het digitale 
tijdperk zijn vervulling lijkt te vinden, zij het los van enige 
utopische dimensie.
De tentoonstelling in Krefeld gebruikt stereoscopic als een 
soort interface tussen fotografie en architectuur: de fotogra
fie krijgt een virtuele derde dimensie, wat ons er indirect 
aan herinnert dat de derde dimensie van het oog altijd een 
illusie is, een vorm van biologische stereoscopic die wij als 
natuurlijk ervaren. Bij de in maart vorig jaar voltooide bi
bliotheek van de Fachhochschule van Eberswalde (nabij 
Berlijn), een samenwerkingsproject van Ruff en de Zwitserse 
architecten Herzog & de Meuron, gebeurde zowat het om
gekeerde. De architectuur werd er als plat vlak en als beeld
drager gebruikt. Het gebouw is een onspectaculaire recht
hoekige doos, met slechts aan één zijde wat uitstekende on
derdelen: een ingangspartij en een glazen gang die de nieuw
bouw met een ouder gebouw verbindt. De gevels worden 
verder gearticuleerd door drie doorlopende, horizontale reek
sen ramen die een soort friezen vormen; in de wandvakken
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Thomas Ruff en Herzog & de Meuron

Bibliotheek Fachhochschule Eberswalde, 1999

tussen deze friezen zitten met onderbrekingen ook nog an
dere, kleinere ramen. Uitgenomen deze kleine ramen, die 
als donkere gaten in de gevels zitten, is de gehele wand door 
Ruff met foto’s bedrukt. Daarbij wordt per horizontale (gla
zen of stenen) muurstrook steeds één foto eindeloos her
haald. Is de drager steen, dan zijn de gerasterde foto’s in 
reliëf in het oppervlak geëtst. Ruff heeft deze foto’s niet spe
ciaal gemaakt, maar in de loop der jaren verzameld; het zijn 
appropriations waarvan de selectie en rangschikking zoals 
bij de Atlas van Gerhard Richter niet direct aan een herken
bare systematiek lijkt te beantwoorden. Een foto van vech
tende kevers kan men associëren met het even verderop ge
legen instituut voor entomologie; enkele andere foto’s kun
nen in verband gebracht worden met het onderwijs aan de 
Fachhochschule Eberswalde (natuur en landbouw), terwijl 
weer andere beelden refereren aan de Duitse geschiedenis 
of de moderne architectuur (een foto van een Bauhaus- 
Versuchshaus in Weimar). Dit beeldensemble gehoorzaamt 
aan een solipsistische logica, die niets gemeen heeft met de 
logica van de kranten waaruit de beelden werden gehaald. 
De privé-knipsels van Ruff worden op een andere manier 
terug openbaar gemaakt; ze krijgen zelfs architectonische 
vorm.
De bibliotheek van de Fachhochschule Eberswalde is archi
tectuur in tijden van beeldcultuur: een ontmoeting van ar
chitectuur en fotografie ergens tussen twee en drie dimen
sies.
l.m.v.d.r. van Thomas Ruff is tot 17 september te zien in Haus 
Lange en Haus Esters, Wilhelmshofallee 91-97, 47798 
Krefeld (02151/77.00.44). De nieuwbouw van de bibliotheek 
van de Fachhochschule Eberswalde ligt aan de Friedrich- 
Ebert-Strasse in Eberswalde (nabij Berlijn). (S.L.)

Publicaties

KUNSTGESCHIEDENIS 2000. Het viermaandelijkse tijd
schrift Kunstlicht (Vrije Universiteit Amsterdam) wijdt haar 
20ste jubileumnummer aan de (Nederlandse) kunst- 
geschiedschrijving. Onder het thema Kunstgeschiedenis 
2000 wil men nagaan welke wegen de opleidingen kunstge
schiedenis in Nederland zijn ingeslagen. Of is het nog steeds 
business as usual? vraagt de redactie zich af.
Onder de hoofding Een achterhaalde wetenschap? wijzen 
Sven Lütticken en Freek Schmidt erop dat “filmstudies of 
algemene cultuurwetenschappen knagen aan het zelfbewust
zijn van de opleiding kunstgeschiedenis”; “Het monopolie 
over omgang met beelden is al lang niet meer dat van de 
kunsthistoricus.” Onder meer de discontinue geschiedschrij
ving (Foucault en Belting), de vraagstelling-afhankelijke 
methodologie (Benjamin) en de filteringen van low art en 
massacultuur waaiden over uit andere cultuurwetenschappen, 
en hebben de kunstgeschiedschrijving geprikkeld.
Het nummer telt veertien essays en interviews die de ver
houding behandelen van de kunstgeschiedenis met de 
museumwereld en het tentoonstellingswezen, alsook met de 
kunstkritiek, de niet-westerse kunstgeschiedenis en de 
architectuurgeschiedenis. Verder is er uiteraard aandacht voor 
de manier waarop de kunstgeschiedenis over haar methodes 
reflecteert, en het geheel wordt opgeluisterd met kunstenaars
bijdragen van Gerald van der Kaap en Roy Villevoye.
Heidi de Mare (Gedisciplineerd kijken. Van Kunstgeschie
denis naar historisch formalisme) pleit ervoor om invals
hoeken die afkomstig zijn uit de nieuwe cultuurgeschiede
nis, aan te wenden om de artefacten zelf te bestuderen. Haar 
term ‘historisch formalisme’ verwijst naar een kunst- en 
architectuurgeschiedenis die het kunsthistorische erfgoed 
herleest met behulp van geschiedtheoretische benaderingen 
die buiten de kunstgeschiedenis werden ontwikkeld, zonder 
de literaire en visuele bronnen ooit uit het oog te verliezen. 
Fieke Konijn wijst in Van lineair naar complementair? De 
kunsthistoricus in het museum op de slechte reputatie van 
de kunsthistorici als het op publieksgericht denken en han
delen aankomt. Ze pleit ervoor om de theoretische reflectie 
die zich doorgaans erg binnenskamers afspeelt, te openen 
naar de museale praktijk. Ze onderkent dat de opleiding 
kunstgeschiedenis niet steeds is afgestemd op de competen
ties die binnen de musea en het tentoonstellingsbedrijf wor
den vereist. Voor haar is de vraag naar nieuwe museumtypes 
minder belangrijk dan het inbouwen van beroepsvoorberei
dende varianten in de opleiding.
In een interview afgenomen door Ingrid Commandeur en 
Hinke Kappert (De iconofobie van de kunsthistoricus) legt 
semiotica Mieke Bal uit hoe ze in haar tentoonstelling 
Moordwijven! in Museum Boijmans Van Beuningen (1999) 
kwam tot een intrinsiek inhoudelijke benadering in plaats 
van een klassieke, chronologische. En Kitty Zijlmans be
schrijft in Met het oog op de wereld Op weg naar een kunst
geschiedenis in mondiaal perspectief een kunstgeschiede
nis die met behulp van de antropologie kan worden door
getrokken naar de niet-westerse kunst. Ze hoopt op een 
grotere interculturele dynamiek in de opleiding (in casu 
Leiden).
Als het vak kunstgeschiedenis inderdaad “niet al te grim
mig moet worden voorgesteld” (Lütticken-Schmidt), dan in 
de eerste plaats doordat zulke impulsen vanuit andere disci
plines worden onderkend. Ondertussen is een generatie 
kunsthistorici werkzaam die gewend geraakt is aan concep
ten zoals discontinuïteit, en die het kunstwerk best ‘gelaag- 
der’ wil denken. Natuurlijk tref je op congressen en in som
mige publicaties nog geregeld de ‘klassieke’ werkwijze aan. 
Het denken in periodes, inventarissen en stijlen is voor som
migen nog het enige gangbare model, maar allicht is dat 
maar een kwestie van generaties. De bundel stemt optimis
tisch, en dat is belangrijker dan het feit dat hier en daar deu
ren worden ingetrapt waarvan de scharnieren al los zitten 
sinds de jaren ’80.

vervolg op pagina 36
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Elzenveld
■Thomas Lange

Wie het verleden niet vergeet, kijkt in de toekomst 
IWer die Vergangenheit nicht vergisst, schaut in die Zukunft
|23 september tot en met 5 november 2000 — donderdag tot zondag van 12.30 tot 17.30 uur
■gesloten op woensdag 1 november 2000

■Elzenveld vzw — Sint-Jorispand — Sint-Jorispoort 29 — 2000 Antwerpen — publicatie 800 Bef

Naar aanleiding van de tentoonstelling wordt er een editie uitgegeven met een originele beschilderde druk 
oplage 30 ex — voorintekenprijs 7.000 Bef — nadien 10.000 Bef 
en een luxe-editie met een originele beschilderde druk en een terracotta-object 
oplage 10 ex — voorintekenprijs 14.000 Bef — nadien 20.000 Bef 
info 32 / 03 / 223 56 10
met dank aan het Goethe-Institut Brussel

vanessa van obberghen

WAXALE
04.11.2000-03.12.2000

Casco projects
Oudegracht 366

3511 PP Utrecht NI

00 31 (0) 30 231 99 55

een project van objectif [... ] 
voor info. 00 32 (0) 476334667

email : waxale__casco@yahoo.com
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Antwerpen • Centrum voor Beeldcultuur

www.antwenpen.be/cvb/as

art vice & explaitatim

Dorothée De Pauw Gallery Dorothée De Pauw Gallery

Rue De Hennin 70 Bruxelles 1050 / De Henninstraat 70 Brussel 1050 Rue Charles Decoster 8 Bruxelles 1050 / Charles Decosterstraat 8 Brussel 1050

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

E info@depauwgaUery.com / S http://www.depauwgaUery.com
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JOCK STURGES
PHOTOGRAPHS

31/08-30/09

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

MARIA MARSHALL
VIDEO

19/10-17/11

De galerie is open van dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 18 u. en op afspraak
3 4

mailto:waxale__casco@yahoo.com
http://www.antwenpen.be/cvb/as
mailto:info@depauwgaUery.com
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mailto:info@depauwgaUery.com
http://www.depauwgallery.com


Jean-Marc Bustamante
Jean-Marc Bustamante (° 1952) is meer met de ontolo
gie van het fotografisch beeld en zijn effect bezig dan 
met ‘fotografie’. Zoals zovele conceptuele kunstenaars 
formuleert hij zijn werk en zijn werkproces als een 
epistemologische problematiek. Aan de epistemolo
gische zelfondervraging in de menswetenschappen van 
de jaren zeventig en tachtig is ook de artistieke 
beeldproductie niet ontsnapt. Het fotografische heeft in 
die zelfondervraging van het beeld een prominente rol 
gekregen.
Als massamedium incarneerde de fotografie het naïeve 
beeld bij uitstek. Aan de ene kant bleef het schaamte
loos figuratief, aan de andere kant claimde de fotogra
fie een onbetwiste credibiliteit. Geen gevaar van deva
luatie: een foto kan, nee, moet men geloven. Dit is een 
geloofwaardigheid die eerdere beelden nooit kenden, 
noch bedacht zouden hebben. De foto leek de naturali- 
sering door de ideologie (wat is, moet zo zijn) nog een 
stap verder te voeren. Niet de ideologie, maar de tech
niek garandeert de juistheid van het (wereld-)beeld. 
Sinds verschillende decennia zijn ‘beeldwerkers’ bezig 
die zekerheden van het massamedium aan te tasten. Zo
als wel vaker gebeurt is dat agendapunt niet in kunst
galeries, maar in de technische laboratoria beslist. De 
nieuwe media en de electronische ombouw van het licht
beeld hebben de herijking ingeluid waar de conceptuelen 
ten hoogste het epistemologische terrein voor klaarge
maakt hebben. Of de denaturalisering van de fotografie 
een zinnig resultaat oplevert valt te bezien. Mij lijkt dat 
het blind-maken {die Blendung) van de fotografie een 
verduistering van het realiteitsprincipe voor gevolg 
heeft. Het schimpen op de vervalsende kijk leidt niet 
naar pogingen een juistere kijk te ontwikkelen, maar is 
te vaak een alibi om de ogen te sluiten.

Bustamante werkte tussen 1978 en 1982 (in de 
volumineuze serie Tableaux) met een technische camera 
in de grensgebieden tussen de buitenwijk van grote ste
den en het open landschap er net naast. Hij werkt in de 
Latijnse, mediterrane wereld zodat er steeds zon is, het 
aardoppervlak zichtbaarder want schaarser begroeid, de 
huizen gesloten en de mensen zomers gekleed. In die 
gebieden toert hij grillig met de wagen rond. Hij komt 
op plekken waar wegen een vreemd statuut hebben: niet 
meer landweg, nog geen straat, maar een overgang daar
tussen. Iedereen kent de schok van die overgang bij het 
wandelen in de natuur. Ook de wegarbeiders hebben er 
altijd last mee: tot waar asfalt, tot waar de bermaanleg? 
Hetzelfde overkomt ook de jonge eigenaars: wat doet 
een haag tegen een veld, een afrastering tegen een bos, 
een plantsoentje naast een veld met brem en keien?
Het standpunt van Bustamante is niet dat van het ver
langen der bewoners, noch de utopie van de urbanisten, 
noch de ambitie van de architect. Het standpunt wil de 
onopgeloste overgangen tonen als de werkelijke kern 
van de situatie. Het standpunt van de fotograaf ligt hier 
in het ontbreken van een standpunt: Bustamante spreekt 
over zwerven en ronddolen met zijn camera. Hij laat 
ons ontheemde kaders zien, niet de kaders van de eige
naars. Die zouden immers steeds voor een referentie
punt kiezen; iets dat hun verlangen kristalliseert en dat 
het beeld een compositie, het kader een richting geeft. 
Bustamante fotografeert niet vanuit een gemeen
schappelijkheid of solidariteit met een plek,.maar van
uit de kleine waanzin van het on the road.

Jean-Marc Bustamante

Lumières 14B, 1992

Zijn beelden zeggen iets wat het verlangen niet kan uit
spreken, namelijk de discrepantie, het geweld, de anomie 
van zo’n momenten. De beperktheid van deze beelden (en 
van zovele andere rond dezelfde vraagstelling vandaag ge
maakt) is dat ze ons de indruk geven het over een plek te 
hebben, terwijl ze het over een moment hebben. Busta
mante zoekt ontwikkelingszones op en legt dus een kort
stondige fase in de aanbouw vast. Zoals de waarheid van 
een huis niet in haar steigers ligt, zo is de waarheid van 
deze urbane ontwikkeling niet in deze beelden te vinden. 
Maar Bustamante bedrijft geen sociologie, hij heeft een 
conceptueel programma lopen, en deze suburbane motie
ven zijn daar ideale alibi’s voor. Het ontbreken in het beeld 
van een referentie (verlangen, orde, compositie) is een we
zenlijke demoralisering ervan. Het zwerverschap van Bus
tamante - dat betekent tenslotte ‘geen adres’ hebben, dus 
geen standpunt - is nochtans epistemologisch, niet exis
tentieel (hij is geen Robert Frank). Je gelooft hem niet als 
zwerver, hij speelt die rol, experimenteert met de pose. Jë 
ziet in zijn beelden nooit het verlangen te stelen of te moor
den — hij is een chique zwerver.
Bustamante fotografeert het suburbane niet als suburbane 
utopie, maar als visuele anomie. Hij demoraliseert het on
derwerp en het standpunt in de fotografie; want “kijk 
maar,” zegt hij, “als ik het niet-standpunt van de zwerver 
inneem is er van die beelddroom van het suburbane niets 
meer te zien.” De ideologische beelden die de mensen 
motiveren om te investeren, te bouwen en te wonen zijn

niet werkelijk, maar constructie. Fotografie toont maar 
iets in zoverre ze het getoonde construeert. Construeer 
je niets (het zwerversstandpunt) dan is er ook niets te 
zien. De werkelijkheid is een constructie van de foto
grafie; zonder die constructie is er niets.

Een gelijkaardige vervluchtiging heeft plaats in de se
rie Lumières waaraan hij tussen 1987 en 1993 werkt. 
Hij drukt op plexiglas bestaande architectuurfoto’s uit
vergroot af. De plaat, met zeer grove korrel, hangt op 
afstand van de muur zodat de galeriewand en de ruimte 
ertussen steeds meespelen. Het beeld is geen print meer, 
maar krijgt elementen van doorkijk en projectie. Dat is 
een heel andere visuele en tactiele logica. Het engage
ment met het materiaal is tastbaar, niet meer louter 
conceptueel. Het onderzoeksobject is geen tastbare wer
kelijkheid meer, maar een beeld. De discussie gebeurt 
binnen de fotografie, niet meer op kosten van een wer
kelijkheid als alibi.
Bustamante haalt de foto’s uit de voor- en naoorlogse 
architectuurfotografie: modernistische architectuur in 
modernistische beelden waarin de geometrie primeert. 
Geen buitenopnames meer, maar interieur-beelden; de 
wereld is in zwart-wit; het licht en de levensfeer zijn 
niet meer mediterraan, noch zomers. Germaanse strak
heid, niet het grillig individualisme van de suburbane 
utopieën. Het gebouw - nieuw uiteraard - komt net van 
de kapper. Wat het mooist is opgemaakt is het licht. Het 
glijdt in afgelijnde vlakken langs muren en zolderin
gen, doorheen voiles en vanuit kijkkasten. De gede- 
signde architectuur ontwaakt hier uit een maagdelijke 
slaap maar we hebben de indruk dat er pervers gedroomd 
werd. De visueel zeer aantrekkelijke opstelling legt een 
ijzingwekkende obsceniteit bloot. In die zin vormt 
Lumières ook een cultuurcommentaar met grote 
pertinentie.
De foto’s die geleend, geciteerd, gerecycleerd werden 
zijn niet vanuit een zwerverstandpunt, maar vanuit de 
autoriteit van ontwerper en opdrachtgever gemaakt. De 
strakke composities zeggen hoe gekeken moet worden, 
ze zeggen overduidelijk wat het verlangen is dat in deze 
vormen uitdrukking krijgt. Maar de herbewerking zegt 
hoe fragiel deze dwingende fotografische standpunten 
voor de dwingende architecturale vormen zijn. Zowel 
de korrel, als de projectie, als de keuze van oud materi
aal in een heel gedateerde stijl engageren onze blik en 
ons denken op vele vlakken tegelijk. Geen conceptuele 
bewijsvoering, maar een onzuiver, open voorstel. In 
Lumières heeft het werk fictionele armslag gekregen: 
door zowel optische als historische projectie.

Jean-Marc Bustamante, oeuvres photographiques 1978 
-1999 met een tekst van Jean-Pierre Criqui werd uitge
geven door het Centre national de la photographie, Rue 
Berrier 11, 75008 Paris (01.53.76.12.32) 174 pp, ISBN 
2-86754-121-2. (D.L.)

Dépaysement curator Denys Zacharopoulos 24 september - 10 december
Jean-Pierre Bertrand, Jean-Marc Bustamante, Bernard Frize, Xavier Noiret-Thomé, Yves Oppenheim, Adrian Schiess

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 / DAP Parijs

A

15.09 tot 10.11.2000 DHILIDA

museum Dhondt-Dhaenens
MDD

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

TEGUI
peter benoitstraat 40, 2018 Antwerpen — tel/fax: 03/216.30.28 — open 14-18 uur woensd.donderd.vrijd.zaterd.— vernissage donderdag 14.09 - 17.00 uur
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Het gevaar van een ‘achterhaalde wetenschap’ schuilt mijns 
inziens niet zozeer in de huidige wetenschapsbeoefening, 
maar in de opleidingscurricula. Een aantal auteurs behan
delt de kwestie, maar ze wordt niet fundamenteel aange
pakt. Het zou interessant zijn om na te gaan of en - even
tueel - hoe de wisselwerkingen met andere culturele weten
schappen hebben geleid tot veranderingen binnen het aca
demisch onderwijs. In Vlaanderen bestaat nog een discre
pantie tussen de erkenning van nieuwe onderzoeksmethoden 
door docenten, en het universitaire kader waarbinnen zij die 
inzichten moeten overdragen.
De huidige identiteit van de kunstgeschiedenis onder de 
andere cultuurwetenschappen was nu net de openingsvraag 
van deze bundel. De antwoorden blijven echter steken in 
particuliere onderzoeksapologieën. De artikels bevatten op 
zich waardevolle visies, maar verraden ook het protectio
nisme van de eigen instelling of van een beperkte groep. 
“De Nederlandse kunsthistoricus verkeert het liefst in in
tieme samenspraak met een beperkt aantal gelijkgestemden, 
terwijl andersdenkenden stilzwijgend worden veroordeeld. 
(...) Daarom, hoe onsamenhangend zij ook mag zijn, ver
spreidt de Nederlandse kunstgeschiedschrijving wel een 
bepaalde geur,” zijn de treffende woorden van Jeroen Boom
gaard. Vlaanderen mag dit voorbeeld van zelfreflectie vol
gen, en zou eens kunnen nagaan welke geur onze kunst
geschiedschrijving vandaag verspreidt.
Kunstgeschiedenis 2000, red. Sven Lütticken en Freek 
Schmidt, Kunstlicht, nr. 3-4, 1999, ISBN 90-73588-19-7. 
Een uitgave van de stichting Kunstlicht, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Kunstgeschiedenis, De Boelel- 
aan 1105, 1081 HV Amsterdam (020/444.63.60). (B.B.)

FORMATS FOR LIVING. De recent verschenen 
ARCAM-pocket Formats for Living, contemporary floor 
plans in Amsterdam is een monografische studie in enge zin: 
bestudeerd zijn de plattegronden van de woningen die in de 
afgelopen tien jaar in Amsterdam gerealiseerd zijn en die 
sinds 1992 door de Stedelijke Woningdienst in jaarboeken 
worden gepresenteerd. ARCAM vroeg zes commentatoren 
een selectie van ongeveer 15 plattegronden te maken en hun 
keuze toe te lichten. In tegenstelling tot de jaarboeken van 
de Stedelijke Woningdienst zijn in de ARCAM-pocket.alle 
plattegronden op uniforme wijze getekend en op schaal 
1:200. Een mammoetklus die voor de lezer het vergelijken 
echter uiterst eenvoudig maakt. De enige kink in de kabel is 
het kleine formaat van de ARCAM-pockets. Het commen
taar en de afgebeelde plattegronden staan daardoor meestal 
pagina’s van elkaar verwijderd én belangrijke gegevens als 
opdrachtgever en vloeroppervlak van de woning zijn ach
terin de pocket verzameld. De indruk van een 'overvolle' 
pocket wordt nog versterkt door het aantal medewerkers. 
De zes commentaren worden voorafgegaan door een intro
ductie en twee inleidende essays. ■
De commentatoren hadden het niet makkelijk. Ze verzuch
ten dat middelmaat troef is en konden met moeite vijftien 
goede plattegronden per jaar bijeensprokkelen. In hun toe
lichting mochten ze geen enkel beroep doen op circum
stantial evidence. Tot onvrede van de meesten en met name 
architecte Vera Yanovshtchinsky. Zij zegt nog net niet dat 
ze het een onzinnige onderneming vindt om over een platte
grond te praten, en daarbij de context van het woonblok, de 
ontsluiting en de stedenbouwkundige ligging buiten beschou
wing te laten. Toch schuilt de zeggingskracht van dit boekje 
juist in deze strikte benadering. Het boek stelt de blik scherp 
op de gebruiksmogelijkheden van de plattegrond.
Hoe moeilijk het ontwerpen van een goede plattegrond is 
voor een onbekende toekomstige bewoner (het aantal privé- 
huizen in de selectie is schaars) blijkt alleen al uit de ligging 
en het oppervlak van de keuken. Iemand wiens kooktalent 
zich beperkt tot het opwarmen van diepvriespizza’s stelt 
andere eisen dan een kookfanaat die permanent eters over 
de vloer heeft. In ieder geval zal de laatste groep het eens 
zijn met architecte Liesbeth van der Pol die zich kritisch 
uitlaat over de populariteit van de zogenaamde ‘natte cel’, 
een centrale kem voor de sanitaire voorzieningen en de keu
ken, die de woning een schijnbaar vrije indeling geeft. De

Nieuwe Publicaties

■ Robert Adams, The New West, heruitgave, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2000. ISBN 3-88375- 
424-2
■ Basta 2000, Jaarboek van de hedendaagse kunst in Ne
derland, Centraal Museum, Utrecht, 2000. ISBN 90-73285- 
66-6
■ Otto Berchem, It’s not my fault, Artimo, Amsterdam, 
2000. ISBN 90-75380-22-4
■ Benjamin H.D. Buchloh, Neo-avantgarde and culture 
industry, essays on European and American art from 1955 
to 1975, October Books, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
1999. ISBN 0-262-02454-3
■ Carla Klein, met een tekst van Anke Bangma, Artimo 
Foundation, Amsterdam, 2000. ISBN 90-75380-19-4
■ De estafette, kijken naar honderd jaar beeldende kunst 
in Limburg, red. Peter Fransman, Nicolette Gast en Stijn 
Huijts, Stg. Kunsthistorisch Onderzoek en Presentatie Lim
burg, Sittard, 2000. ISBN 90-75883-10-2
■ Tom Finkelpearl, Dialogues in public art, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-06209-7
■ Peter Fischli & David Weiss, Sichtbare Welt, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2000. ISBN 3-88375- 
433-1
■ Liam Gillick, Oktagon, Köln, 2000. ISBN 3-89611-086-1 
■ Rita Hatton en John A. Walker, Supercollector, a critique 
of Charles Saatchi, Ellipsis, London, 2000. ISBN 1-84166- 
024-8
■ Rosemin Hendriks 1993-1999, Loerakker Galerie, Am
sterdam, 2000.
■ Ilya Kabakov, The Text as the basis of visual expression, 
Oktagon Verlag, Köln, 2000. ISBN 3-927789-93-3
■ Krijn de Koning, Binnen buiten inside outside, NAi Uit
gevers, Rotterdam, 2000. ISBN 90-5662-169-6
■ Henny Langeveld, Kunst op termijn, toekomstscenario ’s 
voor kunst en beleid, Boekmanstichting-Sociaal en Cultu
reel Planbureau, Amsterdam-Den Haag, 2000.
■ Eva Meyer en Eran Schaerf, Gedachtnis zu zweit, for the 
performance of Europe, Kunstverein München-Bayerischer 
Rundfunk, München, 2000. ISBN 3-933510-80-5
■ Eva Meyer en Eran Schaerf, Wie gewohnt, ein Versatz- 
stück, (video) Argos Editions, Brussel, 2000. ISBN 90- 
76855-03-X 

keuken is in een dergelijk geval verworden tot een gang tus
sen voor- en achterkamer waar nog geen keukenkast kan 
staan.
Naast de populariteit van de centrale kem is het opvallend 
hoeveel architecten verzot zijn op vides. De vide lijkt wel 
symbool te staan voor ruimtelijke kwaliteit; de luxe van de 
overvloed. Hetzelfde geldt voor een grote woonkamer, het 
liefst met een kijkas over de hele diepte van het pand. Hoe 
groter het huis, hoe meer de woonkamer buiten proportie. 
Met deze interpretaties van ‘ruimtelijkheid’ zal niet elke 
bewoner blij zijn. Wie thuis werkt of kinderen heeft, is meer 
gebaat bij extra kamers van fatsoenlijke afmetingen, al zijn 
de woningen die de commentatoren selecteerden vrijwel al
lemaal bovengemiddeld groot zodat niet op een vierkante 
meter meer of minder hoeft te worden gekeken.
In Formats for living wordt het neusje van de zalm getoond 
en kritisch besproken. Als hier de gebruiksmogelijkheid soms 
al flink te wensen overlaat, hoe moet het dan gesteld zijn 
met de bulk van de Amsterdamse woningbouw? Niet bijster 
goed, zo blijkt uit de inleiding van Marinus Oostenbrink 
(werkzaam bij de Stedelijke Woningdienst). Terwijl de vraag 
naar een groot woonoppervlak met vier kamers het grootste 
is, bouwt de markt al jaren lang woningen van rond de 100 
m2 met een open plattegrond die veel ruimte lijkt te bieden 
maar te weinig kamers heeft. In de sociale huursector is de 
oppervlakte nog krapper bemeten en is het aantal driekamer

■ Eva Meyer en Eran Schaerf, Documentary credit, (vi
deo) Argos Editions, Brussel, 2000. ISBN 90-76855-01-3 
■ Eva Meyer en Eran Schaerf, Europa von weitem, (vi
deo) Argos Editions, Brussel, 2000. ISBN 90-76855-02-1 
■ Arjen Mulder, Het fotografisch genoegen, beeldcultuur 
in een digitale wereld, Van Gennep, Amsterdam, 2000. ISBN 
90-5515-253-6
■ Julie H. Reiss, From margin to center, the spaces of 
installation art, MIT Press, Cambridge (Mass), 2000. ISBN 
0-262-18196-7
■ Reverberations, Tactics of resistance, forms of agency 
in trans/cultural practices, red. Jean Fisher, Jan van Eyck 
Akademie, Maastricht, 2000. ISBN 90-6617-246-0
■ Jeroen de Rijke, Willem de Rooij, After the hunt, Lukas 
& Sternberg, New York, 2000. ISBN 0-9671802-0-1
■ Dieter Roth, Die Haut derWelt, Sohm Dossier II, tent.cat., 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2000. ISBN 
3-88375-440-4
• Ed Ruscha, Gunpowder and stains, met teksten van 
Thomas Demand en Diedrich Diedrichsen, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2000. ISBN 3-88375- 
431-5
■ Ed R uscha, retrospectieve cat. onder redactie van Neal 
Benezra en Kerry Brougher, Scalo, Zurich, 2000. ISBN 3- 
908247-33-0
■ Screen-based art, red. Annette W. Balkema en Hank Sla
ger, Lier en Boog nr. 15, Editions Rodopi, Amsterdam, 2000. 
ISBN 90-420-0801-6
■ Sites + Situations, Willem de Kooning Academie, Rot
terdam, 2000.
■ Philippe Van Snick, Toronto Asymmetric Orange, tent.cat. 
Art Gallery of York University, Yves Gevaert Uitgever, Brus
sel, 2000. ISBN 2-930128-13-5
■ Trigger, Document van hedendaagse kunst & cultuur, 
red. J. Seijdel en S. van de Ven, Begane Grond, Utrecht, 
2000. ISBN 90-801674-6-0
■ The Collection Visser at the Kröller-Müller Museum, red. 
Paula van den Bosch, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2000. 
ISBN 90-74453-22-8
■ Rolf Wedewer, Form und Bedeutung, Primitivismus, 
Moderne, Fremdheit, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2000. ISBN 3-88375-415-3 

woningen sterk toegenomen. Oostenbrink breekt een lans 
voor meer neutrale en daarmee duurzame woningen. Gelijk
waardigheid van de kamers laat volgens Oostenbrink veel 
meer keuzevrijheid aan de bewoners; ze kiezen zelf waar ze 
willen slapen, wonen of werken. Formats for living laat van 
de zelfgenoegzaamheid van architecten en ontwikkelaars, 
die vooralsnog elke woning kunnen slijten op de volledig 
overspannen Amsterdamse woningmarkt, weinig heel.
Maarten Kloos en Dave Wendt (red.), Formats for living. 
Contemporary floor plans in Amsterdam, uitgegeven in 2000 
door ARCAM en Architectura & Nature Press in Amster
dam, ISBN 90-71570-99-1. (P.B.)

Coördinatie: Etienne Wynants & Dirk Pültau

Medewerkers: Barbara Baert, Petra Brouwer, Ingrid Com
mandeur, Dieter De Clercq, Fredie Floré, Dirk Lauwaert, 
Sven Lütticken, Dirk Pültau, Hilde Van Gelder

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

14 september -21 oktober 2000 PETER DE CUPERE
26 oktober - 2 december 2000 MARYAM NAJD

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

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

JAKOBIJNENSTRAAT 8 B-9000 GENT
TEL 09/223 57 94 FAX 09/233 31 73
OPEN 10-12u30, 13u30-18u30 (NIET OP ZONDAG)

HAARSTRAAT 22 B-2000 ANTWERPEN
TEL 03/232 94 16
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, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat31-33 - 2018Antwerpen 003/202.48.90 - ma-za 10-17u
‘Twen in 2000, diamant- en zilvercreaties voor de 21ste eeuw” [tot 19/11]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34- di-zo 10-20u-
Christoph Fink [24/9 tot 26/11]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 003/289.84.58 - di-zo ll-18u
‘Contemporary group show” - Tracey Moffatt, Gregory Crewdson, Sam Taylor-
Wood, Yasumasa Morimura, Massimo Vitali [tot 14/10]
"Africa, past-presenf ’ - Seydou Keita, Malick Sidibé, Depara, Azaglo... [19/10 tot

■ Cultured Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 003/543.90.30- ma-za 10-17u 
“Oostende, stad in reflectie” - Robert Vollekindt [6/10 tot 7/11]

Beersel

■Dominium
Schoolstraat 71 - 7650 Beersel 002/37817.60 - vr 14-22u za 10-18u zo 14-18u
Bob van Damme - schilderijen, objecten [29/9 tot 12/11]

■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 002/639.67.30- di-za 12-18u
“FIAC 2000” - kunstbeurs [25 tot 30/10]
“Paintings from the sixties” - Robert Ryman [ 14/9 tot 2/12]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050Brussel 002/344.23.68 - di-za U-19u
Frank Bauer [tot 14/10]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Watedoosesteenweg94-1060Brussel 0O2/5389O2O-di-vrl4-l 7u30 za-zo 10-17u30
Veronique Boissacq, Janine Bidlot [tot 1/10]
■Atelier 340
Rivierendreef340-1090Brussel 002/424.24.12 - di-zo 14-19u
“Brat de décofiiage, le Couvent de laTourette de Le Corbusier, 1953-1959’[269tot 8/10]
"Energievelden" - Laura Castagno, Jan van Munster [tot 8/10]
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat28 -1000Brussel 002/345.79.74 - ma-vr 817u za 814u
Mari Reijnders [23/9 tot 21/10]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 002/226.12.11 - di-zo ll-18u vrll-21u
“Magnum millennium” [20/10 tot 17/12]

Burcht

Bornem

België ■M & M Gallery
Sint Amandsesteenweg 181 - 2880Bomem 003/889.61.95 - do-zo 14-19u
“Young photography” - Saman & Wauman [17/9 tot 22/10]

■ Cultureel Centrum ‘t Waaigat
Kerkstraat - 2070 Burcht
“Labyrint?” - Catherine Claeyé, Christine Clinckx, Yves Velter,... [tôt 15/10]

Aalst
Charleroi

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst <£>053/71.06.46- wo-za 13-18u
“Voorbij het vlak.. .het vlak voorbij...” - Stefan Gritsch, Luc Hoekx, Charl van Ark
[tot 14/10]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst 0053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Esther Bruggink [23/9 tot 28/10]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 0053/41.37.89 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Roel Goussey, E. Jan Grolleman [tot 30/9]

Aarschot 

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot 0016/56.80.03 - wo-zp 14-19u
“Speelhoven ’00" - Ronny Dehue, Hugo Duchateau, Fred Eerdekens,... [tot 8/10]

Antwerpen 

■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 003/226.06.30-vr-zo 14-18u
Jois Ghekiere [14/9 tot 29/10]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen 003/216.30.47- di-zo 10-18u
“Raven’s Variable Matrix” - Panamarenko [tot 4/11]
•MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10-17u
Mona Hatoum/’Folded, crushed and crumbled, the whole sensual world to hold” - 
James Lee Byars [tot 17/9] Wim Delvoye [ 17/9 tot 31/12] Tony Cragg [8/10 tot 21/1] 
■ Centrum voor Beeldcultuur
Meir50-2000Antwerpen 003/234.16.40
“Kino-Eye 4, Screening violence” - festival [29/9 tot'7/10]
■ GalerielHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen 0096/20.68.23 - do-zo 14-18u
“Ode an die Freundschaff" [tot 24/9]
Walter Celis - tekeningen, gouaches, beelden [6 tot 29/10]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zo 10-17u 
“Mo(uve)ments, kunstenaarsbewegingen in België 1900-2000” [tot 24/9] 
“Rubens challenge” - Thomas Hirschhom - installatie [tot 24/9] 
“NicaiseDeKeyser(1813-1887)”/”MauriceGiIliams(190O-1982)”[15/10tot21/l] 
■ Elzen veld
St-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30 
John Addyman [15/9 tot 15/10]
‘Wer die Vergan^nheitnichtvergisst,schaut in die Eukunff’-Thomas Lange [23>9 tot 5/11] 
Lieve Puttaert [20/10 tot 26/11]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19- 2000Antwerpen 003/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“De trap naar de verlossing, 2500jaar kunst en religie van het jainisme” [tot 15/10] 
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66- do-za 13-17u
Koen De Ceuleneer [14/9 tot 7/10]
• Galerie Micheline Szwajcer
Veriatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
David Claerbout [14/9 tot 21/10]
Carlos Amorales [26/10 tot 2/12]
■ Van Laere Contemporary Art
Vedatstraat23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17 - di-za 14-18u
Peter De Cupere [14/9 tot 21/10] Maryam Najd [26/10 tot 2/12]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 003/248.08.71 -wo-za 14-18u
Erik van Lieshout [14/9 tot 21/10]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 003/233.02.94 - di-za 10-16u45
"Orbis terrarum, ways of worldmaking, cartography and contemporary art” - Laurie 
Anderson, Alighiero Boetti, James Lee Byars, Fischli & Weiss,... [tot 24/9]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/242.93.00 - di-zo 10-17u 
“Reconstruction” - Geert Goiris [tot 24/9] 
"Zijlijnobservaties" - Mate Horemans [6/10 tot 26/11] 
E deSingel

Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 003/244.19.20- di-za 14-18u
“Jacques Dupuis architect (1914-1984)” [14/9 tot 15/10]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Ruud Nelissen, Gerrit de Morée, Cees Rijppaert [tot 28/9]
Carl Vandendaele - schilderijen, beelden [6 tot 26/10]
Dirk Van Houtven - schilderijen [3 tot 23/11]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30 
“Joachim Koester, part 1; Nordenskiöld and The Ice Cap” [21/9 tot 21/10] 
“Joachim Koests-, part 2; Row housing” [26/10 tot 25/11] 
•NICCbruxel
Fontainasplein -1000Brussel 002/511.50.33 - di-za 15-19u
“CC-NICC, containerprojecf ’ [tot 29/9]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u
“Somebody is watching me” - Massimo Vitali - fotografie [21/9 tot 10/11]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan20-1000Brussel 002/503.17.65 - wo-za 14-18u
“Fragility” - Anne & Patrick Poirier [21/9 tot 10/11]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 002/741.73.00 - di-zo 10-17u
“Wit is altijd schoon, collectie kostuums en textiel” [tot 31/12]
“Onbekende schittering uit Rusland” [29/9 tot 1/4]
■ BBL-Cultuurcentrum
Koningsplein 6 -1000Brussel 002/547.22.92 - dagelijks 10-18u
“Kunstberg stad op de helling, plannen en projecten voor de Kunstberg 1731-2000” 
[25/10 tot 17/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel 002/507.84.66- di-zo 10-18u
Ana Torts - installatie/Christophe Boulanger [15/9 tot 5/11]
“Brussel, kruispunt van culturen” [tot 5/11]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10-17u
‘Met passer en penseel, Brussel en het oude hertogdomBrabant in beeld” [15/9 tot 17/12] 
■ Incident
Ravensteinstraat 66-1000Brussel 002/223.59.85 - wo-zo 10-18u
"Mondofrenetic" - Els Opsomer, Herman Asselberghs, Rony Vissets [tot 29/10]
•Bruxelles/Brussel 2000

Schildknaapstraat50 -1000Brussel 002/214.20.00 - di-zo ll-19udo ll-21u 
“Supemova,jonge Belgische architectuur” [tot22/10]“Schrijvets in steden”[tot 12/11] 
“Metro>Polis,een tentoonstelling in het metronetwerk tussenNoord-enZuidstation” 
- Dirk Braeckman, Aglaia Konrad, Dora Garcia, Barbara Visser... [15/10 tot 19/11] 
“Indiscipline” - Martha Rosler, Liam Gillick, Carsten Holler, Boris Groys, Chantal
Mouffe... [26/10tot3/12]
“Kunstberg stad op de helling,laboratorium voorde stad van morgen” [25/10tot 17/12] 
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel 002/279.64.34 - di-zo ll-18u
“Gauguin en de school van Pont-Aven" [tot 31/9]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9-1000Brussel 002/511.35.80-wo-za 12-18u
“Bill Brandt (1904-1983)” - fotografie [22/9 tot 28/10]
■ Argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 002/229.00.03 - wo-za I4-19u
Joëlle Tuerlinckx [19/9 tot 28/10]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20-1000Brussel 002/219.19.80 - di-zo 10-18u 
"Franquin en het modernisme” [tot 8/10]
■ Galerie van het RHoK Instituut Beeldend Kunstonderwijs
E. de Thibaultlaan 2 -1040Brussel 002/733.45.51 - do-za 13-I7u 
“Bloesem” - Esther Bruggink, Frederic Geurts, Heidi Voet [16/9 tot 21/10] 
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35-1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
“Hommage à Paola” - Chartier, Deleu, Kinard, Panamarenko, Chia, Clemente... 
[29/9 tot 15/12]
■ Felix Happark
Wwersesteenweg510-514-1040Brussel 002/734.84.43-ma-vr 10-18 za-zo ll-18u 
“Beeld in park”-JefGeys, Jan De Cock, Anne Decock, Denis Dujardin, Sean Snyder, 
Jean Bernard Koeman... [tot 15/10]
• Galerie Dorothée Pauw
Henninstraat 70-1050Brussel 002/649.43.80 - di-za 13-18u
Jock Sturges - fotografie [tot 30/9]
Charles Decosterstraat8-1050Brussel 002/649.43.80 - di-za 13-18u
Maria Marshall - video [19/10 tot 17/11]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Vm Volsemstraat71 -1050Brussel 002/511.90.84- di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u 
"Xavier Mellery, de ziel der dingen” [tot 8/10]
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstmat55 -1050Brussel 002/649.02.59-di-zo 10u30-18u30
“Dynamic city” [tot 15/10]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35-1050Brussel 002/53808.18- di-za 14-19u
"FIAC 2000” - kunstbeurs [25 tot 30/10]
“Identities” - Jimmy Gage, Justine Kurland, Torbgöm Rodland, Albrecht Tiibke, 
Bettina von Zwehl... [16/9 tot 5/11]
“Art Cologne” - kunstbeurs [4 tot 12/11]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10- di-zo 10-18u 
François Méchain/Claudio Hils [tôt 12/11]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Nieuwe Steenweg361 - 8420De Haan 0058/51.47.57
“Opening, groepstentoonstelling” [tot-/10]

Deurle 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - di-vr 13-17u za-zo ll-17u 
"ness" - curatoren Edith Dhoove, Dike Blair, Jimi Dams [tot 17/9] 
“6 Franse kunstenaars” [24/9 tot 10/12]

Deurne

■ Cultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86-2100Deurne 003/360.85.50- ma-vr 14-17u za-zo 14-18u
Siegfried De Buck [16/9 tot 12/10]
■ Provinciaal Museum Sterckshof
Hooftvunderlei 160 - 2100Deurne 003/360.52.52 - di-zo 10-17u30
‘Twen in 2000, diamant- en zilvercreaties voor de 21ste eeuw” [tot 19/11]

Eernegem

■Arta
Bekeputstraat 9 - 8480 Eemegem 0051/58.31.54 - vr 15-18u za-zo 14-19u
Noël Drieghe, Dirk Lamote [tot 24/9] Bart Decq, Cart Goethals [8 tot 29/10]

Gent

■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000Gent 009/221.17.03 - di-zo 10-18u
"Stripping girts” - Anton Corbijn & Mariene Dumas/Shinako Sato [tot 22/10] 
“Indoor”-JimmieDurham,BrunaEsposito,AliciaFiamis,...-symposium [24 tot 29/10] 
“Inflight”-JohanGrimonprez/JohanDeschuymer/”Erogena,jongekunstuitMexico” 
[23/9 tot 5/11]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 00/9/267.99.99 - di-zo 9u30-17u
“Magie van de edelsmeedkunst 1500-1850” [tot 5/11]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 0011/29.59.60-di-za 10-17uzo 14-17u
“U hoort nog van ons”-IvesMaes, Sara Wilczak, Steve Reggers,HlipVanDingenen,
Martijn Vogelaers, Philip Metten, Guy Creten... [tot 8/10] 
■ CIAP
Zuivelmarkt44 - 3500Hasselt 0011/22.53.21 - di-vr 12-18u za 14-17u
Kwinten Lavigne [tot 16/9]

Hoogstraten 

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-11 - 2320 Hoogstraten 003/314.65.88 - wo-zo 14-17u 
“Jan Huet (1903-1976) en de schenking aan Hoogstraten” [tot 30/9] 

leper 

■ Flanders Fields Museum
Lakenhallen - 8900leper 0057/22.85.82
“In Flanders Fields” - Berlinde De Bruyckere [tot 15/10]

Knokke 

■ Gallery Cotthem
Zeedijk 743 - 8300Knokke - Zoute 0050/62.26.70 -vr-ma 14-18u30
“[Cotthem]3 = creativity = culture = communication” - Michael Ray Charles, Kara 
Walker,Tony Oursler, Jenny Holzer,Zhan Wang, YookKeun-Byung... [24/91 tot -/10]

W STOP

MULTI VIDEO HEAD SYSTEM VOOR- EN ACHTERZAAL

WORLD WIDE
VIDEO FESTIVAL

PLAY FF/CUE REC PAUSE/STILL COUNTER

I :
a—

SINGLE SCREEN EXHIBITION:
VIDEO'S - WEBSITES - CDROM'S
14 SEPTEMBER -15 OKTOBER
• OPENING [IN W139]:

VRIJDAG 15 SEPTEMBER
»> 17:00-19:00 UUR

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:
• 14 T/M 17 SEPTEMBER

11.00 -19.00 UUR
• 20 SEPTEMBER T/M 15 OKTOBER 

13.00 -19.00 UUR

«I =g 
2

D
e W

itte Raaf 87 • septem
ber-oktober 2000

STILLADVANCE
3 7



Kortrijk

■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk <D056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Renaat Ramon. Michael Dumholz-sculpturen, reliëfs, schilderijenjuwelen [tot 23/10]

LaLouvière

■ Musée Ianchelevici
Place Communale 21 - 7100LaLouvière ®064/2&25.30-di-vr 14-17uza~to 14-18u
“Visions du Hainaut industriel d’Eugène Boch à la photographie” [1/10 tot 17/12]

Leuven 

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000Leuven <0016/23.84.27 - ma-vr 10-16u30 za-w 13-18u
Roos Van de Velde [7/10 tot 12/11]

Liège 

■ Musée d ’Art Moderne et d’Art Contemporain
Pare de la Boverie 3 - 4020 Liège ©04/343.04.03 - di-tn 13-18u zo ll-16u30
Antoine Mortier - schilderijen [710 tot 711]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160Lokeien (D09/34&06.42 - wo-do 14-18u vr-za 10u-I2u3014-18u
Manu Baeyens, Christine Couvent, Serge Piessens [tot 26/9]

Mechelen

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 -2800Mechelen <0015/29.40.00- di-zo 10-18u
“Los Honores, de wandtapijten van Keizer Karei” [tot 8/10]

Mol

■ VW Toerisme Tervuren
Markt 7-3080 Tervuren <002/769.20.81 - 10-18u
"Tervuurse Artiestentoer, 30 artiesten zetten hun deuren open” [23 tot 24/9]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt6- 3300 Tienen <0016/80.56.66- di-zo 10-17u
‘Tekens van Tienen 2, Koninklijke Fotografische Kring Artosa” [tot 24/9]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
VAirandestraat42 - 2300Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u 
“Ruim onderzocht, oud-studenten Karei de Grote-hogeschool" [7/10 tot 12/11 ] 
Jan Keustermans [20/10 tot 19/11]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7- 8980Zonnebeke <0051/77.04.41 - wo+za 14-18u zo 10-12u 14-18u
Johan Lievens [tot 1/10] Stefaan Van Biesen [8/10 tot 12/11]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum ftir Internationale Kunst
Jülicherstrusse 97-109 - 52058Aachen <00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
"Kult-Tour 2000, cultuurbeurs voor de Euregio Maas-Rijn” [14 tot 25/10] 
“Retrospectieve Keith Haring” [29/9 tot 26/11]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
LichtentalerAllee 8a - 76530Baden-Baden <007221/232.50 - di-zo ll-18u 
“Was vom Traum blieb..., zeitgenössische Kunst aus Japan” [tot 5/11]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwârterhaus 
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen <00711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u 
“Acoustic shadows - Johannes Maier, Shirley McWilliams, Gerhard Stabler, Craig 
Richardson... [tot 17/9]
Alex Hartley [1/10 tot 5/11]
Peter Land [1/10 tot 26/11]

Frankhui

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
AmRömerbetg - 60311 Frankfurt <0069/29.98.82.20-wo-zo ll-22udi+zo ll-19u 
“Die vier Jahrzeiten, Plonische Landschaftsmalerei von der Aufklarung bis heute” 
[6/10 tot 26/11]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44- 60311 Frankfurt <0069/28.53.30- di do-vr 12-19u wo 12-20u za ll-19u 
zoll-18u
“Eine Munition unter anderen” - Rona Banner, Sunah Choi, Volker Eichelmann, 
Ayse Erkmen, Johan Grimonprez... [tot 1/10]
•Portikus

Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main <0069/605.008.30 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Dem deutschen Volke, der Bevölkerung" - Hans Haacke [tot 8/10]
“Nikifor (1895-1968)” [14/10 tot 3/12]
■ Deutsches A rchitektur- Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankftirt-am-Main <0069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
"Architektur im 20. Jahrhundert; Spanien” [23/9 tot 31/12]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover <00511/32.45.94 - di-zo ll-17u wo ll-21u
Gerhard Merz [tot 31/10]
■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz - 30169Hannover <00511/16838.75
“Aller Anfang ist Merz, von Kurt Schwitters bis heute” [tot 5/11]
■ Expo 2000 Hannover
Explo-Gelande - 30521 Hannover <00511/8404.800
“In between, das Kunstprojekt der Expo 2000” [tot 31/10]

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <0014/31.74.35 - di-zo 14-18u
Frans Clement [28/10 tot 3/12]

Bedburg-Hau Heidelberg

Morlanwelz

■ Schloss Moyland
Am Schloss 4 - 47551 Bedburg-Hau <002824/9510-0 - zo-do 10-18u vr 10-21u 
“Paul Klee trifft Joseph Beuys, ein Fetzen Gemeinschaf" [tot 29/10]

■ Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg <006221/1840.86
“Neue Kunst aus Israel” [tot 5/11]

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100- 7140Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-zo 10-18u
“Le livre en Quinconce” [22/9 tot 15/11]
“Retrospectieve Anna Boch (1843-1936)” - schilderijen [1/10 tot 17/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
Thomas Ritten, Eddy Walrave - schilderijen, sculpturen [tot 1/10]

Oostende

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
‘Retrospectieve Pierre Alechinsky”/Saturo Hosino - keramiek/Walk on the wide
site” - Kristien Buyse - fotografie [tot 12/11]
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400Oostende <0059/51.94.44 - za-zo 14-18u
“Een tuin met paden die zich splitsen” - Hans Vandekerckhove [17/9 tot 22/10]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
lïegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
“Snijboon (Monocedocar)" - Panamarenko [17/9 tot 22/10]
“Art Cologne” - kunstbeurs [5 tot 12/11] Lawrence Carroll [28/10 tot 17/12]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800 Roeselare <0051/26.57.00- ma-za ll-18u
"Synergie, a meeting Of minds” - Stephen Turner, Lesley Millar, Sara Wicks... [tot 30/9]
“Vrouwen en oorlog, 16de-20ste eeuw” [11 tot 28/10]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands <0052/33.08.05 - za-zo 12-19u
“Een bibliofiel en Emile Verhaeren, een selectie uit het Fonds VicDewachter”[tot31/10]

Berlin

■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener Strasse 58 -10437Berlin <00172/764.47.97- di-zo 10-20u
“Verner Panton (1926-1998)” - vormgeving [tot 15/10]
■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhöferstrqfie 13 -10785 Berlin <0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Avantgarde im Dialog, Bauhaus, Dada und Expressionismus in Japan” [tot 
17/9]
Tanaka Ikko - grafiek [27/9 tot 28/11]
“Herbert Bayer zum 100. Geburtstag" [tot 28/11]

DA AT) Galerie
Kuifiirstenstrasse 58 -10785 Berlin <0030/261.36.40 - dagelijks 12u30-19u
Lucinda Devlin - fotografie [tot 17/9]
■ Messe Berlin
Messedamm 22 -14055 Berlin <0030/30.38.20.61 - dagelijks ll-20u
“Art Forum Berlin” - kunstbeurs [27/9 tot 1/10]
B Akademie der Künste
Hanseatenweg10-10557Berlin-Ttergarten <0030/39.07.60-ma 13-19udi-zp 10-19u 
“Samizdat, alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa, die 60er bis 80er Jahre” 
[tot 29/10]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4-53113 Bonn <00228/91.71.202-di-wo 10-21u do-zo 10-19u
“4:3,50 Jahre italienisches und deutsches Design” [tot 12/11]
“Heute ist Morgen, Uber die Zukunft von Erfahrung und Konstruktion" [tot 7/1]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn <00228/77.62.12 - di-zo 10-18u
“Die Ordnung der Farbe, Paul Klee, August Macke und ihre Malerfreunde" [tot 1/10]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Borm <00228/69.39.36 - di-zo ll-17udo ll-19u
“Stars & stripes No. 1” - Tobias Gerber/Karen Kilimnik [tot 24/9]

Bremen 

■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst
Teerhof21-28199Bremen <00421/50.08.97-di-zoH-18u
John Bock [tot 29/10]

Düsseldorf

Karlsruhe

■ Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Strasse 2 - 76133 Karlsruhe <00721/135.31.88
“Grandville (1803-1847), Karikaturist und Zeichner, Visionar der französischen
Romantik” [tot 12/11]
■ Zentrum fiir Kunst und Medientechnologie
Lorenzstrasse 19 - 76135 Karlsruhe <00721/81.00.0 - wo 11 20u do-zo ll-18u 
“L’He aux enfants” - Alexandre Bianchini, Mourad Cheraït, Fabrice Gygi, Sydney 
Stucki [tot 8/10]

Köln

■ Köln Messe
Messeplatz 1 -50679Köln <00221/82.10
“Art Cologne 2000” - kunstbeurs [5 tot 12/11]
■ Museum Ludwig
Bischo^gartenstraPe 1 - 50667Köln <00221/2212370- di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Black box recorder, junge Britische Videokunst” - Roddy Buchanan, Adam 
Chodzko, Mark Dean, Sarah Dobai, Ross Sinclair... [tot 20/9]
“Wie man sieht...Kunst mit Fotografie und andere Eskapaden, 10 Jahre 
Kunsthochschule fur Medien" [tot 20/9]
“Von nun an ist die Malerei tot, David Octéavius Hill und Robert Adamson, die 
Anfange der künstlerischen Photographie im 19. Jahrhundert” [22/9 tot 20/11] 
"Radical architecture” [20/9 tot 712]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln <00221/21.70.21 - di-zo ll-17u
Cildo Meireles, Lawrence Weiner [tot 1/10]
■ Erzbischofliches Diözesanmuseum
Roncalliplatz2 - 50667Köln <00221/257.76.72 - vr-wo 10u-17u
“Über die Wiridichkeif ’ [tot 25/10]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7-50670Köln <00221/226.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u
“The world as one, photography from Germany after 1989” - Wolfgang Bellwinkel, 
Fred Dott, Jitka Hanzlova, Peter Hendricks... [tot 1/10]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hqf1 - 50676 Köln <00221/221.23.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Us and them” - Helmut Newton & Alice Springs [tot 25/9]
“Alfred Stieglitz” - fotografie [15/9 tot 15/10]

Krefeld

Stavelot 

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970 Stavelot <0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Marthe Wéry- schilderijen [tot 24/9] .

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf <00211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u 
“Unser 20. Jahrhundert, Meisterwerke von Picasso bis Beuys” [tot 22/10]

Emden

■ Museum Haus Lange & Haus Esters
V/HhelmshofaUee 91 -47798 Krefeld <002151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“LMVDR” - Thomas Ruff/’Haus Lange und Haus Esters, zwei Villen von Ludwig
Mies van der Rohe” [tot 17/9]
"Alte Hausschlampe" - Hannelore Reuen [tot 75] Reinhard Mucha [22/10 tot 1/1]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/263.03.43 - dagelijks 10-22u
Robert Vollekindt [tot 2/10] Bea Albers, Emilio Lopez-Menchero [7/10 tot 2/11]

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 -26721 Emden <0021/209.95- di 10-20u wo-vr 10-17u za- 
zo ll-17u
“Schenkung Otto van de Loo und Sammlung Henri Nannen” [3/10 tot 28/1 ]

Ludwigshafen

■ Wilhelm-Hack-Museum
BerlinerStra/le 23 - 67059Ludwigshafen <00621/504.34.11 - di-zo 10-17u30 
“Joan Miro (1893-1983), mein Atelier ist mein Garten” [15/10 tot 28/1]

Tervuren
Essen

München

■ Kasteel De Robiano
Hertenbergstraat 6 - 3080 Tervuren - ma-vr 9-17u za-zo 1 l-16u
Hélène Jacubowitz - sculpturen [23/9 tot 15/10]

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafe41 - 45128Essen <00201/8845.314 - di-zo 10-18u vr 10-24u 
“Bauhaus; Dessau, Chicago, New York” [tot 12/11] 
"Iwao Yamawaki (1898-1987)” - fotografie [tot 26/11]

B Schack-Galerie
Prinzregentenstrasse 9 - 80538 München <0089/238.05-224 - di-zo 10-17u 
“Danles Göttliche Komödie, Drucke und Illustrationen aus sechs Jahrhunderten" [tot 24/9]
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■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzngentenstrqfie 1 - 80538München <Q089/29.27.10 - di-w 10-17u do 10-20u 
“Food for the mind, die Sammlung Brandhorst” - Pablo Picasso, Joseph Beuys, Cy 
Twombly, Bruce Nauman... [tot 8/10]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 0089/22.11.52 - di-w 11-18u
“No swimming” - Klaus Hohlfeld, Henrik Olesen, Pia Rönicke, Sean Snyder [tot 1/10]

Munster 

■ Westfalischer Kunstverein
Domplatz 10 - 48143Münster ©0251/461.57- di-zo 10-18u
Rodney Graham [15/9 tot 29/10]
■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 -48143 Münster 00251/59.07.01 - di-zo 10-18u
“Metrical romanesque constructions, die Konstruktion des Sehens” - David
Rabinowitch [tot 17/9]
"Sizematters" - BemardFrize [tot 15/10] Reiner Ruthenbeck - tekeningen [6/10 tot 1/1] 
“ZerbrochensinddieFesseln des Schlendrians, Westfalen im Wandel,Lebenswelten 
um 1800” [17/9 tot 7/1]
“Der Schatz von St Viktor” [28/10 tot 28/1]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafle 32 - 90402 Nürnberg 00911/231.24.03 - di-zo 10-17uwo 10-20u
‘1 believe in Durer” - Klaus Staeck, Joseph Beuys, Georg Herold... [tot 5/11]

Stuttgart

• Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 00711/22.33.70 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Fabian Marcaccio [27/9 tot 12/11]

Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstra/3e 1 - 79576 Weil am Rhein 007621/70.22.00 - di-vr 14-18u 
za-zo ll-17u
“Luis Barragan (1902-1988), the quiet revolution” [tot 29/10]

Weimar

■ Haus Hohe Pappeln
Belvederer Allee 58 - 99425 Weimar
“Henry van de Velde, ein vergessenes Projekt fur Friedrich Nietzsche” [tot 1/10]

Wolfsburg 

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 -38440 Wolftburg 005361/266.90- wo-za ll-18udi-¥zo ll-20u 
"L’Esprit de Jean Tinguely" [tot 3/10]
“Roy Lichtenstein, images reflétées 1963-1997”/Gary Hume, Elizabeth Peyton 
[16/9 tot 21/1]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Bede Vassivière - 87120Beaumont du Lac 005.55.69.27.27-dagelijks ll-18u
“La beauté du geste; l’art, le sport etc.” - Roderick Buchanan, Richard Fauguet,
Jacques Julien, Alain Séchas... [tot 1/10]
Michel Aubry, Raymonde April - installatie, fotografie [14/10 tot 31/12]

Dunkerque 

■ Musée des Beaux-Arts
Place du Général de Gaulle - 59140Dunkerque 0Ö3.2&59.21.65- wo-ma 10-12u 
14-18u
“L’art et la ville, aspects des collections du Frac Nord-Pas de Calais” [tot 15/10] 
■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël930 - 59240Dunkerque 003.28.63.63.13 - di-zo 10-18u
“Seascapes and other portraits” - Tobias Rehberger [tot 30/9]

■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121- 75007Paris 001.53.59.12.40- di-zo 13-19u
“Les plus beaux livres néerlandais de 1999” [12 tôt 22/10]
“Re(f)use, le design d’aujourd’hui pour l’environnement de detnain” [22/9 tôt 
22/10]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris 001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Ubac” - Nicolas Moulin [tôt 12/10]
“Prospect 2” - Elisabeth Ballet [26/10 tôt 27/11]
“Voyage sentimental” - Nobuyoshi Araki [tot 27/11]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 001.47.03.12.50- di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
“Gaston Chaissac (1910-1964)” [tôt 29/10]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009Paris 001.48.74.95.38
“Bijoux romantiques (1820-1850), la parure àl'époque de George Sand” [tot 1/10]
“Sam Szafran, l’atelier dans l'atelier" [17/10 tôt 14/1]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris 001.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
“Voilà, le monde dans la tête” - Georges Adéagbo, Chantal Akerman, Matthew 
Barney, Gerhard Richter, Jean-Luc Moulène, Anri Sala, Andy Warhol... [tot 29/10] 
■Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 0 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Francesco Albani, dit l'Albane (1578-1660)"P'Heka, magie et envoûtement dans 
l’Egypte ancienne” [21/9 tôt 8/1 ]
“2000 ans de création d’après l’Antique” [20/10 tôt 15/1]
■ Centre Pompidou
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex04 001.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u
“Architecture instantanée, acquisitions du centre Pompidou” [tôt 18/9]
“Théo Blanc, Antoine Demilly, photographes à Lyon” [tot 18/9]
“Picasso sculpteur” [tôt 25/9]
“Regards d’un siècle, les mots, l’image et l'événemen" [tôt4/12]
Rosemarie Trockel - tekeningen [11/10 tot 1/1]
‘La donation Kartell, de Colombo à Arad" [11/10 tôt 1/1]
‘Les bons génies de la vie domestique” [11/10 tôt 15/1]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 75343 Paris cedex 07 001.40.49.48.84 - di-zo 
10-18u
“Dans les champs des étoiles, les photographes et le ciel, 1850-2000’’ [tôt 24/9]

Perpignan 

■ ESA Perpignan, Halle au Poisson 
Place des Poilus - Perpignan 004.68.66.31.84 
“Europa” - Cari De Keyzer [2/9 tôt 6/10]

Quimper 

■Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper 002.98.55.55.77- di-za 10-18u zo 14-17u
Michel Aubry [tôt 8/10]

Rennes

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai £ Zola 20 - 35000 Rennes 002.9928.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
“La muse bretonne, collections du musée 1850-1950" [tôt 25/9]
■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 002.99.22.27.27- ma-vr ï3u30-20u wo 9-20u 
za!0-12ul3u30-18u
“Je vous aime, j’aime le pouvoir” - Florence Lazar [tot 29/10]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26 - 34200 Sète 004.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u 
“Négociations” - Boris Achor, Jean-Michel Alberola, Fabrice Hybert... [tôt 15/10]
■Musée Paul Valéry
Rue François Desnoyer- 34200 Sète 004.67.46.20.98 - wo-ma 10-12u 14-18u 
“Mai aqui” - Robert Combas [tôt 1/10]

Thiers 

■Le Creux de l’Enfer
ykdléedesUsines-633OO1hiers0O4.73.8O2656-mawo-vrlO-12ul4-18uza-zol4-19u 
“Herr monde” - Claude Lévêque [tôt 17/9]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne 004.7803.47.00- wo-ma 13-19u 
“Et l’art se met au monde, prologue pour la biennale” [tôt 29/10]

Groot-Brittannië

Cornwall 

■ Tate St Ives
Stives - TR261TG Cornwall 001736/79.65.43 - di-zo 10u30-17u30 
“Displays 2000, the far horizon” [tot 29/10]
‘Two painters, Alfred Wallis and James Dixon” [tot 29/10]

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh 00131/624.62.00- ma-za 10-17u zo I4-17u 
“MenoftheClyde, Stanley Spencer’s vision at Port Glasgow, 1940-1947" [tot 1/10] 
“Wish I was here” [14/9 tot 14/1 ] “Writers of our time” [14/9 tot 14/1 ]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 00131/332.22.66- ma-za 10-17u zo 14-I7u 
“Constable’s clouds” [tot 29/10]
“Lord Lindsay (1812-1880) and early Italian arf ’ [tot 19/11]
■ Scottish National Gallery of Modern Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 00131/624.62.00- ma-za 10-17u zo 14-17u 
“Salvador Dali’s optical illusions” [tot 1/10]
“Paul Klee (1879-1940), the Biirgi collection" [tot 22/10]

Liverpool 

■ Tate Liverpool
Albert Dock-L3 4BB Liverpool 00151/709.32.23 - di-zo 10-18u 
"J.M.W. Turner, the sun is god” [tot 1/10] Douglas Gordon [tot 1/10]

London 

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road-NW8 ORH London 00171/624.82.99 - do-zo 12-18u 
“Antnoisis2”-Damien Hirst, Sarah Lucas, Jenny Saville,Gavin Turk... [14/9 tot 26/11] 
■ Hayward Gallery
The South Bank Centre - SEI 8XXLondon 00171/960.42.42- dagelijks 10-18u di- 
wo 10-20u
“Force fields, an essay on the kinetic 1930-1970” - Alexander Calder, Georges 
Vantongerloo, Lygia Clark, Helio Oiticica, Naum Gabo... [tot 17/9]

“Know thyself, the art & science of the human body from Leonardo to now” [19/10 
tot 14/1]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 0020/78.87.80.08-dageUjks 10-17u50 
“Romantic landscape, the Norwich School of painters 1803-1833” [tot 17/9] 
“New British art2000; Intelligence” - Michael Craig-Martin, Gillian Wearing, Sarah 
Lucas, Liam Gillick, Jaki Imae, Bob & Roberta Smith... [tot 24/9]
Knut Asdam [tot 1/10]
‘Turner Prize 2000” - Michael Raedecker, Glenn Brown, Tomoko Takahashi, 
Wolfgang Tillmans [25/10 tot 14/1]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 0020/78.87.86.87- vr-za 10-22u zo-do 10-I8u 
“Performing bodies” [2 tot 23/10]
“The Unilever series, Louise Bourgeois”/”Herzog&deMeuron, 11 stations” [tot 
26/11]
“Between cinema and a hard place” - Rebecca Hom, Douglas Gordon, Bill Viola, 
Cornelia Parker... [tot 3/12]
“Collection 2000” [tot 31/12]
■ Victoria & Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London 00171/938.83.61 - ma I2-17u50 di-zo 
10-17u50
“Brand.New” [19/10 tot 14/1]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DSLondon 00171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
“The Scottish colourists 1900-1930" [tot 24/9]
Tory Frost [12/10 tot 12/11]
“Apocalypse, beauty andhorrorincontemporaryarf’-Darren Almond, Jake&Dinos 
Chapman, Maurizio Cattelan, Richard Prince, Jeff Koons... [23/9 tot 15/12]
■ National Gallery
Tn^tlgarSqtmre - WC2N 5DN London 00171/300.80.00- dagelijks 10-18u wo 10-21u 
‘Telling time” [18/10 tot 14/1]

Grenoble Tourcoing
Italië

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Xavier Veilhan [15/10 tot 7/1]

Lyon 

■ Biennale de Lyon
Halle Tony Gamier, Place Antonin Perrin 20- 69007Lyon 004.72.07.41.41 
“Partage d'exotismes" [tot -/10]

Nice 

■ Villa Arson
avenue StephenLiégeand20-06105Nice cedex2 004.92.07.73.80- di-zo 13-18u
“Nos acteurs du réel” - Brut de Décoffrage [tot 1/10]
“Une mise en scène du reel; artiste/acteur" - Laetitia Benat, Marie-José Burki, Jordi
Colomer, Rineke Dijkstra, Uri Tzaig... [tot 15/10]

Paris

■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 001.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u 
“Irving Penn, une carrière dans la photographie"/Hiro [tôt 5/11] 
“Mois de la Photo 2000” [29/10 tôt 26/11]
■ Maison de Victor Hugo
Place des Vosges 6 - 75004 Paris 001.42.72.10.16- di-zo 10-17u40 
“Du chaos dans le pinceau, Victor Hugo, dessins” [ 12/10 tôt 7/1]

E Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 003.20.2891.60 - wo-ma 13u30-18u
Philippe Richard, Peter Soriano - schilderijen, sculpturen [tot 2/10]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy22 - 59207 Tourcoing 003.20.283800- wo-ma 14-19u za-zo 15-19u 
“Retrospectieve Len Lye (1901-1980)” [15/10 tot 3/12]

Tours 

■ Centre de Création Contemporain
Rue Marcel-Tribut53-55 - 37000 Tours 002.47.66.50.00- ma-vr9-19u
Ghada Amer [tôt 1/10]

Valenciennes 

■L’Aquarium
Rue Ferrand8-59300 Valenciennes 003.27.22.57.59 - di-za 15-19u
Nziéne Belin [18/10 tot 2/12]

Villeneuve d’Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq 003.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
"Fleury Jospeh Crépin (1875-1948), peintures et tableaux merveilleux”/”Henri 
Matisse, Océanie le ciel, Océanie la mer” [tôt 8/10] 
"Afrique en créations; Courtyard” [22/9 tot 12/11] 
“Roland Simounet à l’oeuvre (1927-1996)” - architectuur [21/10 tot 28/1 ]

Venezia 

■ La Biennale Ufficio Stampa
Giardini di Castello en Arsenate di Venezia - Venezia 0041/521.88.57
“Architectuur Biënnale; Less aesthetics, more ethics” [tot 29/10]

Luxemburg

Luxembourg 

■ Casino Luxembourg
Rue Notre-Dame 41 - 2240Luxembourg 00352/22.50.45 - wo-ma 10-18u
". .Entre femmes” - Isabelle Bribosia, Pascale Wiedemann... [tot 24/9]
“Pathological tales/Schizophrenic stories” - Sam Samore [tot 8/10]
“Many colored objects placed side by side..., oeuvres de la collection d’Annick et 
Anton Herbert’’ - Jean-Marc Bustamante, Daniel Buren, Carl Andre, Dan Graham, 
Martin Kippenberger, Mike Kelley, Thomas Schütte... [28/10 tot 21/1 ]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607ZD Almelo 00546/84.33.88- di-zo 13u30-17u
“Kleuren vorm”-Wouter Dam, Gert-Jan van der Stelt, Beatrijs van Rheden.. .-[tot 15/10]
Bert de Wilde - schilderijen, gouaches, tekeningen [21/10 tot 19/11]

Platform van het RHoK
HansTheys spreekt over het werk van 
Panamarenko - Ann Veronica Janssens - Michel François 
Joëlle Tuerlinckx - Guillaume Bijl - KoenTheys 
Anne Daems - Richard Venlet - Christoph Fink

op donderdag *

telkens • 
inlichtingen & inschrijvingen *

12 oktober — 9 november — 14 december 2000
11 januari - 8 februari - 8 maart 2001
om 18.30 uur
tel. [02] 733 45 51 - fax [02] 735 88 09
E. de Thibaultlaan 2 - 1040 Brussel
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Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 - 1325ALAbnere ^036/537.82.82 - di-w J2-17u
“De Galerij” - Marin Kasimir [tot 17/11]
“Ideas for living Ir’-Carlos Amorales, Kobe Matthys, Alida Framis,TomokoTake... 
[tot 19/11]

Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk
Langegracht36-Amersfoort ©033/464.05.54-di-vrIl-I7u7P-W 12-17u 
"Garden-frame" - Leo Divendal - fotografie [tot 22/10]
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
BreestnuU 1 - 3811 BH Amersfoort <D033/461.87.46 - di-vr 10-17u ra-w 13-17u 
“Project 2000, kunstopdrachten Provincie Utrecht 1995-2000” [tot 24/9] 
“Een keuze uit de collectie van de Provinciale Kunstuitleen” [7/10 tot 12/11]
■ Museum Flehilte
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort 0033/461.99.87- di-vr 10-17u za-ZO 14-17u 
“Lappen van smart, echte smartlappen” [14/10 tot 14/1 ]
■ Mondriaanhuis
Kortegmcht 11 - 3811 KG Amersfoort <B033/46Z01.80- di-vr 10-17uza-w 14-17u 
“ID, 2D en 3D” [tot 24/9]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort @033/463.30.34 - di-za I0-17u zol3-17u 
“Objects to use” - Gijs Bakker [tot 1/10]
“Wij zijn niet bang. Kunstenaars Genootschap De Ploegh” [15/10 tot 26/11]
■ Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813 PAAmersfoort 0033/480.75.14- vr-zp 13-17u 
“Justpaintings''-AndreGroothuizen,BobNegrijn,CarolineCurtis,Frans Boomsma... 
[tot 1/10]
Caroline Curtis - schilderijen, tekeningen [7/10 tot 5/11]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 0020/547.50.50- di-zo ll-17u 
“Dichter Bert Schierbeek (1918-1996) en schilders” [tot 15/10]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 0020/641.57.54 - do-zo 13-17u
Evert Thielen - schilderijen [tot 15/10]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat92 -1012 Amsterdam 0020/523.18.22 - ma-vr 10-17uza-zo ll-17u 
“Constance Wibaut, gebeeldhouwde portretten” [tot 24/9] 
“Couture locale, Amsterdamse mode 1950-2000” [19/10 tot 14/1]
“Een gouden greep, juwelen en horloges uit de verzamelig Lopez Suasso” [tot 28/1 ]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 0020/620.48.78 -di-za 13-17u 
“Biënnale van het Noorden, één en al ethiek” [16/9 tot 28/10]
■ Arcam Oosterdok
Oosterdok 14 - Amsterdam 0020/620.48.78- vr-zp 13-17u
“Foto Piano” [tot 1/10]
“Manufactured architecture” - Wijnanda deroo - fotografie [13/10 tot 12/11]
■ De Nieuwe Kerk
Dam ■ 1012 Amsterdam 0O2O/63&69.O9 - ma-zp 10-18u
“De Noordzee, een keuze uit de Fotocollectie Nederland” [tot 22/10]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30zp 13-17u 
“Papieren drama’s” - Johan de Mow, Bart Schoofs, Berend Vonk, Hanko Kolk.. . - 
strips [tot 17/9]
“Fotografie in dialoog, een project van Johan Swinnen en Willem Elias” [22/9 
tot 22/10]
“Koppen” - Bart Michielsen - fotografie [22/9 tot 12/11]
■ De Waag, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
Nieuwmarkt4 -1012 CR Amsterdam 0O2O/557.9&98
“netcongestion, International Festival of Streaming Media” [6 tot 8/10] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zp 13-18u 
“World Wide Video Festival, Wwld Wide Media Art” - festival [14/9 tot 15/10] 
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam 0020/638.68.94 - wo-za 15-19u 
zo ll-19u
“Wold Wide Video Festival” - Irit Batsry [14/9 tot 15/10]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
Ubaldo Sichi - schilderijen, objecten [30/9 tot 22/10]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 0020/423.30.46 - di-za 13-17u30
“Choreography” - Gabriel Lester [tot 16/9]
“How did you dare to” - Berend Strik [23/9 tot 21/10]
“Playstation” - Thomas Houseago/Maria Barnas [28/10 tot 12/12]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264 -1016EV Amsterdam 0020/623.71.01 - di-za 13-18u 
“netcongestion, International Festival of Streaming Media” [6 tot 8/10] 
“Wwld Wide Video Festival, Wwld Wide Media Art” - festival [14/9 tot 15/10] 
“Over—game’’-CamilleUtterback,MaritaLiulia, Annika Larsson, Amo Coenen... 
[28/10 tot 25/11]

M Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 -wo-za 13-17u30
Elly Strik [tot 10/10]
Rinke Nijburg/”Het bottenpaleis, een keuze van Pam Emmerik” [7/10 tot 6/11 ] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RNAmsterdam 0020/422.17.27-wo-za 13-18u 
“Biikenau”-RonaldOphuis-schilderijen,tekeningen/HansdeVries-foto-installatie 
[tot 4/10]
Bas Meerman - schilderijen, tekeningen/Jeroen Jacobs - beelden [14/10 tot 15/11]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016NNAmsterdam 0020/422.04.71 - di-zp ll-17u
“Gozaimas” - Lara Schnitger, Matthew Monahan [tot 22/10]
De Rijke & De Rooij - film [29/10 tot 10/12]
•Slewe Galerie

Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Michael Jacklin - beelden [tot 7/10]
“Art Cologne” - kunstbeurs [5 tot 12/11]
Jerry Zeniuk - schilderijen [14/10 tot 18/11]
■ De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10-1017 Amsterdam 0020/553.51.51 
“netcongestion, International Festival of Streaming Media” [6 tot 8/10]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PHAmsterdam 0020/624.17.77- wo-zp 14-20u
“netcongestion, International Festival of Streaming Media” [6 tot 8/10]
• De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 - di-zp 12-17u
“Performing light photographic works 1970-2000” - Ulay [tot 22/10]
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534 -1017KJ Amsterdam 0020/320.92.42 - do-za 13-17u30
Klaus Versteegen - schilderijen, gouaches [tot 1/10]
Frederik Roes - tekeningen, sculpturen [5/10 tot 5/11]
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan 291, Loods 6 -1019 LE Amsterdam 0020/418.70.03 - wo-zp ll-17u30
Peter Glandouff, Rans Nottrot-sculpturen, schilderijen [tot 11/10] 
“Nationaal galerie weekend” [21 tot 22/10]
Walter van Oel - schilderijen [15/10 tot 16/11]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam 0020/674.70.00 - ma-zp 10-17u
“Rembrandt in alle staten, deel 1” - grafiek [tot 8/10]
“Komkijken! Affiches vanhetRijksmuseum”/”Geschiedenis inbeeld, de historische 
atlas van Frederik Mullet” [tot 15/10]
“Rembrandt in alle staten, deel 2” - grafiek [14/10 tot 7/1]
“Regenten in de kleren"P‘Royers Chinese kabinet" [tot 11/3]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CXAmsterdam 0020/573.29.11 - di-zp ll-17u 
‘For real, voorstel tot gemeentelijke kunstaankopen Amsterdam” [7/10 tot 19/11] 
“Cold fusion” - Rob Bitza [23/9 tot 3/12]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u
“Reflecties, Japan en japonisme” [tot 17/9]
“De wereld van Montmartre, amusement en avant-garde 1875-1905” [tot 24/9] 
“Licht! Kunst, technologie en samenleving in het industriële tijdperk, 1750-1900” 
[20/10 tot 11/2]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam 0020/664.56.88 - za-zp 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
"Bronzé" - Marjo Pöstma, Alite Thijssen [tot 22/9] 
“Suddenly last summer” - Egge Altena [20/10 tot 24/11]
■ Tropenmuseum
Lirmaeusstraat2 -1092 CKAmsterdam 0020/56882.00-ma-vr 10-17uza-zo 12-17u
“Snap me one, Afrikaanse studiofotografie 1950-2000” [tot 12/11] 
■ Parel
Tïlanusstraat 40 - IÔ91BL Amsterdam 0020/662.22.33 - do-za 14-18u
Sull Drunch, Hendrik-Jan Hunnneman, Ad de Jong [tot 24/9]
“Pretty Babies op locatie” [29/9 tot 2/10]
“Reviewpreview” - Mattie van der Worm, Marije van der Laan [8 tot 29/10]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 0055/521.91.55 - di-za 10-17u zp 13-17u
“Tussen hemel en aarde, leven met de doden in Afrika” [tot 29/10]
■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom 0055/578.55.55- do-zp 13-17u
“My buddy’s dream” - Peter Stel, Miklos Beyer [tot 8/10]
"Balkonscènes" - Hans Aarsman, Kader Abdolah, Vincent Bijlo, Wim Cuyvers,
Digna Sinke... [15/10]
William Cobbing [28/10 tot 19/11]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17uzP ll-17u 
“Import Export” - Philippe Durand, Pierre Joseph, Fransje Killaars, Barbara Visser, 
Claude Lévêque, Roy Villevoye... [23/9 tot 26/11]

Berg en Dal

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 0024/684.12.11 - ma-vr 10-17u za-zp ll-17u 
“Het eeuwige gezicht, Afrikaanse maskers en de westerse samenleving” [tot 31/12]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hqflaan26-1861 CR Bergen 0072/589.89.27-di-zp 13-17u
“Passage, Vlaamse kunstenaars in Nederland, 1914-1922” - Gustave De Smet, Rits
Van den Berghe, Jozef Cantré... [tot 22/9]
“Eva Besnyö in Bergen”- fotografie [21/10 tot 12/1]
“Bergense School in focus” [30/9 tot 12/1]
■ Kunstenaars Centrum Bergen
Plein 7 -1861JXBergen 0072/589.41.95- wo-vr 13-17u za ll-17u zp 13-17u
“Reizen” - Corneille, Hans Landsaat, Sjoerd Bakker, Ivo Kamphuis... [tot 
28/9]
Nelson Carilho - sculpturen [30/9 tot 19/10]
“Kunst-10-daagse” [20/10 tot 9/11]

Breda

•DeBeyerd
Boschstraat22 - 4811GH Breda 0076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zp 13-17u
“Held op stokken, de kunst van het vogelverschrikken" [24/9 tot 12/11 ]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811EE Breda 0076/514.19.28 - do-zp 13-17u
Jérôme Symons, Rob S weere, Arif Alga, Federico D’ Orazio, Jeroen Eisinga, Hatice
Güleryüz [29/9 tot 22/10]

Den Haag

■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag 0070/338.11.11 - di-za 9-21u zp-ma 
9-18u
“Escher: echt/virtueel" [tot 8/10]
“Jan Jansen, meester van de schoenleest’ ’ [29/9 tot 7/2]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zp ll-17u
“A.D. Copier en Lino Tagliapietra, inspiratie in glas” [tot 29/10]

Domburg

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357BE Domburg 00118/62.66.55 - di-zp 13-17u
“Onbarmhartig mooi erfdeel, de Nederlands-Hongaarse kunstenaarsfamilie Goth” 
[tot 3/11]

Dordrecht

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht 0078/613.75.62 - di-zp 14-17u 
“Sterk als taal, geduldig als papier" - Simon Benson, Wim Smits, Ophaert den Otter, 
Ewoud van Rijn.. ./Bertha Haak [tot 5/10]
Jan van den Dobbelsteen, Erik-Jan Kalkman - installatie/”PostZimbabwe” -Ton 
Kraayeveld [13/10 tot 9/11]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat40- 3311 XP Dordrecht 0078/648.21.48- di-zp ll-17u
“Geschiedenis in beeld, een kennismaking met de verzamelaar Simon van Gijn 
(1836-1922)” [tot 15/10]
■ Centrum Beeldende Kunst
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 0078/631.46.89 - wo-za 12-17u do 12-21u 
“Proeftuin” - Arjen Boerstra, Bert Boomsma, André Kok, Olafur Ami Olafsson, 
Chris van Steenbergen... [tot 28/10]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum

Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 - di-zp ll-17u
‘Twisted, urban and visionary landscapes in contemporary painting” - Dexter 
Dalwood,PeterDoig,SharonEllis,MichaelRaedecker,SarahMoms,PaulMorrison... 
[23/9 tot 26/11]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eindhoven 0040/252.90.93-di-za 13-17u
Michael Jepkes - grafiek [15/9 tot 12/11]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1-2801GP Gouda 00182/52.07.46-zal4-17uzpl5-17u
Ciska Poldervaart - grafiek/’Hidden times nr. H" [16/9 tot 22/10]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zp 10-17u
“Swip Stolk, master forever" - vormgeving [tot 22/10]
“The seven deadly sins” - Marc Quinn [tot 31/10]
■ Stichting Fotografie Noorderlicht
Munnekeholm 10 - 9711 JA Groningen 0050/318.22.27- ma-vr 10-21u
Maarten van Schaik, Ellen Mandemaker [tot 27/10]

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

overnOfCKevnvanDraaKlINDIRLVVUismFaraplufabriekNijmegen
G.A.N.G. (Melle Smets, Rob Groot Zevert, HanS-Longeriu^J______

OKTOBER-DECEMBER
Jeanne VAN HEESWIJK/

Apolonija SUSTE RSIC

ïjaënszomerateiier is tlooghuis gesloten

juli—augustus ZOMERATELIER

WOOGHUISvossenstraat10 6811 Arnhem T/f OM 445 87 75 open W0-Z013:00-17:00 uur

NOVEMBER OBJECTIVE (GENT)
Vanessa VAN OBBERGHEN

25 augustus — 10 september

Iwan Boverhof & Kevin van Braak IN DIALOOG
_________________________ ism Paraplufabriek Nijmegen
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"BILL BRANDT : PHOTOGRAPHIES"

September 22 - 28 October

MAURICE KEITELMAN
XX Century Paintings & Sculpture
Rue de la Paille, 9 - Bruxelles B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 511 35 80 Fax : +32 2 512 96 40

- Wed. -Sat. 12to6pm 
or by appointment

www.keitelmangallery.com
I
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mailto:INFO@CASCOPROJECTS.ORG
http://www.keitelmangallery.com


■ De Vishal
Grote Markt 20-201IRD Haarlem 0023/532.68.56-ma-xa ll-17uzo 13-17u
Petra Boolman, Annemarie Nibbering [tot 2/10] “Into gold” [7 tot 30/10]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 0023/511.57.75 - ma-ta ll-17u to 13-17u 
“Kinderen op hun mooist, het kinderportra in de Nederlanden 1500-1700” [8/10tot31/12] 
■ Vleeshal
Grote Markt-Haarlem 0023/511.57.75-ma-ta ll-17u za 13-17u
Charlotte Mutsaers - schilderijen, gouaches, tekeningen, boeken... [tot 29/10]
■ Teylers Museum
Spaame 16-2011CHHaarlem 0023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Het technisch paradijs, 100 jaar elektriciteit in huis” [tot 17/9]
“Reizen door stad en land, Noord- en Zuidnederlandse landschapstekeningen 1550- 
1830” [7/10 tot 3/12]
■ Galerie Tanya Rumpff
Spaamwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem 0023/535.95.65 - do-w 13-17u
Gerard Polhuis [17/9 tot 16/10] Sylvie Zijlmans [19/10 tot 13/11]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 00572/39.14.34 - di-zp ll-17u
“Het vervolg, vanuit Hannema’s collectie naar het heden” [tot 29/10] 
Groenewoud & Buij [1/10 tot 26/11]

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vrl0-17u za- 
zo 12-17u
“Nationale junior museumweek” [25/9 tot 3/10] Esther Jiskoot [tot 29/10]
“De Gruyter, geschiedenis van een kruideniersimperium" [30/9 tot 14/1]

Hoek van Holland 

■ Stg. Promotie Hoek van Holland
Strandweg 32/Nieuwe Waterweg ■ 3151 HVHoek van Holland 00174/31.00.80 - 
“Kunst over de grens” [tot 17/9]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28- ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Verzamelden gekoesterd, Japanse kunst uitNederlands particulier bezit(1600-1900)” 
[tot 15/10]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17U
“Vals plaf ’ - Gerco de Ruijter [16/9 tot 29/10]
"Noorderlicht 2000, Africa inside” [16/9 tot 26/11]
“Auke Sonnega (1910-1963), schilder van Indië" [tot 26/11]
“De Zilveren Eeuw, Fries pronkzilver in de 17de eeuw” [tot 7/1]
■ Princessehof Leeuwarden
GmteKerkstraatll-8911DZLeeuwanien0O58/212.74.38-ma-zalO-17uzol4-17u
“De Prins van Leeuwarden” - Hella Jongerius - vormgeving [tot 15/10]

Leiden 

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden 0071/516.53.60- di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Trading views” - Shiro Matsui. Yoshitomo Nara, Kenji Yanobe, Satoru Takahashi 
[tot 1/10]
■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden 0071/516.53,69 - wo-za 12-17u 
do 19-21u
"Kunstroute 2000 in Leiden” [23 tót 24/9]
"Garden of Eden” - Oscar Satio Oiwa, Seigen Ono/”The girl you want" - Hiroyuki 
Matsukage [tot 1/104.....
“Bandbreedte, provinciale kunstuitleen Utrecht’ [7/10 tot 12/11]

Maastricht 

■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht 0043/351.01.75 - do-zp 13-17u
"Doubleface, studenten interieurarchitectuur ABK Maastricht’ [11 tot 24/9]
■ Bonnefan tenmuseum
Avenue Ceramipue 250 - Maastricht 0043/329.01.90 - di-zo ll-17u
“The Vincent, bi-annual Award for Contemporary Art in Europe” - Eija Liisa Ahtila, 
Miroslaw Balka, Oladélé Ajiiboyé Bamgboyé, Carsten Höller, Pedro Cabrita Reis, 
Luc Tuymans [tot 24/9]
“De intiicht in Jeruzalem, retabelfragmenten in diaspora, tijdelijk weer bijeen” [tot 29/10] 
Roman Signer, Dom Hans van der Laan [14/10 tot -/I]

■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat63A - 6512 AT Nijmegen 0024/360.17.46-do-zp 13-17u 
“EcceHomo”-KoenDelaere,Mamix Goossens, Lin de Mol,Eric van de Pas, Hester 
Scheurwater [21/9 tot 15/10]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XHNijmegen 0024/360.07.60-wo-zpl2-17u
“Hotel” - Noor de Rooy, Catien Vugts, Marc Nagtzaam, Carina Diepens,... [-/9] 
“Hotel”-IDLAP,GeetDekkets,AnnaRudolf,Keiko Sato, Jaqueline Overberg. Anja 
Huinink... [-/10]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511 BP Nijmegen 0024/360.61.00 - do-zp 13-17u
“De binnenkomer” - Gabi Rets [tot 17/9]
Lieselot Usendoorn - installatie [1 tot 29/10]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65-5341 GCOss 00412/62.93.28-di-zp 12u30-16u30
“1001 nacht, de verbeelding” - David Bade, Lisa Couwenbergh, Kees de Goede,
Guido Lippens, Jaap Noordermeer, C.A. Wertheim [tot zomer 2001]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zp 10-17u 
“The Visser collection” [tot 17/9]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 00475/33.34.96- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Désir infini” - Yvonne Mostard [tot 17/9]

Rotterdam 

■ V2
Eendrachtsstraat 10- Rotterdam 0010/206.72.72
“Dutch Electronic Art Festival; Machine times” [ 14 tot 26/11]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-zo 10-17uzo ll-17u
“Jezus in de Gouden Eeuw” [tot 7/1]
■ Museum Het Schielandshuis
KorteHoogstraat31-3011 GKRotterdam0OlO/217.67.67-di-vr 10-17uza-zoll-17u 
“Geschiedenis in beeld, tekenaars maken geschiedenis” [tot 1/10]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Play-use”-Janet Abrams, Atelier Van Lieshout, Peter Friedl, KrzysztofWodiczko, 
Meschac Gaba, JODI, Simon Starling... [tot 24/9]
Eulalia Valldosera [15/10 tot 3/12]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BNRotterdam 0010/213.20.11 - di-zp ll-17u
‘Fotografie uit Canada” [tot 29/10]
“Dutch electronic Art Festival; Machine times” [14 tot 26/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-zà 10-17Ù zip ll-17u
“Het stadion, de architectuur van massasport” [tot 24/9]
“Riken Yamamoto, what makes acity unique?” [tot 29/10]
“Towards totalscape, hedendaagse Japanse architectuur, stedenbouw en landschaps
architectuur” [21/10 tot 14/1]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 -3111 HLSchiedam 0010/246.36.66 ■ di-za ll-17uzP 12u30-l7u 
“In het licht van 100 vrienden”/”Lang niet gezien, een keuze uit de collectie” - Jan 
Schoonhoven, Mathijs Maris, Hildo Krop, Corneille... [tot 29/10]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zp ll-17u '.
“Situation” - Sigurdur Gudmundsson/’What is that thing called photography?’ -
Ulay [tot 22/10]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A - 6132 Sittard 0046/452.36.86-wo-zp 14-17u
“Hanging around 2000-2001” - Philippe José Tonnard, Dorothée Albrecht, Jos
Clevers, Emmoniek Huynen & Jo Wolffs, Anica Vucetic... [tot 71]

Tilburg

■ Stichting Fundament
De Oude Warande, Warandelaan - Tilburg 0076/522.71.68
“Lustwarande” - Maria Thereza Alves, Louise Bourgeois, Tom Claassen, Franz
West, Ann Veronica Janssens... [tot 15/10]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 0013/543.83.00 ■ di-zo ll-17u
“Gerhard Richter, tekeningen en aquarellen 1964-1999, schilderijen 1999” [tot 8/10]
"Aaneen-genaaid" - Berlinde De Bruyckere [16/9 tot 14/1 ]
■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
pummfitraatl-5O17KCTilburg0O13/584.1O.lO-di-vrlO-17uza-zol3-17udolO-21u
“Opposites attract ’ - Lex van Lith, Antoine Timmermans [tot 10/10]

Utrecht 

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Jan Engelman (1900-1972), de toets der bezieling” - dichter en criticus [tot 15/10] 
“De blijvende verlokking, Hollandse schilderijen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw” 
[tot 15/10]
“Markten in Utrecht" [8/7 tot 4/11]
"Rietvelds leermeester, de meubelmaker Klaarhamer” - vormgever [tot 11/11]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zp 12-17u
“Centrum&periferie”-EvaKlee,ElsSnijder,PietDiikx, Hany Vandevliet... [tot 12/11]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zp 12-17u
“Centrum&periferie”-Eva Klee,Els Snijder, Piet Dirkx, Albert Wulffers,... [tot 5/11]

Slovenië

Ljubljana 

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

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau 0062/835.23.30- di-zp 10-17u
“Das Gediichtnis der Malerei, ein Rückblick auf das 20. Jahrhundert" [tot 19/11 ]

Basel 

■ Museum Jean Tinguely
Grenzacherstrasse, Solitude-Park - Basel 0061/681.93.20- wo-zp ll-19u
Panamarenko [tot 15/10]

Bem

•Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 0031/351.00.31 - di 10-21 u wo-zp 10-17u
Michel François [tot 15/10] Rémy Zaugg [28/10 tot 10/12]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Eumpaplatz 1 - 6002 Luzern 0041/226.78.00 - wo 10-20u di-zp 10-18u 
“Mixing memory and desire” - Francis Alÿs, Thierry De Cordier,... [tot 24/9]

Zürich 

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstra/3e270-8005Zurich 001/272.15.15-di-vr 12-18uza-zpll-17u
Manlied Pernice [tot 22/10]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Ziirich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zp 10-17u
Christoph Draeger & Reynold Reynolds/”C-files: tell saga” - Marcus Gossolt, 
Johannes M. Hedinger/’Magnum, essais sur le monde” - fotografie [tot 29/10] 
■ Migros Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Ziirich 001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zp II 17u 
‘“Loneliness in the city & Buildings” - Alicia Framis/”Personal brandscape” - Jens 
Haaning, Gunilla Klingberg, L/B, Takashi Murakami [tot 22/10]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 november 2000. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 oktober 2000 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
TheneiaksueofDe Witte Raafwill be released on 1 November2000. Please sendyour 
information before 15 October2000 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

sculpture gallery Ila schelkens

* drawings and sculpture by

Joanna Mowbray (GB)
works in situ by young British sculptors

Sarah Bishop & John Harrison - Joanne Logan
mixed materials

Kris Vanhemelrijck (B)
1 oktober - 3 december 2000 
zaterdag en zondag 13-17 uur 
(groepen op afspraak) 

paardenmarkt 26, 2980 Halle Zoersel tel + fax 03 3842192 — volg wegwijzers naar tweede natuur in Halle dorp

GALERIE JOS ART
KNSM-eiland Amsterdam 

020-4187003

15/10-16/11 WALTER VAN OEL 
19/11-21/12 PETER SKOVGAARD

wo t/m zo 11.00-17.30 www.xs4all.nl/~josart

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

lokaal I 
01

BREDA
Kloosterlaan 138 

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

E:bureau@lokaal01.nl — HTTP://www.lokaalO1.nl
14 september t/m 7 oktober 2000 
presentatie: donderdag 14 september 19.00 uur
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

Koen De Ceuleneer

Frans Boomsma 
Henk van den Bosch 
Caroline Curtis 
André Groothuizen 
Pieter Kusters 
Bob Negrijn 
Frans van Tartwijk 
Mary Waters

n s t

te zien vanaf 26 oktober 2000 
presentatie: donderdag 26 oktober 19.00 uur
(do. vr. ze. 13.00 - 17.00 uur)

Anton Cotteleer
Erika Cotteleer

29 september t/m 22 oktober 2000 
presentatie: vrijdag 29 september 20.00 uur 

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

Jerome Symons
Rob Sweere 

Arif Algan 
Federico D'Orazio 

Jeroen Eisinga
Hatice Güleryüz 

Paul Paiement

Just Paintings
10 september t/m 1 oktober 2000

Caroline Curtis
7 oktober t/m 5 november 2000

Abraham Blankaartsingei 37
NL 3813 Amersfoort
T +31 (0)33 48 07 514
F +31 (0)33 48 90 215
E enter@motiv.demon.nt
Site www.motlwdenron.nl

open:___ ___
vrijdag t/m zondag
13.00 uur tot 17.00 uur 
en op afspraak
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Brieven
Ten geleide...

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

Met belangstelling las ik het artikel The End van Carel 
Blotkampin De Witte Raaf 83, januari-februari 2000. Vooral 

de titelfoto In search of the Miraculous van Bas Jan Aders 
uitnodigingskaart uit 1975 trok daarbij mijn aandacht. De 
bewogen figuur aan de reling van het schip dat door de 
golven ploegt, lijkt natuurlijk sprekend op Bas Jan Ader zelf, 
zoals hij staat afgebeeld op de performance Broken Fall 
( Geometrie) bij de vuurtoren van West Kappelle, Walcheren 
in de zomer van 1971. Wanneer je goed kijkt zie je echter 
twee figuren aan de reling staan. Het is een foto die Bas Jan 
Ader gebruikt heeft voor zijn expositie in Los Angeles in de 
Claire Copland Galery. Tot zover klopt Blotkamps verhaal 
over Bas Jan Ader. Hij volgt daarbij de versie van Paul 

Andriesses kunstenaarsbiografie over Bas Jan Ader, die in 
1988 verscheen bij Openbaar Kunstbezit.
Wat betreft het tweede deel van de Search for the Miraculous’ 
triptiek, die had geëxposeerd moeten worden in september 
1975 in het Groninger Museum, is Blotkamps weergave 
incorrect. Juist naar dit werk heb ik onderzoek verricht, 
hetgeen werd gepubliceerd in Vienna-Beha, Dalstar & Prigov, 
Pegasus, Amsterdam 1998.
Van de triptiek ontbreekt alleen het laatste deel, een foto van 
het wrak van de Ocean Wave. Deel twee van de triptiek, een 
foto van Bas Jan Ader vanaf de rug gezien, wegzeilend van 
de kust van Fallmouth (Massachussets) op 8 juli 1975, werd 
gepubliceerd in het Bulletin 91 van Galerie Art & Project, dat 
in augustus uitkwam.
Blotkamp schrijft: “Tijdens de zeiltocht raakte Ader vermist 
en een jaar later spoelde zijn lege boot aan op de kust van 
Ierland.” Dit is feitelijk onjuist. Hoe het met Bas Jan Ader is 
afgelopen weten we niet. Hij werd nooit gevonden. Precies 
negen maanden na vertrek werd het wrak van de Ocean Wave 
aan boord gehesen van een Spaanse visserskotter, 250 mijl uit 
de kust van Fallmouth (Cornwall) en Ierland. Uit de wiergroei 
op het wrak blijkt volgens het politierapport van de Guardia 
Civil, dat omstreeks 12 oktober 1975 een explosie moeten 
hebben plaatsgevonden. Aangezien Bas Jan Ader op parafine 
kookte, kan er alleen sprake zijn van een gasexplosie door 
uitwendige oorzaak, dat wil zeggen, buiten de macht van de 
kunstenaar om. Op de persconferentie van 10 februari 1999, 

die werd gegeven ter gelegenheid van de publicatie van 
Vienna-Beha, werd gezegd dat er alleen sprake kan zijn 
geweest van een explosie aan boord door ontsteking van een 
grote bel propaangas, die opwelt uit de diepten der oceaan. 
Recent gecombineerd Brits en Duits oceanografisch onder
zoek toonde dat aan. Waarmee ik wil zeggen dat afstand dient 
te worden genomen van de zelfmoordtheorie, al dan niet in 
afgezwakte vorm, die Blotkamp voor het oplossen van zijn 
puzzel hanteert. Het is natuurlijk een zeer grote eer Oten 
aanzien van de postume nagedachtenis aan Bas Jan Ader om 
in één adem te worden genoemd met Duchamp en Broodthaers 
qua aura van het laatste werk. Blotkamps conclusie dat kunst 
de dood overwint en de scheppende geest onsterfelijk is : prima 
de luxe! Wat ik echter niet begrijp is dat Blotkamp niet de 
moeite neemt zijn huiswerk te doen en zich af te vragen waar 
Mondriaan in dit verband blijft. Blotkamp leunt te zeer op Ger 
van Elk en diens weergave van zijn alter ego Bas Jan Ader. 
Spreekt men daarentegen van een Marinus Boezem, dan 
doemt een heel ander beeld op. Zoals Mondriaan een zeer 
slechte timing had door dood te gaan in New York in 1944, zo 
had Bas Jan Ader eenzelfde soort slechte timing ten aanzien 
van Walcheren in 1975. Geen enkele kunstenaar is zich 
bewust van het risico dat hij neemt door zijn of haar kunst te 
maken. De vraag is of men zichzelf wil overleven. Het ongeluk 
van de ander speelt daarbij geen rol.

Koos Dalstra, Zwolle
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Abonneer u nu op

DE WITTE RAAF
Voor slechts 750 BEF/40 NLF krijgt 
u de volgende zes nummers van 
De Witte Raaf gratis thuisbezorgd

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u echter 
De Witte Raaf thuis te ontvangen, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement aan
gewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van be
taling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op 
elk moment ingaan. Gelieve op het stortingsformulier het 
nummer te vermelden waarmee u uw abonnement wilt la
ten beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen 
nabesteld worden.

Tarieven België

Abonnement 
Steunabonnement
Losse nummers

Tarieven Nederland

Abonnement 
Steunabonnement
Losse nummers

750 BEF
2000 BEF
200 BEF

40NFL
110 NFL
12NFL

Tarieven buiten België en Nederland

Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2000 BEF
Losse nummers 250 BEF

Bovendien geniet u als abonnee 
een ruime korting 
op volgende boeken

NIEUWCamiel van Winkel - Moderne Leegte
SUN, Nijmegen, 2000
575 BEF i.p.v. 700 BEF / 32 NLF i.p.v. 39 NLF

NIEUW Encyclopedie van Fictieve Kunstenaars (red. Koen Brams) 
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 2000
1.050 BEF i.p.v. 1.300 BEF / 52,5 NFL i.p.v. 67,5 NFL

Dirk Lauwaert, Artikels
Yves Gevaert, uitgever, Brussel 1996
745 BEF i.p.v. 895 BEF / 41 NLF i.p.v. 51 NLF

Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling
Yves Gevaert, uitgever, Brussel 1997
745 BEF i.p.v. 895 BEF / 41 NLF i.p.v. 51 NLF

Linda Warmoes, Kunst - een feuilleton in afleveringen 
uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997
399 BEF i.p.v. 499 BEF / 21,5 NLF i.p.v. 27,5 NLF

Carl Einstein, Bebuquin,
Yves Gevaert, uitgever, Brussel 1998
545 BEF i.p.v. 650 BEF / 30 NLF i.p.v. 36 NLF

Hoe te betalen?

Let op: 
de stortingen moeten op verschillende rekeningnummers gebeuren 
naargelang de plaats van waaruit u geld overmaakt.

Vanuit België
Gelieve op het overschrijvingsformulier uw naam en adres te vermel
den, en de door u gewesnte uitgaven.
Belgisch rekeningnummer: 422-2181611-46

Vanuit Nederland
Gelieve op het overschrijvingsformulier uw naam en adres te vermel- 
den, en de door u gewesnte uitgaven.
Nederlands rekeningnummer: 63 31 38 452 (KBC NL, Breda)
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 80 - JUU-AVGVSTVS1999 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 Liitticken Andy 
Warhol, een fabriek en een kantoor ■ Buck Spender & B. Kartoen 
De Lage Landen Bouwen met Bex

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

MET DE STEUN VAN

Uitgever
DWR/TWRvzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en
Bart Verschaffel

NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER1999

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

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting M 
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

REDACTIE

NUMMER 82 - NOVEMBER-DECEMBER 1999 De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van hel Brumels Hoofdstedelijk Gewest

■ Henri-Pierre Jeudy De esthetisering van de armoede ■ Sven 
Liitticken Het nut van verspilling ■ Jorinde Seijdel A Sense of Fu n 
- 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

Redactieteam
Sven Lütticken, Bart Meuleman, Dirk Pültau, 
Jorinde Seijdel, Camiel van Winkel, Bart Verschaffel 
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Bart Meuleman
Webmaster
Jef Vervoort
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

PRAKTISCHE GEGEVENS

NUMMER 83- JANVARI-FEBRUARI2000

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

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme

Tweemaandelijks
Planning verschijnt deadline
nummer 88 1 november 2000 15 oktober 2000
nummer 89 1 januari 2001 15 december 2000
Oplage
15.000 ex.
Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst

ABONNEMENT

NUMMER 84 - MAART-APRIL 2000

■ Eerste paneldiscussie 28 januari 2000 - Koen Brams, Bart Cassiman, 
JefComelis, Wouter Davidts, Willem Oorebeek, Lex ter Braak, Richard 
Veniet, BartVerschqffelUTweedepaneldiscussie29 januari2000-Koen 
Brams, Hans Brugman, Wouter Davidts, 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

NUMMER 85 - MEI-JUNI 2000 

• Koen Brams Playback ■ Derde paneldiscussie (vervolg) 31 
januari 2000 - Koen Brams, Daniel Buren, Wouter Davidts ■ Dirk 
Pültau Restauratie als uitvoering ■ Ernst van Alphen Trauma en 
geschiedenis ■ Wouter Davidts Museumarchitectuur een 
discoursanalyse ■ Stefan Hertmans Een totale werkelijkheid 
Thierry De Cordiers verborgen leer ■ Buck Spender & B .Kartoen 
De Lage Landen De laatste strip

AUTEURS 

■ Eric de Kuyper. Auteur van zowel verhalend als beschouwend 
proza. Dit najaar verschijnt bij uitgeverij SUN zijn boek Met 
gemengde gevoelens. Over eigenheid, identiteiten nationale cultuur. 
■ Boris Groys. Filosoof, verbonden aan het Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe. Onlangs publiceerde hij een fenomenologie 

van de media getiteld Unter Verdacht.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.Leuven 
en is actief als essayist. Recentste publicaties: Schimmenspel, 
essays over de hedendaagse onwerkelijkheid (Van Halewijck, 
1998) en Communicatie zonder mensen. Een systeemtheoretische 
inleiding in de sociologie (Boom, Amsterdam).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden 
aan de opleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Redactielid van De Witte Raaf.
■ Arjen Mulder. Studeerde biologie. Publiceert over media en 
mediatheorie. Dit jaar verscheen bij uitgeverij Van Gennep zijn 
boek Het fotografisch genoegen. Beeldcultuur in een digitale 
wereld.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Recentelijk verscheen bij 
Uitgeverij SUN zijn boek Moderne leegte. Over kunst en 
openbaarheid. Redactielid van De Witte Raaf.

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
Losse nummers 250 BEF

HIT ME WITH (a color book)

drawings by

VALÉRIE MANNAERTS

YOUR COLOR 23 x 16 cm softcover 160 p oktober 2000
875,- bef.
isbn 90-6917-006-x

editie 20 ex met 1 tekening ingekleurd door de kunstenares, 
genummerd en gesigneerd

STICK LD MERZ
Luc Derycke & Co. bvba. Lange Steenstraat 10 B-9000 Gent 
t 32 (0)9 329 31 22 f 32 (0)9 329 31 23 
email luc.derycke@pandora.be
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Michael Ray Charles Kara Walker Tony Oursler Keith Sonnier Robert Longo Jenny Holzer
Barbara Kruger Shirin Neshat Zhang Huan Kazuo Katase Tatsuo Miyajima Yukinori Yanagi

Yook Keun-Byung Zhan Wang

(Cotthem)3

Keith Haring 
Michel Verjux

Monumental sculptures by
Niek Kemps Keith Sonnier Jean-Pierre Raynaud Robert Longo

from september 24th 2000 by appointment only
cotthem@cotthemgallery.com tel +32 50 622 670 fax +32 53 631 375
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