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Metamorfosen van 
de beschouwer
Sinds Michael Fried in zijn onontkoom
bare essay Art and Objecthood (1967) 
constateerde dat het ‘theatrale’ minima
lisme de beschouwer nadrukkelijk met 
zijn eigen rol confronteert, is de aan
dacht voor dat fascinerende wezen, de 
beschouwer, alleen maar gegroeid. De 
theatrale tendens heeft dan ook een on
gekende zegetocht in de hedendaagse 
kunst gemaakt, waarbij de installatie 
het dominante genre is geworden. In dit 
nummer van De Witte Raaf wordt de 
hedendaagse kunstkijker gerelateerd 
aan ontwikkelingen op mediagebied en 
op het terrein van de theorievorming: 
van televisie tot audiogidsen en van theo
rievorming over interactiviteit en inter- 
passiviteit tot Lacans spiegelstadium.

Zo betoogt Jorinde Seijdel dat de 
‘interactieve blik’ bij uitstek hoort bij 
de hedendaagse samenleving met haar 
alomtegenwoordige passwords, waar
door de kijker/gebruiker deel wordt van 
een systeem van permanente controle. 
Jeroen Boomgaard richtzichopde kunst 
van de jaren zestig, en constateert met 
behulp van een tegendraadse lectuur 
van Michael Fried opmerkelijke ver
banden tussen happenings, minima
lisme, en het oprukken van de televisie. 
Ook Frank Vande Veire gaat uit van het 
minimalisme in een tekst naar aanlei
ding van Camiel van Winkels Moderne 
leegte, maar hij concentreert zich min
der op empirische beschouwers dan wel 
(vanuit Lacaniaans perspectief) op de 
blik vande Ander: “De kunstenaar is de 
zot van de Ander in wiens symbolisch 
spel hij de virtuele plaats van de ‘kun
stenaar’ krijgt toegewezen.”

Terwijl de kunstenaar niet kan zon
der “de bevestigende blik van de An
der”, heeft de hedendaagse kijker zelf 
kennelijk een artificiële Ander nodig: 
Sven Lütticken analyseert hoe Mike 
Kelley gebruik maakt van de audiogids, 
een apparaat dat de beschouwer afhan
kelijk en passief maakt, en Hans Georg 
Nicklaus bestudeert het 'interpassieve' 
gelach in tv-comedies, dat de kijker ver
lost van de verantwoordlijkheid om zelf 
te beslissen of iets grappig is of niet 
Bovendien in dit nummer: Wouter 
Davidts over het verschijnsel van de 
stadstentoonstelling.
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Beschouwen, vergapen - verbinden, verdwijnen

Jorinde Seudel

Met ingehouden, schuifelende pas het tra
ject en de richting van de tentoonstelling 
volgen. Nergens aankomen, afstand bewa
ren. Gedempte stemgeluiden. Met rust laten 
en met rust gelaten worden. Aandachtig kij
ken, inzicht krijgen, overzicht krijgen... Bij 
de tentoonstelling en de kunstbeschouwing 
in de twintigste eeuw hoort een heel speci
fiek, publiek gedrag van waarnemen en ver
plaatsen, bepaald door de geschreven en 
ongeschreven codes van de heersende kunst
idee. De blik van de suppoost controleert dit 
gedrag, leidt het fysiek in banen. Het door-

Rineke Dijkstra
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breken van de rituelen en codes is slechts 
voorbehouden aan kinderen of gekken.

In de bewaakte, semi-publieke ruimte 
van de tentoonstelling is het waarnemen 
gericht op ontvangst, op serviele receptie. 
De spanning die er heerst, vloeit ten dele 
voort uit de ervaring van kunst als privaat en 
individueel enerzijds, en de publieke sfeer 
van de tentoonstelling anderzijds. Anders 
gezegd: in de presentatie van de kunstwer
ken wordt naar maximale zichtbaarheid en 
toegankelijkheid gestreefd, terwijl de 
productie en perceptie ervan als uiterst sub
jectief en intiem bevonden worden. In deze 
delicate vereniging van openbaar en privé 
worden de anonimiteit en de solitaire positie 
van de beschouwer gewaarborgd en weer
spiegeld door een gesloten en behoedzame

wijze van waarnemen, door gelijkmatigheid, 
eenheid en continuïteit in de enscenering en 
het kijken.

Echter, noch de hierboven veronder
stelde gedisciplineerde bezoeker/beschouwer, 
noch de afgeschermde tentoonstellings- 
omgeving functioneren nog in hun pure vorm. 
De museale vesting is niet alleen opengebro
ken, er zijn ook andere waarnemings- en 
presentatievormen geïntroduceerd. De 
choreografie van het tentoonstellingsbezoek, 
het ontwerp van bewegingen waaraan de 
kunst en haar beschouwers onderworpen 
zijn, volgt nieuwe scripts, die van beiden een 
ander ‘gedrag’ vergen. Er treedt een 
promiscue vermenging op van traditionele 
kunstcodes met omgangs- en kijkcodes uit 
het dagelijkse leven. De mogelijkheden en
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beloften van technologische media en re
cente ontwikkelingen in de immer expan
derende consumptie- en amusementscultuur 
worden direct gereflecteerd door de kunst en 
haar nieuwe presentatiemodellen. Wat voor 
type beschouwer levert dit op? Wat zijn 
diens condities en perspectieven?

En plein public

Je ziet het regelmatig bij tentoonstellingen: 
het publiek - deels nog geprogrammeerd 
volgens de oude manier van kijken - wordt 
zowel fysiek als mentaal in grote verwarring 
gebracht door de omgang met de kunstwer
ken. Er ontstaat soms acute ontreddering en 
verlegenheid door de pertinente aanspraak 
die actuele kunstvormen maken op het pu
bliek- en niet alleen de technologische inter
actieve kunst. En plein public wordt de 
tentoonstellingsbezoeker ertoe aangezet han
delingen te verrichten die zijn omgang met 
de kunst veruitwendigen. Het zwijgend be
schouwen van kunstobjecten vanuit een vast 
standpunt voldoet niet meer. Je moet om en 
door het kunstwerk heenlopen, iets aanzet
ten of pakken, iets lezen of zoeken, gaan 
zitten of gaan liggen, iets meenemen of 
achterlaten, iets opeten. Soms moetje gillen 
of springen. Het gaat niet meer om een 
fysiek afstandelijk en reflectief waarnemen, 
maar om een actief ervaren, een voelen, 
beleven en meemaken, om een reciprociteit 
tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’. De be
schouwer is geen toeschouwer meer, maar 
gebruiker en participant, of zelfs medeplich
tige, die acteert en communiceert.

Er vinden omkeringen plaats waarbij 
het dagelijkse leven als kunst bekeken of 
getoond wordt en de kunst als dagelijks 
leven. Tentoonstellingen lijken steeds vaker 
op reality shows, waarin het publiek zichzelf 
moet zijn en zich helemaal moet laten gaan, 
wil de ‘uitzending’ slagen. De spanning tus
sen de publieke ruimte van de tentoonstel
ling en de private ervaring van de kunst heeft 
een stadium bereikt waarin een omslag heeft 
plaatsgevonden: de naar binnen gerichte hou
ding heeft het veld geruimd voor sociaal 
exhibitionisme en een uit zijn cocon gebro
ken privé-bestaan, waarbij intimiteit en open
baarheid steeds meer met elkaar vervloeien. 
Die evolutie geldt trouwens voor de gehele 
samenleving. Socioloog Richard Sennet 
voorspelde door de crisis van de traditionele 
openbare ruimte een nieuwe tirannie van de 
intimiteit, met als gevolg dat ook het open
bare leven geheel in intieme termen wordt 
beschouwd, beleefd en beoordeeld, door een 
publiek met een voyeuristische, wantrou
wende en zoekende blik en een bijna wellus
tige aandacht voor onthulling. [1]

In zijn essay Postscriptum sur les 
sociétés de controle gaat Gilles Deleuze 
nader in op de ‘controle-samenleving’ als 
opvolger van de door Foucault beschreven 
‘disciplinaire samenleving’, waarin de orde 
gehandhaafd werd door afschermingen en 
afbakeningen, door het optrekken van om
heiningen - de school, de fabriek, de gevan
genis... [2] In de schijnbaar open en door
zichtige controle-samenleving zijn de 
controlemechanismen (surveillancecame
ra’s, pinpascodes, satellieten, Echelon, DNA- 
banken, e.d.) relatief onzichtbaar en moei
lijk lokaliseerbaar. Terwijl omheiningen een 
duidelijk herkenbare, fysieke vorm hebben, 
zijn controlemechanismen dus bij uitstek dy
namisch, ongrijpbaar en aan constante veran
dering onderhevig, aldus Deleuze. Volgens 
Deleuze draait het in de controle-samenle
ving niet langer om het ‘wachtwoord’, datje 
in eerste instantie door de wachter als een 
halt wordt toegeroepen, maar om een nume
rieke taal van controle, om de code en het 
password, dat juist op de illusie van door
gang is geënt.

Een essentie van de controle-samen- 
leving is dat ze niet alleen van bovenaf 
gecontroleerd wordt, maar dat er ook van 
haarzelf een controlerende werking uitgaat. 
In zijn traditionele vorm valt het museum 
nog te beschouwen als een product van de 
disciplinaire samenleving, maar onder de 
nieuwe condities maakt het deel uit van het 
netwerk van de controle-samenleving. Het 
staat niet meer primair in het teken van het 
beschouwen en het spektakel, maar van het 
visiteren, het registreren en het reviseren. De 
veranderde waamemingsstructuren en ge
dragingen die dit tot gevolg heeft, leveren 
een nieuw publiek op dat zijn eigen object 
van waarneming is geworden.

De interactieve blik

Het hedendaagse (kunst)publiek is allround 
op het gebied van waarnemen en communi
ceren: als film- en tv-kijker; als filmer en 
fotograaf, als computer- en Internetgebruiker; 
als telefonist en wapper... Het mobiliseert 
met het grootste gemak verschillende ma
nieren, technieken en media van waarne
men, die elkaar voortdurend doorkruisen en 
besmetten. Attitudes en blikken zijn nog 

2 minder dan voorheen exclusief voor een
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bepaald cultureel of sociaal domein. Zappen, 
scannen, scrollen, browsen en registreren 
zijn de nieuwste manieren van waarnemen; 
enerzijds vluchtig, vlottend, gelijkschakelend 
en nivellerend, anderzijds bespiedend, pe
netrerend en zoekend naar ‘verbinding’. Als 
shopper en genieter van entertainment heeft 
het publiek tevens geleerd waarnemen te 
associëren en te combineren met consume
ren en gebruiken.

De analoge, continue en ordenende 
waarnemingswijze, die zo goed op zijn plaats 
was in het traditionele museum, wordt ver
drongen door de digitale of interactieve blik, 
die floreert binnen de open netwerkstructuur 
die de vorm van de huidige samenleving 
bepaald heeft. Die digitale blik is de neerslag 
van het ‘interactieve ideaal’ dat uitgedragen 
wordt door de consumententechnologie. Ze 
kenmerkt zich door een discontinue ‘schok
beleving’, door Walter Benjamin al aan het 
begin van de twintigste eeuw gesignaleerd, 
waarin beelden niet langer zonder meer naar 
elkaar overspringen, maar waarbij een lo
gica van abrupte, snelle wisselingen op
treedt -als bij binaire computercodes of 
computerschakelingen. De schok, de bot
sing tussen elementen, is dan wat betekenis 
en belevenis creëert. Door middel van kort
stondige verbindingen is de interactieve blik 
constant op zoek naar veranderingen en 
ervaringswisselingen; ze is uit op een per
manent ‘spel’ met haar omgeving.

Of de interactieve blik nu voor
geprogrammeerd is of niet, ze is wezenlijk 
anders dan de museale blik. Ze heeft het 
louter passieve en vervreemdende ‘aanga
pen’ van kunst, waren of werkelijkheid tot 
het een spektakel wordt, achter zich gelaten. 
Als naar buiten getreden equivalent en aber
ratie van de waarnemingswijze in het mu
seum, viel de museale blik nog te begrijpen 
als methode om de werkelijkheid op afstand 
te houden. Met een zich verlustigen aan de 
buitenkant neemt de interactieve blik echter 
geen genoegen meer; ze wil ‘naar binnen’, 
niet als spectator maar als interactive extra, 
figurant interactif, zoals Jean Baudrillard 
het noemt. [3] Als de museale blik teert op 
de vreemdheid en het exotische, op het des
perate en objectmatige van de wereld en de 
dingen, dan zoekt de interactieve blik juist 
onophoudelijk contact- en ingangspunten; 
ze zoekt ‘kortsluiting’. Actuele kunst
projecten, maar ook tentoonstellingen van 
oude kunst, appelleren aan de interactieve 
blik en zijn erop uit om ‘verbinding’ te 
zoeken met de beschouwer/gebruiker, of om 
een ‘omgeving’ of een ‘ervaring’ aan te bie
den waarin het publiek integraal kan opgaan. 
De lineair geordende, ‘samenhangende’ ten
toonstelling wordt steeds vaker vervangen 
door presentatiemodellen met een actieve, 

afwisselende en directe beleving, om van het 
publiek een speelse omgang te verkrijgen 
met het tentoongestelde - een tendens die 
zich dus evengoed voordoet in de shopping-, 
amusements- en mediacultuur. Maar hoe 
wordt de choreografie van de interactieve 
blik nu eigenlijk geschreven? Hoe wordt ze 
geconstitueerd?

Roeservaringen

Om iets van het wezen van de interactieve 
blik op het spoor te komen, volstaat het niet 
te begrijpen hoe televisie werkt. Televisie is 
vooral spektakel. De blik blijft langs de 
oppervlakte van het scherm scheren. In de 
als minitheater ingerichte huiskamer dwingt 
het apparaat de kijker nog een zekere afstand 
te houden tot het scherm. De publieke sfeer 
wordt er geïnjecteerd in een private sfeer, 
maar de kijkervaring kan binnen één fysieke 
ruimte door meerderen gedeeld worden. Al 
televisie kijkend kun je ook andere dingen 
doen: eten, borduren, telefoneren, koken. 
Het maakt niet uit, je bent slechts een toe
schouwer, een passieve kijker die afwacht 
wat er gebeurt. Televisie straalt naar buiten, 
getuige ook de flikkeringen van het televisie- 
schijnsel en de geluiden die de huiskamer 
vullen. De beelden blijven echter ondoor
dringbaar, op afstand. Je kunt ze weg zappen 
- de effecten van de afstandsbediening 
preluderen de interactieve blik - maar je 
kunt er niet in...

Je zit thuis alleen achter je computer, be
halve de computergeluiden hoor je niets. De 
fysieke afstand tussen jou en de informatie 
op het scherm is niet meer dan dertig centi
meter. Alleen j e hand beweegt ter aansturing 
van de muis. Je ogen scannen snel zoekend 
de webpagina’ s af. Je klikt koortsachtig link 
na link aan om verder te zoeken. Je mede
gebruikers, die tegelijk met jou een site 
bezoeken, blijven meestal onzichtbaar. Mis
schien chat je onder je schuilnaam met ano
nieme anderen. Voor je het weet zijn er uren 
voorbij. Je hebt honger en wordt gedwongen 
de verbinding te verbreken. Het lichaam dat 
eenzaam achterbleef verheft zich. Waar was 
je ook weer?

Het verlangen om niet meer louter 
tegen de dingen aan te kijken, maar ‘naar 
binnen’ te kunnen, kort te sluiten en ‘verbon
den’ te zijn, lijkt beantwoord te worden door 
Internet, dat deels een verdwijnen van de tot 
gebruiker getransformeerde beschouwer in 
een ander, parallel universum inhoudt. De 
afstand tussen de beschouwer en het object 
van waarneming, basisprincipe van het klas- 
sieke, geometrische perspectief, is op Inter
net letterlijken figuurlijk miniem geworden: 
de real time transmissie verdringt ruimte en 

afstand. De interactieve, dwalende en 
zappende blik wordt gevoed door de non- 
lineaire, hypertekstuele omgeving van het 
World Wide Web, die door het aanklikken 
van links als hyperdynamisch en verander
baar ervaren wordt. Snelle, bruuske over- 
gangen zorgen er telkens voor dat de aan
dacht even opnieuw gegrepen wordt. Door 
de mogelijkheid om zelf informatie op het 
Web te zetten wordt de gebruiker nog eens 
gesterkt in zijn gevoel daadwerkelijk te par
ticiperen, mee te spelen, te communiceren.

Op Internet wordt echter ook goed 
duidelijk dat de interactieve blik telkens 
gefrustreerd wordt en per definitie onbevre
digbaar is, tenminste vanuit het oude per
spectief: er zijn altijd weer links om verder te 
klikken; de informatie is eindeloos en nooit 
compleet. Kortom, de daad van het kijken/ 
gebruiken kan nooit voltooid, het spel kan 
nooit uitgespeeld worden. Hierin weerspie
gelen zich de verleidingsstrategieën en 
verkoopmodellen van de shopping- en 
entertainmentcultuur, die er voor alles op uit 
is de consument zo lang mogelijk in zijn rol 
te laten. Dat kan alleen door hem steeds 
bezig te houden, zijn verlangens nooit hele
maal te vervullen, en door voortdurend te 
anticiperen op wat komen gaat. Zodat hij 
eeuwig terug blijft keren, of rond blijft dwa
len. Precies dat onbevredigbare is een essen
tie van de interactieve blik. Het gaat om de 
schakelingen, die roeservaringen opwekken 
waarin boodschap en product uiteindelijk 
secundair zijn. Evenmin als bij de museale 
blik gaat het bij de interactieve blik dus om 
betekenis of inhoud in traditionele zin. De 
interactieve blik zoekt interactie, geen ver
wezenlijking.

Internet is een steeds omvangrijker 
deel van de controle-samenleving waar 
Deleuze het over heeft, die in het teken zou 
staan van de code en het password, van de 
deels onzichtbare surveillance, registratie 
en ‘revisie’. Het ironische is dat vele gebrui
kers schijnbaar vrijwillig meewerken aan 
het uitwerken en vervolmaken van het con- 
troleproject, door zonder probleem persoon
lijke gegevens vrij te geven, webcams op 
zichzelf te richten, of zelf passwords te ei
sen. Tegelijkertijd meten velen zich op het 
net een fictief alter ego aan, om zich sociaal 
gezien vrij te kunnen bewegen. Je zou uit 
beide tendensen kunnen opmaken dat de 
oude identiteit van het subject dus niets meer 
waard is. Het zich vrij willig blootgeven ener
zijds en het zich verhullen anderzijds heb
ben dan niet zoveel te maken met overgave 
of verzet, het zijn eerder twee verschillende 
pogingen om de oude identiteit te doen ver
vagen, om te kunnen verdwijnen.

Tegelijkertijd kan de controle-samen
leving zich alleen ten volle ontvouwen als 
iedereen er, bewust of onbewust, aan mee
doet- dat constitueert juist haar wezen. Maar 
het blijft ironisch, want wat valt er immers 
nog te controleren als alles en iedereen zich 
vrijwillig open en bloot toont? Hoe dan ook, 
de interactieve blik past perfect in de con
trole-samenleving: de verbinding waar ze 
naarstig naar zoekt, hoe kortstondig ook, 
impliceert steeds een moment van ‘inschrij
ving’.

Beschouwen, vergapen - verbinden, ver
dwijnen. Het publiek wordt niet alleen on
derworpen aan verschillende scenario’s van 
kijken en bewegen, het is, al of niet bewust, 
ook zijn eigen choreograaf. Het maakt de 
meest verbluffende momenten mee als het 
op de ‘verkeerde’ manier naar de dingen 
kijkt. Oude voorstellingen en modellen zijn 
dan een nieuw leven beschoren en kunnen 
een uitdagende lichtheid tentoon gaan sprei
den, terwijl nieuwe er juist een verrassende 
diepte door kunnen krijgen of een onver
wachte beladenheid. Tegelijkertijd zorgt dit 
‘foute’, treiterige gedrag voor heilzame mis
verstanden en storingen in de verbindingen, 
voor doorslaande stoppen, voor verwringing 
van codes en relativering van zelfingeno
men, officiële programma’ s. Deze verkeerde 
schakelingen in het waarnemen levéren mis
schien wel de ware interactieve ervaringen 
van nu op, waarin een wezenlijk andere 
logica de overhand heeft.

Noten

[1] Richard Sennet, The Fall of Public 
Man, New York, Alfred A. Knopf, 1977.
[2] Gilles Deleuze, Postscriptum sur les 
sociétés de contrôle, in: L’autre Journal 1, 
mei 1990. In het Engels vertaald en 
geherpubliceerd als Postscript on the 
Societies of Control, in: October, nr. 59, 
winter 1992, pp. 3-7.
[3] Jean Baudrillard, Disneyworld 
Company, in: Libération, 4 maart 1996. In 
het Engels vertaald en geherpubliceerd door 
het online magazine CTheory, http:// 
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Actieve immobiliteit
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Van boven in de mast de horizon verkennen, 
zonder hoogtevrees en zachtjes deinend de 
wereld voor je uit te zien groeien, je blik 
verder werpend dan de anderen onder je. De 
post van uitkijk was ongetwijfeld niet de 
best betaalde aan boord, ook niet altijd de 
meest aangename, maar het was wel de 
enige plek die het mogelijk maakte over de 
einder te kijken. Tegenwoordigbezet de 
radar de plaats van de uitkijk. De wereld 
deint niet meer voor ons uit, maar wordt 
vlak voor ons oog permanent gescand. De 
radar ziet veel meer dan het blote oog, hij 
kijkt veel verder, en veel meer wereld komt 
veel dichterbij. Ongemerkt bewegen we nog 
steeds, maar de lichamelijke waakzaamheid 
is lichter geworden. De ogen moeten echter 
verder open dan ooit tevoren om die wereld 
af te tasten. [1]

De zeurderige aanwezigheid van het on
bepaalde

In 1963 maakt Nam June Paik een kunst
werk waarin een tv-toestel in levende lijve 
optreedt. Zen for TV heet het: een televisie
toestel is op zijn zijkant gezet, de stekker in 
het stopcontact gestopt, en het signaal is 
vervormd tot een heldere witte streep die het 
zwarte scherm verticaal in tweeën splijt. 
Dat dit een ‘beeldspeling’ is op de beroemde 
verticale zips in de schilderijen van Barnett 
Newman, ligt voor de hand. De goddelijke 
aanwezigheid die Newman wilde laten 
opflitsen, is door Paik omgezet in de banale 
bezigheden van de moderne god van de 
elektriciteit. Goddelijke inspiratie is ver
vangen door mechanische infiltratie. In al 
zijn connotaties maakt dit werk duidelijk 
dat het een nieuw avant-gardistisch ideaal 
stelt tegenover het geloof van het hoog- 
modernisme: humor in plaats van ernst, het 
hier en nu in plaats van tijdloosheid, de 
wereld van de dingen in plaats van de trans
cendentie. Maar door die nadruk op 
immanentie doet dit werk ook een uitspraak 
over de manier waarop het bekeken moet 
worden. Het prefigureert een andere 
beschouwer.

Ter verduidelijking wil ik er de bijna 
doodgeciteerde tekst van Michael Fried bij- 
halen, Art and Objecthooduit 1967, al veel
vuldig opgevoerd en bestreden als moder-1 
nism’s last stand. Voor Fried geschiedt de 
ervaring van een kunstwerk in een kortston
dige flits van openbaring, de eeuwigheid 
wordt voor een moment opengeritst. Langer 
naar een kunstwerk kijken heeft volgens 
hem geen enkele zin, de ervaring kan er 
hoogstens door worden afgezwakt. [2] Paik 
verbreekt deze notie van tijd. Zen for TV 
loopt door in de tijd, het blijft een signaal 
uitzenden zolang de stekker in het stopcon
tact zit. Daarmee genereert het een zekere 
afwachtende houding bij de beschouwer: je 
kijkt toe, je wacht af om te zien of er nog iets 
gaat gebeuren. De streep in het midden 
werkt als een gordijn dat elk moment kan 
opengaan, om de voorstelling of het pro
gramma te laten beginnen. Er begint echter 
niets en het goddelijke inzicht blijft schrij
nend achterwege. Deze aanhoudende aan
wezigheid van het onbepaalde, die in mijn 
ogen de modernistische flits voorgoed bui
tenspel zet, wordt in dit werk gekoppeld aan 
televisie. Want niet alleen lost Paik met dit 
werk de modernistische pretentie op, hij laat 
als het ware voor de allereerste keer de 
werking van televisie duidelijk zien. Dat het 
hem ook gaat om de specifieke werking van 
dit medium, blijkt wanneer hij in een inter
view een vergelijking maakt met de film. 
Terwijl daar volgens Paik sprake is van een 
beeld en een specifieke plaats, kent televisie 
geen van beide. TV bestaat uitsluitend uit 
elektronische lijnen die essentieel gekop
peld zijn aan tijd. [3] Dit leidt tot een perma
nent signaal, gevuld met een stroom van. 
beelden, een flow zoals Raymond Williams 
dit fenomeen genoemd heeft, die op het
zelfde moment dat men ernaar kijkt wordt 
uitgezonden. De onmiddellijkheid waar het 
Fried om ging, verzuipt als het ware in een 
aanhoudende, niet aflatende onmiddellijk
heid, waarin de flits wordt vervangen door 
het wachten op de gebeurtenis. [4]

De onhandige professor

Nam June Paik

Zen for TV, 1963

Deze fatale botsing tussen echte kunst en 
een nieuw medium kende in het begin van 
de jaren vijftig al een try-out, alleen was de

kunst toen nog onbedreigd de winnaar. Al 
vrij snel na WO II ontwikkelde het MoMA 
in New York plannen om de televisie te 
betrekken in haar educatieve programma’ s. 
TV werd door zijn specifieke werking in 
staat geacht kunst van een meer levende, 
directe, haast intieme uitstraling te voor
zien. De doelgroep van de uitzendingen zou 
niet bestaan uit kunstliefhebbers of door
snee museumbezoekers, maar uit de 
ongevormde, en cultureel hongerige mas
sa’s in de voorsteden. Die groep zou alleen 
bereikt kunnen worden als men zou kunnen 
aansluiten bij haar belevingswereld. De sug
gestie van live-aanwezigheid was daarbij 
cruciaal. Een uitgewerkt maar nooit uitge
voerd scenario uit die tijd maakt duidelijk 
wat men zich daarbij voorstelde. Er wordt 
een stereotiepe kunstprofessor opgevoerd 
die zijn verhandeling gedwarsboomd ziet 
omdat het licht nog niet blijkt opgesteld bij 
het kunstwerk dat hij wil bespreken en om
dat een ‘toevallige’ bezoeker met een afkeer 
van moderne kunst passeert. Natuurlijk weet 
de connaisseur beide nadelen ten faveure 
van de kunst te benutten, en terwijl de kijker 
het gevoel krijgt een blik achter de scher
men te werpen, wordt hij via het scherm met 
kunst geconfronteerd. [5] Dat dit scenario 
nooit werd uitgevoerd, verbaast niet echt. 
Het wat grijzige, rusteloze beeld van de 
vroege televisie lijkt zich slecht te lenen 
voor een blik op de stabiele schoonheid van 
artistieke hoogstandjes. Bovendien werd 
popularisering toen nog beschouwd als een 
riskante weg voor het aanprijzen van hoge 
cultuur, en de connectie met de commercie 
als iets onwenselijks. De reputatie van het 
medium was ook omgekeerd evenredig aan 
de populariteit ervan. Vooral de educatieve 
mogelijkheden, aanvankelijk zo hoog inge
schat, leken al snel opgeslokt te worden 
door de voorkeur voor plat vermaak. “What 
is to prevent television from degenerating 
into an interminable and unrelieved variety 
show?” vroeg een criticus zich in de jaren 
vijftig af. [6]

Uit dit voorbeeld blijkt echter wel 
dat men al vroeg ziet dat de belangrijkste 
kwaliteit van televisie het gevoel van aan
wezigheid en intimiteit is. Het medium biedt

je letterlijk de mogelijkheid om erbij te zijn, 
om mee te maken wat op datzelfde moment 
aan het gebeuren is. Deze rhetoric of liveness 
zoals Jane Feuer het noemt, vormt een van 
de centrale kenmerken van televisie en het 
medium wringt zich in duizend bochten om 
de suggestie van directheid, die sinds de 
invoering van de tape goeddeels een schijn
vertoning is geworden, in stand te hou
den. [l]Reality-tv- candid camera, funniest 
home video’s, Jerry Springer Show -vormt 
de meest banale, maar ook de meest cruciale 
kant van het medium. De mogelijkheid dat 
er in die ononderbroken stroom van beeld- 
geluiden plotseling iets onverwachts ge
beurt, iets dat we mee willen maken, zorgt 
ervoor dat we blijven kijken. Diezelfde struc
tuur van onverwachtheid en toevalligheid 
maakt ook dat alles waarop de televisie ons 
oog richt een gebeurtenis wordt. Simpel
weg omdat we kijken, moet er iets gebeu
ren, zal er iets te zien zijn, ligt de gebeurtenis 
net om de hoek op de loer, om als we even 
niet opletten te voorschijn te springen. [8] 
Televisie maakt het alledaagse tot beziens
waardigheid, en het feit dat we naar dit niets 
gefascineerd blij ven staren wordt door Paiks 
tv op droogkomische wijze aan het licht 
gebracht.

Het leven als ervaring

De tijd van de televisie, de tijd waarmee 
Paik ons confronteert, is werkelijke tijd. Het 
is tijd die zo stroperig is als een grauwe 
zondag en zo kort als een vallende ster. Het 
is die tijdservaring die de televisie tracht te 
benaderen in haar onvermoeibare streven 
de kijker aan haar directe aanwezigheid te 
binden. Het is diezelfde tijdservaring, ge
koppeld aan ditzelfde element van directe 
ervaring in levende lijve, die het model 
vormt waarop bepaalde groepen kunste
naars vanaf het eind van de jaren vijftig hun 
nieuwe benadering van de kunst en van het 
publiek baseren. [9] Fluxus, het losse ver
band waarbinnen ook Paik zijn werk pre
senteerde, deelde met de televisie niet al
leen een vaudevilleachtige uitstraling waarin 
amateurisme, bordkarton en slapstick el
kaar in evenwicht houden, maar onderwierp

zijn publiek tijdens de Fluxus-avonden bo
vendien aan een tijdservaring die in niets te 
vergelijken was met de gestructureerde tijd 
van een normale theater- of filmvoorstelling 
of een concert. De toneelstukjes, klank
gedichten, muziekwerkjes die op zo’n avond 
gepresenteerd werden, waren ofwel extreem 
kort (ze waren voorbij voordat je het in de 
gaten had), of ellendig lang (omdat bijvoor
beeld ook de deelnemers van tevoren niet 
wisten hoe en vooral wanneer het af zou 
lopen). Maar even sterk is met name bij 
Fluxus de haast televisuele nadruk op het 
onbetekenende gebaar, de kleine alledaagse 
handeling, die uitvergroot en uitgelicht in
eens in een gebeurtenis verandert.

Fluxus deelt deze voorkeur voor 
werkelijke tijd met de happening-beweging 
waarmee veel contacten en overeenkom
sten waren. Allan Kaprow benadrukt in een 
tekst uit 1965 het cruciale belang van echte 
tijd voor het soort werk dat hij maakt. In 
Happenings schrijft hij : ‘Tijd moet variabel 
en discontinu zijn, dat is echte of werkelijk 
ervaren tijd in tegenstelling tot conceptuele 
tijd.” Echte tijd kan versnellen of bijna tot 
stilstand komen volgens hem, dat hangt af 
van wat we aan het doen zijn of wat we 
meemaken. Daarom is dé ervaring van echte 
tijd gekoppeld aan dingen en ruimtes. [10] 
Het werkelijke leven, dat stond centraal, en 
dat moest in de verschillende vormen van 
opvoering naar voren komen. Het werk van 
de Duitse kunstenaar Wolf Vostell, die zo
wel aan happenings als aan Fluxus gelieerd 
was, maakt duidelijk waar het daarbij om 
gaat. “De echte happening is geen vorm van 
exhibitionisme maar een uitdrukking en 
sensibilisering van de ervaringen met de 
absurde werkelijkheid,” schrijft hij. [11] Het 
werkelijke leven diende in de kunst als 
absurditeit bewust gemaakt te worden, dat 
wil zeggen dat het er zichtbaar werd zoals 
het in de dagelijkse praktijk niet zichtbaar 
was. Op deze manier ontstaat er een schei
ding tussen de dagelijkse ervaring - de ge
manipuleerde en consumerende zombie
achtige wijze waarop men zich over het 
algemeen door het leven beweegt - en de 
‘echte’ ervaring. Juist vanwege deze nadruk 
op de echte ervaring was televisie niet het 
favoriete medium van de kunstenaars die tot 
deze groepen behoren. Paik vormde hierop 
een uitzondering, hij was gefascineerd door 
het nieuwe medium en onderzocht het. In de 
ogen van anderen was het echter een versla
vend, manipulatief medium dat de authen
tieke ervaring naar de achtergrond drong.

Vostells werk vormt een goed voor
beeld van deze mediakritiek. Zo voerde hij 
vanaf het eind van de jaren vijftig met ze
kere regelmaat tv-décollages op, kleine 
performances waarbij in aanwezigheid van 
het publiek het tv-beeld werd verstoord en 
die onveranderlijk eindigden in het opbla
zen, kapot schieten of anderszins offeren 
van het gehate apparaat. Het uitgangspunt 
bij deze acties was niet een verlangen naar 
het pretechnologisch tijdperk, maar de po
ging het publiek bewust te maken van de 
manipulatieve werking van het medium, en 
te laten zien dat het naar eigen hand gezet 
kon worden. Dit ideaal mondde bij Vostell 
rond het midden van de jaren zestig uit in 
laboratoriumachtige opstellingen waarin de 
bezoeker, zoals wij het zouden noemen, 
interactief aan de slag kon gaan. [12] Op
nieuw wordt duidelijk dat de kunst meende 
een verbeterde versie van de dagelijkse 
werkelijkheid te kunnen bieden, de slechte 
ervaring te kunnen vervangen door de goede, 
het bedrieglijke scherm te kunnen verande
ren in een middel tot werkelijke communi
catie.

De oplettende toeschouwer

De nieuwe benadering van het publiek 
is een van de meest interessante aspecten 
die deze opvoerende kunsten aansnijden, en 
bovendien is het datgene waar Frieds kritiek 
zich het meest expliciet op richt. Het was de 
bedoeling dat, in de woorden van Vostell, 
“het publiek bij een happening niet met een 
product wordt geconfronteerd en daarbij 
receptief blijft, maar dat het aan een proces 
deelneemt en daardoor actief wordt”. [13] 
De omvang van die activiteit, of, zo men wil 
interactiviteit, is bij nader inzien echter nogal 
beperkt. Zat het publiek bij de meeste 
Fluxusavonden gewoon gekluisterd aan een 
stoel, dan was er bij de happenings welis
waar sprake van meer lichamelijke activi
teit, maar de beweging van het lichaam 
werd van te voren gechoreografeerd door de 
ruimtes en de handelingen van de uitvoer
ders. Want hoezeer ook deze kunstvormen



het publiek op het oog hadden, de scheiding 
tussen uitvoerder en publiek bleef over het 
algemeen nauwkeurig gehandhaafd. De 
deelnemers aan de happenings waren de 
kunstenaar en zijn vrienden en kennissen, of 
ingehuurde acteurs, kortom mensen die van 
te voren nauwkeurig waren geïnstrueerd. 
Het aanwezige publiek werd geacht van 
ruimte naar ruimte te gaan, zelfstandig of 
onder dwang, om daar steeds iets anders te 
ondergaan. Op veel foto’s van de hoogtij
dagen van deze merkwaardige kunstvorm, 
zie je dan ook een verbaasd, verbijsterd of 
geamuseerd publiek langs of tussen mensen 
en dingen lopen die er nadrukkelijk vreemd 
uitzien. Het publiek werd bij de handeling 
betrokken doordat het direct werd aange
sproken: het gevoel van directe aanwezig
heid was dan ook groter dan bij een film of 
een toneelstuk. Tegelijkertijd echter bleef 
het buiten de handeling, het werd slechts 
geconfronteerd met iets dat het niet begreep 
- waarbij onbedoeld een heel andere vorm 
van waarneming ontstond.

Het is die directe bemoeienis met de 
beschouwer — die van de beschouwer trou
wens veeleer een toeschouwer maakt - die 
Fried het meest stoort. Werken die dat doen, 
met name de werken van kunstenaars uit de 
minimal art die door Fried als literalist 
bestempeld worden, omschrijft hij als volgt: 
“Iemand hoeft slechts een ruimte waarin 
een literalist werk geplaatst is te betreden, 
of hij wordt die toeschouwer, dat publiek 
- bijna alsof het werk in kwestie op hem 
wachtte. En aangezien het literalist werk 
afhankelijk is van de toeschouwer, niet com
pleet is zonder hem, wacht het ook echt op 
hem. En wanneer de toeschouwer eenmaal 
in de ruimte is, weigert het werk hardnekkig 
hem met rust te laten - dat wil zeggen, het 
blijft hem confronteren, hem op afstand 
plaatsen, hem isoleren.” [14] Dat het werk 
van iemand als Kaprow, door Fried vermeld 
als voorloper van de door hem gehate 
theatricality van de literalist kunst, er voor 
de toeschouwer is, eigenlijk niet bestaat 
.zonder hem, en hem vervolgens geen rust 
gunt, is overduidelijk. [15] Waarom de toe
schouwer daarmee op afstand wordt ge- 
.plaatst (op afstand waarvan bovendien) en 
in het isolement wordt gedrongen, is niet 
onmiddellijk duidelijk. Een citaat van op
nieuw Vostell brengt licht in deze kwestie 
door de manier waarop het verschil tussen 
het modernisme en de nieuwe kunstvormen 
wordt geformuleerd: “Natuurlijk bestaat er 
kunst die uit de apotheek afkomstig is, ge
ruststellende kunst. Ik wil liever beWustzijns- 
kunst maken, die voor het bewustzijn be
doeld is. Die voor de vergroting van het 
bewustzijn gemaakt is.” [16] Waar het 
modernistische kunstwerk de beschouwer 
mee wil voeren in een golf van begrip, in het 
geruststellende gevoel dat er een hogere 
orde bestaat, daar wijst het werk van neo- 
avant-gardes als Fluxus en de happening de 
bezoeker op het absurde, het onsamenhan
gende van de wereld om hem heen. De neo- 
avant-gardes bombarderen de toeschouwer 
met vragen die ieder voor zich, in de afzon
dering van zijn onbegrip, moet trachten op 
te lossen. Ter wille van de bewustwording 
wordt de wereld voor hem op afstand ge
plaatst, ter wille van het inzicht wordt hij op 
zichzelf teruggeworpen.

Die isolering en afstand hebben ge
volgen voor de manier waarop de toeschou
wer het werk observeert. Foto’s van happe
nings en Fluxus-avonden tonen een publiek 
dat nieuwsgierig is, verbaasd, gefascineerd, 
maar ook altijd enigszins op zijn hoede. Die 
houding werd niet alleen veroorzaakt door 
het gevoel dat er elk moment iets verrassends 
kon gebeuren, maar ook door het feit dat dit 
werk het publiek nadrukkelijk tot toeschou
wer maakte. De toeschouwer werd niet op
genomen in de geleefde ervaring, hij maakte 
geen deel uit van werkelijke tijd, hij ging 
niet op in het echte leven, nee, dit alles werd 
hem getoond, tegenover hem geplaatst op 
een manier die hem allereerst bewust maakte 
van het feit dat hij een toeschouwer was. De 
manier van kijken die hieruit voortkwam, 
die er in zekere zin door werd voortge
bracht, is de tegelijkertijd alerte en afwach
tende blik. En dat die blik de kern uitmaakt 
van de nieuwe ervaring waar de door Fried 
verworpen kunst op mikte, wordt duidelijk 
uit het voorbeeld waarmee hij zijn kritiek 
onderstreept. De beeldhouwer Tony Smith 
had midden in de nacht in een auto over een 
nog niet geopende snelweg gereden en hij 
beschreef het plotseling opdoemen en 
voorbijglijden van vage voorwerpen in het 
duister als een ervaring die korte metten 
maakte met de bestaande vormen van kunst, 

omdat het op traditionele manier niet viel 
weer te geven. Smith en consorten probeer
den vervolgens een nieuwe vorm van kunst 
te ontwikkelen die wel recht zou doen aan 
wat hij had meegemaakt. [17] Frieds kritiek 
komt er op neer dat in deze ervaring het 
specifieke van kunst verloren gaat, dat alles 
gezien kan worden als een object dat slechts 
aanwezig is voor een subject. Het isolement 
dat Fried hierbij ziet ontstaan, heeft echter 
nog een andere dimensie. Niet voor niets 
staart Smith door de ruit van zijn auto naar 
buiten alsof hij televisie kijkt. Daarmee kan 
alles tot kunst bestempeld worden, de we
reld wordt zelf tot beeld, en de ervaring die 
je ondergaat is bij voorbaat gedistantieerd.

De specifieke manier van kijken die 
hierbij ontstaat, is door Samuel Webber 
uitgewerkt aan de hand van het werkwoord 
to watch. Het is een wijze van waarnemen 
die alle elementen die hierboven aan de orde 
zijn gekomen omvat en die direct verbon
den is met het fenomeen televisie. De 
televisuele blik geeft je tegelijk het gevoel 
ergens bij aanwezig te zijn en op afstand te 
blijven. Gebeurtenissen worden niet zozeer 
voorgesteld, maar gebeuren op hetzelfde 
moment dat we ernaar kijken en op de plaats 
vanwaar we kijken, terwijl we er in tijd en 
plaats radicaal van gescheiden zijn. Het is 
een voortdurend bewegende, zoekende, te
genwoordig zappende blik, die altijd op zijn 
hoede is voor wat er kan gebeuren. Het is 
een blik die nooit tot rust kan komen bij een 
object, maar die altijd vat moet zien te 
krijgen op een niet aflatende stroom. [18] 
De vergelijking met de ontastbare producten 
van Fluxus en de happenings ligt voor de 
hand. Weliswaar maakt bijvoorbeeld Paik 
nog steeds een ding - de televisie - maar dat 
waar je gebiologeerd naar blijft kijken - de 
aanhoudende streep in het midden - is geen 
object. Het is vooral als deze nieuwe manier 
van kijken, deze modus van watching, dat 
televisie centraal staat in het werk van deze 
groeperingen, en in zekere zin zou je het 
kunnen omschrijven als tv-training voor 
beginners. Zichtbaar wordt dit bijvoorbeeld 
in de happening Kleenex van Vostell, uit 
1961. Daarin plaatste hij een drie bij vijf 
meter groot plexiglazen scherm tussen de' 
performer en het publiek, waardoor hij in 
staat was het publiek virtueel met gloeilam
pen en taart te bekogelen. Het scherm werd 
uiteindelijk niet alleen voelbaar maar ook 
zichtbaar gemaakt door de taart net zolang 
met kleenex uit te vegen tot het ondoorzich
tig geworden was. [ 19] Het televisiescherm 
wordt in die jaren geïnstalleerd, hoezeer het 
tegelijk ook aan kritiek onderworpen wordt. 
Dat televisie de wereld dichterbij brengt 
maar het gevoel van scheiding en isolement 
juist groter maakt, is een constatering die de 
twee tegenpolen Fried en Debord met el
kaar verbindt, getuige de eerste stelling uit 
La Société du spectacle: “Het hele leven in 
een maatschappij waarin de moderne 
productievoorwaarden heersen heeft de 
vorm aangenomen van een immense opeen
stapeling van spektakel. Alles wat direct 
ervaren werd is voorstelling geworden en 
daardoor van ons verwijderd geraakt.” [20]

Een doos voor het lichaam

De alerte en afstandelijke kijker loopt an
ders door een museum dan zijn voorgan
gers. Door de aanhoudende lichtgevende 
lijn van Paik werd dan ook niet alleen een 
streep getrokken door de directe ervaring 
van het modernisme, maar evenzeer door de 
plaats waar het kon worden gecelebreerd. 
De ruimte van de tentoonstelling werd plot
seling zichtbaar als witte doos, een white 
cube die tegelijkertijd de voorwaarde en de 
beperking voor het bestaan van de kunst 
leek te zijn. Terwijl de steriele ruimte door 
de werken van de minimal kunstenaars werd 
benadrukt, probeerden Fluxus- en happe- 
ningkunstenaars deze dode plek juist zo 
veel mogelijk te mijden. Maar ook in de 
musea zelf raakte het maagdelijk wit al 
vroeg in de jaren zestig besmet door ten
toonstellingen als bij voorbeeld Dylaby (Ste
delijk Museum Amsterdam, 1962) waarin 
de zalen zich vulden met schiettenten, laby
rinten en andere vormen van kermisvermaak. 
Of die tentoonstelling een voorproefje gaf 
van het culturele pretpark dat het museum in 
de jaren tachtig en negentig zou worden, 
laat ik even in het midden. Zeker is echter 
dat bijna elk experiment er in de jaren zestig 
werd binnengehaald, inclusief de experi
menten van de Expanded Cinema, die in het 
filmprogramma van het Stedelijk Museum 
ruim aandacht kregen. De opmerking van 
Arjen Mulder in het vorige nummer van De 

Witte Raaf, dat musea alleen ruimte wilden 
bieden aan “de traditionele beelden van de 
schilderkunst die iets afbeelden - hetzij een 
‘objectief bestaande buitenwereld’ zoals in de 
realistische schilderkunst in al haar varianten, 
hetzij een ‘subjectief bestaande binnenwereld’ 
zoals de abstract-expressionisten beweerden 
te verbeelden,” klopt dan ook niet. [21] De 
vraag is alleen welke manier van kijken er 
met al deze aan ‘echte ervaring’ gerela
teerde experimenten in de niet meer zo witte 
doos werd geïnstalleerd. En tegen welke 
blik kunstenaars voor wie de afgesloten en 
rustige ruimte van het museum weer als 
ideaal geldt, zoals Mulder laat zien, moeten 
opboksen.

Tegen het eind van zijn stuk lijkt 
Mulder een pleidooi te houden voor een 
lichamelijke manier van kijken. Het heden
daagse museum, met zijn steeds grotere en 
sterker afwisselende tentoonstellingen, zou 
een manier van kijken stimuleren die zich 
niet passief wil onderwerpen aan een kunst
werk. Daarmee voert hij echter naast de 
witte doos een ander utopisch ervarings
model uit de geschiedenis van de kunst ten 
tonele. Want de lichamelijke manier van 
kijken naar kunst was het ideaal van de door 
Fried verguisde minimal art. Bewegend tus
sen de neutrale en nietszeggende ‘dingen’ 
van de minimal art diende de bezoeker zich 
ervan bewust te worden dat hij zijn lichaam 
inzette bij de waarneming. Dat hij daarbij 
tevens een lichaam werd dat zichzelf ziet 
kijken, en daarmee die afstand creëert die 
Fried hen verwijt, kon deze kunstenaars niet 
veel schelen. Afstand en bewustwording 
waren in hun ogen immers verre te verkie
zen boven de onbewuste rituelen van het 
modernisme. [22] In de jaren die volgden 
werd niet alleen de toeschouwer steeds na
drukkelijker het onderwerp van kunstwer
ken. In dezelfde beweging werd de witte 
doos door kunstenaars als Michael Asher 
letterlijk uitgekleed, zoals Camiel van Win
kel recentelijk heeft laten zien. [23]

Daarmee heeft de bevrijding van de 
blik, die de avant-gardes van de jaren zestig 
en zeventig op het oog hadden, ons opge
scheept met een manier van kijken die niet 
zozeer bewust is als wel afwachtend. Maar 
dan wel actief afwachtend, want er kan 
tenslotte altijd iets gebeuren. En hoewel de 
televisuele blik altijd geassocieerd wordt 
met de complete inertie van de couch-potato, 
gaat de onbeweeglijkheid waarmee wij tele
visie kijken altijd gepaard met een enorme 
hoeveelheid activiteit. We zoeken, zappen, 
praten, eten, drinken, lezen, en dreutelen 
ons helemaal suf om het wachten alert te 
houden. [24] Deze actieve immobiliteit 
maakt het ons mogelijk megaexposities af 
te werken zonder uitgeput te raken. Wij zijn 
in staat iets kort te bekijken en meteen door 
te schakelen naar het volgende. We kunnen 
een enorme hoeveelheid opnemen en in de 
gaten houden. Maar de dissociatie die deze 
radarachtige blik met zich meebrengt, valt 
moeilijk te doorbreken. Ons lichaam heeft 
een doos in het hoofd, een kijkdoos waarin 
het alles tot event ziet worden. Wanneer een 
werk daaraan niet snel genoeg tegemoet 
komt, schakelen we door naar het volgende, 
er is nog zoveel meer te zien. Kunstwerken 
die beslag leggen op onze reële tijd omdat 
zij met video of film iets uitvoerig willen 
laten zien, hanteren een riskante strategie, 
juist omdat die reële tijd televisietijd is 
geworden. Alles moet zich hier en nu direct 
voor onze ogen afspelen, pas dan is onze 
blik gerust.
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De lachende derde
Een analyse van het canned laughter in Amerikaanse sitcoms

Hans Georg Nicklaus
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De jongste jaren heeft met name Robert 
Pfaller zich toegelegd op de analyse van een 
speciaal soort kunstreceptie of toeschouwers- 
simatie, die je eerder in bepaalde alledaagse 
culturele praktijken kunt aantreffen dan in 
musea en galeries. Tegenover het alomte
genwoordige verdict van de zogenaamde 
‘interactiviteit’ stelt Pfaller daarin een bij
zondere cultivering van de passiviteit voorop. 
Daarbij gaat hij vooral in op enkele overwe
gingen van Slavoj iek over het gedele
geerde genot. Dat slaat op situaties waarin 
gevoelens, gedachten en overtuigingen van 
een ontvanger of van een waarnemend sub
ject door iemand anders worden overgeno
men, waarbij die ander ook een machine kan 
zijn. [1] Bij de daardoor ‘ontlaste’ ontvanger 
maakt dat een bijzonder waamemingsplezier 
mogelijk. Een van Zizeks voorbeelden was 
de lachband (canned laughter) in Ameri
kaanse televisiekomedies, de zogenaamde 
sitcoms (situation comedies). Robert Pfaller 
heeft voor deze ‘machines’ van het gedele
geerde genot het begrip interpassieve media 
gemunt; met interpassiviteit bedoelt hij dan 
het hele paradoxale waarnemingsproces van 
het gedelegeerde genot.

Toch vertonen de fenomenen die 
Pfallers begrip moeten helpen verklaren niet 
altijd de homogene structuur die een derge
lijke begrips- en theorievorming suggereert. 
Er bestaan immers diverse varianten van 
interpassiviteit. Eén ervan is ‘de idioot als 
stroman’, die - zoals de kinderen die men in 
de kerstman laat geloven - je in staat stelt te 
genieten van je eigen idiotie. Dankzij de 
geestdrift van het kind voor de kerstman, 
dankzij de lachband die om de flauwe grap 
lacht, zijn wij in staat hetzelfde te doen als zij, 
kunnen we van hetzelfde genieten als de 
zogenaamde idioot. Een andere variant mikt 
op de ontlastende functie van die stroman, 
die je het besef en het genot van een 
metapositie gunt. In zo’n positie hoefje niet 
meer in een relatie tot de ‘oorspronkelijke’ 
gebeurtenis te staan; je wordt niet meer direct 
aangesproken en je hoeft evenmin nog te 
reageren of te beoordelen. Een derde variant 
hangt samen met substituties voor het subject 
als ontvanger, als iemand die zich aan een 
waarneming blootstelt. Voor dergelijke sub
stituties zorgen bijvoorbeeld de videorecor
ders die films opnemen voor mensen die ze 
nooit zullen bekijken. De recorder heeft de 
film al ‘gezien’: degene die het toestel pro
grammeert, zal hem voortaan - voor altijd — 
al eens gezien hebben, alsof dat futurum al 
voltooid verleden tijd is. Iets dergelijks geldt 
ook voor de boeken die je koopt om ze in het 
rek te zetten, enzovoort.

De fenomenen waarin het genot op 
paradoxale wijze aan een ander wordt gede
legeerd, vormen een breed veld. Daar hoort 
ook de modieuze cultivering van de ‘slechte 
smaak’ thuis. De cultus rond de rooskleurige 
kitsch, de heimatfilm, Heino of Roy Black, 
houdt vast aan een indifferentie van origineel 
en persiflage, van het eigenlijke en de kopie. 
Ze weekt het product los van de intentie, het 
‘bedoeld-zijn’. Vrolijk amuseert men zich 
met het product op zich, nu het ontdaan is van 
zijn opdringerige pretentie, zijn directe ap
pèl. Maar dat genot is slechts mogelijk dank
zij de invoering van een op zijn minst imagi
naire ander, die - ongeveer zoals de als stro
man gebruikte idioot in mijn eerste voorbeel
den - het genotene als het ware moet voor
proeven. Het kan om de geestdrift van de 
ouders of de grootouders voor de heimatfilm 
gaan, een geestdrift die men nu ‘mee be
kijkt’, maar het kan ook - abstracter - om 
een ontvanger gaan die op het niveau van het 
product zelf meespeelt: men kijkt met hem 
mee doordat tot het spektakel ook altijd het 
feit behoort dat het (anderen) enthousiast 
maakt, succes heeft, het genot (van anderen) 
handig mee incalculeert. Op die manier wordt 
het succes een immanent bestanddeel van de 
flauwe grap, de domme smoel, het idiote 
verhaal; het succes wordt een voorwaarde 
om ervan te kunnen genieten.

Een andere cultivering van passivi
teit levert de al vermelde aandachts- 
verschuiving van het gepresenteerde naar de 
presentatie. Dat hangt overigens samen met 
andere, algemenere esthetische stromingen. 
Ook hier gaat het om de introductie van een 
derde positie tussen ‘origineel’ en ontvanger, 
een positie die ontlast, uitstelt of de waarne
ming naar een vermeend metaniveau ver
schuift. De talkshowpresentatoren zijn be- 
langrijker (en worden intussen ook veel beter 
betaald) dan de prominente gasten — om wie
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het toch eigenlijk hoort te gaan; de curatoren 
(hun concepten en ideeën) zijn belangrijker 
dan de tentoongestelde werken; de muziek- 
moderatoren zijn belangrijker dan de com
posities, enzovoort. Dankzij het voorwend
sel van de ‘gebeurtenis’, een brandpunt van 
interesse dat activiteit vertegenwoordigt, kan 
men in alle gemoedsrust genieten van de 
‘passieve’ positie - de positie van de grijn
zende, cynische commentator. (Denk maar 
aan de twee oude heren in de Muppet Show: 
je zou kunnen betogen dat zij in talloze 
talkshows het modél vormen voor de positie 
van de moderatoren en presentatoren.)

De fenomenen die ik heb opgesomd 
zijn wel met elkaar verwant, maar ze zijn niet 
identiek; ze hebben niet ééns dezelfde struc
tuur. Wel werken ze stuk voor stuk met een 
‘derde positie’, die als voorwendsel, omweg, 
bemiddeling, loochening - wat dan ook- 
voor genot zorgt.

In de volgende analyse vanhet canned 
laughter, dat met name in de Amerikaanse 
sitcoms met zeer veel succes wordt gebruikt, 
beperk ik me tot het hier al vermelde geval 
van de idioot als stroman. Die idioot is het die 
de toeschouwer het genot verschaft even 
stom te lachen, te kreunen, te gillen, te jui
chen als de idioot zelf?
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De derde positie

Wat ziet degene die naar een sitcom kijkt? 
Hij ziet een enscenering, een persoon, hij 
hoort een verhaal of een dialoog en hoort hoe 
om dat alles gelachen wordt. Zelf staat hij 
echter niet aan de kant van de lachers: hij 
neemt een derde positie in. Je hebt dus de 
acteurs, vervolgens de lachende machine en 
ten slotteookdegenediekijkt, de sitcomkijker, 
die ik hier een derde positie toewijs, tegen
over de acteurs (het eerste niveau) en de 
lachband (het tweede niveau).

Deze kijkende derde bevindt zich in 
een soevereine positie. Hij heeft een goed 
overzicht en doorziet wat er aan de hand is: 
een slechte grap, een domme grap, misschien 
soms ook wel een slim uitgewerkte grap (dat 
doet er eigenlijk niet toe) wordt onthaald op 
een gelach dat onmiskenbaar ingeblikt is. 
Weliswaar komt dat gelach bij succesrijke en 
prestigieuze sitcoms ook wel van een publiek 
dat live in de studio aanwezig is, maar dat 
publiek wordt zo geconditioneerd dat het de 
lachband imiteert en uiteindelijk dezelfde rol 
speelt. De kijker, de derde in deze enscenering, 
bekijkt het toneel als het ware van opzij, 
langs de toneelrand die de acteurs van de 
’reacteurs’ scheidt. Deze zijdelingse blik vindt 
niet werkelijk plaats : hij wordt gesuggereerd 
door de verdeling tussen zien en horen. Men 
ziet en hoort de grappige scène, men hoort 
ookhet begeleidende gelach-maar de lachers 
ziet men niet. Bij shows is het gebruikelijk 
om met de camera even naar het publiek te 
zwenken, maar dat wordt bij sitcoms verme
den. Men ziet ervan af om het publiek te 
‘verwerkelijken’; het gelach blijft voor ie
dereen onmiskenbaar iets dat ingeblikt is.

De hele enscenering komt uit een 
kleine doos die men een televisietoestel 
noemt. Ook de etymologie van dat woord 
wijst erop dat alles - de grap en het gelach - 
van op een afstand wordt waargenomen. 
Deze afstand, die ik als een zijdelingse blik in 
scène heb gezet, maakt ook de distantie tot 
het effect van de grap mogelijk. Het gelach 
wordt immers van op een afstand waargeno
men en kan als dom, Ongemotiveerd, boos
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aardig enzovoort worden beoordeeld. Niet 
dat daarmee een diepgravende analyse of 
reflectie wordt uitgelokt: het betekent alleen 
dat hier niet affectief, in verbondenheid met 
het andere gelach wordt gelachen. De kijker 
lacht niet gewoon mee - als dat de bedoeling 
zou zijn, zou je het gelach veel ‘natuurlijker’ 
kunnen ensceneren - en hij lacht evenmin 
enkel om de grap, zoals de lachband dat 
blijkbaar wel doet. Toch lacht hij. In wat ikde 
derde positie heb genoemd is dat ook de 
bedoeling: de sitcoms willen hun publiek, de 
televisiekijkers, aan het lachen brengen. Die 
lach wordt echter uitgelokt (misschien even 
impulsief en affectief als door een goede 
grap) door de grap én het gelach. Vaak signa
leert het gelach zelfs de grap. Er gebeurt iets 
komisch en tegelijk wordt vanuit een andere 
positie gezegd: “Dat is komisch.”

Grappen die dergelijke signalen no
dig hebben, hebben daar gewoonlijk stérk 
onder te lijden. Bij de sitcom is dat niet zo. 
Dat toont aan dat het gelach van de derde 
positie werkelijk uit zo’n derde, andere, 
gedistantieerde, zijdelingse positie vandaan 
komt. Ik zou zelfs durven beweren dat alleen 
sitcomgrappen door het expliciete, zelf- 
referentiële ‘ik ben komisch’ niet worden 
geschaad. Die referentie wordt zelfs essen- 

„tieel voor hun komische kracht, zoals klaag
vrouwen dat zijn voor een rouwplechtigheid, 
of het in deze context vaak vermelde Griekse 
koor voor de dramatische kracht van het 
antieke theater. Als je sitcomgrappen isoleert 
uit hun hele ‘setting’, waartoe ook de lach
band behoort, blijken ze meestal allesbe
halve geraffineerd te zijn. Het gelach moet 
door iets anders worden bewerkstelligd dan 
enkel en alleen door het raffinement van de 
grap. Dat de kwaliteit van de grap (dus zijn 
vermogen te verdichten of te verschuiven) 
geen belang heeft, wordt vaak demonstratief 
bewezen: de grappen zijn dwaas, niet origi
neel of plat, of ze teren op herhaling, zoals de 
running gag, die je het grondpatroon van de 
sitcom gag zou kunnen noemen - bijna alle 
grappen hebben hier iets van running gags.

De derde lacht dus ook. Het gelach, dat 
zoals elk gelach zijn oorzaak in het moment 
van het lachen niet volledig kan aangeven, 
lacht om iets lachwekkends: namelijk het feit 
dat dit nu komisch is. Daarom is het nog niet 
meteen ook een arrogante lach, behalve in de 
zin dat hij vanuit een derde positie komt: “Dat 
dit komisch is, is toch wel erg komisch.” De 
sitcomkijker, de derde in de hele enscenering, 
lacht dus voor een groot deel om iets 
belachelijks. Maar daar blijft het niet bij. An
ders zou die superieure lach snel verstommen.

De derde, de toeschouwer, de 
televisiekijker lacht samen met de lachband. 
Ook al lacht hij van op een afstand, toch doet 
hij niets anders dan wat de lachband doet, en 
wel op hetzelfde moment. In de sitcoms is 
immers alles gericht op de gags en de regel
matige lachbuien (van de lachband en de 
toeschouwers). Men verwacht een pointe en 
voelt wanneer ze eraan komt.

De derde gedraagt zich dus op precies 
dezelfde manier als de lachband, die toch 
anderzijds ook hét mikpunt van zijn gelach 
was. Terwijl hij vanuit de derde positie lacht, 
lijkt hij die positie in te ruilen voor die van het 
tweede niveau, de machinale lach. Hij lacht 
om iets belachelijks en maakt zich daarbij 
met het grootste plezier ook zelf belachelijk. 
Niet alleen omdat hij zich - ondanks zijn 
positie als derde - gedraagt als iemand die 
om een slechte grap lacht, automatisch, op 

rituele wijze, zonder motief, gedachteloos, 
precies zoals de lachband dat doet. Maar ook 
omdat hij zich onverhoeds zelf op het toneel 
bevindt dat hij met zijn gelach meende te 
analyseren.

Anders gezegd: de derde positie was 
het lokmiddel dat hem in de enscenering 
heeft binnengeloodst en dat van hem een 
onmisbaar onderdeel van de enscenering heeft 
gemaakt - dat van hem een lachband heeft 
gemaakt. Bewusteloos, dus zonder zelf au
teur te zijn, geeft hij gehoor aan een rol, net 
zoals de lachband. Dat lukt echter alleen 
doordat hij in de waan verkeert dat hij de 
soevereine rol van de derde speelt.

De scenische situatie, die door de 
overeenstemming van grap en lach werd 
opgebouwd, was dus een intrige. Men toont 
de tv-kijker een verborgen kijkgaatje, om 
hem niet te laten merken dat de hele constel
latie maar één bedoeling heeft: ze moet hem 
ertoe verleiden zich op dezelfde manier te 
gedragen als degenen die hij door dat kijk
gaatje kan zien. In die zin staat hij zelf op het 
toneel dat hij bekijkt. Als je aan de 
sitcomgrappen kon merken dat ze om de lach 
van de tv-kijker bedelen, zoals een hoopvol 
naar zijn publiek gewende conferencier dat 
doet, dan zouden ze een flink deel van hun 
komische kracht inboeten. Dankzij de lach
band veroorloven ze zich een air van noncha
lante autonomie. Daardoor kan de toeschou
wer, de derde in het sitcomgelach, lachen om 
datgene wat anderen aan het lachen brengt.

Il mondo della luna

Lachen om datgene wat anderen aan het 
lachen brengt, je amuseren met datgene waar
mee anderen zich amuseren - dat is precies 
wat een populair 18de-eeuws theater- en 
operathema laat zien. Op het Parijse kermis- 
stuk Harlekijn, de keizer op de maan ba
seerde Goldoni in 1741 zijn II mondo della 
luna/De wereld op de maan. Goldoni’s to
neelstuk vloeit - net zoals trouwens de naam 
sitcom, situation comedy - voort uit de tradi
tie van de commedia delï’ arte, die ook voort- 
leeft in de personages en figuren van de 
komische operagenres, de opera buffa en het 
blijspel. De wereld op de maan \everde bet 
libretto voor een hele resem komische ope
ra’s. De beroemdste composities zijn die van 
Paisiello, Baldessare Galuppi (première dn 
1750) en Joseph Haydn (première in 1777). 
Terwijl Haydns opera na de première enigs
zins in vergetelheid is geraakt (en pas veel 
later nieuw leven werd ingeblazen), beleefde 
Galuppi’s succesrijke en populaire werk in 
heel Europa talrijke opvoeringen: Barcelona 
in 1751, Brussel in 1753, Braunschweig in 
1753 en 1760, Dresden in 1754, Hamburg in 
1755, Moskou in 1758, Londen in 1758, 
Breslau in 1796.

De intellectueel vaak sterk onder
schatte 18de-eeuwse ‘komische opera’ steunt 
op de situatiehumor waaraan de sitcom zijn 
naam te danken heeft. Die heeft minder met 
improvisatiehumor te maken (zoals je die 
aantreft bij de voorloper van de sitcom, de 
commedia dell’ arte) dan met een elk mo
ment doordringende komische kracht: het is 
een gelijkmatig aanwezig gevoel dat het hele 
verhaal doordesemt en de ene situatie aan de 
andere rijgt, zoals je wasgoed aan een waslijn 
hangt. Het is een aaneenschakeling van gags. 
Terwijl Goethe met de term ‘rode draad’ een 
verhaallijn bedoelde die omspeeld en hier en 
daar misschien ook wel verknoopt wordt, is 
het dragende element van de komische opera 
niets anders dan de komische kracht die 
uitgaat van personen en situaties en die con
stant wakker moet worden gehouden. Die 
constante alertheid en de greep waarin de 
komische kracht de handeling houdt (en niet 
omgekeerd) vinden we ook terug in het canned 
laughter van de sitcoms. (Ik kan me heel 
goéd komische opera’s of oude Italiaanse 
commedia dell’ artes voorstellen met een 
lachband. Dat zou geen heiligschennis zijn, 
maar een versterking.)

Lachen om datgene wat anderen aan 
het lachen brengt - dat was ons motief, en we 
treffen het ook aan in Goldoni’s II mondo 
della luna. Een rijke Venetiaanse koopman, 
Buonafede genaamd, verzet zich tegen de 
huwelijksplannen van zijn dochter Clarissa 
en een jonge Italiaan, Leandro, die volgens 
de rijke Buonafede niet bij zijn stand past. De 
jonge minnaar maakt echter handig gebruik 
van Buonafede’ s hartstocht voor astronomie 
en voor de maan. Hij neemt een vriend van 
zijn schoonvader in spe voor zich in - ie
mand die zich laat doorgaan voor sterren
kundige en die een telescoop bezit die 
Buonafede hevig fascineert.

Vanaf dit punt beginnen de intriges 
van Galuppi’s libretto en de oude en nieuwe



versie van Haydns opera uit elkaar te lopen. 
Maar het belangrijkste element, datje in alle 
versies aantreft, is het feit dat Buonafede een 
wereld op de maan wordt voorgespiegeld, 
eerst door de telescoop en later ook door een 
vermeend toverdrankje dat hem naar de maan 
moet transporteren. De jonge minnaars zet
ten een scenario op dat de oude Buonafede 
ertoe moet overhalen zijn zegen aan hun 
huwelijksplannen te geven. Ze ensceneren 
een wereld waarin allerlei absurditeiten ge
beuren. De toeschouwers bekijken het hele 
opzet vanuit de wetenschap dat die 
enscenering Buonafedes verlangen naar die 
maanwereld moet wekken en dat hij uitein
delijk tot betere inzichten over het geluk van 
de jonge geliefden moet komen. Ze kunnen 
zich dan ook kostelijk met het bedrog amuse
ren: een jonge schoonheid liefkoost een oude 
man, een man slaat zijn vrouw - Buonafede 
is dol op deze scène - en ten slotte wordt 
Buonafede getuige van het prille liefdes
geluk en van het onheil dat het dwarsbomen 
van dat geluk teweegbrengt.

Ook de toeschouwer beleeft plezier 
aan het spektakel op de maan. Ongetwijfeld 
is het verlangen van de misleide Buonafede 
doorslaggevend voor de komische kracht die 
van de hele enscenering uitgaat. In de opera 
gaat het niet alleen om gelach, maar alge
meen ook om verlangen. De toeschouwer 
verlangt naar een situatie die verlangen wekt, 
zoals hij in sitcoms lacht om een scène die op 
gelach wordt onthaald. De raamhandeling 
met de oude man die door de vermeende 
telescoop kijkt, is komisch, zowel wanneer 
ze wordt geïntroduceerd als wanneer ze in 
elkaar stuikt doordat Buonafede de mislei
ding doorziet. Maar tussen die twee momen
ten concentreert de handeling zich op het 
’maantoneel’. Je krijgt dan een gelijkaardige 
situatie als in de sitcom: in het besef dat het 
om het verlangen van iemand anders gaat, 
dus met in het achterhoofd de kennisgeving 
‘dit wordt verlangd/dit is komisch’ gedraagt 
de toeschouwer, de operabezoeker, zich pre
cies zoals de belachelijke oude man op het 
toneel: hij amuseert zich met het spektakel op 
de maan, onder het voorwendsel dat het om 
het plezier van iemand anders gaat. In die zin 
heeft Buonafede’s misleiding dezelfde func
tie als de lachband bij de sitcom.

In de 18de-eeuwse komedie is de 
domme tweede, de domme ontvanger nog 
iemand die door zijn verlangen wordt gerin
geloord: zijn gedrag moet de resultante wor
den van de calculaties, het berekenend ge
drag van de anderen, en het wordt dat gedeel- 
telijk ook. Degene die daar bijna als een 
machine verlangt, wordt in de sitcoms het 
machinale verlangen, de klankband die lacht, 
kreunt, jubelt, enzovoort. Zijn domme genot 
maakt het genot van de kijker mogelijk, 
deblokkeert het, zodat die derde nu even dom 
en dwaas geniet als de domme en misleide 
oude man. Wat de kijker in staat stelt te 
ervaren wat de oude man ervaart, is diens 
stompzinnigheid en de zekerheid niet zo 
stompzinnig te zijn als hij, het besef vanuit 
een ander standpunt, vanuit de derde positie 
te kunnen genieten, verlangen en lachen. Je 
zou die relatie kunnen toespitsen in een slo
gan: ik word niet misleid, dus beleef ik genot 
aan het feit dat ik misleid word; ik ben geen 
machine, dus kan ik eindelijk een machine 
zijn; ik lach niet zoals een lachband dat doet, 
dus kan ik me eindelijk even mechanisch als 
een lachband amuseren.

De belachelijkheid van zowel de oude 
man als de lachband wordt een zaak van de 
kijker. Dat gebeurt echter niet door identifi
catie maar - zoals Slavoj iek heeft be
klemtoond - door het door Lacan beschre
ven delegeren van het genot.

In de sitcom was de lach van de ander 
onmisbaar. Net zo is in de opera het verlan
gen van de ander onontbeerlijk om van de 
grap te kunnen genieten. Het bijzondere is nu 
dat tussen de tweede en derde positie geen 
identificatieverhouding bestaat en al even
min een representatieverhouding. In de oor
spronkelijke juridische betekenis zou repre
sentatie namelijk betekenen dat een plaats
vervanger {canned laughter) gemachtigd 
wordt om te handelen in naam van degene (fie 
hij representeert, zodat die de handen vrij 
heeft om elders iets anders te doen. Dat is hier 
niet het geval. Ten eerste maakt de derde 
onvoorwaardelijk deel uit van de hele opvoe
ring: alles draait immers rond zijn alerte 
waarnemingsvermogen, rond zijn waarne
ming van de gebeurtenissen op het eerste 
niveau, dat door het tweede niveau (respec
tievelijk het canned laughter en de misleide 
oude dwaas op het operatoneel) duidelijk 
wordt gekleurd. Ten tweede volgt de repre
sentant hier niet degene die hij vertegen
woordigt - het is net andersom. Het is niet zo 

dat ik als derde, als kijker een afgevaardigde 
machtig om in mijn plaats te genieten: het is 
zijn genot dat het mijne mogelijk maakt, mij 
machtigt om net zo te genieten als hijzelf, van 
hetzelfde te genieten als hijzelf. Het gedele
geerde genot gaat vooraf aan het ‘eigenlijke’, 
het ‘eigen’ genot.

Uit wat tot nu toe is gezegd, wordt 
duidelijk dat de derde positie van de kijker 
niet te begrijpen valt met de binariteit van 
actief en passief. Als we zoals dat gewoonlijk 
gebeurt de consument ‘passief noemen, dan 
kunnen we de sitcomconsument ‘passiever 
dan passief noemen, in aansluiting bij Robert 
Pfallers begrip ‘interpassiviteit’, maar dan 
enkel en alleen als we daarmee een verfijning 
van de kunst van de passiviteit bedoelen.

Aanwezigheid

Een opvallend kenmerk van de sitcom is dat 
de handeling nauwelijks geschiedenis kent. 
Wat de samenhang van de gebeurtenissen 
betreft, bestaat alleen het heden: de kijker 
kan op eender welk tijdstip beginnen kijken, 
wegzappen of opnieuw beginnen kijken, zon
der gevaar te lopen een overkoepelende bete
kenis kwijt te raken. Hij blijft altijd op de 
hoogte van wat er gebeurt, ook als hij niet 
weet wat er voordien gebeurd is.

Het bewijs voor deze volledige parti
cipatie, voor de volle aanwezigheid van de 
betekenis bij de toeschouwer is zijn lach. Het 
vermogen te lachen is de indicator voor het 
inzicht in de gebeurtenissen. Voorzover de 
opbouw van de gebeurtenissen in de sitcom 
leidt tot een aaneenschakeling van sketches, 
is de gelijkmatige verdeling van de inge
blikte lach een teken voor de oppervlakkig
heid van de betekenis. De betekenis ziet hier 
af van het spel van verhulling en onthulling, 
de polariteit van diepte en openbaring. De 
sitcom is daardoor de tegenpool van alle 
misdaad- en detectiveverhalen, van alle op 
identiteitsverwisselingen gebaseerde kome
dies en intrigestukken. Niet alleen door zijn 
permanente karakter toont het gelach de op
pervlakkigheid van de betekenis (ook in 
verwisselingskomedies wordt ‘constant’ ge
lachen), maar precies ook door zijn kunst
matigheid, door zijn geforceerde ingeblikt- 
heid.

Het machinale van het gelach wij st op 
het rituele karakter ervan. De lach is hier niet 
het hoogtepunt van een dynamiek of de ont
lading van een opgebouwde dramatiek, maar 
een rituele herhaling. Iedereen kan horen dat 
het lachen van het canned laughter geen 
werkelijk subject heeft: niemand heeft iets 
begrepen wat mij, de derde in deze ‘setting’, 
is ontgaan of ontgaan zou kunnen zijn. Elk 
herhalingsritueel heeft een machinaal karak
ter. Het canned laughter moet daarom zijn 
machinale karakter onderstrepen, om zoveel 
mogelijk voordelen uit de voltrekking van 
het ritueel te kunnen halen.

En die voordelen zijn niet te onder
schatten. De toeschouwer kan in de voltrek
king van het ritueel binnenstappen wanneer 
hij dat wil: hij bevindt zich altijd even dicht 
bij het centrum. Hij kan ontzettend snel aan 
het geheel participeren. Toen de kunst nog 
een ‘ars’ en een ‘technè’ was, stond die 
participatie hoog aangeschreven; nu levert ze 
vaak het argument om genres zoals de sitcom 
naar het verdomhoekje te verwijzen. Dat 
gebeurt telkens wanneer tussen de polen ac
tief en passief, consumptie en productiviteit 
een waardemeter wordt aangelegd. Minstens 
sinds de Verlichting komt participatie neer 
op impotentie. Naarmate de Verlichting de 
kerktorens heeft geslecht, de religies van hun
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macht heeft beroofd en de autonomie van de 
rede heeft uitgeroepen, zijn we de intellec
tuele instrumenten kwijtgespeeld waarmee 
we het verlangen dat de sitcoms wereldwijd 
wekken en bevredigen zouden kunnen be
schrijven, laat staan begrijpen. Niet toevallig 
is het de psychoanalyse die hier telkens weer 
veelbelovende aanzetten biedt, niet toevallig 
zijn hulpconstructies zoals ‘interpassiviteit’ 
hier nogal onbeholpen.

Dat je de sitcomkijker alleen in een 
welbepaalde contextvan rationalisme en sub
jectieve autonomie passief kunt noemen, hoef 
ik hier niet verder toe te lichten. Maar die 
passiviteit, die schijnbaar door de oppervlak
kigheid van de betekenis wordt afgedwon
gen, kun je ook immanent weerleggen. Het 
klopt dat de consument grotendeels ontsla
gen is van reflectie over de handeling - in de 
zin van zich herinneren en vooruitblikken, 
syntheses maken en analyseren. Maar aan 
sitcoms en soortgelijk ritueel amusementkun 
je maar plezier beleven als je de context kent 
die de handeling .overkoepelt Running gags 
en een hele resem toespelingen vergen van de 
kijker geen episch Overzicht, maar wel ken
nis: kennis van de personages en hun type
ringen, van de situaties en hun kenmerken, 
kennis ook van de ruimtelijke context en van 
oudere afleveringen. Maar anders dan bij de 
soap opera’ s houdt deze kennis geen verband 
met de intrige, het continuüm van voor en na. 
Ofwel maak je deel uit van de rite, de familie 
van de kenners, ofwel sta je erbuiten.

We komen dus opnieuw bij participa
tie terecht: geen participatie in reflectie en de 
kunst dingen met elkaar te combineren, maar 
deelneming aan ritme en instemming. Reli
gieuze, cultische en muzikale samenhangen 
hebben ons de praktijk en het effect van 
dergelijke participaties in een omvattend 
geheel leren kennen. De traditie loopt van 
Plato naar de huidige technobeweging. In de 
jaren zestig klaagde het kritische bewustzijn 
bij alle, door een massadynamiek bepaalde 
manifestaties de subsumptie van het individu 
onder een megalichaam aan [2], maar in de 
esthetica - of beter: in de esthetische 
pedagogie, de mythologie en de religie- 
werd die subsumptie van de antieke periode 
tot de late Middeleeuwen geprezen als het 
hoogste esthetische effect.

Het gaat hier niet om participatie in 
een soevereine betekenis (zoals bij economi
sche participatie), niet om deelnemen aan 
iets, maar om een deel, een bestanddeel van 
een geheel te zijn. Laten we het dus niet over 
‘participeren’ hebben, maar over ‘een deel 
zijn van’, ‘instemmen met’. Deze instem
ming, waartoe de sitcom even sterk verleidt 
als het Griekse koor, is weliswaar geen zui
ver muzikaal fenomeen, maar toch werd het 
in de antieke esthetica wel op het domein van 
de muziek esthetisch gefundeerd. Dat ge
beurde door middel van het begrip harmo- 
nia. Deze harmonia werd ook antropolo
gisch geformuleerd: het betekende dat de 
mens een deel was van een algemene orde, 
een kosmische wet. De vaak geciteerde pe
dagogische effecten van de muziek, die Plato 
opsomt en die hij voor de opvoeding van de 
jeugd wil inzetten, steunen op participatie, op 
‘een deel zijn van’, op instemming. Die
zelfde relatie brengt ook de techno-rave in de 
praktijk. Geest en lichaam worden volgens 
goddelijke proporties gestemd; ze worden 
een onderdeel van de hemelse machine die de 
harmonia vormt: het lichaam incarneert de 
goddelijke wet waarvan de ziel de echo wordt 
Een onderdeel van de hemelse machine wor
den ze doordat ze enerzijds het geheel moe
ten bevatten en belichamen, dus nabootsen

(anthropokosmos), en anderzijds juist daar
door weer een deel van dat geheel worden.

En dat geheel is een machine. De 
Latijnse filosoof en muziektheoreticus 
Boethius beschrijft de pythagorische harmo
nieën van hemel en wereld als ‘machine van 
de hemel’. [3] Van die machine moesten de 
jonge lichamen volgens de platoonse 
pedagogie een onderdeel worden. Zowel het 
theater als de muziek konden daarbij helpen. 
De Grieken, wier muziekesthetica Boethius 
in zijn Vijfhoeken over de muziek samenvat, 
was het vooral te doen om instemming en 
overeenstemming. Daarmee werd geen on
derwerping bedoeld, maar een winst in de zin 
van een participatie. Deze participatie is geen 
aanvulling of bezit: ze is primair. Esthetisch 
geformuleerd: het individuele wordt pas 
waarneembaar dankzij zijn participatie in 
iets dat het omsluit of integreert. Geïllus
treerd aan het paradigma van de harmonie, de 
muziek, betekent dit dat de individuele toon 
pas als deel van een samenhangende toon
reeks, dus op zijn minst als interval, geïden
tificeerd en gelokaliseerd kan worden en 
betekenis krijgt. Dat is een van de basis
voorwaarden van de Europese muziek. Voor 
mijn betoog is hier alleen de architectuur van 
deze constructie van belang: het individuele 
bestaat slechts dankzij de relatie tot het an
dere, en de mechanica van die relatie is die 
van een machine.

Boethius spreekt van een machine 
omdat hij wil verwijzen naar het gecalcu
leerde, het technisch geconstrueerde van die 
kosmische orde. De bewegingen van de he
mellichamen zijn machinaal omdat ze bere
kend zijn. Omdat deze berekeningen niet in 
dienst staan van een doel (in tegenstelling tot 
wat bij een technisch hulpmiddel het geval 
is), blijkt het feit dat ze berekend zijn vooral 
uit de herhaling: de terugkeer van de bewe
gingen is voorspelbaar, zonder dat er ooit een 
ster tegen een andere opbotst.

Hetzelfde herhalingsritueel voltrek
ken de sitcoms met hun cirkelbewegingen 
van gelach. Ze brengen eenzelfde soort in
stemming van het individu teweeg: de kijker 
wordt kenner, wordt fan, lacht mee. Enkel als 
onderdeel van deze machine kun je genieten, 
ben je subject van een genot, fluisteren de 
sitcoms hun publiek toe. En daarmee doen 
ze, in weerwil van Canetti, Adomo en ande
ren, geen lege beloftes. De povere dramatiek 
van de Amerikaanse sitcom mag vanzelf
sprekend niet zomaar worden gelijkgesteld 
met de dramatiek van het Griekse theater of 
met religieus-cultische muziek. Dat die gen
res grondig van elkaar verschillen, ziet ieder
een. Maar als ze zich tot hun publiek wenden, 
hanteren ze dezelfde strategie en gebruiken 
ze beloftes en effecten die minstens gelijk
soortig zijn. Het gaat erom een onderdeel te 
zijn van het machinale, te gemeten van dat
gene waarvan iemand anders geniet, precies 
omdat iemand anders ervan geniet, om iets te 
lachen omdat iemand anders er ook om lacht. 
Deze anterioriteit van de ander - die een 
machine is - ontsluit het fantasme van de 
echte liveness. De lachende derde bejubelt 
een ontdekking die de moeite waard is om tot 
in het oneindige herhaald te worden: mijn 
voorganger was een machine. Pas nu kan ik 
een plaats innemen - kan ik haar plaats 
innemen.

vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noten

[1] Zie de door Robert Pfaller uitgegeven 
bundel Interpassiviteit. Studiën über dele- 
giertes Geniessen, Wien/New York, Sprin
ger Verlag, 2000, waarin ook deze tekst 
oorspronkelijk is verschenen.
[2] “Uiteindelijk is daar één enkel schep
sel aan het dansen, voorzien van vijftig hoof
den, honderd benen en honderd armen, die 
stuk voor stuk op dezelfde manier en met 
hetzelfde doel bewegen. In hun staat van 
hoogste opwinding voelen deze mensen zich 
werkelijk één; alleen de fysieke uitputting 
kan hen neerslaan.” Elias Canetti, Masse und 
Macht, München, DTV, 1980, p. 30.
[3] A.M.S. Boethius, Fünf Bûcher über 
Musik, Leipzig, 1927, reprint: Hildesheim, 
01ms Verlag, 1985, eerste boek, II, p. 7.
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De imperatieven van de audiogids

Sven Lütticken

Oskar Bâtschmann heeft de hedendaagse 
installatiekunst gekarakteriseerd als vorm 
van Erfahrungsgestaltung. In plaats van 
een schijnbaar autonoom oog wordt de 
beschouwer een lichaam dat van alle kanten 
met prikkels wordt bestookt en dat wordt 
uitgenodigd een ruimte te verkennen. Dat 
Bâtschmann hierbij de termen “Einladung, 
Verlockung, Überwaltigung, Schock und 
Gefhrdung" gebruikt, wijst op het wankele 
evenwicht tussen uitnodiging en dwang, 
participatie en manipulatie - polen waar
tussen de installatiekunst zich afspeelt. [1] 
Toen Allan Kaprow in de late jaren vijftig 
en de vroege jaren zestig het environment 
ontwikkelde, benadrukte hij vooral de be
vrijdende, de kijker tot actieve deelnemer 
emanciperende kant van deze ruimtelijke 
kunstvorm. [2] In Ilya Kabakovs theorie en 
praktijk van de totale installatie van de 
jaren tachtig en negentig is daarentegen 
juist het element van sturing en manipulatie 
van de kijker op de voorgrond getreden - de 
kijker volgt een parcours dat soms expliciet 
gemodelleerd is naar een gang door de 
burelen van de oude Sovjet-bureaucratie. 
Terwijl ook winkels en winkelcentra steeds 
meer geregisseerde ruimtes worden waarin 
de klant/kijker een sequentie van ‘beleve
nissen’ krijgt aangeboden, neemt de kunst 
in het slechtste geval simpelweg deel aan 
dezelfde tendens en maakt ze haar in het 
beste geval expliciet.

Mike Kelleys installatie Categorical 
Imperative (1999), die is aangekocht door 
het Van Abbemuseum, bestaat uit 32 ver
schillende ‘werken’ - een soort assemblages 
en mini-installaties die op hun beurt weer 
bestaan uit materiaal dat Kelley in de loop 
der jaren heeft verzameld met het oog op 
mogelijk gebruik voor een kunstwerk. 
Categorical Imperative vormt een soort 
twee-eenheid met Morgue, een in dezelfde 
ruimte tentoongestelde reeks collages waar
voor Kelley eveneens gebruik heeft gemaakt 
van oud materiaal. Op een audio guide die 
voor de bezoekers beschikbaar is, geeft 
Kelley commentaar op de verschillende 
onderdelen van Categorical Imperative. [3] 
Het gebruik van de audiogidsen - een soort 
telefoonhoorns waarop nummers die bij de 
‘werken’ horen kunnen worden ingetoetst, 
waarna het commentaar volgt - is voor ve
len aanvankelijk wat onwennig. “This format 
of presenting information is common in 
museums,” aldus Kelley, maar dan toch 
vooral in grote blockbuster-tentoonstellin- 
gen en soms bij de vaste collectie van grote 
musea - niet bepaald in de hedendaagse 
kunst. [4]

De opmars van de audiogids bewerkstelligt 
dat de bezoeker geen kijker meer is maar 
eenkijker/luisteraar: hij staat voor eenkunst- 
werk en houdt een soort hoorn aan zijn oor 
waarop uitleg wordt gegeven over het betref
fende kunstwerk. Meestal is slechts een be
perkt aantal werken in het tentoonstellings- 
parcours voorzien van een audiogids-sym- 
bool en -nummer: alleen bij deze werken 
kan de bezoeker het betreffend getal 
intoetsen in de audiogids en de bijbeho
rende tekst horen. In principe dwingt niets 
de bezoeker ertoe om alleen naar de 
audiogids-kunstwerken te kijken of de volg
orde van de nummering aan te houden, maar 
het apparaat lijkt verslavend te werken. Men 
ziet mensen speuren naar het volgende num
mer, terwijl de andere kunstwerken nauwe
lijks een blik waardig worden gegund. De 
audiogids maakt de kijker tot precies dat
gene waar Kaprow en anderen tegen rebel
leerden: een passieve consument. Er is ech
ter een wezenlijk verschil met de ‘klas
sieke’ kunstkijker: als kunstwerken hoog
stens door folders of door teksten op de 
muren worden begeleid, heeft de kijker nog 
de indruk autonoom te zijn, zelf te bepalen 
hoe lang hij naar welk werk kijkt. Met de 
audiogids wordt de ‘conventionele’ kunst
tentoonstelling in feite een totale installatie: 
de kijker krijgt door een stem zonder lichaam 
bevelen ingefluisterd.

Daarmee heeft de audiogids de ver
dienste om op tamelijk botte wijze een me
chanisme bloot te leggen dat zowel bij Ilya 
Kabakov speelt als in een warenhuis: hij 
maakt de sturing van de kijker/consument 
zichtbaar. Ook het autistische karakter van 
die spektakel-consument wordt benadrukt: 
hij consumeert geïsoleerd, afgesloten van

Mike Kelley

“Categorical Imperative” en “Morgue”, 1999

de buitenwereld door de stem in zijn oor. De 
audiogids is het slechte geweten van de 
kunstkijker. In Categorical Imperative heb
ben echter in tegenstelling tot een gewone 
kunsttentoonstelling alle onderdelen een 
audiogidsnummer, waarmee de selecterende 
werking vervalt die het apparaat gewoonlijk 
heeft. Bovendien lijkt er geen (bijvoorbeeld 
chronologische) logica achter de numme
ring te zitten, evenmin als achter de inrich
ting van de ruimte. De sturing van de kijker 
maakt daarmee plaats voor een aleatorische 
ervaring: het doet er niet toe waar men 
begint of ophoudt. Categorical Imperative 
is een antitotale installatie.

Hoewel de audiogids hier zijn orde
nende, leidende karakter verliest, staat 
Categorical Imperative toch in het teken 
van ordening, van categorisering. De titel is 
dan ook minder gerelateerd aan Kants mo
rele ‘categorische imperatief’ dan aan 
Kelleys preoccupatie met het ordenen in 
categorieën. Dit aspect van zijn werk blijkt 
bijvoorbeeld uit de wijze waarop hij in het 
onderdeel Bunnies afbeeldingen van konij
nen bij elkaar schikt. Een simpel rood ko
nijn van stof is één van de hobby-maaksels 
die hij in de loop der jaren met het oog op 
zijn kunst heeft aangeschaft, maar het wijkt 
af van de stereotiepe modellen waaruit de 
formeel conservatieve Amerikaanse folk art 
normaliter bestaat. Naast een oven
handschoen in de vorm van een moeder- en 
babykonijn bevat deze groep onder meer 
nog een houten doos met het Playboy-logo, 
een geschenk van collega Jim Shaw. “I 
would guess that it is a ‘stash box’, which is 
a box used to keep your drug parafernalia 
in,” aldus Kelley. Voorts is er onder meer 
een afdeling Brown met bruine objecten; 
een etalagepop met daarop en daaromheen 
dingen die oranje en/of conisch zijn, een 
dito pop met groene en/of Ierse dingen, een 
fijne collectie racist games en drie craft 
objects die God representeren. Met zijn 
categoriseringsdrift ligt dit werk in het ver
lengde van Craft Morphology Flow Chart 
(1991), één van de laatste werken waarin 
Kelley (door anderen) ‘zelfgemaakte’ stof- 
beesten centraal stelde. Tijdens zijn 
bemoeienis met dit soort handwerkjes werd 
hij steeds meer getroffen door de cliché
matigheid ervan, en in Craft Morphology 
Flow Chart rangschikt hij als een weten
schapper de verschillende beesten naar bij
voorbeeld materiaal of (in enkele gevallen) 
onderwerp (kikker). Zowel in dit werk als in 
Categorical Imperative gaat het om een 
soort metaclassificaties die apert zinloos 
zijn: het gaat om de absurde demonstratie 
van het principe, niet om de ‘nuttige’ toe
passing ervan. Terwijl A&folk art behoorlijk 
systematisch in elkaar blijkt te zitten, is de 
systematische benadering van de kunste- 
naar-theoreticus niet echt van waanzin te 
onderscheiden.

In Kelleys belangstelling voor clas
sificatie speelt zijn conceptuele achtergrond 
een grote rol, maar die werd door hem in de 
loop van de jaren tachtig steeds meer als een 
beperking ervaren. Hij wilde geen Duchamp 
worden, waarbij een netwerk van ideeën het 
werk gaat domineren. [5] Ook met betrek
king tot Categorical Imperative hoopt hij 
weer dat “the strong visual, and formal, 

impact of the work” niet wordt gehinderd 
door “all of the textual material that I provide 
to explicate these things.” [6] Maar wat is 
dan de functie van die commentaren? De 
anekdotes op de audiogids zijn autobiogra
fisch, maar Kelley presenteert ze doorgaans 
met vlakke stem, alsof ze hem niet aangaan. 
Hij wil dan ook geen fixatie op zijn leven 
bewerkstelligen, maar selectie- en classifi- 
catiecriteria ad absurdum doorvoeren. Het 
visuele resultaat is curieus en intrigerend, 
maar de uitleg maakt er pas echt een feest 
van. De groteske stofkikker met het op
schrift Terri Gafis maar een geamputeerd 
ding zonder het hilarische verhaal over het 
sterretje Teri Garr (sic) op de audiogids.

Net als in het Grote Glas van 
Duchamp is er sprake van een allegorisch 
surplus, van een tekstueel deel dat ondanks 
de toegenomen visuele kracht van zijn werk 
belangrijk blijft. Kelleys ordeningen in 
Categorical Imperative zijn soms forma
listisch van aard, maar hij keert niet van een 
conceptuele positie terug naar de moder
nistische idealen van ‘zuiver visuele’ kunst 
die zijn eerste jaren in het kunstonderwijs 
tekenden. Veeleer schept hij een complexe, 
wankele relatie tussen het zichtbare en het 
onzichtbare, het netvlies en het cerebrale. 
De teksten van Categorical Imperative ge
ven inzicht in soms aperte, soms solipsis- 
tische selectie- en ordeningscriteria. Zij 
maken bovendien duidelijk dat het Kelley 
meer om het principe van de ordening als 
zodanig gaat dan om de concrete dingen die 
te zien zijn. Kelleys werk blijft met 
Categorical Imperative een visueel- 
tekstueel amalgaam.

Een van de elementen die Kelleys werk 
spannend maken is de neiging van deze 
hedendaagse pictor doctus om zich juist op 
fenomen te storten die de ratio ondermijnen 
of een vorm van regressie impliceren. Die 
verschijnselen onderzoekt Kelley echter op 
hun structurele logica. De connectie met de 
psychoanalyse werd goed duidelijk in zijn 
tentoonstelling The Uncanny, die hij voor 
Sonsbeek 93 samenstelde: een even grondig 
als visueel eclectisch onderzoek in het voet
spoor van Freuds essay over het Unheim- 
liche.ln de expositie en het begeleidende 
boek bracht Kelley beelden samen die een 
unheimliche uitstraling bezitten, wat vol
gens een freudiaanse interpretatie zou neer
komen op een terugkeer van het verdron- 
gene: beelden die de mens herinneren aan 
de narcistische fase van zijn ontwikkeling, 
toen de hele wereld nog bezield leek als 
verlengstuk van het kind. In de volwassen, 
verlichte, rationale wereld herinnert het 
unheimliche beeld hier nog aan.

Kelley relateert Freuds visie op het 
Unheimliche - zijnde “the class of the 
terrifying which leads us back to something 
long known and once very familiar, yet now 
concealed and kept out of sight”, “regression 
to a time when the ego was not yet sharply 
differentiated from the external world and 
from other persons” - aan de wijze waarop 
het modernisme tal van elementen uit de 
kunst verdrong, alles wat naar kitsch 
zweemde bijvoorbeeld. [7] Vanuit dat oog
punt zou je Koons’ herintroductie van de 
kitsch in de kunst kunnen begrijpen, of 

Kelleys eigen gebruik van smoezelige craft 
objects - poppen die het resultaat zijn van 
huisvlijt. Deze poppen kunnen worden ge
zien als transitional objects die het kind de 
mogelijkheid bieden om een soort ‘over- 
gang’ te maken tussen zichzelf en de buiten
wereld; dingen die nauw met het kind ver
bonden zijn maar die ook bij de wereld 
buiten het kind horen. In Kelleys werken uit 
de late jaren tachtig liggen, hangen en staan 
zij er bij als vergeten, afgestoten bijna- 
lichaamsdelen; objecten die ooit bijna met 
de mens waren versmolten, maar nu niet 
meer nodig zijn. Ze wekken een lichte weer
zin op. Ze zijn het verdrongene dat bij 
Kelley terugkeert.

Regressie is ook in andere vormen 
alomtegenwoordig in het werk van Kelley. 
Zo schept hij in diverse installaties situaties 
waarbij de kijker zijn verticale positie moet 
opgeven en door een lage opening of gang 
moet kruipen: de installatie Sublevel (1998) 
bevat een tunnel die Kelley heeft geconcipi
eerd als een afdaling in het onbewuste. 
“Crawl worm! !” staat op het schilderij waar 
men onderdoor moet kruipen om in de in
stallatie The Trajectory of Light in Plato’s 
Cave (1987) te komen: “You had to get 
down and crawl into the artwork, submitting 
itself to its faux-grandiosity.” [8] Naast een 
afdaling naar het ‘lage’ domein onder de 
bovenste beschavingslaag van de ratio is het 
kruipen bij Kelley dus ook een ironisering 
van de totalitaire dimensie van de totale 
installatie. De kijker wordt onmondig, hij 
wordt in de positie van klein kind geplaatst. 
Maar ook de meer op activering en deel
name van de toeschouwer gerichte tenden
sen van de kunst van de jaren zestig, zoals 
die zich manifesteerden in de al snel 
gebanaliseerde environments en happenings, 
neemthij op de korrel. Bij nummer 6 (Crisco 
Twister) van Categorical Imperative haalt 
Kelley herinneringen op aan zijn jeugd, 
toen Twister (“an excuse for adolescents to 
rub against each other”) een populair spel 
was. Als puber droomde Kelley ervan Crisco 
Twister te spelen, waarbij de deelnemers 
naakt zouden zijn en ingesmeerd met Crisco- 
vet. Als finale doodssteek voor het partici- 
patie-ideaal van Kaprow vraagt Kelley de 
luisteraar tenslotte met zijn meest ranzige 
stem: “Want to play?”

Noten

[1] Oskar Bâtschmann, Ausstellungs- 
künstler, Köln, DuMont, 1997, p. 232. Zie 
ook Bâtschmanns artikel Kunstmacht. In
stallatie en ervaringen, in: De Witte Raaf 
nr. 74 (juli-augustus 1998), pp. 9-11.
[2] Judy H. Reiss benadrukt dat Kaprows 
participatie-ideaal zeker niet voor alle envi- 
ronment-kunstenaars van de late jaren vijf
tig en jaren zestig geldt; zie Reiss, From 
Margin to Center. The Spaces of Installation 
Art, Cambridge (Massachusetts) / London, 
MIT Press, 1999, pp. 10-17. Zie ook het 
artikel van Jeroen Boomgaard elders in dit 
nummer, waarin hij betoogt dat in happe
nings de beschouwer uiteindelijk toch op 
een afstand werd gehouden.
[3] Hoewel dit vanaf het begin de be
doeling was, kon de audiogids bij de eerste 
presentatie in Brussel nog niet gerealiseerd 
worden. Pas deze zomer werd in het Van 
Abbemuseum het werk met de audiogids 
getoond.
[4] Mike Kelley, A Minor History. Deze 
inleidende tekst bij Categorical Imperative 
gaat vooraf aan de schriftelijke versie van 
de teksten van de audiotour die het Van 
Abbemuseum tijdens de zomerpresentatie 
in de vorm van fotokopieën beschikbaar 
stelde. Alle citaten van het audiogids-com- 
mentaar in dit artikel zijn overgenomen uit 
deze schriftelijke versie.
[5] Isabelle Graw, Isabelle Graw in 
Conversation with Mike Kelley, in: Mike 
Kelley, London, Phaidon, 1999, pp. 13-14. 
[6] Kelley, op. cit. (noot 4).
[7] Mike Kelley, Playing with Dead 
Things, in: tent. cat. The Uncanny, Arnhem 
(Sonsbeek 93), 1993, p. 25.
[8] Graw, op. cit. (noot 5), p. 20.
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andrei roiter
normal magic

paintings - drawings - object s -photographs

november 22 - december 23 2000

hours:

Wednesday - Saturday

and every first sunday of the month

12.00 - 17.00

aschenbach & hofland galleries amsterdam 
bilcerdijkstraat 165c n1-1053 kp amsterdam tfn+31 (0)20 4121772 
tfx +31 (0)20 4121 778 email hofland@xs2art.com www.xs2art.com

Anarrations
Anneke de Boer, Fow Pyng Hu, Gabriel Lester, PiaWergius

Manfred
Pernice

I December 17, 2000 - February 11,2001
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 Witte de With 

center for contemporary art 
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam

1 0

(t ) +31 (0)104110144 
(f ) +31 (0)104117924 
(e) info@wdw.nl
( i ) www.wdw.nl

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020) 4220304

DE PRAKTIJK
t/m november

Bas Meerman
‘à Querelle' 

schilderijen en tekeningen 

Jeroen Jacobs 
beelden

26 november t/m 23 december
Niels Staal 

beelden, schilderijen en tekeningen 

Paul van Donqen 
plafondetsen

3 januari t/m 31 januari 
Arjen Baars 

schilderijen

wo t/m za 13.00 - 18.00 
1 ezo vd maand 14.00 - 17.00 

gesloten van 24 december t/m 2 januari

singel/
/ E I

floor van
nieuw werk
tot en met 22/1 I

k e u I e n

onroerend goed
samenstelling bert jansen en madeline maus
wandschilderingen
van hannes kater, floor van keulen,
madeline maus, merina beekman, yolanda kooijmans, 
daniel göttin en alexandra engelfried
vanaf 26/1 I

peter koole
een overzicht in het jan cunen centrum in os 
tot en met 10/12

verkrijgbaar in de galerie
een kunstenaarsboek van paul van dijk
met het essay ‘iets’ van cornelis verhoeven 
oplage 40, fl. 265,-

galerie singel 74 
1015 AC amsterdam 
telefoon 020 4205771 
fax 020 4278860
e mail galerie@singel74.com

mailto:hofland@xs2art.com
http://www.xs2art.com
mailto:info@wdw.nl
http://www.wdw.nl
mailto:galerie@singel74.com


And art is what an artist does
Over de kunstenaar en zijn publiek naar aanleiding van Camiel van Winkels Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid

Frank Vande Veire

Moi Je dis Moi Je dis Je /Le Roi de Moules 
Moi Tu dis Tu / Je tautologue (...) /Je 
manifeste manifestement

Marcel Broodthaers

Wie zich wil bezinnen over dé verhouding 
tussen kunst en openbaarheid en zelfs over de 
maatschappelijke relevantie van de kunst tout 
court vindt in Camiel van Winkels Moderne 
leegte. Over kunst en openbaarheid genoeg 
stof. Zijn boek is erudiet, goed onderbouwd, 
onmodieus en, zeker als men het niet té be
dachtzaam leest, helder. De toon varieert van 
bezadigd analytisch naar onverholen pole
misch, maar nergens in Modeme leegte spreekt 
Van Winkel zich zo genadeloos uit over de 
kunstscène als hij in het maart-aprilnummer 
van dit jaar in De Witte Raaf deed. Ik heb 
ervóór gekozen om zijn boek als aanloop te 
gebruiken om iets te zeggen over enkele 
actuele thema’s van de kunst. Dit doe ik niet 
slechts uit weerzin tegen het genre van de 
recensie waarin allerlei wordt aangestipt en 
niets wordt uitgediept, maar ook omdat 
Van Winkel in het kunsthistorische tableau 
dat hij neerzet een aantal begrippen hanteert 
waarachter voor mij een mijnenveld van pro
blemen ligt. Met drie thema’s uit het boek ga 
ik aan de haal:

1. De beschouwer als publiek subject, of: 
hoe werden wij de snobs die we nu zijn?

Het minimalisme is volgens Van Winkel “de 
eerste kunst die een ‘publiek subject’ als 
beschouwer vooronderstelt”. [1] Van Win
kel weet natuurlijk dat de museum- en galerie- 
bezoeker altijd een ‘publiek subject’ is ge
weest, maar het minimalisme zou de eerste 
kunstvorm zijn die de kunstbeschouwer ex
pliciet en zelfs exclusief op zijn ‘publiekheid’, 
zijn openbaarheid aanspreekt. Hoe doet het 
minimalisme dit? Door het kunstwerk radi
caal open en toegankelijk te maken, door zijn 
verschijning zo helder en ondubbelzinnig te 
houden dat het erop geen enkele manier nog 
toe uitnodigt door contemplatie iets in of 
achter die verschijning te zoeken. Het is de 
moeite waard om heel even stil te staan bij de 
radicale oppervlakkigheid die vaak aan het 
minimalistische kunstwerk wordt toegeschre
ven. Het minimalistische object zou geen 
geheim, geen symboliek, geen dubbele bo
dems kennen. Het spel van schijn en wezen, 
dat steeds als wezenlijk voor de kunst werd 
beschouwd, is hier uitgespeeld. Het minima
lisme zou aftekenen -en deze afrekening 
wordt uiteraard steeds voorgesteld als een 
heroïsche, avant-gardistische geste - met dat 
'burgerlijke' subject dat in de kunst zoekt 
naar iets unieks, exclusiefs dat hem in zijn 
meest singuliere bestaan raakt. Daarom pre
senteert het minimalisme ons geen beelden 
waarin we kunnen verzinken, maar objecten 
waarvan de kraakheldere, niet intern gediffe
rentieerde of gelaagde Gestalten (de ‘unitary 
form’ van Robert Morris) ons op niets anders 
wijzen dan op hun oerevidente aanwezigheid 
hier-en-nu in dezelfde ruimte waarin wij ons 
bevinden. Het kunstwerk geeft ons niets meer 
om naar te raden, te zoeken, te tasten, te 
verlangen. En juist dit niets is zo emancipa
torisch. Het leidt de beschouwer tot ‘een 
verhoogd bewustzijn van zichzelf. Bewust
zijn van zijn diepste verlangens, zijn angsten, 
zijn obsessies? Allemaal flauwekul! Aftands 
burgerlijk subjectivisme ! Geconfronteerd met 
de leegte van het minimalistische object wordt 
de beschouwer op niets anders teruggeworpen 
dan op zichzelf als ‘publiek subject’, name
lijk op zijn aanwezigheid in een publieke 
ruimte waarin hij kijkt naar en wandelt rond 
of langs objecten die hem ervan bewust ma
ken dat hij in een publieke ruimte kijkt en 
wandelt rond of langs objecten die... Het gaat 
hier dus om een tautologische openbaarheid 
waarin niets openbaar wordt gemaakt dan de 
openbaarheid zelf als een ruimte die gerei
nigd is van elke referentie naar alle dwaze, 
menselijk-al-te-menselijke verlangens en on
gewenste intimiteiten. Zich bewegend in 
deze cleane ruimte ondervindt de beschouwer 
een even clean, ‘belangeloos welbehagen’ 
(Kant). Anders gezegd: hij geniet van de 
onpersoon-lijkheid van zijn perceptie, van 
zijn onaangedaanheid. Het minimalisme is 
zoiets als ‘Zen of de kunst zichzelf in zijn 
van alle te persoonlijk engagement bevrijde

Dan Graham

Performer/Audience/Mirror, De Appel, Amsterdam 1977, foto: Thys Schouten

publiekelijkheid aan het publiek te verto
nen’.

In die zin is het niet onbegrijpelijk dat, 
zoals Van Winkel met Hal Foster stelt, met de 
minimal art de modernistische autonomie- 
idee haar toppunt bereikt maar dat anderzijds 
“het ervaren van dat autonome kunstwerk 
wordt herleid tot een vorm van anonieme 
publieksconsumptie”(p. 74).Hetradicaal ‘au
tonome’ kunstwerk is immers slechts denk
baar als een object van metaconsumptie. Het 
is zoiets als een ‘transcendentaal consumptie- 
object’, namelijkeen object dat de beschouwer 
niet zomaar anoniem consumeert, maar dat 
hem in staat stelt van die anonimiteit zelf, die 
afwezigheid van persoonlijke betrokkenheid 
als zodanig te genieten. ‘Genieten’ van de 
eigen soevereine onbetrokkenheid... Mis
schien is het specifiek soort snobisme waar
van de hedendaagse kunstscène is doordrenkt 
nog steeds ‘minimalistisch’ van signatuur. 
Het minimalisme dwingt de beschouwer de 
narcistische pose aan te nemen van het 
hypergeëmancipeerde subject dat zich voor 
de ogen van anderen te goed doet aan het 
eeuwige heden van het Object waarvan hij de 
sublieme onverschilligheid op hemzelf, de 
mens ‘zonder eigenschappen’, laat afstralen. 
Als het minimalisme, zoals Van Winkel ons 
leert, de beschouwer bewust heeft gemaakt 
van zijn status als publiek subject, dan alleen 
maar om meteen alle spanning en onbehagen 
die met die publiekelijkheid is verbonden met 
een theatrale onderkoeldheid te bedekken.

2. De kunstenaar als publiek subject, of: 
‘openbaarheid als vorm van blootstelling’ 
(p.97)

De minimal art is de artistieke pendant van 
een grof soort communisme; het is een ab
stracte ontkenning van de private sfeer, van 
de ‘burgerlijke subjectiviteit’, ten gunste van 
een even abstracte openbaarheid. Dit soort 
kunst weerspiegelt een abstractie die niet 
alleen de sfeer van de industriële productie, 
maar ook steeds meer die van de consumptie 
en de vrije tijd is gaan beheersen. Maar door
dat deze weerspiegeling, zoals bijvoorbeeld 
Dan Graham scherp inzag, ongereflecteerd

blijft, is het minimalisme onvermijdelijk ver
vallen in de mystiek van de presentness, van 
de van elk subjectief verlangen gezuiverde 
perceptie. Dit neemt niet weg dat een ‘terug
keer’ van de subjectiviteit in de kunst na de 
kaalslag van het minimalisme, hoewel onver
mijdelijk, hoogst problematisch is geworden. 
Elke poging tot herintroductie van de subjec
tiviteit die geen rekening houdt met de ab
stracte openbaarheid waarin ze hoe dan ook 
terecht komt, strooit zichzelf zand in de ogen. 
Van Winkel legt er dan ook de nadruk op dat 
als de persoon van de kunstenaar in de 
postminimalistische generatie van Bruce 
Nauman en Vito Acconci opnieuw de scène 
betreedt, hij dit doet als publiek subject. Hij 
gewaagt van “de overgang van een kunste
naarschap op particuliere grondslag naar een 
kunstenaarschap op publieke grondslag”. Met 
andere woorden: de “basis van het kunste
naarschap” zou zich rond 1970 verplaatsen 
“van een privé-ruimte naar een institutioneel 
terrein” (p. 75). Dit betekent evenwel niet dat 
de subjectiviteit van de kunstenaar zomaar 
oplost in zijn publieke verschijning. Het gaat 
erom dat de verhouding tussen particulariteit 
en openbaarheid zich grondig wijzigt. Door
dat de minimal art alle vormelijke en stilisti
sche criteria waarmee de kunst de subjectivi
teit altijd in het spel bracht, overboord had 
geworpen, leek die subjectiviteit nog slechts 
te kunnen verschijnen in haar pijnlijk-directe, 
‘ongesublimeerde’ letterlijkheid. Terwijl het 
universum van de minimal art er één is van 
klare en afgewerkte Gestalten, confronteren 
de video’s en performances van Nauman en 
Acconci ons met “onvolkomen Gestalten" of 
“unfinished situations” (pp. 77-78). Deze 
kunstenaars presenteren zich aan het publiek 
in een toestand die aan de totstandkoming van 
de Gestalt voorafgaat: de eenzaamheid van 
de studio waar de kunstenaar ten prooi is aan 
twijfel, verveling en geremdheid. De zicht
bare doelloosheid en monomane dwangma
tigheid van zijn privé-rituelen getuigen van 
fixatie en stagnatie. De kunstenaar “just sitting 
around in the studio” blijkt, zoals iedereen, 
een neuroticus. Van Winkel citeert de laco
nieke maar cruciale woorden van Nauman: 
“If you see yourself as an artist and you

function in a studio and you’re not a painter, 
if you don’t start out with some canvas, you 
do all kinds of things - you sit in a chair and 
pace around. And then the question goes back 
to what is art? And art is what an artist does, 
just sitting around in the studio.” (p. 81) An
ders gezegd: hoewel je geen enkele kunst
discipline beheerst, heb je jezelf om één of 
andere obscure reden wijsgemaakt datje een 
‘kunstenaar’ bent, hoewel je eigenlijk, niet 
wetend wat te doen, maar wat ‘rondhangt’ 
- tot je tot het inzicht komt datje kunstenaar
schap uit niets anders dan dit rondhangen 
bestaat...

Verwarrend aan Van Winkels betoog 
vind ik dat hij instemmend wijst op deze 
uitdagende ‘circulaire definitie’ van kunst 
(“kunst is wat een kunstenaar uitricht in zijn 
atelier”; het woord dat moet worden gedefini
eerd komt dus voor in de definitie) en tegelijk 
in zijn betoog een lijn volgt die daarmee in 
strijd is. Hij vergeet deze circulaire definitie 
wanneer hij zich verregaand laat mee voeren 
door het gestaltpsychologisch discours waarin 
de kunst van Nauman en anderen is ingebed. 
Kunstenaars als Nauman zoeken volgens 
Van Winkelnaareen“maximaletransparantie 
van het kunstenaarschap op het punt van 
gedrag en interactie met de omgeving” of 
naar “de condities van het gedrag van de 
kunstenaar” (p. 81). Zij zouden zich, zelf 
beïnvloed door de gestaltpsychologie, afvra
gen vanaf welk moment iemands doelloos
verveeld ‘gehang’ in een studio (vergelijk
baar met het 'gestaltloos' gedrag van ver
veelde pubers in de openbare ruimte waar
over Van Winkel het in zijn eerste hoofdstuk 
even heeft) ‘kunst’ kan worden genoemd. 
Kortom: vanaf wanneer wordt gedrag ‘artis
tiek’? Volgens de gestaltpsychologie is het 
ego niet meer dan een “systeem van 
uitvoeringsfuncties” (pp. 79,87), gericht op 
oriëntatie en manipulatie, zeg maar Gestaltung 
van de omgeving. Deze uitvoeringsfuncties 
kunnen in hun gezonde werking ‘geblok
keerd’ worden, waardoor symptomen als fixa
tie, angst, stagnatie en verstarring optreden. 
De vondst van een ‘generalistische’ kunste
naar als Nauman die op zoek is naar “een 
afbakening en conditionering van het kunste
naarschap in andere dan vakgerichte termen” 
(p. 86), bestaat er volgens Van Winkel in dat 
hij zijn inwendige blokkades weet te gebrui
ken ter afbakening van zijn kunstenaarschap. 
Met andere woorden: de compulsieve privé- 
rituelen waaraan de kunstenaar zich in zijn 
studio overgeeft, zijn op zichzelf reeds ‘for- 
maliseringen' waaruit de kunstenaar, bij ont
stentenis van enige esthetische norm, een 
principe van artistieke formalisering kan pu
ren. Als Nauman en Acconci zich in hun korte 
filmpjes doelbewust zinledige en pijnlijke 
handelingen opleggen, dan “formaliseren” ze 
daarmee de symptomen van een “verstoorde 
en onvolledige gestaltvorming” (p. 86). Zo’n 
formalisering is blijkbaar de operator van de 
overgang van neurose naar ‘kunst’, van ge
frustreerde onaangepastheid naar soeverein 
spel. Nauman en Acconci, stelt Van Winkel, 
“slaagden erin om hun symptomen vanuit de 
psychologische sfeer te tillen naar het plasti
sche vlak en zo productief te maken bij de 
conditionering van het kunstenaarschap” 
(p. 86). De oplossing lijkt dus al bij al klas
siek: een depsychologisering, en dus een ‘su
blimatie’ in de zin van een verheffing van de 
meest idiosyncratische symptomatologie naar 
het bovenpersoonlijke vlak van de Kunst. 
‘Kunstenaar’ is blijkbaar diegene die het 
moment waarop de gestaltvorming vastloopt, 
en zich in een onaf stadium zinledig begint te 
herhalen, door een supplementaire act van 
formalisering publiek weet te maken en daar
mee buiten zichzelfv/eet te plaatsen. In tegen
stelling tot de minimalisten stellen Nauman 
en Acconci zich persoonlijk bloot aan het 
publiek, zij het dat hun ‘publiek kunstenaar
schap ’ eigenlijk uit niets anders bestaat dan de 
esthetische enscenering van een neurotisch 
defensiemechanisme dat reeds in de een
zaamheid van de studio aan het werk is. Als ik 
het goed begrijp is dit de “reflexieve 
transparantie” die de postminimalistische 
kunst volgens Van Winkel bereikt: de kun
stenaar stuit op de ‘conditie’ van zijn kunste
naarschap wanneer hij de ‘blokkade’ die een 
activiteit ertoe dwingt om, vervormd, in zich
zelf dol te draaien, publiekelijk in scène weet 
te zetten. Kunst wordt dus vreemd genoeg pas 
werkelijk een ‘activiteit’ wanneer ze de vin
ger weet te leggen op het moment waarop een 
activiteit een non-activiteit wordt of zelfs 
nooit aan zichzelf toekomt. Kunst danst op de 
grens waar een handeling gericht op de mani
pulerende en oriënterende Gestaltung van i i
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Bruce Nauman

Playing a Note on the Violin while I walk around the Studio, 1968, filmstill
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zichzelf en de omgeving, degenereert tot een 
vormeloos ‘rondhangen’ of ‘doden van de 
tijd’. Kunst als een soort vermetel-ironische 
uitvergroting of theatralisering van de 
symptomatologie van een “verstoorde of on
volledige gestaltvorming" (p. 86). (De geest 
van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz 
lijkt boven dit soort kunst te zweven.) Een 
kunstenaar zou dan iemand zijn die het para- 
doxaleimperatief opvolgt: Loveyour symptom 
like yourself- anders gezegd: hou van dat
gene wat maakt dat al je handelingen op niets 
uitdraaien, onderweg blijven steken, zich 
doelloos herhalen -hou van die eeuwige 
mislukking die je bent als van jezelf. En oefen 
je in deze rare liefde voor de eigen 
vormeloosheid door haar te presenteren in 
een vorm waar het publiek, jawel, graag naar 
kijkt.

Uiteraard heb ik hier Van Winkels 
vertoog geforceerd, maar ik kan nu eenmaal 
niet begrijpen waarover hij het heeft zonder 
de zaak te forceren. Zoals ik al zei dreigt 
Van Winkel, in zoverre hij het Amerikaans 
gestaltpsychologisch vertoog uit de jaren zes
tig blijft parafraseren, de circulaire definitie 
van kunst uit het oog te verliezen. Dit vertoog 
kan mijn inziens geen rekenschap afleggen 
van waar het Van Winkel toch om gaat: de 
publieke status van kunst en kunstenaar. De 
hele dubbelzinnigheid van de kwestie lijkt 
mij vervat te liggen in de volgende zin: “Toe
gepast op de lamst kon het (namelijk het 
gestaltpsychologisch  onderzoek van Frederick 
S. Perls, FVdV) helpen bij de herdefiniëring 
van het kunstenaarschap in termen van ge
drag, met als uitkomst dat de voornaamste 
conditie van het gedrag van de kunstenaar een 
publieke conditie was” (p. 83). Nu kan de 
‘publieke conditie’ van het artistiek gedrag 
juist nooit uit een gestaltpsychologische ana
lyse van dat gedrag worden afgeleid. Ik be
doel: een onderzoek naar de interactie tussen 
de kunstenaar en zijn omgeving zal nooit de 
vinger kunnen leggen op wat specifiek ‘artis
tiek’ aan die interactie zou zijn. Waarom? 
Omdat de ultieme ‘conditie van het kunste
naarschap’ uiteindelijk niet meer is dan zijn 
‘publieke conditie’. Deze conditie bestaat in 
hetformelefeitdat de kunstenaar enpublic als 
‘kunstenaar’ verschijnt. Dit is inderdaad 
‘circulair’. Wat iemand tot kunstenaar maakt 
is zijn performatieve zelfpresentatie als 'kun-

! 2 stenaar'. Zijn gedrag kan alleen van kunste

naarschap getuigen omdat hij als ‘kunste
naar’ de publieke ruimte betreedt en bij voor
baat reeds in een breed institutioneel veld als 
‘kunstenaar’ is ingeschreven. Vandaar dat de 
natuur van het kunstenaarschap zich onttrekt 
aan elke reflectie van de ‘kunstenaar over de 
aard van het eigen gedrag. Zo’n zelfreflectie 
zal tevergeefs tasten naar een vorm van 
gestaltvorming, van oriëntatie en sturing van 
het zelf en de omgeving die eigen zou zijn aan 
kunstenaars. Niet dat het kunstenaarschap zo 
‘mysterieus’ is: het ligt integendeel open en 
bloot verborgen in de publieke conditie van 
de kunstenaar als ‘kunstenaar’. Het probleem 
met het gestaltpsychologisch discours is dat 
het, hoewel het beweert de idee van het ego als 
centraal principe van waarneming en sturing 
achter zich te laten, al teveel een heroïsch 
kunstenaarsego vooronderstelt dat op eigen 
krachtzijn ‘verstoorde gestaltvormingen’ kan 
omsmeden tot Gestalten die vervolgens waard 
blijken om als ‘kunst’ te worden erkend. Op 
die manier dreigt men, onder de dekmantel 
van een nuchter, perceptie- en gedrags
psychologisch jargon, de metafysisch-theo- 
logische notie in stand te houden van een 
creativiteit die oprijst uit de chaos van het 
‘echte’ leven, een creativiteit die haar kunst
karakter helemaal vanuit zichzelf zou bewij
zen omdat ze geworteld is in een soort voor
wereld waarin het woord ‘kunst’ en de hele 
institutionele en discursieve context die daar 
aan vasthangt nog niet bestaat.

Zoals men weet is Marcel Duchamp 
de hoofdverantwoordelijke voor de circulaire 
definitie van kunst. Zijn idee dat kunst niets 
anders is dan dat wat de kunstenaar tot ‘kunst’ 
benoemt, ligt aan de oorsprong van Naumans 
idee dat kunst is wat een ‘kunstenaar’ doet. 
Duchamp nam hiermee afstand van de idee 
die tot op vandaag het kunstmilieu blijft be
heersen: kunst als originaliteit en spontaneïteit 
van een beeldende (zelf)Gestaltung. Duchamp 
is de eerste die het gegeven serieus nam dat er 
geen effect ‘kunst’ zou zijn zonder een insti
tutioneel veld waarin men dit woord voortdu
rend in de mond neemt en dat van de kunste
naar een soort nar van de originaliteit maakt. 
Een vormgevende activiteit wordt slechts tot 
kunst doordat de betekenaar ‘kunst’ erop 
wordt geplakt. ‘Kunst’ is in die zin geen 
beschrijvende maar een performatieve cate
gorie. Ze doet ontstaan wat ze benoemt. Deze 
performativiteitis wellicht pas zichtbaar kun

nen worden in een eeuw waarin allerlei ma
chinale reproductietechnieken de kunst lang
zamerhand hebben losgeweekt uit de sfeer 
van het professionele ambacht en daardoor de 
mythe van het kunstenaarschap hebben on- 
dermijnd. Zo wordt een fototoestel ‘gehan
teerd’ door een subject, maar men kan be- 
zwaarlijkstellendathetresultaateen ‘creatie’ 
is van het subject. Het apparaat realiseert een 
(zelf)representatie waartoe het subject ‘zelf 
niet in staat is en die dit subject dan ook uit 
handen glipt op het moment van zijn voltrek
king. Het ‘ik’ van de ‘kunstenaar’ is het effect 
van een anoniem, automatisch gerepresenteer 
waarin de kunstenaar afwezig blijft. “I want 
to be a machine,” zal Warhol zeggen. Hier
mee is het auteurschap of het kunstenaar
schap een arbitraire toewijzing achteraf ge
worden. Daarom benoemt het begrip ‘kunst’ 
slechts in schijn een specifiek, ‘creatief ge
bruik van het medium. In werkelijkheid is het 
een performatief concept dat achteraf het 
gebruik van het medium als ‘artistiek’ be
stempelt en het aan een ‘kunstenaar’ toe- 
schrijft terwijl deze benoeming ontologisch 
elke grond mist.

Duchamp legt met zijn readymades 
deze structuur bloot. Het signeren van een 
willekeurig serieobject kan bezwaarlijk nog 
gezien worden als de ultieme getuigenis of 
bekrachtiging van een persoonlijk creatief 
proces; zo’n signatuur parodieert juist de po
ging van de ‘auteur’ om zijn aanwezigheid te 
bewijzen. Overigens komt met de opmars van 
technische reproductietechnieken enkel een 
gegeven aan de oppervlakte dat er al altijd 
was. Reeds in zogenaamd voor-technische 
vormen van beeldende (re)presentatie was de 
rol van het subject niet vanzelfsprekend. In 
wezen anticipeert elke (re)presentatie op een 
vermogen tot oriëntatie en manipulatie van de 
omgeving waarover het subject niet beschikt. 
Dit leren we van de draai die Lacan met zijn 
stade du Miroir aan de gestaltpsychologie 
heeft gegeven: het subject geeft niet primair 
zelf vorm aan zichzelf en zijn omgeving, 
maar is het effect van een imaginaire vormge
ving waarmee het, als in een panische vlucht 
vooruit, zijn primaire hulpeloosheid, zijn 
gedesoriënteerdheid compenseert. Het sub

ject ‘grijpt’ met een Gestalt wat het niet kan 
grijpen, en deze premature greep is net zo 
goed een gegrepenheid. Anders gezegd: het 
subject is geen Ik dat voor de taak staat vorm 

te geven aan het vormeloze - dit is de 
Aristotelische illusie die onze westerse esthe
tica tot op vandaag beheerst -, maar vertrekt 
steeds vanuit vormen die aan elk zelfstandig 
vermogen tot vormgeving voorafgaan. Deze 
premature vorming van het Ik en zijn wereld 
kan niet zonder ondersteuning door de Ander. 
De bevestigende blik van de Ander is in elke 
Selbstgestaltung voorondersteld. Zo kan de 
kunstenaar zich slechts in een object of beeld 
ge(re)presenteerd weten, hij kan het pas als 
het ‘zijne’ zien in zoverre hij bij voorbaat 
rekent op onsitueerbare anderen die hem als 
‘auteur’, als ‘maker’ ervan, als ‘kunstenaar’ 
erkennen. Het is via de anderen dat de kunste
naar het in zijn hoofd kan halen aan de (indi
viduele, natuurlijke, kosmische) oorsprong te 
staan en dus, letterlijk, ‘creatief te zijn. ‘Kun
stenaar’ zijn betekent dat men door de Ander 
als dusdanig aangewezen wordt, als een 
tatoeage die men op zijn achterhoofd krijgt 
(dit is een beeld van Lacan). ‘Circulair’ inder
daad: de kunstenaar is de zot van de Ander in 
wiens symbolisch spel hij de virtuele plaats 
van de ‘kunstenaar’ krijgt toegewezen. In die 
zin is zijn 'zelfpositionering' als kunstenaar 
steeds een ‘fallisch’ gebaar dat zijn ‘castratie’ 
impliceert: wie kunstenaar is omdat ‘men’ 
hem zo benoemt, is kunstenaar op de wijze 
van het niet te zijn. Duchamp heeft dit door: 
hij weigert, wachtend op de erkenning van het 
publiek, het spel van het creatieve genie, van 
de ‘raskunstenaar’ te spelen, maar nog min
der wil hij het ‘holle’, ‘burgerlijke’ begrip 
kunst opnieuw een substantiële inhoud ge
ven. Het is overbekend wat hij doet: hij neemt 
eender wat (wat strikt genomen niet kan) en 
zegt: dit is kunst. Hij signeert het als ‘kunste
naar’, stelt het tentoon in een voor ‘kunst’ 
bestemde ruimte. Hij neemt dus het vertoog 
van de Ander over de ‘kunst’ en de ‘kunste
naar ’ voor eigen rekening, maar dan louter het 
vertoog, zonder te suggereren dat daaraan 
enige realiteit beantwoordt. Hij signeert en 
acteert immers als ‘kunstenaar’ zonder iets 
artistieks of creatiefs te doen. Alles wijst erop 
dat zijn signatuur niet de samenvatting of 
conclusie van een creatief, ‘artistiek’ proces 
is, maar de parodie op zo’n conclusie. 
Duchamps signatuur op een urinoir of een 
kleerhanger hangt ostentatief in het ijle. Deze 
signatuur vertelt ons dat ‘kunstenaar’ zijn niet 
verwijst naar een bepaalde prestatie, maar dat 
het evenveel betekent als ‘politieagent’ zijn,



‘begrafenisondernemer’, ‘loopjongen’ (om 
maar enkele beroepen te noemen die in Le 
Grand Verre het kerkhof van de livreien be
volken), namelijk niets. Men moet deze 
circulariteit serieus nemen: de kunstenaar is 
‘kunstenaar’, hij bezet een virtuele plaats die 
hem door de Ander is toegewezen in een 
symbolisch spel. Deze Ander, omdat hij ie
dereen en niemand is, kan niet op de ultieme 
betekenis van dit label worden aangesproken. 
Voor de kunstenaar geldt in extreme mate wat 
voor iedereen geldt: vraag nooit wat er van je 
verlangd wordt. De Ander, indien hij bestond, 
zou hem enkel met een ergerlijke tautologie 
kunnen antwoorden: kunstenaar ben je in 
alles wat je, door mij zo benoemd, doet. 
Duchamps readymade brengt deze virtualiteit, 
deze leegte van de kunstenaarspositie en daar
mee van elke symbolische positie aan de 
orde. De readymade lijkt hiermee een 
‘transcendentale’ status te verkrijgen. Sinds 
Duchamp met zijn signatuur alledaagse ob
jecten tot ‘kunst’ verhief, is de kunstenaar hij 
die het gebrek aan substantiële zelfheid die 
elke zelfponering eigen is affirmeert - en dus 
ook de pure mogelijkheid om eender wat te 
zijn. Juister: sinds de readymade is het duide
lijk geworden dat ‘kunst’ daarover gaat. De 
readymade verwijstnaar het kunstenaarschap 
in zijn leegste formaliteit als betekenaar, en 
dus: naar de afwezigheid van de kunstenaar 
bij zijn eigen zogenaamde ‘productiviteit’ of 
‘creativiteit’. Hetgaatomeen ‘fallische’ geste 
( ‘ ik ben het en niemand anders die hier signeert 
op dit object’) die de ironie onthult die in zo’n 
geste besloten ligt, het feit dat ze altijd op weg 
is een travestie van zichzelf te worden {Rrose 
Sélavy...). Duchamps signatuur getuigt ervan 
dat hij het niet is, dat wie signeert - en men 
kan niet anders - reeds aan de Ander is over
geleverd, dat hij de betekenis, de draagwijdte 
van wat hij naar voor schuift van de Ander laat 
afhangen, dat het als Ander is dat hij ‘kunste
naar’ is terwijl ‘hijzelf dan reeds achter die 
betekenaar is weggevallen, niet als individu 
dat aan de hele kermis is ontsprongen, maar 
als onwezenlijk restant van een betekenaar 
die hem constitueert als ‘ik’. De readymade is 
een geste die niet leert dat eender wie door 
eender wat te doen zichzelf als kunstenaar 
kan bewijzen, maar dat het eigen kunstenaar
schap te allen tijde voor de kunstenaar ontoe
gankelijk is. Precies het tegengestelde dus 
van Beuys’ laatromantische "Jeder Mensch is 
ein Künstlef’ dat iedereen uitnodigt in zich
zelf zijn creatieve bronnen aan te boren en 
daarmee suggereert dat men aan het institu- 
tioneel-performatief, dat wil zeggen aan het 
grondeloos oppervlakkig karakter van het 
begrip ‘kunst’ zou kunnen ontsnappen. Dat 
hét kunstenaarschap ontoegankelijk is bete
kent dat het begrip ‘kunstenaar’ een beteke
naar is waarin het subject verdwijnt. Hoe 
opzichtiger de signatuur, hoe meer ze zich 
onthult als de bezegeling van deze verdwij
ning. Wanneer Broodthaers, die andere 
signatuurkunstenaar, beweert dat de signa
tuur een ‘fictie’ installeert, dat ze het begin 
markeert van een ‘systeem van leugens’ waar
mee de kunstenaar zich beschermt, doelt hij 
op niets anders. Het moment waarop iemand 
zich als kunstenaar laat gelden is een blind 
moment, omdat het punt in de Ander van 
waaruithij alskunstenaarwordtbekekenhem 
noodzakelijk ontgaat. De geste waarmee hij 
zich als kunstenaar aan het publiek blootstelt 
moet voor hem altijd een blinde geste blijven. 
Overigens is elke vorm van zelfaffirmatie 
door deze blindheid getekend. Met de ready
made wordt de kunst meer dan ooit een prak
tijk die op lucide wijze deze blindheid 
assumeert, zij het dat een dergelijke ‘lucidi
teit’ onvermijdelijk met een vleugje ‘waan
zin’ is vermengd. De readymade is een radi- 
caalonpersoonlijkobjectdat, naar Duchamps 
zeggen, de kunstenaar onverschillig laat. Het 
is een door hem verwaarloosd, nietszeggend 
object, voorwerp van een slechts terloopse 
aandacht. Niet alleen is het geen object dat de 
kunstenaar creatief omvormt, hij laadt het 
ook niet op met persoonlijke betekenissen. 
Het is een object dat pas werkelijk in zijn 
leven opduikt wanneer hij het laat varen, dat 
wil zeggen aan het anonieme publiek bloot
stelt. De readymade is radicale publiekskunst. 
Hij heeft niets van een Gestalt waarmee een 
subject zijn aanwezigheid in de wereld be
wijst. Het is een object waarin het subject 
verdwijnt en ondergronds gaat. (“The great 
artist of tomorrow will go underground.”) De 
radicale publiekskunstenaar is dezelfde die 
naamloos in zijn atelier blijft aanmodderen, 
omslachtig, lui, verstrooid, absurd lang pie
kerend en werkend aan ‘definitief onvol
tooide’ werken (Le Grand Verre). Het radi
caal openbaar worden van de kunstenaar als 
nar van een steeds commerciëler en 
fetisjistischer kunstmilieu, verzot op ‘objec
ten’, valt samen met zijn even radicale, zwij
gende ondergronds gaan.

Om terug te komen op Nauman: in 
tegenstelling tot Beuys vindt hij niet dat “het

Bruce Nauman

Clown Torture, 1987, video-installatie

zwijgen van Duchampoverschatis".Nauman 
maakt Duchamps neurotische, 'masturba- 
torische’ traagheid en verveeldheid tot thema. 
Het ‘eender wat’ van het object verlegt zich 
bij Nauman naar het ‘eender wat’ van de 
activiteit. Zijn performances trappen niet in 
de performance-ideologie: alsof het om een 
manifestatie van het Leven Zelf zou gaan, 
bevrijd van het ‘steriele elitarisme van de 
kunstscène'. De kunstenaar stelt zich hier niet 
open voor zijn ‘kosmisch-vitale impulsen’, 
noch probeert hij dat mysterieuze punt te 
vatten waarop het vormeloze leven zichzelf 
een Gestalt geeft en dus ‘artistiek’ wordt. 
Nauman bezint zich op de symbolisch- 
performatieve structuur van het kunstenaar
schap. Als kunst datgene is wat een ‘kunste
naar’ doet in zijn atelier, dan houdt dit in dat 
‘kunst’ en ‘kunstenaarschap’ aan de kunste
naar voorafgaan, dat degene die besluiteloos 
in zijn atelier ‘rondhangt’ zich reeds virtueel 
aan het kunstpubliek heeft blootgesteld. De
gene die zich dan effectief aan het publiek 
toont, was reeds ‘kunstenaar’. Het is dus als 
ander dat hij zich aan de Ander presenteert, 
als reeds 'gepubliceerde' en dus van zichzelf 
afgespleten persoon. Het kunstenaarschap is 
van meet af aan een publieke functie. Dat 
hebben in Europa mensen als Klein, Manzoni, 
Broodthaers en Beuys geweten. Naumans 
video Clown Torture, een werk uit de jaren 
tachtig, legt het hilarisch karakter van deze 
publieke status bloot. Een clown vertelt ons, 
eindeloos, in allerlei verschillende stemmin
gen en tonen, een circulair verhaal: “It was a 
dark and stormy night. Two guys were sitting 
around a campfire. One of them said: hey 
Jack, tell us a story. Allright, he said: ft was a 
dark and stormy night...” - De clown die zelf 
zijn verhaal wil vertellen blijkt opgesloten in 
het verhaal van een ander en komt dus niet toe 
aan zijn eigen verhaal. (Beckett, zoals vaak 
bij Nauman, is hier dicht in de buurt.) Dit 
maakt hem tot clown. Met andere woorden: 
de kunstenaar die zich als individu gestalte 
zou willen geven, blijkt zelf een gestalte in 
een poppenkast die door de Ander is opgezet. 
Hij is gevangen in een medium, een 
(re)presentatieapparaat dat hij niet bedient, 
maar dat omgekeerd hém opvoert. In de geste

waarmee ik mij tot de Ander richt ben ik reeds 
door hem gegrepen.

Om de radicaliteit van deze gegrepen- 
heid te begrijpen kan men beter bij de psycho
analyse te rade gaan dan bij de gestaltpsycho
logie. Heel in het kort: voor de psychoanalyse 
gaat het niet om een blokkering (door 
aanpassingsdwang) van natuurlijke levens
functies die symptomen veroorzaakt, maar 
om de verdringing van een sexuele lust die als 
bedreigend wordt ervaren. Aan elke uitoefe
ning van de levensfunctie is lust verbonden, 
zo ook aan elke Gestaltgevende, oriënterende 
en manipulerende activiteit. Deze lust die 
men beleeft aan elke zelfmanifestatie is we
zenlijk verbonden met de blik van de Ander 
die mij daarin bevestigt. Er treedt hier een 
spanning op die het subject doet splijten: 
terwijl het zich actief ‘stelt’ of ‘poneert’ is het 
passief overgeleverd aan de lust die het hier
aan beleeft. Deze passieve component in de 
lust, waarbij het subject als het ware in de blik 
van de Ander dreigt te verdwijnen, maakt dat 
lust altijd een teveel aan lust is, en bijgevolg 
als iets onlustvol wordt ervaren en verdron
gen. De verdrongen lustervaringen sedimen- 
teren zich in de vorm van onbewuste fantas
ma’s die vanuit het onbewuste de ‘normale’, 
‘gezonde’ uitoefening van de levensfuncties, 
in casu de Gestaltvorrmng, ontregelen. Elke 
zelf(re)presentatie van het subject wordt dus 
ondersteund én verstoord door een genot dat 
in die (re)presentatie sluimert. We zitten hier 
uiteraard reeds volop in de problematiek van 
Naumans performances. Waarom die ver
stoorde Gestaltvormingen, die ‘stagnaties’, 
‘fixaties’, die ‘monomanie’? De eerste stap
pen op het pad van de vorming van het Ik 
gingen gepaard met een ‘exhibitionistisch’ 
genot. Dit onheuglijk genot, ooit beleefd aan 
de blik van een Ander voor wie men alles was, 
werd niet tot het bewustzijn toegelaten, maar 
blijft ondertussen onderhuids de eenzame 
uren van de kunstenaar in zijn studio, voorge
borchte van de openbaarheid, bepalen. Het is 
dit genot dat maakt dat zijn Selbstgestaltung 
niet aan zichzelf toekomt en voortdurend 
verglijdt in een pijnlijke karikatuur van zich
zelf: steriele herhaling, zelfobstructie en 
-pijniging, immobilisme. Deze symptomen

zeggen niets, niets dan het onmogelijke, met 
schaamte beladen genot zich te tonen, niets 
dan het onmogelijke, want doodsbange ver
langen om de blik waarin men ooit verdween 
opnieuw te kruisen. [2] Nauman staat even 
onverschillig en verveeld tegenover zijn ei
gen symptomen als Duchamp tegenover zijn 
readymades. Zoals Duchamp nietszeggende 
objecten als ‘kunst’ signeert, zo presenteert 
Nauman zinledige, symptomatische hande
lingenals prestaties vaneen ‘kunstenaar’. Het 
symptomatische van deze handelingen be
staat erin dat wat iemand daarmee toont voort
durend doorkruist wordt door het ontoonbare 
genot van het tonen zelf als blootstelling aan 
de blik van de Ander. DoordatNaumaninzijn 
performances de betekenis van het getoonde 
door extreme formalisering uitholt, nadert hij 
het punt waarop het inderdaad enkel nog lijkt 
te gaan om dit ‘tonen zelf, om een vertoon- 
dat-niets-(dan-zichzelf)-toont. Het is dan niet 
langer de zinledigheid en stomheid van het 
neurotische symptoom die de zelfpresentatie 
verstoren. De zelfpresentatie affirmeert haar 
eigen ‘gestoordheid’, doet zichzelf verstom
men doordat ze haar symptomatische 
nietszeggendheid uitvergroot. Dit gebeurt in 
dat lege, blinde moment waarop de kunste
naar zich als het ware over-identificeert met 
de ‘kunstenaar’ als publieksfiguur. Op zo’n 
over-identificatie wijst het extreem doorge
dreven, groteske formalisme van Naumans 
performances-voor-film. In dit gewild 
‘dwangneurotische’ formalisme verraadt het 
kunstenaarschap zich als een holle beteke
naar, dat wil zeggen als een defensief 
simulacrum van die oeroude fantasmatische 
scène waarin het subject door de blik van de 
Ander werd gegrepen. Nauman spreekt over 
“a self-exposure which can also function, 
paradoxically, as a defence” (p. 87): bloot
stelling als bezwering van een onheuglijk 
blootgesteld-zijn. Dat zijn performances uit
eindelijk teruggaan op zo’n onheuglijke scène 
is slechts leesbaar in het opzichtig onexpres
sieve, geformaliseerde karakter van de 
(re)presentatie, verwant aan Duchamps sig
natuur: in de systematische, vasthoudende 
manier waarop de performer zijn handelin
gen volgens zelfopgelegde regels verricht, in 
de strakke afpaling van de scène, in de starre 
onbeweeglijkheid van het camerabeeld en de 
uniforme lengte van de filmpjes; kortom in al 
die momenten waarop de (re)presentatie 
slechts haar eigenfactumre-presenteert. Hierin 
schuilt het paradoxale van de “reflexieve 
transparantie van het kunstenaarschap” (p. 81) 
waarover Van Winkel het in verband met 
Nauman heeft: deze bestaat niet in een be
wustwording van het eigen gedrag, maar in de 
vreemde affirmatie van dat blinde moment 
waarop de kunstenaar zich over-identificeert 
met de betekenaar ‘kunstenaar’ als de aan- 
het-publiek-blootgestelde en dus met het hele 
(re)presentatieapparaat dat daar aan vast
hangt. [3] Het ‘formalisme’ waartoe dit leidt 
moet niet begrepen worden als een ‘formele 
uitpuring van het medium’ maar als een 
bezweringsritus die in al zijn momenten ver
raadt wat hij wil bezweren.

3. ‘Een extreme behoefte aan context’, of: 
hoe enkel God ons van de kunst kan red
den

Het derde hoofdstuk van Van Winkels boek 
draagt de titel Kunst als omgeving. Hierin 
schetst hij de evolutie van de kunst in de 
openbare ruimte in Nederland vanaf de jaren 
zeventig tot nu. Hij wijst op een fenomeen 
van amnesie: in de jaren negentig bezigt men 
dezelfde retoriek als in de jaren zeventig maar 
men weet het niet. Van Winkel is hard. Hij 
spreekt over “tweedehandsterminologie” 
(p. 144) en over “een loos restant van een 
gedateerde welzijnsfilosofie" (p. 162). Veel 
kunstenaars zien het nog maar een keer als 
hun taak correcties aan te brengen op een 
omgeving die als onleefbaar wordt ervaren. 
Hun doel is mogelijkheden voor ‘oriëntatie’ 
en ‘identificatie’ te creëren in een omgeving 
die de mensen vreemd is geworden. Zij willen 
met hun kunst het publiek niet van de open
bare ruimte afleiden, maar juist het alledaagse 
gebruik van die ruimte intensifiëren. Hun 
kunst is een ‘gemeenschapsdaad’. Daarom 
willen zij eigenlijk niet als ‘kunstenaar’ wor
den beschouwd, maar - de ene term is al 
huiveringwekkender dan de andere -als ‘cul
tureel ingenieur’, ‘milieuvormer’, ‘sociaal 
ecoloog’, 'deelnemeraanhetplanningsproces 
van onze omgeving’.

Van Winkel geeft ons een boeiende 
schets van dit kneuterige klimaat en citeert 
hierbij laconiek kunstkritische teksten en 
intentieverklaringen van kunstenaars. Hij blijft 
hierbij overigens niet aan de kant staan. Naar 
aanleiding van het caravan-project van 
Michael Asher in Münster (1977) wijst hij 
erop dat sindsdien de behoefte bij kunste
naars en tentoonstellingsmakers om kunst in 
een specifieke maatschappelijke context in te 1 3
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schrijven vaak “pathologische” proporties 
aanneemt (p. 107). Hij wijst vooral op de 
valsheid van een strategie die sinds lang der
mate doorzichtig is dat ze zonder meer infan
tiel werd. Wanneer kunstenaars objecten plaat
sen of ingrepen doen in een alledaagse omge
ving stellen zij en de organisatoren dit graag 
voor alsof het hier niet primair om ‘kimst’ 
gaat maar om een poging een ontmoetings
plaats te creëren, een plek een ‘gezicht’ te 
geven, een ‘incident’ uit te lokken, enzovoort. 
Van Winkel wijst erop dat men hier verdoe
zelt dat zo’n ingreep zich dan toch maar 
afspeelt binnen het kader van een goed ge
plande kunstmanifestatie. Men verdoezelt dat 
de beschouwer die kunstcontext nodig heeft 
om het werk te ervaren of überhaupt te zien 
dat er iets aan de hand is. Doordat men 
verzwijgt dat de zogenaamd alledaagse, bui- 
ten-artistieke context steeds een “virtuele 
kunstcontext” herbergt, kan men “bedrieglijk 
pronken met de veren van ‘openheid’ en 
‘onbevangenheid’ ” (p. 107).

Menig hedendaags kunstenaar die op 
zoek gaat naar een “directere interactie en 
communicatie” is van mening dat dit niet 
mogelijk is met het ‘kunstpubliek’, omdat dit 
eengezichtloze, universalistische hersenschim 
is: “een abstracte en homogene entiteit”. Men 
richt zich liever tot een publiek met “een eigen 
sociale, culturele, etnische en/of seksuele iden
titeit”. Kunst mag niet meer zoiets zijn als een 
boodschap in een fles die op de eindeloze zee 
van een abstracte openbaarheid dobbert; de 
kunstenaar wil de garantie dat zijn publiek er 
wat aan heeft, dat het in zijn ‘context’ past. 
Van Winkel spreekt overeen poging tot “res
tauratie van de particuliere grondslag van de 
kunst” (p. 102). Zoiets kan volgens hem niet 
meer dan een nostalgisch anachronisme 
zijn. [4] Inderdaad wordt hier een essentiële 
verworvenheid van de moderniteit op de hel
ling gezet: dat kunst er in principe voor ieder
een is en in die zin een radicaal openbare 
aangelegenheid is, dat de beschouwer een 
onbepaalde Ander is, wat impliceert dat men 
niet weet wat hij wil, wat zijn ‘identiteit’ en 
zijn ‘behoeftes’ zijn of in welke ‘context’ hij 
zich beweegt. Als men dan nog in acht neemt 
dat deze onbepaalde Ander op onachterhaal
bare wijze het Ik van de kunstenaar onderstut, 
dan moet men inzien dat de kunstenaar we
zenlijk iemand is die niet weet wie hij is en 
niet weet wat hij toont aan wie hij niet kent. 
Dit is vreemd maar het is de moderniteit. Wil 
de kunstenaar daarentegen zijn bestaan legi
timeren door uit te gaan van de verwachtin
gen en behoeften die hij bij een bepaalde 
groep meent waar te nemen, dan vervalt hij in 
een paternalisme dat zich vermomt in een 
nederige wens de ander tegemoet te komen. 
Onder het mom de andersheid van de ander 
serieus te nemen, bezweert men zijn be
vreemdende onbepaaldheid: hij wordt inge- 
deeld in ‘doelgroepen’ waarvan men even
tueel het ‘sociaal-psychologisch profiel’ kan 
‘screenen’. Hierbij beseft men niet hoezeer 
men zelf fantasmatisch door die ander gegre
pen is. Immers: de wens los van de kunst
context de ander direct aan te spreken, wordt 
steeds gedragen door een fantasmati sche con
structie omtrent zijn andersheid. De ander 
wordt, als tegenbeeld van de ‘elitaire’, ‘ste
riele’ kunstwereld, een onbevangenheid en 
een openheid toegeschreven waarvan de kun
stenaar zichzelf verstoken voelt. Het jargon 
dat over de ander spreekt alsof hij een ‘iden
titeit’ bezit of tot een ‘context’ behoort, ver
raadt dit. In feite treurt de kunstenaar er om 
dat hij als ‘kunstenaar’ zelf niet zo’n ‘identi
teit’ bezit en uit elke context verbannen is. Dit 
neemt niet weg dat hij ondertussen graag de 
pluimen van het kunstenaarschap opstrijkt. 
Dit soort kunstenaar-die-geen-kunstenaar- 
wil-zijn hekelt graag het museum als een 
instituut dat alles decontextualiseert, maar dit 
verhindert niet dat hij stilletjes geniet van die 
soevereine positie die hem dan toch maar in 
staat stelt van context naar context over te 
stappen of, inhet ergste geval, te ‘zappen’. Hij 
vergeet dat in de transitruimtes die hij door
kruistop weg naar weer een nieuwe ‘context’, 
dezelfde abstracte contextloosheid heerst als 
in het museum. Hij vergeet dat hij zich, samen 
met zijn onzichtbare publiek, in het ‘virtuele 
museum’ beweegt, waaruit, zoals Van Winkel 
terecht opmerkt, geen ontsnappen mogelijk 
is. Kortom: hij wenst er niet geattendeerd op 
te worden hoe onverbeterlijk modern, 
cartesiaans hij is. Ondanks zijn oprechte be
kommernis om het ‘particuliere’, het ‘eigene’, 
het ‘verschillende’, is hij objectief een gezant 
van de meest genadeloze abstractie die zich 
ooit van de planeet heeft meester gemaakt: de 
‘mondialisering’.

Hoe fantasmatisch die ander is aan 
wiens ‘identiteit’ en ‘context’ de kunstenaar 
zich tijdelijk mag warmen, wordt duidelijk met 
een fantastisch voorbeeld dat Van Winkel ons 
aan de hand doet. Het gaat om een project in 
Oosterhout (1992) van Hans van Houwelingen. 

! 4 Ironisch is dat het werd geconcipieerd vanuit 
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een afkeer van het betuttelend karakter waar 
‘kunst in de openbare ruimte’ toe neigt. 
Van Houwelingens verkenningstocht in 
Oosterhout brengt hem uiteindelijk in de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij. Het wordt hem al gauw 
duidelijk dat de benedictinessen aldaar hem 
niets over de plaatselijke context kunnen ver
tellen. Maar onder de indruk van hun spiritua
liteit komt hij wel op het idee een naar eigen 
zeggen “spiritueel overdrachtelijk proces” 
(p. 164) in gang te zetten. Hij besluit ertoe een 
lam te maken voor de kloosterkerk in het volle 
besef dat, vanwege de totale beslotenheid van 
deze kloostergemeenschap, dit werk nooit het 
licht van de openbaarheid zal zien. Het kan 
dus niet ‘contextspecifieker’. Maar Van 
Houwelingen ziet in dat deze onzichtbaarheid 
van het lam op zich niet kan verhinderen dat 
zijn gift binnen het kunstmilieu toch als een 
artistieke geste zal worden geregistreerd. 
Geïnterpreteerd als ‘kunst’ zou het onzicht
bare lam dan toch weer verdwaald geraken in 
de abstracte, geestloze openbaarheid die het 
kunstmilieu eigen is. Daarom besluit 
Van Houwelingen tot wat toch wel een 
hilarische wanhoopsdaad genoemd mag wor
den. Hij vraagt de kloosternonnen in een brief 
“het lam aan God aan te bieden, opdat Hij het 
van zijn beeldende-kunst-zijn zal ontdoen en 
aan u als Lam Gods terug zal geven” (p. 164). 
Hier hebben we dus een kunstenaar die intel
ligent genoeg is om te weten dat hij onmoge
lijk in staat is om iets te maken dat geen 
‘kunst’ is, maar niettemin vol Sehnsucht ver
langt “het kunstwerk terug te brengen in de 
context van waaruit het een eigen leven is 
gaan leiden en beeldende kunst is geworden” 
(p. 167). Hij verlangt naar een communicatie
vorm die directer, spontaner, onbevangener 
is dan de artistieke communicatie, die bezoe
deld is door een eeuwenlange burgerlijke 
cultuur die de kunst uit zijn ‘oorspronkelijke’ 
context heeft losgerukt. Hij verlangt naar wat 
hij zelf een “zuivere overdracht” (p. 164) 
noemt Maar hij weet dat hij dit als ‘kunste
naar’, die trouwens met spijt (!) toegeeft het 
christelijk geloof niet te bezitten, per definitie 
niet kan. Dus draagt hij deze onmogelijke 
overdracht aan de ander over die hij daartoe 
wel in staat acht. De Ander, de Non, die wél 
de zuiverheid, de onbevangenheid, de heilige 
naïviteit van het geloof bezit, zal met de hulp 
van haar God de klus klaren. Zij zal de 
transsubstantiatie voltrekken die het lam van 
het normaal gezien onuitwisbare label ‘kunst’ 
ontdoet. De kunstenaar, die zegt niet te gelo
ven, gelooft wel in het geloof van de ander, en 
zijn geloof in dit geloof moet voor hem even 
het onbehagen verlichten dat met zijn kunste
naarschap is verbonden. De ontheemde kun
stenaar, die zich heilloos overgeleverd voelt 
aan een abstracte openbaarheid, aan een An
der wiens blik hij nooit ontmoet, warmt zich 
even aan een geloofsgemeenschap waarvan 
hij zich voorstelt dat ze de oneindig liefde
volle Blik van de Ander op zich voelt rusten. 
Dat deze Ander voor de Non lijkt te bestaan 
als een bestendige aanwezigheid, verleent de 
‘context’ waarin zij leeft een stevige 
verankering. Een kunstwerk, bij voorbeeld een 
sculptuur dat een lam voorstelt, mist uiteraard 
een dergelijke verankering. Het is nu juist een 
‘kunstwerk’ omdat het in eender welke con
text vertoond kan worden en dan ook meestal 
in de contextloze context van een museum 
terechtkomt. Van Houwelingen wil een kunst
werk maken dat wordt behoed voor deze 
fatale, structurele dislocatie of verweesdheid 
die elk kunstwerk eigen is. Dit kan slechts 
door het in veiligheid te brengen bij de Gelo
vende Non in wier schenkende handen de 
kunst ophoudt ‘kunst’ te zijn en opnieuw 
Levende Werkelijkheid wordt: Passie, Ge
loof, Mysterie... Neen, niet voor ons, kunste
naars en kunstliefhebbers, verdwaald in de 
woestijn van de moderne openbaarheid [5], 
maar voor de Non. Enkel voor deze 
fantasmatische ander verkrijgt de holle, on
begrijpelijke betekenaar ‘kunst’ even een 
schijn van substantialiteit. En wij zien hoe 
Van Houwelingen zich onttrekt aan de be
oordeling van ons, ‘abstract en homogeen’ 
kunstpubliek, en hoe hij die beoordeling “in 
handen legt van de hoogste en oudste autori
teit” (Van Winkel) - waarin hij niet gelooft. 
Hij vlucht voor onze blik die hem tot ‘kunste
naar’ maakt, die hem tot in de verste, meest 
kunstvreemde ‘contexten’ achtervolgtomhem 
op zijn kunstenaarschap aan te spreken. Maar 
wij menen recht te hebben op deze indiscretie 
omdat we maar al te goed weten dat hij slechts 
doet alsof hij ons vergeten is en ondertussen 
tersluiks vist naar ons oordeel. Wij weten dat 
hij in die God waarvan hij zo sterk gelooft dat 
een ander erin gelooft slechts zoekt naar onze 
instemmende blik. Wij weten ook dat hij die 
blik niet zal vinden, en wel omdat hij een 
modem mens is, dat wil zeggen dat hij leeft in 
een tijd waarin die blik zich definitief van elk 
gezicht heeft losgemaakt en inderdaad nog 
slechts voortspookt in de vorm van een God 
waaraan men zegt niet te geloven, maar waarin 

men niettemin wel heimelijk, via het o zo 
zuivere en authentieke geloof van de ander, 
vasthoudt als aan het fantasma van een abso
lute intimiteit, een openbaring wars van elke 
openbaarheid.

Van Houwelingens geste is uiteraard 
pathetisch. Maar ze reveleert vooral het para
doxale karakter van al die projecten van kun- 
stenaars-die-geen-kunstenaars-willen-zijn, 
van al die kunstenaars die, bekommerd om de 
‘identiteit’ van de ander, het kunstwerk als het 
ware in zijn contextuele impact willen doen 
oplossen. Het gaat om een fantasmatische 
ander die eigenlijk de ‘vermoorde onschuld’ 
incarneert. Enerzijds plaatst men hem in een 
stevig verankerde ‘context’ die zijn ‘identi
teit’ zou schragen. Anderzijds is deze ander 
uiteraard altijd degene van wie de andersheid 
in gevaar is. Hij is helaas niet behoed kunnen 
blijven voor de genadeloze decontextualise- 
ringsmachine die de moderniteit is, die ma
chine die, zoals Marx scherp heeft gezien, 
elke specifieke, idiomatische, locale veranke
ring losmaakt. Deze machine maakt dat, kort 
gezegd, alles waarmee de mens zichzelf ‘iden
tificeert’ en waaraan hij zich ‘oriënteert’, 
alles wat dus zijn toebehoren aan een speci
fieke context symboliseert, steeds buiten die 
context blijkt te kunnen worden herhaald, 
nagebootst, gereproduceerd, gecombineerd 
zodathetals iets vreemds, kouds, onmenselijks 
voor hem komt te staan. Marx heeft dit als een 
proces van fetisjering beschreven. Het pro
bleem hierbij is dat de gewelddadige manier 
waarop het kapitalisme elke context open
breekt après coup het fantasma produceert 
van een context die ooit integer zou zijn 
geweest en op een stabiele manier verankerd 
was. Hierdoor dreigt men te vergeten dat er 
geen gemeenschap, geen ‘identiteit’, geen 
context denkbaar is zonder decontextuali- 
sering. Zo worden sinds mensenheugenis 
bepaalde objecten of beelden aan het alle
daagse leven ontrukt en, al dan niet aan het 
gezicht onttrokken, in een afgezonderde, als 
‘sacraal’ bestempelde ruimte geplaatst. Al
leen wist de religie steeds de decontextuali- 
sering die zij doorvoerde tegelijk ook te be
zweren. Wat uit de context van het alledaagse 
werd losgerukt, belichaamde meteen ook de 
eenheid en onaantastbare integriteit van die 
context. Onder het kapitalisme is het duide
lijk geworden dat een dergelijk integriteit 
slechts ‘fantasmagorisch’ kan zijn: een ideo
logische schijn die niet langer echt in staat is 
het algemeen proces van desintegratie te ver
doezelen. De ‘moderne leegte’ van het mu
seum is één van de effecten van dit proces. 
Daarom getuigt het van erg weinig bezinning 
als men het de kunst blijft aanwrijven dat ze 
zich in het museum heeft vervreemd van de 
maatschappelijke context waaruit ze ontstaat. 
Alsof die ‘context’ zelf niet sinds lang aange
tast is dooreen proces van decontextualisering. 
Zo plukken de telecommunicatiemiddelen en 
de media onophoudelijk elementen uit speci
fieke contexten om ze in te schrijven in een 
gigantische representatie- en communicatie- 
machine waarin alles voor een ‘abstract en 
homogeen’ publiek leesbaar, zichtbaar, 
interpreteerbaar is. Van alle clichés waarvan 
kunstcritici én kunstenaars zich dagelijks be
dienen is die van de tegenstelling tussen de 
‘levendige concreetheid’ van het alledaagse 
leven en de steriele doodsheid van het mu
seum wellicht de meest stompzinnige. Mis
schien is het museum nog niet zo ongeschikt 
als plaats waar de dodelijke, vampiriserende 
effecten van de hedendaagse represen
tatie- en communicatiemachine tenminste aan 
de orde kunnen worden gesteld. Misschien 
kan het pas binnen de steriele contextloosheid 
van het museum tot ons doordringen dat het 
ons ook in het ‘echte leven’ (hét fantasma!) 
aan ‘context’ ontbreekt, dat al die voorwer
pen, beelden of woorden die ons zo ver
trouwd, nabij of dierbaar zijn zich altijd plot
seling kunnen openbaren als vreemd en wan
staltig, als tekens die ons van elders, vanuit 
een abstracte, onbestemde, contextloze ruimte 
worden toegezonden. Daarom is het museum 
juist zo modem: binnen zijn ‘levenloze’ ruim
tes kan alles waaraan onze ‘identiteit’ is vast
gehaakt verschijnen als het embleem van 
onze ankerloosheid. Het mag dan ook niet 
verwonderen dat het antimuseale verlangen 
naar context al gauw eindigt bij ‘God’ als 
onverwoestbaar paradigma van een hechte 
verankering, als fundament van de ‘identi
teit’. [6] Daarom is Van Houwelingen niet 
zomaar een curieus geval maar is zijn geval 
symptomatisch. Hij betreurt dat hij als ‘kun
stenaar’ slechts bestaat voor een anoniem, 
eeuwig terugwijkend Publiek dat hem met dat 
even anonieme woord benoemt, zonder dat 
dit Publiek hem enige garantie biedt dat aan 
datwoordenigerealiteit- vaneen(re)presen- 
tatie of een communicatie- beantwoordt. 
Daarom streeft hij naareenrecontextualisering 
of‘verbijzondering’ (Van Winkel)diedekunst 
zou bevrijden van de gezichtloze algemeen
heid van het kunstinstituut. Zoals vele kunste

naars tegenwoordig wil Van Houwelingen 
geen ‘kunst’ maar ‘communicatie’, ‘interac
tie’ . Hij wil eenvoudigweg werkelijk iets voor 
de anderen betekenen. En watblijkt? Dat zo’n 
communicatie vreemd genoeg alleen kans op 
slagen heeft als hij een God inroept die op
treedt als medium. Op de vlucht voor de 
abstractie die zijn kunstenaarschap kenmerkt, 
komt hij in de ultieme abstractie terecht: een 
God wiens onbestaandheid blijkbaar niet ver- 
hindertdathij de ‘overdracht’ mogelijk maakt. 
De pure, in de leegte hangende betekenaar 
‘God’ blijkt de enige remedie voor de holheid 
van débetekenaar ‘kunst’. Het volstaat dat er 
een ander is (niet toevallig vrouwelijkl) die 
gelooft dat deze betekenaar door een realiteit 
wordt gedekt - waarmee de kunstenaar na
tuurlijk, eerst en vooral voor zichzelf, ver
heelt dat hij zélf gelooft. Deze ander fungeert 
als dekmantel voor een geloof dat de geëman
cipeerde kunstenaar zichzelf noch ons kan 
bekennen. De Non moet opdraven als degene 
die onbevangen verankerd is in haar ‘con
text’. Zij is degene die leeft in een wereld 
waarin geen musea bestaan. Zij is die 
fantasmatische ander die - God zij dank! - 
behoed is gebleven voor de ‘moderne 
leegte’. [7] Zij is een fantasmatische figuur 
omdat zij dat verloren punt van verankering 
in de kunstenaar zelf representeert waarom 
hij niet ophoudt te rouwen. Zo begrepen is zij 
alles behalve die ander die “in zijn 
onherleidbare andersheid wordt gerespec
teerd”. Zij treedt op als het verdingelijkte 
tegenbeeld van een moderniteit waaraan de 
goedmenende kunstenaar-die-geen-kunste- 
naar-wil-zijn zijn fantasma opwarmt. [8]

Noten

[1] Camiel van Winkel, Moderne leegte. 
Over kunst en openbaarheid, Nijmegen, SUN, 
1999, p. 69. In het vervolg duid ik de pagina’s 
in Van Winkels boek aan in de tekst zelf.
[2] Is de performance van Kafka’s 
‘hongerkunstenaar’ in zijn circuskooi hier 
niet exemplarisch? Hij vindt het voedsel niet 
dat hem smaakt omdat zijn eetlust onbewust 
wordt verstoord door het fantasma van een 
blik waaronder hij ooit al te excessief van eten 
heeft genoten. Naar die blik ‘hongert’ hij 
voorbij elke honger- ‘voorbij het lustprincipe’. 
Aan die blik waarop hij wacht, offert hij 
onbewust alle lustbevrediging op, terwijl hij 
anderzijds als de dood is voor het moment 
waarop die blik op hem zou vallen. Hij bekent 
immers zich diep te schamen om zijn verlan
gen in zijn kooi bewonderd te worden.
[3] Van Winkel schrijft: “Als ‘kunst is 
wat de kunstenaar doet in zijn atelier’, dan 
wordt de vraag naar het ‘hoe’ het volgende 
probleem: hoe benoem ik het, hoe presenteer 
ik het, hoe baken ik het af?” (pp. 85-86) Ik 
begrijp dit als volgt: als de kunstenaar de 
circulaire definitie van kunst serieus neemt, 
dan is de benoeming/presentatie/afbakening 
van het kunstwerk niet langer een supplemen
taire act waarmee de kunstenaar zijn 
dilettantisch gedoe voor het publiekals ‘kunst’ 
presenteert, maar wordt dit ‘supplement’ tot 
wezenlijk bestanddeel van het kunstwerk. 
Het kunstwerk wordt zoiets als de blind- 
lucide enscenering van de strategieën van 
benoeming, presentatie en afbakening waarin 
het altijd gegrepen is..
[4] Van Winkel raakt hier aan iets 
fundamenteels: de ‘postmoderne’ claim dat 
we zouden openstaan voor ‘verschillen’ en 
‘andersheden’ is vaak niet meer dan een alibi 
voor een regressie naar het premoderne.
[5] Het eerste hoofdstuk in Van Winkels 
boek, Leegte als landschap, behandelt deze 
‘moderne leegte’.
[6] Men zou hier dan ook een bekende 
uitspraak van Nietzsche als volgt kunnen 
parafraseren: “We geloven nog in God zolang 
we nog in de context geloven.”
[7] “God zij dank dat er nog anderen zijn 
die in God geloven”: deze zin vat de hele 
paradox van het ‘geloven via de ander’ sa
men. Zo gelooft de toerist via het ‘passionele 
geloof waarvan hij getuige is in de ‘warme 
landen’, zo gelooft de Kerk zelf via het ‘au
thentieke volksgeloof in Afrika en elders, zo 
geloven talloze ‘ongelovige’ ouders via hun 
kinderen, enzovoort. Vgl: Michel de Certeau, 
Une pratique sociale de la différence: croire, 
in: Faire croire, Rome, 1981; Slavoj iek. 
Het subject en zijn onbehagen, Amsterdam, 
1997, pp. 125-126.
[8] Dat is in wezen ook de wijze waarop 
de vrouw functioneert in tentoonstellingen 
als Hooglied (1994) en Borderline (2000), 
beide in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. Een feministische kritiek op dit soort 
representatie van het ‘vrouwelijke’ lijkt mij 
noodzakelijk.
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Het museum buitenspel gezet
Over stadstentoonstellingen

De moderne kunst was nog nooit zo massaal 
aanwezig in de openbare ruimte als nu. Wie 
afgaat op de frequentie en de vanzelfspre
kendheid waarmee ze die ruimte betreedt, 
zou haast gaan geloven dat ze zich er thuis 
voelt. Dankzij flinke investeringen van de 
overheid, krijgen kunstenaars steeds vaker 
de kans om een werk te bedenken voor een 
publieke plaats. Bovendien worden ze om 
de haverklap uitgenodigd om deel te nemen 
aan tentoonstellingen in de openbare ruimte, 
bij voorkeur die van de stad. Steden lenen 
steeds makkelijker hun buitenruimtes uit 
aan de beeldende kunst Beelden in de stad, 
beelden in het park of beelden op straat: het 
culturele zomerseizoen is ieder jaar weer 
goed gevuld met allerlei stadstentoon
stellingen, die zich vooralle vier betrokken 
partijen veelbelovend aankondigen. Voor 
de lamst bestaat de belofte erin dat ze de 
kans krijgt haar institutionele context te 
verlaten om zich met het echte leven te 
verbinden. Het museum van zijn kant be
looft zich te engageren met de werkelijk
heid van de stad. De stad zal op haar beurt 
verrijkt worden met een verkwikkende in
jectie van artistieke betekenissen. En ten
slotte heeft ook het publiek er alle belang 
bij. Het zal immers op een andere, nieuwe 
en onverwachte manier met kunst gecon
fronteerd worden.

Het merkwaardige daarbij is dat de 
betrokken partijen het nog steeds als een 
heroïsche daad beschouwen om kunst te 
presenteren buiten de institutionele context 
van het museum. Want wat betekent het 
vandaag nog voor de kunst om het museum 
te verlaten? Komt er na enkele decennia 
extra muros tentoonstellingen niet te veel 
sleet op de formule van de museumvlucht? 
Hoe lang kan het museum zichzelf nog 
verlaten? En vooral, wat zijn de échte mo
tieven van een stad om haar openbare ruimte 
aan de kunst uit te besteden?

Museale museumvlucht

Sinds de museale experimenten van 
museumdirecteuren als Alexander Domer, 
Willem Sandberg en Pontus Hulten, is het 
museum geen statische plek meer. Waar 
hun taak zich voordien beperkte tot het 
tonen, bewaren en presenteren van kunst
werken uit het verleden, concentreren mu
sea zich de laatste decennia steeds meer op 
het heden, met de bedoeling om er de “sig
nificante tekens van te decoderen, te duiden 
en te classificeren”. [1] Het manifest van 
Willem Sandberg draagt dan ook de ondub
belzinnige titel NU. Het museum kiest de 
kant van de actualiteit, het wil op gelijke 
hoogte komen met de actuele ontwikkelin
gen van de kunst. Daarvoor echter moet het 
met het eigen museale ‘verleden’ afreke
nen. Om een ‘werkplaats’ voor hedendaagse 
kunst te worden, moet het museum afleren 
zich als museum te gedragen. Sinds de jaren 
zestig nodigen musea daarom steeds vaker 
kunstenaars uit om ter plaatse te komen 
werken. Zo willen ze actief deelnemen aan 
kunst “die zich nog aan het ontwikkelen 
is”. [2] Dit streven confronteert het mu
seum echter met de onmogelijkheid om 
haar musealiteit te vergeten. Het museum 
moet ondervinden dat het onmogelijk in het 
NU kan staan, dat het de kunst steeds uit de 
actualiteit ontzet. Vanaf het midden van de 
jaren zeventig voelen musea van heden
daagse kunst zich verplicht deze impasse 
openlijk aan de orde te stellen. Voor musea 
van hedendaagse kunst is het sindsdien een 
must zich openlijk te bevragen, zich te wen
telen in het ongelukkig bewustzijn dat hun 
programma een ‘contradictio in terminis’ 
omvat, zich bereid te verklaren om de ‘eigen 
grenzen te verleggen’, ‘buiten de muren te 
treden’.

Artistieke museumvlucht

Het fenomeen van de museumvlucht dateert 
uit de jaren zeventig, wanneer kunstenaars 
uit ontevredenheid met de idealistische 
ruimte van het museum, naar buiten trek
ken, om daar andere, meer ‘specifieke’ plek
ken te koloniseren. In haar drang te ontsnap
pen aan wat Robert Smithson het “cultural
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confinement” noemt, ontwikkelt de kunst 
een nieuwe strategie: de site specificity. De 
minimal art had al de omringende ruimte op 
het werk betrokken, maar beperkte zich nog 
tot een fenomenologische exploratie van de 
white cube. [3] Site specific werk daarente
gen is geënt op een concrete plaats, waarbij 
de relatie tot die plaats fundamenteel deel 
uitmaakt van de betekenis van het werk. Het 
vat de kunstruimte niet op als een louter 
fysieke ruimte -een presentatieruimte- 
maar als een discursieve plaats, geconditio
neerd door tal van ideologische operaties. 
De site specificity ontmantelt de idealisti
sche premisse van een louter abstracte, es
thetische ruimte. Kunstenaars als Buren, 
Asher, Smithson of Matta-Clark vertrekken 
telkens weer van de politieke, sociale of 
economische betekenissen die op het ruim
telijke kader vastzitten.

Het bewustzijn van de ideologische 
bepaaldheid van het instituut inspireert kun
stenaars als Robert Smithson of Gordon 
Matta-Clark tot verwoede pogingen om 
onmiddellijk ‘buiten’ te werken. Maar zij 
worden daarbij geconfronteerd met de 
onontkoombaarheid van de institutionele 
conditie. Uiteindelijk zien ze zich genood
zaakt een compromis te sluiten met hun 
romantisch uitgangspunt, en hun ontsnap
pingspogingen via restanten of documenten 
terug het museum binnen te brengen. Kun
stenaars als Daniel Buren of Michael Asher 
daarentegen zijn zich onmiddellijk bewust 
van deze fataliteit, en hebben het museum 
daarom nooit definitief verlaten. Elk werk 
begint voor hen in zekere zin met de beslis
sing om het museum al dan niet te verlaten, 
om nadien vaak (letterlijk) halt te houden op 
de grens tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Buren 
en Asher beseffen dat zowel het vertrekken, 
het naar buiten gaan als het buiten werken in 
het teken staat van wat er binnen gebeurt. 
Hun werk houdt de herinnering aan het 
museum levend. [4] Het getuigt steeds op

nieuw van het besef dat het museum overal 
meegenomen wordt. Het tracht de ontzet
ting die in de ruimte van het museum onver
mijdelijk aan het werk is, niet van zich af te 
schudden maar juist te articuleren. Site 
specificity kan bij hen worden begrepen als 
een esthetische strategie om de relatie van 
het kunstwerk tot zijn institutionele kader 
scherp te stellen.

Buren, Asher, Smithson en Matta- 
Clark beseffen dat kunst enkel bij gratie van 
het instituut museum bestaat, en zich onver
mijdelijk tot het “modernistisch reflexief 
kader” moet verhouden. [5] Hoewel hun 
ideologische uitgangspunten verschillen en 
hun werk een andere inzet heeft, wordt hun 
productie gedragen door een gelijkaardige 
‘attitude’, een kritische verhouding tot de 
institutionele context. [6] Hun werk gaat 
niet over site specificity, noch ‘over open
bare ruimte ’. Als ze niet-institutionele ruim
tes bezetten, dan omdat hun kritische 
ingesteldheid ten aanzien van de institutio
nele context dit noodzakelijk maakt. De 
kritiek die ze willen formuleren, dwingt hen 
te vertrekken.

Site specificity als institutionele intro
spectie: het museum op avontuur. [7]

Zoals hoger gesteld probeert het museum 
ondertussen aan haar institutionele malaise 
te ontkomen door sessies van ‘institutionele 
introspectie’ te plannen. Het museum wil er 
niet van verdacht worden achter de nieuwe 
kunstvormen aan te lopen, en verzint daarom 
een antwoord op de massale museumvlucht. 
Het wil met name zelf vertrekken. Die wens 
zet het om in een nieuw tentoonstellings- 
concept: de extra muros tentoonstelling, 
waarvan Chambres d’Amis in Gent en de 
Skulptur Projekte in Münster vroege expo
nenten zijn. [8] Bij deze manifestaties wordt 
de strategie van de site specificity door het 
museum gerecupereerd, toegeëigend en

geformaliseerd tot de vraag aan kunstenaars 
om ‘samen’ het gebouw te verlaten. Waar 
de term site specific oorspronkelijk betrek
king had op individuele kunstprojecten, 
spreekt men sindsdien over een nieuw 
‘genre’, dat van de ‘site specific tentoon
stelling’. [9]

Eigen aan deze tentoonstellingen is 
echter dat ze geen ‘tentoonstellingen’ wil
len zijn: ze pretenderen ‘gebeurtenissen’ te 
worden. [10] Het museum dat actief wil 
deelnemen aan de actuele kunst, profileert 
zich niet meer als een instituut voor klas
sieke vormen van culturele receptie, maar 
als een centrum van concrete culturele 
productie. Dat het daartoe ten dele de strate
gieën van de kunst dient over te nemen, leidt 
tot wat Benjamin Buchloh een fundamen
teel ideologische fraude noemt. [11] Door 
de uitgangspunten van de artistieke productie 
immers aan de productie zelf te onttrekken, 
en tot onderwerp van de tentoonstelling te 
maken, vervalt de kritische afstand tussen 
kunstwerk en tentoonstelling. Terwijl het 
kunstwerk voordien zijn site specificity 
- en daarmee zijn kritisch potentieel - zelf 
moest waarmaken, belooft de tentoonstel
ling nu al op voorhand dat die specificiteit 
gerealiseerd is. De tentoonstelling antici
peert de site specificity van het werk, en 
snijdt zo het kritisch potentieel van de artis
tieke productie de pas af. Site specificity, 
dat oorspronkelijk een logische uitkomst 
was van de eigen kritische attitude, is sinds
dien getransformeerd tot een ‘curatorieel 
concept’, en dus formuleerbaar als een op
dracht.

Vandaag vormt de keuze van een 
plek nog zelden het onderwerp van een 
fundamentele artistieke beslissing. Sinds 
tentoonstellingen het bezetten van speci
fieke plekken tot programma hebben verhe
ven, hoeft het kunstwerk niet eens meer te 
bewijzen dat het zich met een plek kan of wil 
verbinden. Elke ‘interventie’ wordt als een 
kant en klare opdracht aan de kunst meege
geven. Of het nu een straathoek, een metro
lijn of een stadsgezicht is, de tentoonstelling 
heeft het territorium waarbinnen kunste
naars hun ‘eigen’ plek kunnen kiezen, al 
netjes afgebakend. Nauwlettend wordt er 
op toegezien dat de publieke conditie en de 
actuele locatie van het werk samenvallen, 
waardoor de spanning tussen beide plekken 
ónmogelijk nog kan worden gethematiseerd. 
Elke kritische ingreep op basis van de keuze 
voor een bepaalde plek - zelfs waar ze de 
grenzen van het territorium ritueel over
schrijdt - is op voorhand geneutraliseerd, 
en daarom gedoemd de inherente fraude te 
bestendigen.

Le Décor et son double

De problematische uitgangspunten van het 
plagiaat op de artistieke museumvlucht door 
het museum zelf, werden ooit haarscherp 
belicht door Daniel Buren. Het werk Le 
Décor et son double dat hij in 1986 reali
seerde voor de tentoonstelling Chambres 
d’Amis te Gent, legt de achillespees van de 
extra muros tentoonstelling bloot. Buren 
- die van de museumvlucht zijn artistiek 
handelsmerk heeft gemaakt - weigert zon
der meer in te gaan op de vraag van het 
museum om een werk te maken in een Gents 
huis ‘naar keuze’. Hij moet ergens onder
weg beseft hebben dat het museum hem niet 
alleen verzocht zijn eigen strategie te 
plagiëren, maar deze ook te voltooien: met 
name echt te vertrekken. Buren toont wat 
zich in die voltooiing daadwerkelijk vol
tooit: de almacht van het museum. Daarom 
keert hij terug. Hij realiseert niet enkel een 
werk in de ruimte die hij ter beschikking 
krijgt - namelijk de slaapkamer van de 
Gentse verzamelaars Annick en Anton 
Herbert-, maar plaatst tegelijkertijd een 
perfecte replica van diezelfde kamer - zijn 
Chambre d'Ami - inhetmuseum. Het enige 
verschil tussen de twee versies is dat de 
strepenpatronen eikaars spiegelbeeld vor
men.

De geste van Buren toont dat de 
tentoonstelling net het tegendeel heeft be
reikt van wat ze beoogde - met name aanto
nen dat ‘kunst ook functioneert in de alle
daagse omgeving’. De integratie van kunst 
in de Gentse burgerkamers schort het leven 
op. [12] Elke ingreep passeert immers so
wieso via de museale interface, elk werk 
gebeurt op bestelling. Het laat zich dan ook
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raden dat het museum op al die plekken 
telkens opnieuw ‘verschijnt’. [13] Het mu
seum wordt immers nooit écht verlaten, 
maar simpelweg meegenomen - het obli- 

n. gate stadsplan draagt op zich reeds een 
museum met zich mee. [14] Dit betekent 
meteen dat ook de tweede doelstelling van 
het project Chambres d ’Amis, namelijk haar 
poging af te rekenen met de zogenaamde 
‘museumkunst’, zinledig wordt. De werken 
binnen Chambres d’Amis zijn net zo goed 
‘museumkunst’ als hun soortgenoten in het 
museum. Het maakt geen verschil of ze zich 
in de fysieke ruimte van het museum bevin
den, het mentale referentiekader waarbin
nen ze gemaakt en ervaren worden, is a priori 
museaal. De alledaagse omgeving herbergt 
een virtuele kunstcontext. [15] Buren is dan 
ook de enige kunstenaar die niet hand in 
hand met het museum naar buiten trekt. In 
plaats van samen met dat museum zelfge
noegzaam de deur achter zich te sluiten, 
houdt hij de deur juist open. Hij weigert zijn 
werk te reduceren tot een illustratie van de 
problemen die hij reeds een tweetal decen
nia aankaart, en reproduceert de ruimte 
waarin hij verondersteld wordt te werken in 
zijn geheel in het museum. De onvermijde
lijkheid van het verschijnen van de museale 
‘ruimte’ in de reële slaapkamer, wordt in het 
museum zelf te kijk gezet. In dezelfde be
weging verschijnt ook de stilstand van het 
dagelijks leven in deze kamer. Bovendien 
biedt het werk van Buren het stadsparcours 
haar logische eindmeet: het verbindt de ar
tistieke kolonies met het moederland: het 
museum.

Site specificity vandaag

g In recente kunstprojecten voor de publieke 
8 ruimte zijn fundamenteel kritische inter- 
$ venties - zoals het werk van Buren tijdens 
s Chambres d’Amis - eerder zeldzaam. De 
8 vraag om binnen of buiten het museum te 
E verblijven, lijkt overbodig geworden. Na 
■S twee decennia lang de muren van het mu- 
2 seum ritueel te hebben gesloopt, lijkt men er 
: rotsvast van overtuigd dat de openbare 

go ruimte een ‘natuurlijke’ biotoop is gewor- 
- den voor de kunst. Deze laatste heeft haar 

/ A & site specific strategieën zo aangepast, dat ze 
E ondertussen ‘overal’ te werk kan gaan. Sinds 
2 de fenomenologische experimenten van de 
Q minimal kunstenaars heeft de artistieke prak- 

• 1 8 tijk van de site specificity een enorme ont

wikkeling gekend. De ingrepen van de he
dendaagse plekgebonden kunst beperken 
zich niet enkel meer tot de klassieke institu
tionele ruimte van museum of galerie. Kun
stenaars gaan aan de slag in de meest di
verse, prozaïsche omgevingen, zoals hospi
talen, gevangenissen, hotels’, Scholen, ker
ken en supermarkten. Afgezien van deze 
ruimtelijke expansie laat de kunst zich ook 
door steeds meer disciplines inspireren 
- van antropologie, sociologie, literaire kri
tiek tot politieke theorie - en heeft ze zich 
afgestemd op de populaire betogen van 
mode, muziek, reclame, film en televisie. 
Opmerkelijk daarbij is dat de concrete rela
tie van het kunstwerk tot haar plek en tot de 
condities van de institutionele ruimte on
dergeschikt is gemaakt aan een discursief 
ontwikkelde plek. Door elk mogelijk cultu
reel onderwerp —zoals verlangen, ziekte, 
AIDS of racisme - te beschouwen als een 
plek, hebben kunstenaars als Mark Dion, 
Renée Green, Andrea Fraser of Martha 
Rosler het begrip ‘locatie’ hertaald. Een 
plek is nu zoveel als een platform van ken
nis, van intellectuele uitwisseling of cultu
reel debat. Dit heeft geleid tot een verdere 
verschuiving in het ‘plaatsvinden’ van de 
kunst, en een derde strategie binnen de site- 
specficity. Waar de eerste strategie, die van 
minimal art, uitging van een fenomenolo
gisch begrip van de plek, en de tweede, die 
van de institutionele kritiek, vertrok van een 
sociaal-institutionele analyse, hanteert de 
hedendaagse strategie van site specificity 
een discursieve notie. Deze globale ontwik
keling, die James Meyer typeert als de ver
schuiving vaneen 'letterlijke' naareen ‘func
tionele’ plek, heeft ertoe geleid dat een plek 
vandaag eerder (inter)tekstueel dan ruimte
lijk wordt begrepen. De kunst bestaat er nu 
in “ruimtes te tekstualiseren", en “betogen 
te verruimtelijken". [16]

Deze dematerialisering- of dis
cursivering - van de plek heeft echter twee 
problematische gevolgen. Kunstenaars kun
nen het over alles hebben, ze kunnen alles 
‘problematiseren’. De kunst is volledig uit
gezaaid in de cultuur. Om dat veld in zijn 
globaliteit te kunnen onderzoeken, nemen 
kunstenaars een nieuwe rolmodel op, dat 
van de alles-onderzoekende antropoloog. 
Zo ontstaat een nieuw kunstenaarstype: de 
kunstenaar-etnograaf. [17] Kunstenaars 
ontwikkelen persoonlijke en subjectieve 
methoden om ‘ter plaatse’ aan onderzoek te 

doen, om een plek ‘in kaart te brengen’. Zo 
‘Onderzoekt’ Mark Dion reeds enkele jaren 
op een pseudo-antropologische of archeo
logische wijze de geschiedenis van een plek 
aan de hand van minutieuze baggerwerken. 
Door het rivierslib - van bijvoorbeeld een 
kanaal in Venetië of een stuk van de Thames 
in Löndon - te zeven, en de gevonden ob- 
jectén tecatalogeren, legt hij een ‘bepaalde 
specificiteit’ van die plek bloot.

Hoewel dergelijke private, overal 
toepasbare strategieën resulteren in plek
gebonden kunst, komt deze kunst terzelfder- 
tijd Tos’ te staan van haar concrete plek of 
context. In vele zogenaamde plekgebonden 
projecten fungeert de ‘context’ slechts als 
alibi om steeds dezelfde kunstenaars uit te 
nodigen. Zowel de jongste generatie site 
specific kunstenaars als de pioniers worden 
telkens opnieuw gevraagd om volgens hun 
vertrouwde ‘recept’ een werk te realiseren 
dat op maat gesneden is van in wezen 
inwisselbare plekken, instituten of steden. 
Deze ontwikkeling druist echter radicaal in 
tegen de historische motieven van de 
locatiegebonden kunst. Door hun werk aan 
één specifieke plek te hechten, wilden site 
specific kunstenaars immers de moder
nistische autonomie van het kunstwerk 
problematiseren. [18] Site specificity werd 
ontwikkeld als een strategie om aan de on
vermijdelijke 'commodificatie' van de kunst 
te ontsnappen. Sinds de ontwikkeling van 
een nomadische praktijk - en de bijhorende 
“mobiele notie van een plek en een 
nomadische subjectiviteit” - is de kunst 
weliswaar niet meer de belichaming van 
een modernistische autonomie, maar het 
probleem is slechts verschoven. [19] Het is 
nu de kunstenaar zelf - met het waarmerk 
van zijn private werkwijze — die het 
modernistische paradigma incarneert, en 
daardoor opnieuw een vorm van markt
waarde belichaamt.

De profilering van de kunstenaar als 
‘plekgebonden dilettant’ knaagt bovendien 
meer dan ooit aan zijn kritische en onafhan
kelijke positie. Waar kunstenaars vroeger 
uit eigen beweging naar buiten trokken, 
wachten ze nu tot het museum hen in dienst 
neemt, om op commando enig verstelwerk 
aan te brengen in het semantische weefsel 
van een plek. Kunstenaars zijn weliswaar 
geen producenten van esthetische objecten 
meer, maar leveranciers van een vorm van 
esthetische service, als bemiddelaar, op

voeder, coördinator of zelfs ambtenaar. De 
strategie van de site specificity is verwor
den tot een geësthetiseerd genre, een media
spektakel zelfs, waarbij het museum artis
tieke padvinders onder de arm neemt om 
een kritisch discours té ‘importeren’. 
Rosalyn Deutsche beschrijft deze ontwik- 
keling als een verschuiving van een radicaal- 
kritische naar een academische site specific 
kunst, en wijst erop dat deze laatste de 
oorspronkelijke motivatie van site specificity 
volkomen negeert. [20] De kunst biedt het 
museum louter een hoofse vorm van 
betekenisverlening, en lijdt een fundamen
teel en substantieel verlies aan kritisch po
tentieel. Hal Foster daarentegen beschouwt 
de opdrachtsituatie als een noodzakelijk 
kwaad. Net zoals de appropriation art in de 
jaren tachtig aan het mediaspektakel moest 
deelnemen om erover te kunnen reflecteren, 
moet de nieuwe site specific kunst, om het 
museum en haar publiek te bewerken, in of 
via het museum gaan werken. [21] Het is 
alleen de vraag of een bewuste omgang met 
deze positie volstaat.

Stadskunst

Tentoonstellingsconcepten à la Chambres 
d’Amis hebben sinds de jaren tachtig een 
ongekende populariteit bereikt. Het mag 
dan al opmerkelijk zijn dat elke stad van
daag zijn eigen ‘kunst in de stad’ tentoon
stelling heeft, het wekt bovenal verwonde
ring dat het museum zelf nog zelden het 
brein is achter dergelijke initiatieven. De 
algemene kolonisatie van de publieke ruimte 
door de kunst wordt vandaag gefinancierd 
met totaal nieuwe geldstromen, die niet 
afhankelijk zijn van het institutionele kader. 
Deze trend past binnen de verschuiving die 
steden in de jaren tachtig meemaakten van 
een productiemilieu naar een consumptie- 
milieu. De stad wordt in toenemende mate 
gecentreerd rond, en afhankelijk gemaakt 
van de mogelijkheden tot consumptie en 
vrijetijdsbesteding. [22] Het fenomeen van 
‘kunst in de stad’ is één van de speerpunten 
van de stilaan ingeburgerde logica van de 
city marketing. Inmiddels is echter duidelijk 
dat de strategieën van dit nieuwe kapitaal al 
even institutioneel geladen zijn als die van 
het museum, getuige de vaak merkwaardige 
gelijkvormigheid tussen beide. [23] Waar 
het museum bij de vraag aan de kunstenaars 
om het gebouw te verlaten, zichzelf voort-



durend op het spel zette, reikt de ‘lobby’ 
(lees: het kluwen van curatoren, cultuur- 
consulenten, adviescommissies, enz.) die 
dit nieuwe kapitaal representeert, beheert 
en mobiliseert, de stedelijke ruimte als artis
tieke inzet aan. Met de vanzelfsprekendheid 
waarmee het museum binnenskamers 
antimuseale kunst presenteert, huisvest de 
stad projecten waarin ze zelf te kijk gezet 
wordt. Alleen heeft stad daarbij zelden de 
ambitie over haar eigen identiteit te reflec
teren.

De formule van de stadstentoon
stelling past perfect binnen de toenemende 
"festivalisering van de stadsontwikke
ling”. [24] In de huidige rivaliteit tussen 
steden - zowel op lokaal, nationaal als in
ternationaal niveau - zijn tijdelijke mani
festaties als Olympische Spelen, wereldten
toonstellingen, voetbalkampioenschappen 
of de talloze cultuurfestivals een belangrijk 
wapen. Dergelijke festiviteiten bieden im
mers de mogelijkheid om gedurende een 
korte tijd en met een grote intensiteit het 
‘unieke aanbod’ van een stad in de kijker te 
zetten. Cultuur speelt daarbij een promi
nente rol. Zij bepaalt het gezicht van een 
stad, en het concept van de stadstentoon
stelling is de ideale formule om de kunst in 
de logica van deze stadspolitiek in te scha
kelen. Zo heeft elke culturele hoofdstad op 
zijn minst één ‘buiten’-tentoonstelling ge
programmeerd, in de hoop dat de kunst met 
‘plekgebonden’ prestaties de culturele spe
cificiteit van de stad in de verf zou zetten.

Deze globale ontwikkeling heeft 
geleid tot een verdere uitholling van de site 
specificity, die door Jean-Marc Poinsot als 
‘event-specificity’ werd gekarakteri
seerd. [25] In de talloze stadstentoon
stellingen komt de kunst vaak niet meer dan 
een nummertje opvoeren, als antwoord op 
de vraag ‘iets te doen’ met de stad, haar 
pleinen, haar parken, haar huizen. Het zijn 
niet de plekken die de kunst specifiek ma
ken, het is de kunst die de plekken 
‘verbijzondert’ of ‘animeert’. Doorgaans 
resulteert dit in regelrechte stadspromotie, 
waarbij de kunst slechts als rode draad fun
geert om de tien mooiste, meest vergeten, 
meest excentrieke, meest ‘alternatieve’ plek
ken van een stad te ontdekken - stedelijkheid 
à la carte. Het is dan de verdienste van de 
kunst om die plekken ontdekt, verbij zonderd 
of in kaart gebracht te hebben; plekken die 
de modale stedeling veronachtzaamt, mocht 
de kunstenaar ze met zijn ‘visuele compe
tentie’ niet gedetecteerd en geherwaardeerd 
hebben. De kunstenaar bezit immers de 
unieke gave om de specifieke karakteristie
ken of verborgen geschiedenissen van een 
plaats op te sporen. [26] De meeste van deze 
kunstwerken zijn dan ook letterlijk ‘vond
sten’ . Ze serveren weinig meer dan voor de 
hand liggende slimmigheidjes. Nu kunste
naars nog zelden in de openbare ruimte 
trekken vanuit een kritische noodzaak, is 
het vooral de zaak om met originele en 
spitsvondige interventies voor de dag te 
komen. Stad en stedeling worden eventjes 
op het verkeerde been gezet, of verrast met 
een vreemdsoortig element. Site specific 
projecten zijn vandaag gewoon toeristische 
trekpleisters, en de oorspronkelijke versto
ring van de stedelijke ruimte - het situatio- 
nistische détournement — is een ‘alterna
tieve’. attractie geworden, wat zoveel bete
kent als een verdoken vorm van cultureel- 
politieke promotie. [27] Lucy Lippard ge
tuigde al in 1976 hoe de spontane inname 
van de straten van SoHo in New York door 
de toenmalige Streetworks, in geen tijd op 
een lucratief evenement uitdraaide. Van het 
‘tijdelijke en ongebonden initiatief in de 
straten en andere niet-kunstruimtes van 
SoHo, bleef niet meer dan 'een toeristische 
attractie over. [28]

Daniel Buren, één van de bekendste, 
historische koplopers van de ‘nomadische 
kunstpraktijk’, heeft zich altijd op een merk
waardige manier tot deze ontwikkeling ver
houden. Hij wees er ondertussen meermaals 
op dat het begrip ‘in situ’ modieus en 
betekenisloos is geworden. [29] Bovendien 
stellen sommige van zijn recente werken de 
instrumentalisering van site specificity ex
pliciet aan de orde. Voor de derde editie van 
de Münster Skulptur Projekte verving Buren 
simpelweg de wimpels, die de straten van de 
stad Münster tijdens de carnavalperiode sie
ren met vrolijke kleuren, door nieuwe wim
pels met het bekende Buren-strepenmotief. 
Net als in de Documenta 7, waar Buren een 
zestigtal masten met wimpels plaatste op het 
plein voor het Fridericianum, toonde hij wat 
er van de meeste megatentoonstellingen ge
worden is. Manifestaties als de Skulptur 
Projekte zijn kermissen voor highbrows, en 
de kunstenaar wordt vriendelijk uitgenodigd 
om mee te feesten.
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Het museum terug aan zet

De vraag of kunst iets te maken heeft met 
architectuur of met de stad, is even zinloos 
als versleten. Natuurlijk kan kunst aan de 
slag met gebouwen of met de stad; alleen 
geldt dat niet voor alle kunst. Waarom laten 
dan zoveel kunstenaars zich tot dergelijke 
opdrachten verleiden? Waar vindt al die 
kunst een aanleiding om zich met de open
bare ruimte te engageren? Is de uitnodiging 
op zich te onweerstaanbaar? Of is er voor al 
die kunst dan toch een fundamenteel artis
tieke inzet in het spel, die zich als vanzelf op 
de gebouwen of de stad vastzet?

Het is simplistisch te denken dat 
men de stad moet intrekken om het over de 
stad (of de architectuur) te hebben. De mo
derne kunst heeft materiaal en betekenis 
ontkoppeld; men moet vandaag niet meer 
schilderen om het over schilderkunst te heb
ben. Dat geldt inmiddels evengoed voor het 
museum. Men moet het museum niet meer 
verlaten, om aan het klassieke takenpakket 
ervan te ontsnappen. Het vroegere ‘buiten’ 
kan nog bezwaarlijk als een ‘buiten’ wor
den beschouwd, het is al even institutioneel 
bepaald als het vroegere ‘binnen’. Omge
keerd is het ‘binnen’ van vele musea al even 
werelds geworden als het buiten.

Wanneer musea met stads- of extra 
muros tentoonstellingen nog een kritische 
positie willen claimen, ligt voor hen een 
duidelijke opdracht op tafel. Gegeven de 
recente ‘overname van de macht’ op het 
museum door het kapitaal van de city
marketing, valt te onderzoeken wat dit bete
kent voor het museum zelf. Wat als het zelf 
nog extra muros tentoonstellingen wil orga
niseren? Berust de aanwezigheid van kunst 
in de publieke ruimte op een trapsgewijze 
recuperatie van de oorspronkelijke drijfve
ren van de kunst(enaars)? In welke mate is 
het plagiaat op de artistieke vlucht uit het 
museum uiteindelijk verbasterd tot een on
derwerp van de stad en haar cultuur- 
functionarissen? En hoe kan het museum 
vermijden te degraderen tot onderaannemer 
van de stad ?

In recente tentoonstellingen zoals 
Over The Edges - georganiseerd door het

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst te 
Gent - of Panorama 2000 - georganiseerd 
door het Centraal Museum te Utrecht- 
kwamen dergelijke vraagstellingen niet aan 
bod. Integendeel, stadstentoonstellingen als 
deze doen alle moeite om de bezoeker te 
doen geloven dat het museum nog steeds 
aan zet is, en dat het bovendien zichzelf nog 
steeds aan stringente kritiek onderwerpt door 
vrolijk naar buiten te trekken. Dergelijke 
tragikomische vertoningen komen enkel nog 
neer op het vakkundig vergeten van zich
zelf, het dramatisch opvoeren van het eigen 
onbehagen en het zich genoegzaam wente
len in het eigen geheugenverlies. Want in 
werkelijkheid leiden projecten als Over the 
Edges of Panorama 2000 op geen enkele 
manier tot een fundamentele introspectie. 
Het museum stelt zich daarentegen nog lou
ter op als enthousiaste opdrachtgever, of als 
bezorger van culturele legitimatie voor city
marketing. Als het museum zich vandaag 
nogmaals in vraag wil stellen, dat moet het 
naar zichzelf terugkeren. De geschiedenis 
heeft intussen uitgewezen dat men geen 
institutionele (zelf)kritiek meer bedrijft door 
het museum te verlaten, laat staan door de 
museale architectuur ritueel te vergeten.
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Theater, Musik, Performance, Video, Film, 
Berlin, Akademie der Künste, 1976, p. 191.
[29] Daniel Buren, Like a Palimpsest or 
the Metamorphosis of an Image, in: Klaus 
Bussman, Kasper König & Florian Matzner 
(red.), Contemporary Sculpture. Projects in 
Munster 1997, Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 
1997, p. 79. ; Daniel Buren, Au Sujet de. 
Entretien avec Jérôme Sans, Paris,
Flammarion, 1998, p. 101. 19
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Tweede katern
Nieuws

ARGOS INFORMATIEDAGEN & REWIND. Naar jaar
lijkse gewoonte biedt videodistributeur Argos van 15 tot 
19 november een overzicht van de recente artistieke 
audiovisuele productie in België. In hun mediatheek kun je 
zelf een menu samenstellen, door te kiezen uit 300 werken 
(creatieve documentaires, experimentele films, cd-roms, 
websites, video...) van meer dan 200 kunstenaars (Guillaume 
Bijl, Joëlle Tuerlinckx, Alain Géronnez, Jan Kempenaers, 
Emilio Lopez-Menchero...).
Daarnaast stelt Argos ons in kennis van hun andere ambi
ties. Ze willen het artistiek audiovisueel archief uit de voor
bije dertig jaar van slijtage vrijwaren, en een permanente 
videotheek voor deze productie openen. Zoiets bestaat niet 
in België. Argos inventariseert dit video- en filmwerk en 
poogt banden in bewaring te krijgen, maar voor maatrege
len tegen slijtage bestaan niet de nodige fondsen. In 
coproductie met Brussel 2000 presenteert Argos daarom een 
smaakmaker. Op 16 en 19 november loopt een beperkt pro
gramma in de mediaruimte van Brussel 2000 en het Brus
sels Filmmuseum. Voor een persoonlijke keuze uit werk van 
Luc Deleu, Groupe 50/04, Danny Matthys, of voor het in
middels volledig geconserveerd oeuvre van onder meer 
Jacques-Louis en Danièle Nyst, kan men van 15 tot 19 no
vember terecht op het adres: Argos, Werfstraat 13, 
1000 Brussel (02/229.00.03). (E.W.)

VLAAMSE CULTUURPRIJZEN. De Vlaamse Cultuur
prijs voor Beeldende Kunst - luik kunstkritiek - werd toe
gekend aan de ex-hoofdredacteur van De Witte Raaf Koen 
Brams. Dik verdiend, al zeggen we het zelf, en net op tijd. 
Jef Geys mag zich de laureaat van de kunstenaarsprijs noemen, 
een beloning voor een kritisch en eigenzinnig oeuvre waaraan 
Geys al werkt sinds de jaren zestig. In de tentoonstellingskrant 
van de recente openluchttentoonstelling Beeld in Park in Etter
beek overkleefde Geys met blanco papierstrips het drie pagi
na’s tellende artikel uit het mei-nummer van De Witte Raaf, 
waarin Koen Brams afscheid nam van het blad.
De jury, onder voorzitterschap van Dirk Schutyser, was sa
mengesteld uit Chantal De Smet, Guillaume Bijl, Stella 
Lohaus, Roland Patteeuw, Bart Verschaffel, Philippe Braem, 
Anna Geukens (als vertegenwoordiger van de Minister van 
Cultuur) en administratiemedewerkers Cécile Jacobs en 
Frank De Crits. (E.W.)

ARCHIS. Het Nederlands architectuurtijdschrift Archis 
treedt (of trad?) barre eindejaarsmaanden tegemoet. Sinds 
uitgever Elsevier besloot om het tijdschrift vanaf januari 
2001 uit haar aanbod te schrappen, is hoofdredacteur Ole 
Bouman op zoek naar een nieuwe schuilplaats. De onder- 
handelingen met een geïnteresseerde uitgever raken mede 
door het spook van een jaarlijks deficit niet uit het slop. Nor
maal werd dit gat gevuld door het Nederlands Architectuur 
instituut, maar het bestuur aldaar wil zich terugtrekken. 
Archis is weliswaar gehuisvest in een uiteinde van het NAi- 
gebouw, maar opereert redactioneel onafhankelijk van dat
zelfde instituut. Het is weliswaar een duur blad, maar het 
biedt wel twaalf keer per jaar informatie op internationaal 
niveau, en reflectie in de breedste zin van het woord, dit 
alles aangevuld met fraai beeldmateriaal. Het is daarom ui
termate triest te constateren dat een goed uitgerust en inter
nationaal werkend instituut als het NAi geen creatieve op
lossing aandraagt - of helpt aandragen. Misschien brengt 
de redding van Archis het NAi weinig op, maar zonder het 
blad verschraalt de kritische discussie- en informatie- 
uitwisseling ontegensprekelijk. Eén troost: deArchis-redactie 
is er in geslaagd om via de Tweede Kamer staatssecretaris 
Rick van der Ploeg tot actie aan te porren. Het alternatief 
uitgeefplan staat in de steigers; nu nog een zetje. (E.W.)

CENTRE POMPIDOU (VERSUS TATE MODERN). 
Met Picasso sculpteur heeft Wemer Spies waardig afscheid 
genomen van het Musée National d’Art Moderne in het 
Centre Pompidou. In 2002 komt hij terug met een ambiti
euze tentoonstelling over het surrealisme, een kunstrichting 
die hem na aan het hart ligt en die hij ook in de nieuwe 
opstelling, samen met dada, een belangrijke plaats verleende. 
De Franse pers en het Parijse kunstmilieu is het er roerend 
over eens dat hij met de kunst van de eerste helft van de 
twintigste eeuw een mooie presentatie maakte. Ook wat de 
levende kunst betreft is men unaniem, een puinhoop, maar 
blijkbaar niet om dezelfde redenen. Zolang Wemer Spies 
het nog voor het zeggen had, beperkte de kritiek zich tot wat 
binnensmonds gemompel, maar sinds Alfred Pacquement 
het museum (voor vijf jaar) heeft overgenomen durft men 
het luidop te zeggen. De nieuwe directeur haastte zich dan 
ook om te verklaren dat hij er voor zou zorgen “dat het mu
seum door de kunstwereld opnieuw geliefd en geapprecieerd 
wordt” en “dat de kunstenaars er zich thuis voelen.” 
Deze kunstenaars blijken nu vooral Franse kunstenaars te 
zijn. De Duitser Spies, die ongetwijfeld werd aangetrokken 
om het Franse kunstwereldje opnieuw een internationaal 
cachet te geven, wordt nu verweten te weinig belangstelling 
te hebben gehad voor de Franse kunst. De afwezigen trach
ten hun gelijk te krijgen: met name de École de Paris uit de 
jaren vijftig, de Figuration narrative en vooral de leden van 
kunstenaarsgroep Support/Sutface uit de jaren zeventig. 
Sinds de opening van de Tate Modem in Londen wordt het 
Centre Pompidou door de nieuwe refusés nog meer met de 
vinger gewezen. Beide musea worden zowel wat betreft hun 
verzameling als hun opstelling - de Tate opteerde voor een 
thematisch (de natuur, het object, de mens, de geschiedenis) 
in plaats van een chronologisch parcours - uiteraard met 
elkaar vergeleken, en na de opening van de nieuwe Tate 
meldde het Centre Pompidou haastig dat het over vier jaar 
ook over een filiaal zal beschikken. Intussen vergeet men 
dat Tate Modem, naast Liverpool en St-Ives, reeds de derde 
uitbreiding is. Het Centre Pompidou en de Tate verwelko
men dagelijks ongeveer 20.000 bezoekers, met dit verschil 
dat de Tate gratis is en dat een belangrijk deel van de bezoe
kers van het Centre Pompidou enkel naar de bibliotheek en 
niet naar het museum gaat. Wel hebben beide instellingen 
een vergelijkbaar jaarlijks aankoopbudget: om en bij de 
200 miljoen BF.
Over de thematische opstelling is men in Frankrijk minder 
enthousiast. Deze zou volgens Le Monde enkel dienen om 
de enorme gaten in de collectie moderne avant-garde te ver
bergen. Fauvisme, kubisme en de vroege abstracten zijn in 
Parijs beter vertegenwoordigd. Deze kunstenaars waren dan 
ook in Parijs en niet in Londen werkzaam en misschien is 
dit wel de reden waarom er in de Tate meer Britse kunste
naars aanwezig zijn. Waar Frankrijk vroeger een teveel aan 
chauvinisme verweten werd, wordt het nu beschuldigd van 
een gebrek aan belangstelling voor de eigen kunstenaars. 
Wat steekt is dat de Britten hun kunstenaars wel ondersteu
nen en de Fransen niet. Hierbij vergeet men dat de uitvin
ding van de YBAs, de Young British Artists, hoofdzakelijk 
de verdienste is van de privé-verzamelaar en reclameman 
Charles Saatchi en dat zijn kunstenaars al evenmin welkom 
zijn in de nieuwe Tate. De dag van de opening werd in een 
hoekje naast de lift nog snel een onbeduidend werk van 
Damien Hirst opgehangen.
Vijftien jaar na de decentralisatie en de ‘golden eighties’ 
van Minister van Cultuur Jack Lang begint het in Frankrijk 
ook langzaam door te dringen dat het (on)heil niet alleen 
van de gemeenschap moet komen. Onlangs maakte de 
Association pour le développement international de l’art 
français, een vereniging van Franse verzamelaars met een 
naam die zelfs een ambtenaar niet had durven verzinnen, 
bekend dat ze naar het voorbeeld van de mediatieke Turner 
Prize tegen maart 2001 wil uitpakken met een even 

prestigieuze prijs voor jonge Franse kunst, de grote prijs 
Marcel Duchamp. Een pittig detail, in 1955 verwierf 
Duchamp na vele jaren van administratieve rompslomp ein
delijk het Amerikaanse staatsburgerschap. Misschien kun
nenjonge Franse kunstenaars ook vandaag nog iets van hem 
leren. (L.V.D.A.)

Wissels

JO COENEN RIJKSBOUWMEESTER. Jo Coenen 
(Heerlen 1949) is per 1 november jl. aangesteld als de nieuwe 
Rijksbouwmeester van Nederland. Hij volgt Wytze Patijn 
op, die de functie van 1995 tot 2000 bekleedde. Coenen is 
vooral bekend geworden met de bouw van het Nederlands 
Architectuurinstituut in Rotterdam (1993), maar het leeuwen
deel van zijn werkzaamheden is stedenbouwkundig van aard. 
Zijn ontwerpen voor het Sphinx Céramiqueterrein in Maas
tricht en het KNSM-eiland in Amsterdam, beide oude in
dustrieterreinen die moesten worden omgetoverd tot stede
lijke woon- en cultuurgebieden, getuigen van een klassieke 
opvatting van de stad. Ze bestaan uit een formeel straten
patroon, met gesloten woonblokken en monumentale gebou
wen aan een centrale as, en openbare ruimten zonder poes
pas. Naast zijn werkzaamheden als ‘stedendokter van Ne
derland’, zoals hij onlangs in NRC Handelsblad getypeerd 
werd, is Coenen sinds kort hoogleraar aan de Technische 
Universiteit in Delft. Eerder was hij verbonden aan de uni- 
versiteiten van Karlsruhe, Aken, Lausanne en Eindhoven. 
Coenen weet inmiddels als geen ander dat de Rijks- 
bouwmeester noch de Rijksgebouwendienst garant staan 
voor voorbeeldig opdrachtgeverschap. Eén van de meest 
dramatische ervaringen in zijn loopbaan als architect betreft 
juist een opdracht van de Rijksgebouwendienst: de recon
structie van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken in centrum Den Haag (het JuBi-complex). De twee 
torens uit 1978 moesten een sprekender architectuur krijgen 
en een nieuwe openbare ruimte in het omringende gebied. 
Coenens bureau won in 1998 de meervoudige opdracht om 
na anderhalf jaar ontwerpen en intensief overleg ijskoud weer 
aan de kant te worden gezet wegens een financieringstekort 
van 200 miljoen gulden. Dat kwam er onder meer omdat 
pas halverwege het traject duidelijk werd dat de verhuis- 
logistiek van de 3000 werknemers ook onderdeel was van 
de opdracht. Het verloop van het ontwerp- en onderhande
lingsproces is in een reeks van drie artikelen in deze jaar
gang van Archis op de voet te volgen. Ze bieden een soms 
ontluisterend inzicht in het samenspel van de opdrachtgever 
en -nemer, gebruiker, ontwikkelaar, gemeente en architect. 
De nieuwe Rijksbouwmeester is dus een gewaarschuwd man. 
Er staan hem vijfjaar omzichtig optreden en onderhandelen 
in een moeras van regelgeving te wachten. De plannen voor 
het JuBi-complex zijn ondertussen weer uit de kast gehaald, 
in een poging het project te hervatten. Mochten de onder- 
handelingen vlot raken, dan bestaat Coenens eerste optre
den als Rijksbouwmeester erin als zijn eigen opdrachtgever 
op te treden. (P.B.)

Lezingen

THIERRY DE DUVE. Dé tentoonstelling dit najaar in Bel
gië wordt wellicht Kijk! 100 jaar hedendaagse kunst, samen
gesteld door Thierry de Duve in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten. Dat precies een doorgewinterd theoreticus 
als De Duve (auteur van Kant after Duchamp, Clement Green
berg entre les lignes of Au Nom de l’art, pour une archéolo
gie de la modernité) een tentoonstelling samenstelt voor het 
grote publiek, doet vreemd opkijken. Hij wil er een relaas 
schetsen waarin kunstwerken zelf zich tot de toeschouwer rich
ten, en niet de kunstenaar via het kunstwerk.

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

Malcolm Morley
‘Recent paintings’
7 december 2000 tot 27 januari 2001

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 639 67 30 — fax. 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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21 oktober 
t/m 19 november

Sabine Mooibraek
‘ANFALL, EINFALL, ZUFALL, sprich!' 
opening: zaterdag 21 oktober 17:00 
openingstijden: do t/m zo 13:00 -17:00 
locatie: Brusselsestraat 114 Maastricht

R e

zaterdag
4 november 
20.00 uur

18 november
t/m 10 december

25 november 
t/m 23 december

zaterdag 
2 december 
20:00 uur

Centrum voor 

Hedendaagse 

Kunst 

Maastricht

Cortenstraat 3 
6211 HT Maastricht 
T 0031 (0) 43 351 0175
F 0031 (0) 43 351 0176 
hedah@niew.nl 
www.niew.nl/hedah

Interventie Mamac Luik, 21 oktober vanaf 13.00 
'Op het hart dragen' - 'Porter sur coeur' 
Mamac Musée d'Art moderne et d'Art contemporain 
de la Ville de Liège, Parc de la Boverie 3, Luik 
openingstijden: di t/m za 13:00 -18:00; zo 11:00 -16:30 
(26 okt t/m 2 nov is het Mamac gesloten)

h5 presentatie van het boek met CD rom
Bert van den Bosch, Marieke Bueters, Paul Devens 
aansluitend feest vanwege het 5-jarig bestaan van Hedah! 
locatie: loods aan het spoor, in de bocht van de Parallelweg 
en de St.Antoniuslaan in Maastricht

Sa Yan Kei
opening: zaterdag 18 november 17:00
locatie: loods aan het spoor, in de bocht van de Parallelweg
en de St.Antoniuslaan in Maastricht

Atopie
opening zaterdag 25 november 17:00
openingstijden: woensdag t/m zaterdag 12:30 -16:30
locatie: Helmstraat 3,ruimte boven winkelcentrum Entre Deux, 
nabij het Vrijthof, Maastricht (voormalig Bonnefantenmuseum)

deelnemende kunstenaars Atopie: Tariq AM, Yukako Ando, 
Carlos Amorales, Mark Bain, Antoine Berghs, Hans op de Beeck, 
Rachel de Boer, Hadassah Emmerich, Arjan van Helmond, 
Carlson Hatton, Mirjam Kort, Rezi van Lankveld, 
Marco Paolo Rolla, Keiko Sato, Mirjam Somers, Sanne Spanjer, 
Tomoko Take, Tove Tommerberg, Florian Wüst, Nickg Zwaan

LOS Dancing Queenc presentatie CD en CD-rom 
locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht 
aansluitend optreden in café ds Witts Bdllons 
(schuin aan de overkant)

JOZEF LEGRAND

TENTOONSTELLING 
van 17 november 2000 
tot 13 januari 2001

Gesloten 
van 23 december 2000 
tot 2 januari 2001

3 3

co

Q>

CD
©

$

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

03/11 t/m 17/12 
Y. Né

OQU

OQ

CD

CD

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

25 dec en 1 jan gesloten

galerij c. de vos

■
23 november t/m 17 december 2000

MIEJA D’HONDT 
sculpturen

JOHAN D’HAESE 
precieus houtdraaiwerk

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

12/11 t/m 10/12 
Okhie Joun

17/12 t/m 21/01/2001 
De Dis

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

t/m 12/11 
Roman Ondâk

18/11 t/m 17/12 
Jean-Pierre Zoetbrood

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

22/10 t/m 03/12 
Iris Ie Rütte 

E. Cammenga 
Mark Cloet

RAM FOUNDATION
Schouwburgplein 25 Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

24/11 t/m 31/01/2001 
Arie de Groot
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De galerij is geopend
van woensdag tot zaterdag telkens 
van 14u. tot 18u. en op afspraak.

Boulevard Barthélemy 11
1000 Brussel
T + 32 2 514 21 01
F + 32 2 514 26 82
E archetype.bxl@skynet.be

24 november t/m 27 november 2000

KUNST 2000 ZÜRICH
met werk van
Marc Angeli
Bruno Decré
Jiri Szeppan
Bart Vandevijvere

Els Dietvorst
[no shooting, the originals]

van 30 oktober tot en met 16 november 2000

Erika Cotteleer
van 1 tot en met 21 december 2000

V)

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

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

internet: http://www.artsite.be/c.devos
e-mail: galcdevos@hotmail.com

Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03 223 60 70 F 03 223 69 89
E dep_abk@kdg.be

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
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Op 5 december om 20.30 uur vindt een debat plaats met de 
curator, georganiseerd door Jeunesse et Arts Plastiques (02/ 
507.82.25). Op 8 december om 18 uur is er een vraagge
sprek met Patricia De Martelaere, georganiseerd door Het 
Beschrijf (02/223.68.32). Beide in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23 in 1000 Brussel. (E.W.)

KUNST- EN ONDERZOEKSCENTRUM TE BRUS
SEL. Afgelopen voorjaar organiseerde deze tijdelijke vere
niging in opdracht van Brussel 2000 een reeks lezingen en 
discussies over de (rand)voorwaarden voor een (nog op te 
richten) Brussels centrum voor beeldende kunst. Op 14 de
cember om 17 uur volgt een boekpresentatie zonder lezin
gen, maar met het aantrekkelijke nieuws dat het boek gratis 
aan het publiek ter beschikking gesteld wordt. Met bijdra
gen van Carel Blotkamp, Jorinde Seijdel, Wouter Davidts 
(samensteller), Dieter Lesage, Isabelle Graw, Herman 
Asselberghs en anderen, over context, condities, programma 
en architectuur voor een vooralsnog virtueel kunstcentrum. 
Kunst- en Onderzoekscentrum Brussel, op 14 december om 
17 uur in Brussel 2000, Schildknaapstraat 50 in 1000 Brus
sel (info: Wouter Davidts 09/264.39.25). (E.W.)

Plastische kunsten

WIDER BILD GEGEN WART Telkens extreem-rechts 
ergens de verkiezingen wint, voelt de kunst- en cultuursector 
zich aangestoken om middels allerlei initiatieven, van peti
ties tot opera’s, uiting te geven aan haar verontwaardiging 
hierover. Dat geldt voor Vlaanderen, maar meer nog voor 
Oostenrijk, waar het bruine gevaar in de gedaante van Jörg 
Haiders FPÖ inmiddels tot in de regering is doorgestoten. 
Vaak echter valt de schamelheid, de schraalte op waarmee 
de kunsten op het politieke klimaat reageren, in het bijzon
der wanneer zij dat zo direct mogelijk willen doen. Maar 
hoe zou het ook anders kunnen. Het moet toch stilaan dui
delijk zijn dat de kunsten noch over de maatschappelijke 
positie, noch over het discours beschikken om zich echt in 
het debat te mengen. De kunsten zijn wat dit soort proble
men betreft gedwongen om zich in de marge op te houden, 
in de hoop daar gedachten te ontwikkelen die in het beste 
geval, in latere stadia en op andere wijzen een breder pu
bliek kunnen bereiken. Op voorwaarde uiteraard dat die ge
dachten de moeite lonen.
Wider Bild Gegen Wart in het N.I.C.C. is een tentoonstel
ling die rechtstreeks uit Oostenrijk is geïmporteerd, en de 
titel maakt al duidelijk dat ze als daad van verzet begrepen 
moet worden. Hoe krachteloos dat verzet kan zijn, blijkt uit 
het werk van Liam Gillick, die de slogans “Fuck the new 
austrian government” en “Were people this dumb before tv?” 
zo vormgeeft dat het op hippe grafiek gaat lijken. Anderen, 
zoals Willem Oorebeek, maken er zich nog makkelijker 
vanaf; in een zwartgemaakt vlak laat hij het woord LAIDER 
verschijnen. Wie zin heeft, moet maar glimlachen, de rest 
mag doorlopen. Het probleem met krachteloze en/of ludieke 
politieke kunst, is dat ze haar clichés nog maar eens beves
tigt. Dat doen trouwens ook de foto’s van Zoë Leonard, 
waarop we een boom zien met daarrond een soort ijzeren 
korset dat uit tralies bestaat. De boom groeit door, en breekt 
tenslotte zijn kooi open. Eind goed, al goed. Freedom never 
dies! Een tikkeltje beter is de bijdrage van Joe Scanlan, gele 
papiertjes rond drie ijzeren priemen die tussen grijze bouw
stenen steken: nepbloemen die de titel False Hope meekre
gen. Alleen, je bent er zo snel op uitgekeken. Waarom is 
politieke kunst vaak zo eenduidig? Omdat ze anders niet als 
politieke kunst (h)erkend wordt. Dat is het paradoxale pro
bleem van veel politieke kunst: ze moet of wil zich noodge
dwongen aan een boodschap houden, terwijl dat terzelfder- 
tijd haar doodsteek is. De vrijheid die ze bepleit is alvast 
niet terug te vinden in de interpretatie waartoe ze dwingt. 
Het sterkste werk op Wider Bild Gegen Wart maakt dat pro
bleem tot thema. Uri Tzaig toont twee video’s die het 
interpretatiemechanisme dat hier speelt goed illustreren. De 
eerste, B/W, laat een camera over een schijnbaar eindeloze, 
witte, abstracte materie gaan. Precies als je je helemaal aan

Robert Ryman

Untitled, ca. 1964

dit meditatieve gegeven hebt overgeleverd, ontdek je her
kenbare objecten in die witte materie: dennenbomen en een 
skilift. Een sneeuwlandschap! We zitten in Oostenrijk! En 
wat we zien wordt nooit meer als voorheen, we kunnen deze 
tape nog slechts op die ene manier bekijken (zoals het waar
schijnlijk ook niet meer mogelijk is om door Borgerhout te 
lopen en niet aan het Vlaams Blok te denken). De video 
daarnaast, Trance, toont in close-up twee handen die, zoals 
bij een schaakspel, knikkers verplaatsen op een gestoppelde 
ondergrond. Deze video, met een gelijkaardige hypnotise
rende werking, laat ons wel met rust.
Maar de slimste is Heimo Zobemig. Hij heeft gewoon een 
vierkant doekje grijs geschilderd en opgehangen. Het is het 
gebaar van iemand die het allemaal niet kan schelen. Zel
den heeft een monochroom zo op de lachspieren gewerkt. 
Wider Bild Gegen Wart loopt nog tot 19 november 2000 in 
het N.IC.C., Pieter Pourbusstraat 5 2000 Antwerpen (03/ 
216.08.71). (B.M.)

WIM DELVOYE. De tentoonstelling van Wim Delvoye in 
het MUHKA hoort bij de veelbesproken tentoonstellingen 
van de laatste tijd. Dat betekent zoals gewoonlijk dat ze wordt 
herleid tot één scandalon. Dit keer is de ‘kakmachine’ ge
naamd Cloaca het gespreksonderwerp. Na Jan Fabre’s ham- 
plakken aan de zuilen van de Gentse universiteitsaula, afge
lopen zomer, is deze machine de nieuwste speelbal in de 
pseudo-controverse rond de dilemma’s ‘briljant of banaal’ 
en ‘kunst of bedrog’. Je zou bijna denken dat die werken 
alleen nog maar gemaakt worden om het ‘controversiële 
potentieel’ van de kunst nog eens te reanimeren.
Daarbij mogen we niet vergeten dat Delvoye meerdere wer
ken toont in het MUHKA. Zijn tentoonstelling heeft zelfs 
een thema; ze brengt ouder en nieuw werk samen rond het 
anale en scatologische. Zo toont Delvoye zijn oudste onver
bloemd scatologische werk, de bekende Mozaïek (1990- 
1992), waarin menselijke drollen op keurig symmetrische 
wijze een kwadraat van witte badkamertegels sieren. Re
center zijn de afdrukken van lippenstift op papier, afkom

stig van de anus in plaats van de mond. Een video toont 
enigszins weerzinwekkende close-ups van puisten die wor
den uitgeknepen. Op de achtergrond een zoeterige sound
scape: tienerverdriet.
Cloaca, zoveel is duidelijk, is de meest recht-voor-de-raapse 
vertolking van de excrementale ‘idee’. Geen esthetische 
omkleding meer. Cloaca is een perfect transparante 
simulatiemachine die in negen stadia het spijsverterings
proces uitvoert, en in het laatste stadium een drol afscheidt. 
Het ding ziet er uit als een laboratoriumcircuit. Met superi
eur cynisme werd in een aparte zaal het exquise menu uit
gehangen waarmee deze apparatuur gevoed wordt.
De machine van Delvoye bevestigt alleen maar de stoere 
almacht van de representatie: kijk, alles, ook het laagste, 
kan ik in zijn twijfelachtige zuiverheid voor het voetlicht 
brengen. Alles is stront, en ik kan het allemaal nog netjes 
tonen én verkopen ook. Dat is cool. Het werk is niet meer 
dan die zichzelf postulerende ‘coolness’. Het valt samen met 
zijn stunt, die er eigenlijk geen is. De expositiemachine ver
teert allang moeiteloos het meest ontoonbare en afvallige, 
en het stoere etaleren van die waarheid is allang het 
pomocliché bij uitstek geworden. Toch doet Delvoye zijn 
uiterste best om zich in zijn ‘schaamteloze eerlijkheid’ een 
durver te wanen. De cynicus die zijn eerlijkheid zo aanprijst, 
bedriegt echter zichzelf. In de soevereine geste waarmee hij 
met zijn laagste waarheid uitpakt, ontkent hij dat hij er zelf 
in verstrikt zit. Zijn eerlijkheid is die van een infantiele God. 
De tentoonstelling maakt wel duidelijk dat Delvoye ooit meer 
was dan een soort macho-exhibitionist. De mozaïeken of 
'strontvloeren' tonen bijvoorbeeld niet zomaar stront. De 
uitwerpselen zijn er als decoratie over de vloer gedrapeerd, 
en vertellen iets over de manier waarop cultuur en afval met 
mekaar verbonden zijn. Zulke werken vermeien zich niet 
zomaar in een gespierde affirmatie van de tentoonstellings- 
machine; ze gaan over mechanismen die onze cultuur - en 
dus ook die machine - aandrijven.
De strontvloeren toonden nog dat in elk tentoonstellen - of 
in elke vorm van esthetisering - een ontkenning of 
‘verdringing’ werkzaam is. Vandaag geniet Delvoye alleen 
nog van die ontkenning. De strategie van de overtreffende 
trap dient vooral om de impasse waarin zijn werk beland is, 
te overschreeuwen. Einde jaren tachtig bekleedde Delvoye 
butaanflessen met bootjes en molentjes in Delfts blauw. Dat 
poepsimpele beeld heeft vandaag nog niets aan scherpte in
geboet. Maar zoals Bart Meuleman recent nog in De Witte 
Raaf stelde, heeft Delvoye sindsdien tot in het belachelijke 
nieuwe versies proberen te bedenken van dezelfde visuele 
strategie. Soms voorzag hij zijn thematiek nog wel eens van 
een nieuwe laag - in de gedecoreerde betonmolens bijvoor
beeld, die schoonheid verbonden met passiviteit en deca
dentie, en eigenlijk ook in de strontvloeren. Maar de dub
belzinnige spanning van zijn objecten was snel verdwenen. 
Wellicht bestaat zijn werk nu alleen nog uit reclame voor de 
eigen impotente durf.
Wim Delvoye, Cloaca, loopt nog tot 31 december 2000 in 
het MUHKA, Leuvenstraat 32, Antwerpen (03/238.59.60). 
(D.P.)

ROBERT RYMAN. De ongeveer twintig schilderijen van 
Ryman die Hufkens momenteel tentoonstelt, zijn geschil
derd tussen 1960 en 1967 en komen grotendeels uit de col
lectie van de kunstenaar. Onuitgegeven werk dus, en dat is 
erg bijzonder bij een kunstenaar van dit kaliber, van wie tot 
nader order nog altijd niets in een publieke Belgische col
lectie te vinden is. De werken hebben doorgaans een klein 
formaat, en zijn al overwegend vierkant, zoals we van Ryman 
gewoon zijn. Maar het wit van Ryman is nog niet zo domi
nant. Het is vervlochten met kleurtoetsen; vlekken groen, 
rood, blauw, geel en oranje schemeren door de witte laag 
heen. We zien als het ware hoe ze door het wit worden weg
geschilderd, waardoor dat wit iets onderdrukkends krijgt, 
alsof het wilde afrekenen met het onzindelijke genot dat het 
schilderen in kleur is.
Het valt op dat Ryman al in zijn vroeg werk verschillende 
oplossingen bedacht voor zijn schilderkunstige problema
tiek. Een groot deel van de werken is geschilderd op losse
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(niet-opgespannen) stukjes linnen, die als een zakdoek op een 
ingekaderde fond werden bevestigd. Ryman schilderde ook al 
op metalen plaat, en spande doeken op dikke spierramen, wat 
het ‘objectkarakter’ van het schilderij versterkt. In sommige 
werken speelt hij geschilderde zones uit tegen de onbeschil
derde drager: tot hier wordt er geverfd, en niet verder.
Thierry de Duve houdt in de begeleidende catalogus een 
pleidooi om ‘af te stappen van de tautologie’, met andere 
woorden van een interpretatie van Rymans werk als ‘schil
derkunst over schilderkunst en daarmee uit’. Als je vertrekt 
van Rymans werkproces, zo merkt De Duve op, dan staat 
hij wellicht niet eens zo ver af van Van Gogh (en dit vroege 
werk doet inderdaad vaak denken aan oude modernen zoals 
Van Gogh: aan het soort schilderkunst waar de mimetische 
impuls van het schilderen op punt staat zich los te maken 
van de voorstelling).
De Duve’s tekst heet Prendre soin de la peinture en beschrijft 
het schilderen van Ryman - enigszins verrassend - als een 
soort radicaal innige, geconcentreerde zorg voor de schil
derkunst. De schilder die schildert, wordt telkens ook ge
raakt door zijn eigen schilderen, alsof dat schilderen hem 
van buitenaf aanspreekt. Hij is “touché par sa propre tou
che”, aldus De Duve. Je zou kunnen zeggen: het subject van 
de schilder (Ryman) ‘hangt’ als het ware in een mateloze 
fascinatie aan de schilderkunst. In zijn ‘zorg’ maakt hij zich 
niet van de schilderkunst meester, maar wordt hij eerder door 
de schilderkunst ‘in beslag genomen’. Vooral de gedachte 
dat de schilder door zijn eigen schilderen wordt aangespro
ken, is intrigerend. De tautologische lezing van Ryman gaat 
er immers altijd vanuit dat bij Ryman het schilderen haar 
essentie realiseert, dat ze volledig bij zichzelf zou kunnen 
aankomen: schilderkunst die alléén nog maar schilderkunst 
is. Maar De Duve suggereert een mogelijkheid om dat mo
ment niet te lezen als een essentie (‘pure’ schilderkunst), 
maar als een pure differentie. Waar de schilder alleen nog 
maar schildert, is dat schilderen niet bij zichzelf, maar ver
schilt het van zichzelf. Vandaar die radicale vreemdheid, die 
bij Van Gogh misschien wel voor het eerst in de materialiteit 
van het schilderen zichtbaar werd. Pure schilderkunst is niet 
puur, maar raakt aan het moment waarop het schilderen in 
een poging om zichzelf in haar essentie op te heffen - zich
zelf weg te schilderen - in zichzelf vastloopt. Dat ruisen van 
de schilderkunst registreert Van Gogh, en klinkt ook door 
bij Ryman - in deze vroege werken misschien wel het meest. 
Robert Ryman, Paintings from the Sixties, loopt nog tot 2 
december 2000, in Galerij Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 
6-8, 1050 Brussel (02/639.67.30). (D.P.)

METRO>POLIS. De premetroverbinding tussen het 
Brusselse Noord- en Zuidstation is arm en rijk tegelijk. Er 
zitten heel wat stedelijke functies onder de grond; winkels, 
kiosken, zelfs een museum en een kapel. Toch weet deze 
ondergrondse zijn grootstedelijke ambities niet waar te ma
ken. De metrolijn wordt vaak gezien als een spiegelbeeld 
van het bovengrondse Brussel, vol oningeloste beloftes, breu
ken en littekens. Voor Metro>Polis werd nu aan dertien bin
nen- en buitenlandse kunstenaars gevraagd te reageren op 
deze context. De ingrepen situeren zich in de zeven onder
grondse tramhaltes van het Noord- tot het Zuidstation.
De interventies hebben doorgaans betrekking op thema’s die 
je nu eenmaal met de ondergrondse associeert. Dirk 
Braeckman is bijvoorbeeld geïnteresseerd in transitzones. 
Hij herhaalt in het Zuidstation steeds weer het fotografische 
beeld van de eeuwige bakstenen muur die je hier overal te
rugvindt. Aglaia Konrad alludeert op de megalomane om
geving van het Noordstation. Haar afdrukken op de ramen 
van het station leggen het stedelijk landschap van onder meer 
Seoul, Tokio en Shanghai over dat van Brussel.
Andere werken handelen over de spanning tussen de onder
grondse en de bovengrondse wereld, en spelen met de idee 
van een ‘wereld onder de grond’. Zo creëerde Doria Garcia 
zogenaamde ‘tunnel people’, met behulp van acteurs die op 
geregelde tijdstippen een performance geven in een tram. 
Job Koelewijn laat uit een niet gebruikte metrogang stem
men weerklinken van mensen die de weg zijn kwijtgeraakt. 
Het effect op de wachtende menigte blijft niet uit.

Een derde reeks interventies voegt plekken of verhalen aan 
de metro toe. Het project van Joëlle Tuerlinckx werd om 
logistieke redenen niet uitgevoerd. Ze had voorgesteld om 
binnen een bestaande tunnel een virtuele halte te creëren, 
louter door middel van fel licht afkomstig van arena-spots. 
Voor het Agentschap van Kobe Matthys vormen de bordjes 
‘voorbij de rode lijn bent u in de gecontroleerde zone’ de 
aanleiding om een eiland af te bakenen, waarbinnen men 
vrijgesteld is van de gedragsregels in deze metro- 
maatschappij.
Een monitor in het handelsagentschap van de STIB/MIVB 
in het Zuidstation toont een ‘choreografie van zakkenrollers’ 
door Sven Augustijnen. En Peter Zimmermann maakte een 
speciale editie van de tramdagkaart, die toont waar het in 
Metro>Polis om draait. De tekst begint met de frase ‘Eigen
lijk zou ook alles anders kunnen zijn’ en illustreert zo de 
infiltratie van de kunst in het metrosysteem.
In het concept van de culturele hoofdsteden bekleedt de in
teractie met de stad meestal een centrale plaats. Kunst en 
openbare ruimte hebben echter een problematische verhou
ding; vaak glijdt men af naar opsmuk of verfraaiing van toe
ristische routes. De vroegere permanente ingrepen van kun
stenaars in Brusselse metrostations hebben dat fenomeen 
onder de grond geïntroduceerd. Metrostations werden ge
woon geïndividualiseerd, herkenbaar gemaakt en verfraaid, 
onder meer door plafondhoge muurschilderingen. 
Metro>Polis wil hieraan ontsnappen. In de begeleidende 
publicatie omschrijft Moritz Küng deze neutrale onder
grondse ruimte als de multiculturele en democratische ge
meenplaats par excellence in Brussel; niet alleen vanwege 
het heterogene publiek, maar vooral omdat niemand de am
bitie koestert om deze plek een nieuw stedelijk leven te ge
ven. Het metrostelsel blijft de bovengrondse strijd gespaard. 
Voor de kunstenaars is deze ambiguïteit een inhoudelijk ge
geven. Zij maken openlijk gebruik van de dubbelzinnige si
tuatie, waarbij metrogebruikers en tentoonstellingsbezoekers 
zich elk met hun eigen agenda door de metro bewegen, de 
eerste ‘en passant’, de tweede ijverig zoekend met de cata
logus in de hand. Zo wordt de metro nog in een ander op
zicht tot ‘gemeenplaats’, namelijk als verlengstuk van het 
museum of de galerie - zonder dat die betekenis al te dwin
gend wordt. Al bij al is dit initiatief, ondanks de uiteenlo
pende kwaliteit van de interventies, geslaagd in zijn ambi
tie: het blootleggen van de mechanismen van een onder
gronds ‘terrain vague’, dat alleen al door zijn tegenstrijdig
heden niet weg te denken is uit het Brusselse stadslandschap. 
Metro>Polis. Ondergronds Brussel loopt tot 19 november 
2000 in de zeven ondergrondse tramhaltes tussen het Noord
en het Zuidstation. Informatie in het infocenter Bruxelles/ 
Brussel 2000, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel (02/ 
214.20.83). (B.N.)

DÉPAYSEMENT. Denys Zacharopoulos verliet begin dit 
jaar het Domaine de Kerguéhennec in Bretagne waar hij als 
directeur tentoonstellingen organiseerde met hedendaagse 
kunstenaars. Na enkele maanden hield hij het ook voor be
keken op het Ministerie van Cultuur in Parijs en trok hij voor 
een sabbatjaar naar Athene. Dépaysemenfwas zijn laatste ten- 
toonstelling in Kerguéhennec. Ze toonde werk van zes Franse 
kunstenaars: Jean-Pierre Bertrand, Jean-Marc Bustamente, 
Bernard Frize, Xavier Noiret-Thomé, Yves Oppenheim en 
Adrian Schiess. Dit zestal heeft Zacharopoulos nu nog eens 
samengebracht in Museum Dhondt-Dhaenens (Deurle). Zo 
voegde hij aan het thema ‘dépaysement’ een tweede luik 
toe. Directrice Edith Doove geeft daarvoor een voor de hand 
liggende reden: ‘dépaysement’ betekent letterlijk ‘plaatsing 
in een vreemde omgeving’, en deze tentoonstelling verlaat 
haar oorspronkelijke plaats. Bovendien vindt ze ook de over
eenkomst tussen de twee tentoonstellingsplekken erg uitno
digend, want beide liggen ze ‘buiten het centrum’ of ‘in de 
periferie’. Het zijn “vreemde omgevingen, uitermate geschikt 
voor geconcentreerde reflectie op deelaspecten van de he
dendaagse kunst,” aldus Doove. Dus zonder enig probleem 
wordt het imposante Bretoense domein met 18de-eeuws 
kasteel, uitgestrekte landschapstuinen, een meer en een 
arboretum - pleisterplaats voor een gedeelte van de 

Bretoense FRAC-collectie - verruild voor een museum met 
een handvol Latemse meesters in een banale verkaveling. 
Het letterlijke dépaysement ten spijt stelt de tentoonstelling 
teleur. Bertrand weet nog een intrigerend effect te bekomen 
met semi-transparante lagen van een ‘Vlaams medium’ op 
papier. Bustamente realiseert schilderij-objecten in inkt op 
heldere plexiplaat, op zo’n manier dat ook de schaduwen op 
de muur meespelen. De overige schilders blijven steken in 
formules: het schilderen van veelkleurige vlechten (Frize), 
het pappen met donker over blinkend of omgekeerd (Noiret- 
Thomé) of het smeren met olieverf op aluminium tot het 
eruit ziet als roomijs (Schiess).
Zacharopoulos benadrukt in de catalogus de unieke status 
van elk kunstwerk (hier: schilderij), als een ‘onontgonnen 
land’ dat door zijn specificiteit weerstand biedt aan 
veralgemeningen van nationale, culturele of ideologische 
aard. Het lijkt er dus op dat we het concept en de tentoon
stelling als een ‘antwoord’ moeten lezen op een begrip dat 
oprukkend extreem-rechts in Frankrijk hanteert: ‘paysement’ 
als regionale verankering van het individu en zijn cultuur. 
Onder de dekmantel van een theoretisch concept en een po
litiek correcte boodschap wordt ons een tentoonstelling 
voorgeschoteld die op een weekendje in elkaar gebokst lijkt 
De curator vergeet echter niet zijn visitekaartje achter te la
ten, in de vorm van een accrochage van kleine werkjes, klein
formaat broertjes van de zes oeuvres. Elegant verstrooid op 
de achterste wand van de centrale hal, voeren ze het middel
matige aanschijn van de tentoonstelling alleen maar ten top. 
Dépaysement loopt nog tot 10 december in Museum Dhondt- 
Dhaenens, Museumlaan 14, Deurle (09/282.51.23). (I.K.)

ROB BIRZA. Nog voor Rob Birza (1962) eindjaren tach
tig goed en wel zijn opleiding aan Ateliers 63 had afgeslo
ten, werd hij in de Nederlandse kunstwereld onthaald als de 
toekomst van de vaderlandse schilderkunst. Kort na zijn vlie
gende start werd echter al gewezen op de wisselende kwali
teit van het vele dat zijn atelier verliet, en begon men zich 
vragen te stellen bij de artistieke tol die de wonderboy be
taalde voor de snelheid waarmee hij zich in het institutio
nele pluche genesteld had. Het overzicht van de afgelopen 
tien jaar dat de komende weken nog in het Stedelijk Mu
seum te zien is, toont aan dat die twijfel gerechtvaardigd 
was.
Wat Birza ten tijde van zijn lancering zo bekoorlijk maakte, 
is zijn vermogen uiteenlopende stijlen en idiomen te her
gebruiken, zonder ten prooi te vallen aan een vermoeid post
modern cultuurcynisme dat veel appropiators van zijn ge
neratie vroegtijdig de das had omgedaan. De elegante 
eclecticus Birza ging enerzijds vrijpostig om met de schilder
kunstige traditie, maar leek die traditie door zijn overduide
lijke picturale kwaliteiten ook nieuw leven in te blazen. Dat 
maakte hem voor verstokte schildersadepten als Fuchs een 
tikkeltje ondeugend, maar nooit bedreigend. Zijn pastiches 
op de moderne schilderkunst droegen door hun zelfbewuste 
schilderkunstigheid ook een zekere zelfspot in zich. In het 
vroege werk exploreerde Birza met aplomb de syntaxis van 
de modernistische schilderkunst. Beeldtalen als de 
colourfield painting en organisatieprincipes als de grid wer
den al schilderend ontleed, vervolgens opnieuw in elkaar 
gedraaid en ‘ontwijd’ met wezensvreemde toevoegingen of 
verwijzingen naar de beeldende kunst of de massacultuur. 
Birza was een conceptueel noch een expressief schilder; hij 
weekte verschillende vocabulaires los uit hun oorspronke
lijke context, en zette ze in als pure tekens. Binnen één werk 
paarde hij koele, ogenschijnlijk strak geregisseerde 
geometrische structuren aan een brisante, quasi nonchalante, 
maar verregaand gestileerde schriftuur. In de beste schilde
rijen leverde dat samen met de alom geprezen diepte van de 
vele lagen halftransparante eitempera, visueel verrassend 
werk op.
Al snel na de tentoonstelling in het Stedelijk in 1991 begon 
men oog te krijgen voor een bij die gelegenheid vrijwel ge
negeerd facet van Birza’s werk: de hang naar theatrale, arti
ficiële schoonheid. Die werd tot uitdrukking gebracht in 
doorgaans grootschalige picturale ensceneringen, die door 
de toevoeging van driedimensionale beeldelementen het il-
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23.11.2000 tot 27.01.2001 - nocturne 07.12.2000 Kokerjuffers en andere sculpturen

peter benoitstraat 40, 2018 Antwerpen — tel/fax: 03/216.30.28 — e mail: annie.gentils@pandora.be - open 14-18 uur woensd.donderd.vrijd.zaterd

24 OCTOBER 2000 - 16 FEBRUARI 2001 16 NOVEMBER 2000 13 JANUARI 2001
« HOMMAGE À PAOLA »

works of belgian (Chartier, Deleu, Houcmant, Kinard, Tricot,... ) 
and italian (Chia, Cucchi, Paolini, Pistoletto, 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 http://users.compaqnet.be/artiscope

«CRACKING ART»

O. Ronda, R. Nucara, M. Veronese, A. Angi, C. Rizzetti, Kicco, A. Pianca

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

GALERIE ’t LEERHUYS
van 11 november tot 16 december 

- W. VYNCK- 
open van woensdag t/m zaterdag 14u30-18u 

GROENINGE 35 BRUGGE 8000 
telefoon 050 33 03 02 telefax 050 33 00 98 gsm 0477 22 01 64

Jaarprogramma

2001
Jan Vercruysse 28 januari-25 maart
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Jean-Michél Othoniel 8 april -3 juni

Zeldzame Weelde (curator Het Boyens) 17 juni - 23 september
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museum Dhondt-Dhaenens

MDD

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

Allbette, het verlangen naar een andere plaats 7 oktober - 9 december info@museumdd.be - http://www.museumdd.be

CROWN GALLERY BRUSSELS

ILYA RABINOVICH 
16 november 2000 - 13 januari 2001 

(gesloten 23 december 2000 - 2 januari 2001)

OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U 
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lusoire karakter van het schilderij doorprikten of juist op de 
spits dreven. Behalve met de kwast ging Birza ook aan de 
slag met schaar, videocamera, licht en allerlei objecten, van 
gevonden voorwerpen tot ambachtelijk vervaardigde 
keramieken sculpturen. De keuze van die objecten, waaron
der potsierlijke sixties lampen en oubollig zitmeubilair, ver
raadde een voorliefde voor banaliteit en onzuiverheid. Dat 
abjecte was ook al aanwezig in de vroegere schilderijen, maar 
werd hier drastisch verhevigd.
Hoewel je in het licht van Fuchs’ positionering als hoeder 
van de kunsttempel anders zou verwachten, klinkt deze 
exuberante kant sterk door in het huidige overzicht. Voor de 
Cold Fusion Zone, het hart van de tentoonstelling, is de ere- 
zaal getransformeerd in een halfduister sprookjesbos. De 
bezoeker wordt bestookt met een audiovisueel spervuur, 
veroorzaakt door enkele theatraal uitgelichte beelden
groepen, vijf enorme videoprojecties en zelfs een kunstma
tige waterpartij. In de zalen die aan deze hallucinatoire mise- 
en-scène grenzen, komt de gematigde Birza aan bod; 
temperaschilderijen, al dan niet driedimensionaal bijgewerkt 
met lichtarmaturen en stoelen. De eerste zijn uit 1991, de 
laatste dateren van dit jaar. Motiefkeuze en behandeling 
wisselen per zaal: van relatief kleine concreet-abstracte schil
derijtjes, waarin Birza de verf slordig rond opgeplakte stuk
jes vinyl of kunstgras opbrengt, tot reeksen als Cosy Mon
sters from Inner Space, waarin kleuraccenten in zwierig 
Birza-handschrift over amorfe kleurvelden in een gedempt 
coloriet zijn aangebracht.
Temidden van Birza's kunstbloemen, ‘aliens’ en andere vir
tuoze staaltjes kan men zich toch niet van de indruk ont
doen dat de urgentie van zijn werk vanaf de vroege jaren 
negentig omgekeerd evenredig is geweest aan de materiële 
expansie ervan. De afwisseling omwille van de afwisseling 
- die Dominic van den Boogerd in zijn catalogusessay als 
een kwaliteit beschouwt - heeft geleid tot een virtuositeit 
die inhoudelijke stagnatie verbergt. De symbiose van hoog 
en laag wordt in veel gevallen op wel heel letterlijke wijze 
voltrokken. Het recept bestaat telkens uit dezelfde drie in
grediënten: de confrontatie van decoratieve abstractie en (al 
dan niet karikaturale) figuratie, de infiltratie van niet schilder
kunstige materialen in het schilderij en de inzet van binnen 
de schilderkunst onoorbaar veronderstelde motieven.
De opwinding daarover lijkt onderhand een exclusieve sen
satie te zijn van de institutionele coterie die zich voor Birza 
beijvert. In zijn voorwoord in de catalogus verwoordt Rudi 
Fuchs andermaal de hierboven beschreven ambivalentie: 
enerzijds is hij verrukt door de brille waarmee Birza de 
schilderkunstige traditie bruskeert, anderzijds verschaft hij 
zijn protégé op slinkse wijze - via het ‘roze van Baselitz’ - 
een plaatsje in zijn private canon. Van den Boogerd manoeu
vreert zich in dezelfde spagaat. Hij lijft Birza in bij een 
gezaghebbend kunsthistorisch kader door zijn tekst over
vloedig te larderen met afbeeldingen van diens bronnen 
- van El Greco tot David Salle - om vervolgens te beweren 
dat Birza met zijn keuze voor bloemstillevens en horror 
emancipatoir werk levert. En terwijl beiden zich met rode 
koontjes aan Birza’s verboden vruchten laven, koestert hun 
instutioneel ingeduffelde beschermeling met zorg de 
verlokkelijke vuigheid van de straat.
Rob Birza, Cold Fusion loopt tot 3 december in het Stede
lijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam 
(020/573.29.11). (R.S.)

ROMAN SIGNER: WORKS 1971-2000. De eerste grote 
overzichtstentoonstelling gewijd aan het werk van de 
Zwitserse kunstenaar Roman Signer (1938), toont foto’s, 
installaties en video’s uit zijn gehele oeuvre. Signer wordt 
doorgaans geassocieerd met de Aktionen uit de jaren zeven
tig die dankzij hun explosief en spectaculair karakter veel 
aandacht genoten. De Aktionen zijn, kort gezegd, film
opnamen van acties waarin Signer uitdrukking geeft aan zijn 
fascinatie voor de natuurkrachten. Hij doet dat door de anar
chie van de natuur te confronteren met de menselijke tech
niek. Deze overzichtstentoonstelling toont ook recente 
Aktionen. Niet alle Aktionen worden door middel van film
pjes getoond, er zijn ook fotoreeksen of materiële resten te

Roman Signer

Kajak mit Kühen, 1999 (videostill: Thomasz Rogowiec)

zien. Daarnaast omvat de tentoonstelling ook autonome in
stallaties.
Terugkerende thema’s zijn de natuurkrachten (water en vuur) 
en de menselijke pogingen om ze te evenaren of te trotse
ren. De Aktionen zijn een soort onderzoeksactiviteit, waar
bij de kijker getuige is van het ‘hele’ onderzoeksproces. In 
Kajak mit Kühen (1999) zit Signer in een kajak die door een 
auto over een grintweg wordt voortgetrokken. Auto en kajak 
belanden tussen de velden, de koeien beginnen Signer te 
volgen. Na een hele tijd doet Signer teken om te stoppen. 
Chauffeur en kunstenaar stappen uit, en bewonderen het 
grote gat dat onderin de kajak is ontstaan door het ‘varen’ 
over het grint. Uit Signers Aktionen spreekt een haast naïeve 
en kinderlijke bewondering voor de wereld. Ondanks zijn 
veelvuldig gebruik van explosieven voert agressie nooit de 
boventoon. Zijn Aktionen stralen een rust uit, die voortkomt 
uit het geduld dat hij tegenover zijn ‘onderzoeksobjecten’ 
aan de dag legt. Bovendien zijn ze vaak grappig door hun 
onversluierde menselijkheid, speelsheid en soms ook on
handigheid. We zien Signer dingen proberen, steeds weer, 
tot ze lukken. In Hut (1997) probeert hij bijvoorbeeld om 
vanop de bovenverdieping van een huis een hoed te pakken 
te krijgen die op de grond ligt. Dat doet hij door explosie
ven naar beneden te gooien. Na talrijke pogingen slaagt 
Signer erin de hoed de lucht in de blazen, tot in zijn handen, 
en zet hij de hoed op. We zijn getuige van onverbloemde en 
oprechte pogingen de natuur en haar krachten na te bootsen, 
te beheersen of aan te vechten.
Het is jammer dat de tentoonstellingsmakers zich tot doel 
hebben gesteld om Signers werk in een ‘nieuw daglicht’ te

plaatsen. Conservator Paula van den Bosch wil ingaan te
gen de tendens onder critici om steeds naar de succesvolle 
Aktionen uit de jaren zeventig te verwijzen, en de nadruk 
leggen op het actuele werk van Signer. De tentoonstelling 
kan dat echter niet hard maken. Ze wordt immers door de 
Aktionen gedomineerd, al dan niet in gerecycleerde vorm, 
terwijl het overige werk nauwelijks fascineert. Er worden 
zowel oude, nieuwe als herwerkte - in de vorm van foto
reeksen en materiële relikwieën - Aktionen getoond. Het 
herkauwen van een succesformule spreekt de bedoeling van 
de tentoonstelling tegen en wekt een mistroostige indruk. In 
sommige gevallen worden van de Aktionen een paar restan
ten getoond, net een paar rondslingerende verloren voor
werpen. In een doorgang tussen twee zalen staan vier meta
len buizen. Ze doen denken aan paaltjes om een koord tus
sen te hangen, en slechts wanneer je het naamkaartje in de 
schaduwrijke gang vindt, begrijp je dat de metalen buizen 
verwijzen naar Mozjartkugeln (1997), een Aktion waar gelijk
aardige buizen als schiettuig dienden. Het werk wil los staan 
van de Aktionen, maar omdat het niet overtuigt, verschuift 
de aandacht vanzelf weer naar de Aktionen. Zo bewijst men 
het tegendeel van wat men wilde bewijzen, en wordt duide
lijk dat de Aktionen Signers beste werk zijn. Overigens hoeft 
men daarom niet met het verleden te dwepen, want Signer 
heeft ook recent nog overtuigende Aktionen gemaakt. De 
tentoonstelling creëert echter een loze belofte die alleen maar 
in een onnodige teleurstelling kan uitmonden.
Roman Signer, works 1971-2000 loopt nog tot 28 januari 
2001 in het Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, 
6201 BS Maastricht (043/329.01.90). (M.L.)

EULÀLIA VALLDOSERA. Works: 1990 - 2000, de ten
toonstelling van Eulàlia Valldosera in Witte de With, kan 
worden gezien als tegenhanger van de film Deux ou trois 
choses que je sais d’elle (1966) van Jean-Luc Godard, een 
visueel essay over de mutaties van het moderne leven en 
hun uitwerking op de mens. De film eindigt met een fron
tale opstelling van pakken wasmiddel in een landschap; een 
colonne van merknamen (Dash, Omo...) die de huishoudens 
in de jaren zestig zullen binnendringen. De vrolijke, kleur
rijke wikkels in het licht van een zonnige dag, contrasteren 
des te sterker met het innerlijk van de heldin van de film: 
Juliette, een getrouwde vrouw met twee kinderen, wonend 
in een kale buitenwijk van Parijs, die we één dag lang bij 
haar bezigheden volgen, maar die we leren kennen door haar 
stille verzuchtingen...
De wasmiddelen verschijnen bij Valldosera in het donker. 
Zij laat het licht van een diaprojector schijnen op een plastic 
fles, waardoor op de muur een schaduw ontstaat in de vorm 
van een vrouw. Onpersoonlijke objecten, zoals een flacon 
afwasmiddel, ziet Valldosera als extensies van het lichaam, 
geladen met menselijke energie. Daarvan wil ze ons terug 
bewust maken. Ze verzet zich tegen het idee dat we minder 
gehecht zouden raken aan dingen. In haar werk in uitvoe
ring Interviewing Objects (gestart in 1999) praten mensen 
bijvoorbeeld over hun emotionele band met bepaalde voor
werpen.
Bij Godard heet het: “Als we aan dingen meer aandacht 
schenken dan aan mensen, dan is dat omdat die dingen meer 
leven.” Bij Valldosera krijgen de dingen een ander leven. 
Een grote hoeveelheid peuken wordt een vloertekening van 
een vrouwelijke torso (The World’s Navel, 1990-91). Van 
opzij aangelichte glazen op roterende draaitafels creëren een 
schaduwspel dat in drie episodes een liefdesgeschiedenis 
vertelt (Love’s Sweeter than Wine, 1993-94). In draaiende 
spiegels komen meubels aanzweven of verdwijnen ze uit 
zicht; elders in de ruimte staan ze tastbaar voor ons 
(Provisional Home, 1999; het werk verwijst naar de droom 
van Vulcanus die objecten, louter door zijn geest erop te 
richten, naar zich toe kon laten vliegen).
Valldosera's expositie bestaat uit reconstructies van envi
ronments uit de afgelopen jaren, uit kleurenfoto’s die als het 
ware sporen vastleggen van performances zonder publiek, 
en uit het werk Interviewing Objects. Op de tweede verdie
ping kunnen we het vrouwelijk lichaam volgen in zijn ont
moeting met de (vijandige) omgeving. Zo verschijnen in The
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Fall. Out of the Frying Pan into the Fire (1996) geprojec
teerde, langs de wanden dwalende beelden van een man en 
een vrouw in een appartement bij nacht, vermengd met de 
schaduwen van voorwerpen. Het paar omarmt elkaar, laat 
elkaar los en dan, plotseling, is er het geluid van een klap en 
een lichaam dat valt. Op de derde verdieping beland je echt 
binnen, in de wereld van het huis, waar het erop aan komt 
de kwade geesten te bezweren en de goede te vriend te hou
den. Je betreedt hier onder meer een toilet met een poëtisch 
dubbelportret van flirtende tieners.
Volgens Sandra Grant Marchand is Valldosera’s thema de 
“verkenning van de notie van domestieke ruimte als meta
foor voor psychische ruimte”. Een constante in deze ten
toonstelling is alleszins het onderzoek naar de (conventio
nele) habitat van de vrouw. Valldosera vertelde me zelf dat 
Spanje op het gebied van de seksuele moraal en de vrou
wenemancipatie achterop loopt — de ruimte voor de vrouw 
is er beperkt. Vandaar misschien dat ze in schriftelijke com
mentaren bij haar werk af en toe zwaar uit de hoek komt. In 
de tentoonstelling valt echter de lichtheid van het werk op. 
De habitat van de vrouw blijkt een ruimte met een groot 
sensueel potentieel. Daarbij slaagt Valldosera erin om de 
(vaste) constellaties waartoe dingen behoren als een brei
werk uit elkaar te halen, en nieuwe, verrassende verbanden 
te scheppen. Mujer Botella (1993-95) is een voorbeeld: we 
zien een foto van een bed met daarop een vrouw als fles. Is 
dit een droombeeld? Ziet deze vrouw zichzelf zo, of toont 
ze hoe ze eruit ziet in de ogen van anderen?
Works: 1990 - 2000 is een inspirerende tentoonstelling om
dat de kunstenaar het instinctieve in onze omgang met de 
wereld weet over te dragen. Het is veelzeggend dat zij de 
resultaten van haar onderzoek in een wereld van schaduwen 
onderbrengt. Dit is wellicht haar antwoord op de huidige 
verzadiging van de culturele ruimte door het beeld (Fredric 
Jameson); het beeld dat in het volle licht verschijnt. 
Valldosera is naar de wereld van de schaduwen uitgeweken 
(een wereld waartoe overigens ook andere Spaanse kunste
naars zoals Cervantes, Goya en Bunuel zich aangetrokken 
voelden). Zij heeft het medium van de projectie opnieuw 
uitgevonden en naar haar hand gezet.
Eulàlia Valldosera, works: 1990 - 2000 loopt nog tot 3 de
cember in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44). (M.K.)

TWISTED. URBAN AND VISIONARY LANDSCAPES 
IN CONTEMPORARY PAINTING. Deze thema
tentoonstelling in het Van Abbemuseum (Eindhoven) brengt 
zo’n zeventig schilderijen van twaalf internationale kunste
naars samen rond twee thematische peilers: ‘stedelijkheid 
en landschap’ en ‘nieuwe media’ - in de ruimste zin van het 
woord. De schilderijen tonen een door nieuwe media be
middelde stedelijkheid en/of landschappelijkheid. Ze geven 
een wereld te zien die door curatoren Marente Bloemheuvel 
en Jaap Guldemond wordt beschreven als “artificial, 
otherworldly or fabricated”.
De lange titel van deze tentoonstelling signaleert al de grote 
variatie die de curatoren hebben toegelaten. Hun thematiek 
is zo voor interpretatie vatbaar, dat de meest diverse werken 
er in kunnen passen. In Twisted... lijkt het wel alsof men 
eerst werken heeft gesprokkeld, en vervolgens het thema 
bedacht. Storend is de voelbare poging, misschien wel ei
gen aan thematentoonstellingen, om de werken in een alles 
behalve waterdicht keurslijf te wringen.
Achter het schijnthema gaat bovendien een dubieuze veron
derstelling schuil. Als deze werken zich namelijk onderschei
den door een artificiële en gemedieerde werkelijkheid, dan 
zou er ook zoiets moeten bestaan als een niet-artificiële 
weergave van de wereld, en een aantoonbare scheidslijn tus
sen reëel en artificieel. Maar heeft kunst niet altijd betrek
king op een artificiële realiteit, en is de grens tussen kunst
matige en echte werkelijkheid geen illusie?
Ondertussen word je als kijker zo gedwongen om door de 
bril van de curatoren te kijken, dat sommige individuele 
werken nauwelijks tot hun recht kunnen komen. De schil
derijen van Peter Doig, David Thorpe en Michael Raedecker 
verliezen te midden van al de clichés een deel van hun sub-
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L.C. Armstrong

Eighty-Sixted, 1999

tiliteit. Het ongemakkelijke, duistere en onheilspellende van 
hun weergave van stad en landschap heeft niets te maken 
met de oppervlakkigheid van de rest van de tentoonstelling. 
Die wordt gekenmerkt door een hang naar een kitscherige, 
postmoderne romantiek. Dood gewaande elementen uit de 
kunst van de jaren tachtig worden hernomen: veredelde 
hobbycultuur van knippen en plakken (Fred Tomaselli), af
gelikte symmetrische beelden (Sharon Ellis), gepolijste en 
geharste oppervlakken (Tomaselli, L.C. Armstrong). Het 
werk doet niet de minste zelfkritiek of zelfspot vermoeden. 
Met een schaamteloze serieux herhaalt het een rits clichés: 
de dreiging van stedelijke leegte (Hans Broek), de excessen 
ten gevolge van die leegte (Chris Finley) en urbane 
onpersoonlijkheid (Dexter Dalwood, Sarah Morris). Hierop 
volgt de in Tomaselli’s werk letterlijk - met pillen, 
wietbladeren en psychedelische cirkels boven een stad — 
uitgebeelde drang om uit deze grootstedelijkheid te ontsnap
pen. En vervolgens, alsof het nog niet duidelijk genoeg was, 
krijgen we de verheerlijking van het paradijs met haar on
gerepte natuur waaruit de mens is verstoten (L.C. Armstrong, 
Paul Morrison, Ellis). De mooie woorden over een door 
nieuwe media bemiddelde realiteit verbergen vooral kitsche
rige, clichématige kunst.
Twisted. Urban and Visionary Landscapes in Contemporary 
Painting loopt nog tot 26 november in het Stedelijk 
Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/ 
275.52.75). (M.L.)

PHILIP GUSTON. Wie herinnert zich nog de virulente dis
cussies tussen voor- en tegenstanders van de abstracte of 
figuratieve kunst? Vandaag kan men zich dat nog moeilijk 
voorstellen, maar toen Philip Guston (1913-1980) op het 
eind van de jaren zestig als één van de meest prominente 
abstract-expressionisten beweerde dat niet-figuratieve kunst 
niet bestond, werd hem dit door zijn collega’s niet in dank 
afgenomen. Mogelijk is dit de reden waarom deze uitzon
derlijke schilder nooit de erkenning kreeg die hij verdiende, 
in tegenstelling tot Jackson Pollock, Willem de Kooning en 
Mark Rothko, met wie hij regelmatig tentoonstelde. Toen 
Guston in 1970 in de Marlborough Gallery voor het eerst 
figuratief werk tentoonstelde, na meer dan tien jaar abstract- 

expressionisme, oogstte hij een storm van verontwaardiging 
en protest. “Mandarin pretending to be a Stumblebum,” 
schreef Hilton Kramer in The New York Times. Guston was 
nooit een mandarijn en zeker geen idioot. Hij was in de eer
ste plaats een geëngageerd kunstenaar. Om zich in een be
paalde politieke realiteit staande te houden, was hij best in 
staat zijn carrière als elegant schilder van verfijnde verf
streken en subtiele tonaliteiten op te offeren.
De verdienste van het Centre Pompidou is zeker dat het werk 
van Guston hier eindelijk getoond wordt. Maar de vijftig 
schilderijen uit de periode 1947-1979 bevestigen nogmaals 
het misverstand van de formeel abstracte schilder die zich 
plotseling bekeert tot een rauwe figuratie, die bovendien nog 
geïnspireerd was door ordinaire stripverhalen en de door de 
New York School zo gehate pop art. Begin jaren zestig had
den de abstract-expressionisten, onder wie Guston, nog de 
Sidney Janis Gallery verlaten omdat deze werk van Andy 
Warhol en Roy Lichtenstein tentoonstelde.
Omdat het vroege werk, en ook de tekeningen die voor een 
beter begrip van zijn oeuvre onontbeerlijk zijn, op deze ten
toonstelling ontbreken, kan de toeschouwer zich moeilijk 
voorstellen dat het werk van Guston in se altijd al figuratief 
en geëngageerd was. Al bij al zijn de abstracte schilderijen 
slechts een kort intermezzo. Als zoon van joods-Russische 
immigranten - Guston werd in 1913 in Montreal geboren 
als Philip Goldstein - ontwikkelde hij reeds op zeer jonge 
leeftijd een sterk sociaal bewustzijn. Zijn belangstelling voor 
het marxistische gedachtegoed en zijn ontmoeting met de 
Mexicaanse muralisten David Alfaro Siqueiros en José Cle
mente Orozco versterkten zijn geloof in de sociale rol van 
een nieuwe kunst, die even groots zou zijn als de renaissance
kunst, populair en voor iedereen toegankelijk. Het racistische 
geweld van de Ku Klux Klan behoorde in de jaren dertig 
reeds tot zijn belangrijkste onderwerpen. Een belangstelling 
die de Klan maar matig kon appreciëren - leden van de Klan 
vernietigden ooit tekeningen van Guston die in een boeken
winkel te Los Angeles werden tentoongesteld. Onder im
puls van de oorlog in Viëtnam en de populaire beeldtaal van 
de pop art, verzette Guston zich radicaal tegen het confor
misme van de toen geldende esthetiek. Daarom is het late 
werk geen echte breuk, maar een terugkeer naar de bron. 
Ook in zijn geschriften, waarvan in de catalogus verschil
lende passages zijn opgenomen, toont Philip Guston zich 
een gedreven verdediger van zijn zaak. Een lezing aan de 
universiteit van Minnesota, die hij in 1978 voor studenten 
heeft gegeven, begint hij met de volgende uitspraak: “Som
migen denken dat kunstenaars hun mond moeten houden. 
Maar deze stilte veroordeelt de schilder om enkel een soort 
schilderende aap te zijn.” Mandarijn noch idioot, maar een 
mondig kunstenaar die door zijn tijdgenoten geïsoleerd werd. 
Vandaag wordt hij opnieuw getolereerd, maar hij moet zich 
wel gedragen volgens de regels van de musea. Op de ultieme 
Philip Guston tentoonstelling zullen we dus nog wel even 
moeten wachten.
Philip Guston, peintures 1947-1979 tot 4 december in 
het Centre Pompidou, Rue Beaubourg, 75191 Paris 
(01.44.78.12.33). (L.V.D.A.)

Architectuur

DOM HANS VAN DER LAAN. De wandeling naar het 
Bonnefantenmuseum over het inmiddels bijna voltooide 
Sphinx Céramiqueterrein, werkt als een antithetische inlei
ding op de tentoonstelling over het theoretisch gedachte
goed van de architect en Benedictijnse monnik dom Hans 
van der Laan (1904-1991). Grote bouwblokken omzomen 
de centrale Avenue Céramique, een park loopt langs de 
Maasoever, een groot stadsplein biedt toegang tot winkels 
onder woningen en het Céramiquemuseum, met stads
bibliotheek en gemeentearchief. De bomen moeten nog 
groeien, het plein vertoont reeds gebarsten stenen, afgebrok
kelde randen en een golvend oppervlak. Maar de voornaam
ste reden waarom de afgemeten ruimten in dit nieuwe ste
delijke gebied echte kwaliteit ontberen, is de architectuur. 
Het ontbreekt de sobere monumentale bouwblokken, Aldo
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Rossi’s Bonnefantenmuseum induis, aan afgewogen ver
houdingen, kortom aan precisie.
Van Mies van der Rohe wordt gezegd dat hij de exacte maat 
van zijn ontwerpen bepaalde door enkele lagen baksteen in 
het gekozen metselverband op de grond uit te stallen. Pas 
dan werd de precieze maat van de fundering vastgelegd, 
waardoor hakwerk in de steen werd voorkomen. Dit 
apocriefe verhaal over Mies’ aandacht voor maat
verhoudingen en het dimensioneren van ruimte, zou even
goed kunnen gaan over dom Hans van der Laan. Ruimte 
ervaar je door er in te bewegen; vormen zie je, maar grootte, 
het bepalen van maat, is een rationele aangelegenheid vol
gens Van der Laan. Een kwestie van verstand, dat begint 
met tellen, het herhalen van de kleinste eenheid om zo tot 
een groter geheel te komen. In de architectuur kan dat de 
kleinst bewoonbare ruimte zijn, of de dikte van de wanden, 
of - in het tijdperk van de oudheid - de doorsnede van een 
zuil. De Vitruviaanse begrippen symmetrie en eurythmie, 
waarmee het effect van dit consequent doorwerken van een 
vaste maateenheid op de architectuur en de beschouwer 
wordt beschreven, komen ook terug in Van der Laans boe
ken over het Plastisch Getal en de architectonische ruimte. 
Op de bescheiden tentoonstelling, in de koepelzaal van het 
museum, is ervoor geopteerd om de theorie en architecturale 
esthetiek van Van der Laan te visualiseren, zonder zijn ge
realiseerde projecten te tonen. Op een tekening van het 
kloostercomplex in Vaals na, zijn er louter modellen en in
strumenten waarmee hij ordeningsprincipes bestudeerde: een 
reconstructie op schaal van Stonehenge, een Schotste 
tartanshawl, een morfotheek en Abacus (houten dozen met 
reeksen blokken, cilindervormige en vierzijdige staafjes, die 
gerangschikt kunnen worden volgens verschillende verhou
dingen), een zak met kiezelstenen en, in het midden van de 
ruimte, Thematismas (Grieks voor ‘het ordentelijk schik
ken van onderscheiden vormen’): een uitstalling van vijfen
twintig variaties van elf verschillende rechthoekige vormen 
met een gelijk volume. Hoewel Van der Laans aandacht voor 
harmonieën, modules en muzikale intervallen hem tot een 
uitzonderlijke architect in de twintigste eeuw maken, een 
monnik die de commentariërende traditie van de klassieke 
architectuurtraktaten voortzet, zou Thematismas evengoed 
een model kunnen zijn van een stad zoals de Moderne Be
weging die droomde. Ook het onderwerp van zijn studies, 
zoals de betrekkingen tussen formele, geometrische volu
mes en de ontwerpprincipes van architectonische ruimte, 
komt overeen met de interesses van de avant-garde.
De tentoonstellingsmakers hebben zich beperkt tot minimale 
schriftelijke toelichtingen. Wie zich wil verdiepen in dom 
Hans van der Laans theorieën kan zijn boeken kopen in de 
museumwinkel, zo lijkt de gedachte. Maar er kan wel geëx
perimenteerd worden met de theorie. Twee modellen, de 
morfotheek van verschillende rechthoekige vormen met een
zelfde volume, en de reeks van vijfendertig kiezelstenen van 
opeenvolgende grootte, zijn voor het publiek beschikbaar. 
Fanatiek puzzelen bezoekers aan de tafels, op zoek naar de 
wondere wereld van grootte, vorm en ruimte.
De tentoonstelling Dom Hans van der Laan is nog tot en 
met 28 januari 2001 te zien in het Bonnefantenmuseum, 
Avenue Céramique 250, 6201 BS Maastricht (043/ 
329.01.90). (P.B.)

Publicaties _______________ __________—
JAMES COLEMAN. Met een afgewogen combinatie van 
middelen - de projectie van een reeks dia’s en een geluids
band met een of meerdere vertellers - onderzoekt de Ierse 
kunstenaar James Coleman de werking van representatie en 
interpretatie. Welke rol speelt representatie in de construc
tie van onze identiteit; welke rol speelt de toeschouwer in 
de productie van betekenis: deze twee (nauw samenhan
gende) kwesties staan bij hem centraal. Noties als herinne
ring en cultureel geheugen spelen daarbij een belangrijke 
rol, ze maken zelfs constructief deel uit van Colemans werk. 
Colemans dia-geluidsinstallaties verhouden zich op een spe
cifieke manier tot de notie tijd. De opeenvolging van dia’s 

en de synchrone soundtrack suggereren een vertelling, maar 
tegelijk wordt de narratieve flux ondermijnd. De stills slui
ten niet naadloos op elkaar aan, en een direct verband tus
sen tekst en beeld ontbreekt. Bovendien wordt de vertelling 
gepresenteerd in een tentoonstellingssituatie, zonder verta
ling of transcriptie van de Engelse gesproken tekst, zelfs 
zonder het comfort van een bankje. Het ondergaan van het 
proces van waarnemen en interpreteren, zelfs het fysieke 
uithoudingsvermogen zijn voor Coleman wezenlijk. Deze 
ervaring laat zich niet reproduceren, en Coleman stelt be
wust geen uitgeschreven teksten of beeldsequenties ter be
schikking. De lezer die hoopt in een boek over Coleman 
uitleg over afzonderlijke werken te vinden, komt bijna al
tijd bedrogen uit.
In een recent verschenen boek grijpen drie auteurs het werk 
van James Coleman aan om vooral de paradigmatische ver
schuivingen ten opzichte van het modernistische kunstbegrip 
opnieuw te interpreteren. Benjamin Buchloh leest Colemans 
werk als een archeologie van de representatie en de figura
tie. Hij schetst hoe de modernistische eis dat kunst, net als 
technologie, ‘modem’ moest zijn in een positivistische kunst
opvatting resulteerde. Waar literatuur en theater zich bewust 
bleven van hun status als representatie en fictie, pretendeerde 
de beeldende kunst transparant te kunnen zijn of te kunnen 
samenvallen met de werkelijkheid. Buchloh herkent de er
fenis van deze opvatting evengoed in de imitatie van het 
consumptieartikel door de readymade, als in de fenomeno
logische experimenten van het minimalisme, en zelfs in de 
conceptuele opvatting van kunst als informatie. Colemans 
werk beklemtoont daarentegen juist aspecten die in deze 
kunst ontkend worden, zoals narrativiteit en theatraliteit. Zijn 
dia-geluidsinstallaties refereren aan conventies in literatuur, 
schilderkunst, fotografie, theater, televisie; ze herstellen de 
relatie met de traditie van de representatie en het culturele 
geheugen dat daardoor belichaamd wordt. Buchloh eindigt 
met een bespreking van werken waarin dit geheugen het 
duidelijkst wordt aangesproken, bijvoorbeeld door verwij
zingen naar de turbulente geschiedenis van Colemans land 
van herkomst. Deze geopolitieke specificiteit is niet alleen 
een commentaar op het modernistische universalisme maar 
ook op het homogeniserende effect van de spektakel- 
maatschappij.
Ook Rosalind Krauss betoogt dat Coleman specificiteit in
zet als een vorm van weerstand tegen de generalisering van 
de esthetiek. Haar tekst vertrekt eveneens vanuit het moder
nisme, zij het vanuit een onverwachte invalshoek: medium
specificiteit. Krauss tracht zich los te maken van de strikt 
modernistische betekenis van deze notie, en definieert me- 
dium-specificiteit als het reflexieve op zichzelf terugvouwen 
van de voorstelling. Aan de hand van Photograph toont zij 
hoe deze verdubbeling bij Coleman vertaald wordt in de cir
culaire structuur van het werk. De diacarrousel, de terug
gespeelde opname van beeld en geluid, maar ook het voort
durend gebruik van beeld- en tekstcitaten verwijzen alle
maal naar een gesloten cirkel. Ze ondersteunen een verbeel
ding van de Lacaniaanse cirkel van de wet. Een groep ado
lescenten, uitgedost als MTV-sterren en Star Trek-karakters, 
maakt zich op voor een danswedstrijd: een allegorie voor de 
manier waarop we onze identiteit enten op culturele stereo
typen en conventies.
Jean-Christophe Royoux is de enige auteur die aandacht heeft 
voor de cruciale momenten waarop de voorstelling het laat 
afweten: de intervallen tussen de dia’s, de onderbrekingen 
in de opbouw van het verhaal/Op zulke momenten beseft 
de toeschouwer dat het niet gaat om de rebus in de voorstel
ling, maar om hemzelf. Hij ziet zichzelf kijken. Het is jam
mer dat Royoux bij zijn analyse het shockbegrip van Benja
min hanteert en niet dat van Brecht, wiens ideeën over het 
‘vervreemdingseffect’ en de voorstelling als 'gestus' van 
belang zijn geweest voor Colemans werk.
Het boek bevat relevante inzichten voor het hedendaagse 
kunstdebat, maar het is jammer dat in alle teksten slechts bij 
wijze van aftertought naar de spektakelmaatschappij wordt 
verwezen, en dat de teksten dus stoppen waar ze verder had
den moeten gaan. Tenslotte is het opmerkelijk dat het plei
dooi voor specificiteit indirect ook op een dilemma wijst in 

het werk van Coleman. De toeschouwer uit Brussel of Spanje 
die toegang tot het werk wil krijgen, moet het stellen zonder 
die ‘cultuurspecifieke’ laag waarin het werk refereert aan 
literatuur, liedjes, televisieseries, en waarin het verwijst naar 
specifieke gebeurtenissen of gebruik maakt van woordspe
lingen. De redacteuren hadden dit probleem op zijn minst 
mogen erkennen.
James Coleman met teksten van Benjamin H.D. Buchloh, 
Rosalind E. Krauss en Jean-Christophe Royoux werd uitge
geven in 1999 door de Fundacio Antoni Tapies in Barcelona 
en het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Koningstraat 
10 (02/507.84.66). ISBN 84-88786-47-6. (A.B.)

THE COLLECTION VISSER AT THE KRÖLLER- 
MÜLLER MUSEUM. Behalve als ontwerper van meubel- 
klassiekers zoals de lattenbank voor het Stedelijk Museum 
en de naar hem vernoemde slaapbank is Martin Visser vooral 
bekend als verzamelaar van eigentijdse kunst. Samen met 
zijn eerste vrouw Mia legde hij in de late jaren veertig de 
basis voor een omvangrijke collectie. Visser was destijds 
werkzaam op de meubelafdeling van de Amsterdamse Bij
enkorf, en organiseerde in die functie op eigen initiatief 
verkooptentoonstellingen met werk van de destijds nog zeer 
controversiële Cobra-kunstenaars. De vele gunsten die hij 
Appel en de zijnen bewees, werden vaak in natura gehono
reerd, en daardoor wist Visser één van de destijds belang
rijkste Cobra-collecties van het land op te bouwen.
Vissers verzamelgedrag werd altijd gekenmerkt door een 
grote dynamiek. In de late jaren vijftig werd een deel van de 
intussen drastisch in marktwaarde gestegen verzameling 
Cobra-werken te gelde gemaakt om nieuwe aankopen te 
kunnen realiseren. Aanvankelijk kochten de Vissers - daarin 
soms financieel bijgestaan door Martins broer Geertjan - 
omvangrijke ensembles van Piero Manzoni en nouveaux 
réalistes als Christo en Arman. Later legden ze zich meer en 
meer toe op werk van minimalistische en conceptuele sig
natuur, waaronder indrukwekkende ensembles van Carl 
Andre, Donald Judd en Sol LeWitt. De aankoop van vier 
tekeningen van A.R. Penck bij galerie Wide White Space in 
1974 markeerde een volgende cesuur in de collectie. Naast 
de aanvullingen van al aanwezige ensembles (met onder 
andere een prachtige groep sculpturen en tekeningen van 
Bruce Nauman) deden Visser en zijn tweede ega nadien 
grootscheepse aankopen op het gebied van de ‘wilde’ schil
derkunst.
Vlak voordat deze laatste verschuiving zich begon af te te
kenen, lonkte directeur Rudi Oxenaar van het Kröller-Müller 
Museum naar de minimalistische en conceptuele kern van 
Vissers verzameling. Het cerebrale karakter van deze kunst 
sloot nauw aan bij de interpretatie die Oxenaar in de vroege 
jaren zeventig gaf aan de dwingende signatuur die mevrouw 
Kröller-Müller haar museum had meegegeven. Zij was er 
onder invloed van de kunstexegeet H.P. Bremmer van over
tuigd geraakt dat de moderne beeldende kunst werd geken
merkt door een teleologische ontwikkeling van realisme naar 
idealisme. Stromingen die zich volgens haar aan deze on
ontkoombare gang van zaken onttrokken, zoals het expres
sionisme, werden uit de collectie geweerd. Met de adem van 
deze stichtster in zijn nek, richtte Oxenaar zijn aankoop
beleid op de ‘Apollinische’ kunst van zijn dagen. Gecon
fronteerd met krappe aankoopbudgetten zag hij in de 
verwerving van delen van de collectie Visser een uitgelezen 
mogelijkheid de eigen aankopen van kunstenaars als Judd, 
Flavin, Kosuth en Weiner aan te vullen met werk dat op de 
vrije markt voor het museum intussen onbereikbaar was 
geworden.
De ruim vierhonderd werken van tweeënveertig kunstenaars 
die tussen 1973 en 2000 door aankoop of schenking naar 
Otterlo verhuisden, zijn gedocumenteerd in de beredeneerde 
catalogus die onlangs door het museum werd uitgegeven. 
Het helder vormgegeven boek wijdt aan elk van de tweeën
veertig kunstenaars een katern, waarin het oeuvre wordt 
geschetst en de band die Visser ermee had. Het geheel geeft 
een goed beeld van de wederkerigheid van museum en ver
zamelaar. Hoewel vanuit praktisch oogpunt begrijpelijk, is 
het spijtig dat men enkel het deel van de collectie Visser
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boekstaaft dat in het Kröller-Müller terecht is gekomen. In 
één van de inleidende teksten wordt opgemerkt dat Visser 
Oxenaar en zijn opvolger Evert van Straaten de vrije hand 
gaf om naar believen uit zijn bezit te kiezen. Dat maakt 
nieuwsgierig naar hun specifieke keuzen, zowel in relatie 
tot de verzameling Visser als tot die van het museum. Ook 
de vele stukken die de Vissers afstootten en hun motieven 
daarbij vallen buiten het bestek van het boek. The Collection 
Visser ontsluit Vissers verzameling zodoende meer als een 
fysieke dan als een mentale constructie.
Paula van den Bosch, Evert van Straaten, Annie De Decker 
(e.a.), The Collection Visser at the Krotter Müller Museum, 
Kröller Müller Museum, Postbus 1,6730 AA Otterlo, (0318/ 
59.12.41). ISBN 90-74453-22-8. (R.S.)

AFTERIMAGE: DRAWING THROUGH PROCESS. 
Tijdens de zomermaanden van 1999 organiseerde het MoCA 
in Los Angeles een belangwekkende tentoonstelling. Het 
opzet van het project, met als titel Afterimage: Drawing 
through Process, bestond erin een selectie te presenteren uit 
het grafisch werk van vierentwintig naoorlogse Amerikaanse 
kunstenaars die niet meteen als tekenaar bekend staan. De 
bijzonder mooie en rijk geïllustreerde catalogus is een zeer 
bruikbaar instrument voor wie niet de kans kreeg om naar 
Californie te reizen. Na de klassieke, uitvoerige dank
woorden en acknowledgments allerhande, in de typisch 
Amerikaanse zelfverheerlijkende stijl, opent het boek met 
tien vollepagina- illustraties van werken op papier van on
der andere Dorothea Rockburne, William Anastasi, Mei 
Bochner, Gordon Matta-Clark, Barry Le Va en Eva Hesse. 
De platenreeks verheldert meteen het opzet van de tentoon
stelling, die een onderzoek wil zijn naar de functie en de 
betekenis van de tekening in de postminimalistische artis
tieke productie van de late jaren zestig en de vroege jaren 
zeventig. In haar catalogusbijdrage belicht curator Cornelia 
H. Butler op informatieve wijze de cruciale positie van het 
grafisch werk van kunstenaars als Robert Smithson of Sol 
Le Witt in het geheel van hun oeuvre. De tekening diende 
voor hen tegelijk als voorbereidend en als documenterend 
instrument. Vandaar dat hun tekeningen uiterst verhelderende 
informatie opleveren voor de lectuur van hun installatie- 
projecten, concludeert Butler. In een tweede essay analy
seert Pamela M. Lee diepgaand het artistieke statuut en de 
betekenis van de tekeningen zelf. Als theoretische uitvals
basis kiest ze daartoe de problematiek van de tijdelijkheid. 
Deze aanpak blijkt vruchtbaar. Vertrekkend van Richard 
Serra’s ondertussen legendarische uitspraak dat “men geen 
tekeningen maakt, doch dat er enkel tekenen is”, kan Lee 
het inherent procesmatige karakter van de tekenactiviteit 
blootleggen. Die tijdelijkheid, schrijft ze terecht, bepaalt 
rechtstreeks het formele resultaat van de tekening. Dat heb
ben de werken in deze catalogus nu juist met elkaar gemeen. 
Aan het einde van de jaren zestig gebruikten kunstenaars 
doelbewust het medium om te experimenteren met de let
terlijke registratie van de maaktijd van een werk en met de 
wijze waarop het eindresultaat die tijdelijkheid bewaart. In 
een tekst uit 1968, getiteld A Sedimentation of the Mind: 
Earth Projects, karakteriseert Robert Smithson het kunst
werk dan ook als een container van tijd. Het kunstwerk slaat 
‘tijd van de maker’ in zich op, dat stukje van zijn levenstijd 
dat de kunstenaar erin stak. De tekening maakt dit bij uit
stek duidelijk. Ze is een spoor of een index, ze is de overge
bleven getuige van de tijd van haar maker. In die zin is ze 
een afterimage, een ‘nabeeld’. Wanneer men erkent dat het 
maken van een kunstwerk per definitie verbonden is met 
een lichamelijke, mentale en tijdelijke activiteit, kan men 
het resulterende kunstwerk niet meer als een statisch object 
opvatten. Sterker, als de kunstenaar niet van zijn maaktijd 
vervreemd is, dan is niet alleen het kunstwerk een gebeurte
nis in de tijd, maar geldt hetzelfde voor diegene die naar het 
werk kijkt. De inherente tijdelijkheid van het werk dwingt 
de toeschouwer ertoe het in de tijd te beleven. Volgens deze 
logica, zo stelt ook Lee, kan men de vorm en de materie van 
een kunstwerk niet meer van elkaar scheiden. Als 
tijdelijkheid de onderliggende, drijvende kracht in het maak-

Rembrandttoren en Zuiderkerkstoren, Amsterdam, foto: Jan de Heer

proces van een werk is, dan bepaalt ze tegelijkertijd de vor
ming en vervorming van het kunstwerk als materie. Lee’s 
redenering is volledig gebaseerd op Henri Focillons La Vie 
des formes (1934), dat ze onder het stof vandaan heeft ge
haald via een Engelse vertaling bij Zone Books (1989). Vol
gens haar omvat de transformatie van de vorm van het kunst
werk als materie drie tijdgebonden operaties. Er is ten eer
ste de louter transitoire activiteit van het maken zelf, zoals 
Serra die omschrijft. Vervolgens zijn er bijkomende 
contingente factoren die het formele eindresultaat van het 
werk bepalen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Blind Time 
Drawings, een experiment waarbij Robert Morris tekende 
met geblinddoekte ogen. Tenslotte is er de onomkeerbaarheid 
van het entropische verval van het werk nadat het gereali
seerd is, een problematiek die Smithson obsedeerde. Rond
uit flauw en betreurenswaardig is echter de wijze waarop 
Lee de toenmalige vijand van deze groep kunstenaars ten 
tonele voert, namelijk de verdedigers van het kunstwerk als 
een statisch en tijdloos gegeven, dat men derhalve in één 
ogenblikkelijke flits zou kunnen ervaren: de modernisten. 
Vermoedelijk om veilig te spelen en haar academische posi
tie niet te hypothekeren, vermeldt ze enkel de ‘usual suspect’ 
bij uitstek, Michael Fried met zijn spraakmakende tekst Art 
and Objecthood (1967). Ze geeft geen verdere schets van 
de bredere kunstkritische context waarin dit essay zich si
tueert, bepaald door onder andere de late geschriften van 
Clement Greenberg of misschien nog meer de vroege tek
sten van Rosalind Krauss. Het ziet er naar uit dat er eerst 
een generatiewissel nodig is in de Amerikaanse academies, 
of een terugval van het aantal October-dweperige jonge 
vorsers, om volledig inzicht te krijgen in het werkelijke ver
loop van al deze processen.
Afterimage: Drawing through Process, tent, cat., uitgege
ven door de MIT Press, 11 Chenies Street, NC1E 7ET 
London (0171/306.06.03), in samenwerking met het MoCA, 
1999. ISBN 0-914357-66-2 (MoCA) en 0-262-52262-4. 
(H.V.G.)

ARCHITECTURE AND MODERNITY. Met haar boek 
Architecture and Modernity. A Critique geeft Hilde Heynen 
een zorgvuldig opgebouwde uiteenzetting over de complexe 
inhoud van het begrip moderniteit en de betekenis ervan in 
relatie tot het wonen en de architectuur. Het concept ‘moder
niteit’ verwijst daarbij naar de typische fenomenen van de 
moderne tijd - industrialisatie, verstedelijking,... - én naar de 
manier waarop die onze ervaring beïnvloeden. Architecture 
and Modernity herleest een aantal kritische opvattingen over 
moderniteit die binnen het hedendaagse architectuurdebat een 
cruciale rol spelen, en plaatst ze in een ruimer kader.
Het centrale uitgangspunt van Architecture and Modernity 
is dat nadenken over moderniteit van fundamenteel belang 
is voor de architectuur. Reflectie over moderniteit is een 
belangrijke sleutel voor de interpretatie van thema’s zoals 
de postmoderne conditie, de relatie stad-architectuur, en het 
verschijnen van geschiedenis en traditie in de architectuur. 

Heynen meent dat architectuur in staat is op een specifieke 
manier de contradicties en de ambiguïteit van het moderne 
leven uit te drukken, en dat ze op die manier zowel een be
trokkenheid met, als een kritiek op de moderniteit kan ver
tolken.
Haar boek bestaat uit vier delen die elkaar volgens een dia
lectische structuur opvolgen. In het eerste hoofdstuk, 
Architecture Facing Modernity, bakent Heynen het 
begrippenapparaat af, en geeft ze een eerste schets van de 
gespannen relatie tussen wonen en moderniteit. De centrale 
problematiek van het boek - hoe verhoudt architectuur zich 
tot moderniteit - wordt hier gesitueerd. Het tweede hoofd
stuk, Constructing the Modem Movement, functioneert als 
de these van het boek. Hier wordt ingegaan op de antwoor
den van enkele toonaangevende modernisten uit het inter
bellum — zoals Sigfried Giedion en Ernst May - op de bo
vengenoemde vraagstelling. Hoofdstuk drie, Reflections in 
a Mirror, fungeert als een antithese waarin enkele stand
punten worden toegelicht die zich naast of in tegenstelling 
tot deze van de modernistische beweging hebben ontwik
keld. Daaronder de theorieën van Adolf Loos, Walter Ben
jamin, Ernst Bloch en de School van Venetië. Hoofdstuk 
vier tenslotte, Architecture as Critique of Modernity, vormt 
de synthese waarin Hilde Heynen een meer uitgebalanceerd 
antwoord tracht te formuleren op de vragen uit het eerste 
hoofdstuk. Verwijzend naar het werk van Benjamin en Adomo, 
vestigt ze de aandacht op de mogelijkheden van mimesis als 
basis voor een kritische architectuur. Aan de hand van twee 
voorbeelden - het Joods Museum door Daniel Libeskind en 
het project voor een sea terminal in Zeebrugge door OMA - 
toont Heynen hoe architectuur een ‘mimetische strategie’ 
kan hanteren: hoe ze met andere woorden betekenissen tast
baar kan maken, die door de moderniteit in de verdrukking 
zijn geraakt. Dat dit ‘mimetische’ op erg verschillende ma
nieren kan worden ingevuld, bewijst het grote verschil tus
sen haar twee voorbeelden. Heynen wil geen definitieve in- 
terpretatie geven van de relatie architectuur-moderniteit. Ze 
wil wel een analytische strategie ontvouwen om dit probleem 
te benaderen.
Haar keuze voor bepaalde theoretici, architecten en kunste
naars verantwoordt ze telkens in het begin van elk hoofd
stuk. Die lijst bevat weinig verrassingen. Dat ze nog zo uit
voerig ingaat op al veelbesproken projecten of theorieën, 
wordt allicht verklaard door het dubbele opzet van dit boek. 
Architecture and Modernity wil niet enkel een theoretisch 
betoog ontwikkelen, maar ook een introductie bieden voor 
studenten in de architectuurtheorie en -kritiek. De hoofd
stukken over Benjamin, Bloch en Adomo kunnen afzonder
lijk worden gelezen. Bovendien is het uitgebreide voetnoten
apparaat een gedegen leidraad voor verder onderzoek.
Hilde Heynen, Architecture and Modernity. A Critique, uit
gegeven in 1999 door MIT Press, 11 Chenies Street, NC1E 
7ET London (0171/306.06.03). ISBN 0-262-08264-0 (F.F.)

HET ARCHITECTUURLOZE TIJDPERK. Hendrick de 
Keyser was van 1594 tot 1621 de stadsbouwmeester van 
Amsterdam. In deze periode werden negen torens en toren
spitsen opgericht, die Amsterdam op de 17de-eeuwse stads
panorama’s een monumentaal en schilderachtig silhouet 
geven. De stad kreeg in enkele decennia een complete skyline 
die tot op de dag van vandaag bepalend is, zowel in zijn 
concrete aanwezigheid als in de jurisdictie. Hoogbouw in 
de binnenstad is niet toegestaan en de enkele uitzonderlijke 
gevallen van nieuwbouw zijn gebonden aan de hoogte van 
het historische profiel, “De huidige behoudzucht is omge
keerd evenredig aan de dadendrang van onze voorvaderen, 
die Amsterdam in korte tijd omtoverden tot een metropool 
met een onmiskenbaar nieuw en eigen gezicht,” aldus Jan 
de Heer in Het architectuurloze tijdperk. De torens van 
Hendrick de Keyser en de horizon van Amsterdam. De ge
bruikelijke cultuurhistorische en economische argumenten 
voor behoud volstaan niet om de onaantastbare status van 
het historische stadsbeeld te verklaren. Er moet een inner
lijk motief zijn, aldus De Heer, dat niet zozeer gezocht moet 
worden in de huidige tijd, maar in de intrinsieke waarde van
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het vroeg 17de-eeuwse stadsprofiel. De Heers zoektocht naar 
die intrinsieke waarde is niet gericht op de ambities van de 
toenmalige verantwoordelijken - de stadsregenten, de ar
chitecten, de kerkleiders - maar op de torens zelf, en de be
tekenis van het bouwwerk in het Amsterdam van het einde 
van de 16de en het begin van de 17de eeuw.
Steunend op Michel Foucaults analyse van de 16de-eeuwse 
kennisleer in Les Mots et les choses, beschrijft De Heer de 
waarde van de toren als teken. De toren was het middelpunt 
van ceremoniële tochten door de stad, het exacte meetpunt 
voor landmeters en geografen, en het oriëntatiepunt voor de 
plaatsbepaling en navigatie langs de kust. Ook de torenklok
ken namen een centrale positie in. Ze markeerden het dage
lijkse ritme in de stad en luidden belangrijke gebeurtenissen 
in en uit. Als architectonisch teken is de toren volgens De 
Heer vooral te beschouwen als een krachtenveld van sym
pathie en antipathie. De toren verenigt twee elementen (de 
aarde en de lucht), twee vormen (de vierkante basis en de 
ronde bol op de top) en twee materiële werelden (de mas
sieve stenen voet en de houten, met lood en leien beklede 
spits). Op de 17de-eeuwse stadsgezichten van Amsterdam 
loopt de horizon gelijk met de daklijn van de torens. Alles 
daaronder hoort tot de aardse, dagelijkse wereld; wat erbo
ven uitsteekt tot het hemelse, verre, exotische. Tussen deze 
uitersten moet de transformatie zich voltrekken en door de 
architect worden vormgegeven.
Terwijl De Heer deze transformatie aanstekelijk en gede
tailleerd beschrijft, blijft een overtuigende interpretatie van 
het waarom van de gekozen beeldtaal, door de architect dan 
wel de opdrachtgever, achterwege. De Heer wil voor de pe
riode 1550 tot 1621 (het sterfjaar van Hendrick de Keyser) 
een architectuurloos tijdperk instellen om zo de benoem- en 
classificatiezucht van de architectuurhistorici een halt toe te 
roepen. Hun theorieën berusten op een flinterdunne bewijs
last. De bouwstijl valt nauwelijks te benoemen, want het is 
geen gotiek meer, maar ook nog geen renaissance. Over de 
architect is nauwelijks iets bekend en het auteurschap van 
Hendrick de Keyser is bij enkele torens omstreden. Maar het 
belangrijkste obstakel voor classificatie- en interpretatie- 
mogelijkheden is de non-architectuur van de torenspitsen zelf. 
Bouwsels van hout, lood en leien, onvoltooide en proviso
rische projecten, aldus De Heer, net als de decorbouwstukken 
die een halve eeuw eerder waren gemaakt voor de intocht van 
Karel V en Philips II in Antwerpen. Maar behalve de over
eenkomst in materiaal en het gebruik van obelisken, aediculae, 
pilasters en kolommen, werkt hij het verband tussen de feest
decoraties en de torenspitsen niet verder uit.
De Heer heeft groot gelijk wanneer hij stelt dat stilistische 
etiketten en architectuurhistorische verklaringen vooralsnog 
niet in staat zijn gebleken de diepere betekenis van het toren
project bloot te leggen. Zijn studie zet daar een aantal over
tuigende beschouwingen tegenover, door de verschillende 
betekenislagen van de toren te analyseren: architectonisch, 
stedenbouwkundig, religieus, moreel, ceremonieel, geogra
fisch, politiek. Waarom wil hij echter een architectuurloos 
tijdperk instellen voor een tijd waarin architectuur vol van 
betekenissen was? Waarom die jaloezie op de daadkracht 
van onze 17de-eeuwse voorvaderen en zoveel dédain voor 
onze tegenwoordige behoudzucht? Komt deze behoudzucht 
niet voort uit eenzelfde daadkracht, zij het die van de ont
houding? Snelwegen, sloop, dempingen: talloze plannen zijn 
in de afgelopen eeuw tegengehouden. De historische stad is 
heilig, misschien juist omdat we inmiddels de tekens niet 
meer begrijpen. Het is een hiëroglifische wereld die ons 
ontzag inboezemt en betekenis geeft door haar mysterie. 
Jan de Heer, Het architectuurloze tijdperk. De torens van 
Hendrick de Keyser en de horizon van Amsterdam is dit jaar 
verschenen bij Uitgeverij Duizend & Een, Admiraal de 
Ruyterweg 139,1056 EZ Amsterdam, (020/689.04.94) ISBN 
90-71346-30-7. De publicatie is tweetalig, in het Nederlands 
en het Engels. (P.B.)

THE URBAN CONDITION. Door de razendsnelle opeen
volging van internationale conferenties en publicaties heeft 
het onderzoek naar de hedendaagse stedelijke conditie, 
vooral in het laatste decennium, een enorme ontwikkeling 

gekend. Toch blijft het voornamelijk beperkt tot een ana
lyse van processen en fenomenen die samenhangen met de 
ontwikkeling van steden in Noord-Amerika en de Verenigde 
Staten in het bijzonder. Een onderzoek naar de Europese 
stedelijke conditie en naar de weerslag van de Amerikaanse 
ontwikkeling op de oude Europese metropolen, dringt zich 
daarom meer dan ooit op. Met het boek The Urban 
Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary 
Metropolis (1999) wil het Ghent Urban Studies Team 
(GUST) daaraan tegemoet komen.
Binnen het veld van ‘urban studies’ kan men grofweg twee 
posities onderscheiden die schijnbaar diametraal tegenover 
elkaar staan. Aan de ene kant zijn er critici zoals Michael 
Sorkin en Mike Davis, die de teloorgang van de publieke 
ruimte signaleren in Amerikaanse steden als Los Angeles. 
Zij benadrukken niet alleen de hyperreële sfeer van shop
ping malls en themaparken, maar ook het ‘uitsluitende’ ka
rakter van deze omgevingen, ingegeven door een ecologie 
van de angst (Davis). Bovendien wijzen zij op het feit dat 
- onder invloed van globalisering en ‘suburbanisering’ - de 
hedendaagse steden en metropolen steeds meer op elkaar 
gaan lijken (Sorkin). Vanuit het feministische en sociaal- 
geografische discours duiken de laatste jaren echter ook 
stemmen op die het verhaal van homogenisering en 
disneyficering nuanceren. Uiteenlopende auteurs als homi 
bhabha, Rosalyn Deutsche, Mary McLeod of Margaret 
Crawford hebben aandacht voor stedelijke tussenruimten, 
die zij aanzien als plaatsen voor de ontwikkeling van dage
lijkse praktijken en nieuwe stedelijke identiteiten. Zij stel
len de kapitalistische of artificiële productie tegenover de 
alledaagse productie van ruimte en wijzen op het inherent 
conflictueuze karakter van deze ruimte.
The Urban Condition springt evenwichtig en intelligent om 
met beide opvattingen. In het theoretische deel van dit fraai 
vormgegeven boek wordt de conditie van de hedendaagse 
metropool zorgvuldig afgetast aan de hand van drie aspec
ten: de transformatie van de stedelijke ruimte, het verande
rend statuut van de publieke ruimte en - daarin inbegrepen - 
de groei van nieuwe levensstijlen en subculturen, en ten
slotte de verschillende aspecten van de stedelijke ervaring 
(gedrag, vervreemding, opwinding, codering,...). Dezelfde 
driedeling vinden we ook terug in het tweede deel met 
casestudies. Hier worden essays van GUST-medewerkers 
aangevuld met bijdragen van auteurs uit binnen- en buiten
land. In de eerste reeks cases worden architectonische en 
ruimtelijke problemen behandeld, een tweede reeks bijdra
gen gaat over stedelijke gemeenschappen en in de derde reeks 
worden verschillende culturele en artistieke representaties 
van het stedelijke leven toegelicht. De combinatie van het 
theoretische deel en de casestudies, van synthese en ana
lyse, draagt er toe bij dat uit het gehele boek een genuan
ceerde stellingname spreekt. Het nadeel is echter dat deze 
driedelige lezing van de stedelijke conditie weinig ruimte 
laat voor een vruchtbare confrontatie van tegengestelde stel- 
lingnames. In het synthetiserende eerste deel ligt een te ge
ringe nadruk op interne tegenspraken in de verschillende 
betogen over stedelijkheid. De casestudies maken op dit vlak 
wel veel goed, maar ze worden te weinig op het theoreti
sche kader betrokken. Een grotere integratie tussen de 
casestudies en het theoretische deel was dit laatste zeker ten 
goede gekomen. Toch is dit werkstuk, mede door de multi
disciplinaire aanpak van het team (GUST is een samenwer
kingsverband tussen Gentse literatuurwetenschappers en 
architectuurtheoretici en -historici), een fascinerende studie. 
Het boek beperkt zich niet tot kritische beschrijvingen van 
hedendaagse stedelijke omgevingen of praktijken, maar be
handelt tevens de beeldvorming van de stedelijke conditie 
in film, literatuur en kunst.
Slaagt deze studie evenwel in haar opzet om het onderzoek 
naar de stedelijke conditie in de Noord-Amerikaanse steden 
door te trekken en te vertalen naar de Europese steden? Hier 
en daar worden inderdaad voorzichtige aanzetten gegeven. 
Maar mede door het brede spectrum en de synthetiserende 
aanpak van het boek kunnen de auteurs op dit vlak de ver
wachtingen niet helemaal inlossen. Het boek richt zich voor
namelijk op het Angelsaksisch discours, terwijl een nauw-
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keurig onderzoek naar de complexiteit en de specificiteit 
van de Europese stedelijke conditie vooralsnog uitblijft. De 
internationale conferentie over de fragmentaties van de stad, 
die GUST in oktober organiseerde, biedt wellicht perspec
tieven om deze discussie terug op te nemen.
The Urban Condition: Space, Community and Self in the 
Contemporary Metropolis, is een publicatie van The Ghent 
Urban Studies Team (Dirk De Meyer, Kristiaan Versluys, 
Kristiaan Borret, Bart Eeckhout, Steven Jacobs, Bart Keunen), 
en werd uitgegeven bij 010, Watertorenweg 180, 3063 HA 
Rotterdam, (010/433.35.09). ISBN 90-6450-355-9. (D.D.C.)

Coördinatie: Etienne Wynants & Dirk Pültau

Medewerkers: Anke Bangma, Petra Brouwer, Dieter De 
Clercq, Fredie Floré, Mark Kremer, Ilse Kuijken, Maaike 
Lauwaert, Bart Meuleman, Bruno Notteboom, Rogier 
Schumacher, Lieven Van Den Abeele, Hilde Van Gelder
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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 dienente worden verricht op hetrekening- 
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.

België

Aalst 

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ©053/71.06.46 - wo-7a 13-18u
Johan De Wilde [tot 9/12]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst 0053/78.89.81 - wo-za 14-18u
51N4E-aKhitectuurZ’The first two years, 10 wip” [18/11 tot 23/12]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst 0053/76.13.11 - di-vr 10-12u 14-17u za-w 14-17u
“Work in progress, laboratorium jonge kunst uit Aalst" [tot 17/12]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 0053/41.37.89 - do-w 14-18u zo Khi30-13u30
Mieja D'Hondt, Johan D’Haese [19/11 tot 16/12]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt13 - 9300Aalst 0053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-w 14-17u
“Beeldende kunst in Aalst, deel 2”/Hilde Eylenbosch - architectuur [tot 17/12]

Antwerpen

■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen 003/206.03.50 - di-zp 10-17u
“Van torens stekelig, Antwerpen in de middeleeuwen” [tot 7/1]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliaidstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56- wo-za 14-18u
Vincent Geyskens [16/11 tot 23/12 en 10 tot 20/1]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 003/226.06.30 - vr-w 14-18u
Sumiko Seki - inkttekeningen [18/11 tot 23/12]
Ann Caers [25/1 tot 18/3]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zp 10-17u
"Nicaise De Keyser (1813-1887)"/‘De idee Maurice Gilliams, een schrijver over 
schilders, Maurice Gilliams (1900-1982) en de beeldende kunst” [tot 21/1]
•MUHKA

Leuvenstraat32 -2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zp 10-17u
“Cloaca” - Wim Delvoye/Maaiten Vandai Abeele [tot 31/12]
Tony Cragg - sculpturen/”Besites, ontmoetingsplekken langs de autosnelwegen” - 
Wim Cuyvers & Marc De Blieck [tot 21/1]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt92 - 2000Antwerpen 0O96/2O.6&23 - do-zp 14-18u
"Assimilaties) F - Mare van Boom [tot 26/11]
Lieve Engels, Lutgard Schoepen - schilderijen [8 tot 30/12]
■Nxca
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen 003/216.08.71 - wo-za 14-18u
“Wider Bild gegen Wart, standpunten to.v. een politiek discours” - Zoë Leonard, 
Franz West, Liam Gillick, Carsten Holler, Heimo Zobernig... [tot 19/11]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zp 12u30-17u30
“Het landschap" - Linda Puttaert [tot 26/11] Gaston Callens [1/12 tot 14/1]
“Vesalius, lijfarts van Keizer Karel” [11/11 tot 4/2]
•Lokaal0l
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17u
Arika Cotteleer, Anton Cotteleer [tot 18/11]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 200ÓAntwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
“Funny 13” - Cados Amorales [tot 2/12]
“One Here Smoke and Fire, One There” - Lawrence Weiner [7 tot 23/12 en 3 tot 6/1]

■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17- di-za 14-18u
“Inordinate desire” - Maryam Najd [tot 2/12]
Serse [7/12 tot 20/1]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Manfred Panice [tot 2/12] Angel Vergara [7/12 tot -/I]
■ Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 76 B - 2000Antwerpen 003/237.83.05 - vr-za 14-18u
“Im Fluss” - Axel Stoffers [tot 2/12]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - vr-za 13-18u
"TinTinTipo, la nouvelle mise en scène des articles principaux de la constitution 
belge” [tôt 2/12]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/242.93.00 - di-zp 10-17u 
“Zijlijnobservaties” - Mare Horemans [tot 26/11]
■ HAL Antwerpen
Bleeklwfstraat 22 - 2018Antwerpen 003/232.73.95 - vr-za 14-18u
“Eurofarm ideal nature technology” - Antal Lakner [tot 25/11]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 003/226.79.53 - zp 14-18u
Ward Denys, Christoph Mauler, Marc van Tichel, Peter Vink [tot 10/12]
Kaoru Yamamoto, Roland Boning [17/12 tot 28/1]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Dirk Van Houtven - schilderijen [tot 23/11 ]
Ema Van Craen - tekeningen [1 tot 21/12]
■ deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Antwerpen 003/244.19.20 ■ di-zp 14-18u 
“Homeward, hedendaagse architectuur in Vlaanderen” - Stephane Bed, Wim 
Cuyvers, Guy Châtel, Xaveer De Geyter, Erik Van Belleghem... [tot 17/12]
•Électrabel

Mechelsesteenweg 271 -2018Antwerpen 003/206.03.50-ma-vr 8-17u 
“Future reality, Belgian site in 2020” - Cécile Massart [tot 21/11]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 003/216.30.28- wo-za 14-18u
Hubert Duprat [16/11 tot -/12]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zp 10-20u
“Adas da bewegingen (een toepassing op het Middelheimmuseum)" - Christoph 
Fink [tot 26/11]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 003/289.84.58 - di-zp ll-18u
“Africa, past-presenf ’ - Seydou Keïta, Malick Sidibé, Depara, Azaglo... [tot 25/11]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat 88 - 2060Antwerpen 00486/24.65.21 - do-zp 14-18u
Robert Cash-schilderijen [18/11 tot 3/12]
Fleur Boonman - fotografie, video [8 tot 23/12]
■ Herman Teirlinck Huis
Uwenberg 14 -1650Beersei 002/377.15.57 -ma do-zp ll-12u3014-17u 
“Small stuff IF - Anne Daems, Franky DC, Luc Deleu, Filip Denis, Els Dietvorst, 
Ronald Ophuis, Richard Venlet, Willem Oorebeek... [tot 14/12]
• Cultureel Centrum Berchem

Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem 003/239.59.08- di-zo 10-17u
“Trage meesters” - Martin Blank, Mil Michiels, Got Brams & Gunter Heynen, 
Sophie Rijckaert, Dirk Claesen... [tot 25/11]

Bornem

■ M&M Gallery
Sint Amandsesteenweg 181 - 2880Bornem 003/889.61.95 - do-zp 14-19u
Ives Maes - ruimtelijk wok [tot 3/12]

Brainel'Alleud

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Ch. de Mont Saint Jean 83 -1420 Braine I’AUeud 002/386.15.35 - ma-vr 9u30- 
16u wo 9u30-13u za-zo 14-18u
Filip Francis [ 11/11 tot 3/12]

Brugge 

■ Galerie ‘t Leerhuys
Gmeninge35 - 8000Brugge 0050/33.03.02) - wo-za 14u30-18u
Willy Vinck [11/11 tot 16/12]

Brussel 

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30 
“Joachim Koester, part 2; Row housing” [tot 25/11]
“Ann Lee” - Dominique Gonzalez-Foerster - video [30/11 tot 27/1]
■ Etablissement d’en face
Artesiestraat52 -1000Brussel 002/512.85.42 - do-za 14-19u
Harald Thys, Jos De Gruyter [tot 2/12]

■ Archétype
Barthélémylaan 11 -1000Brussel 002/514.21.01 - wo-za 14-18u
Jozef Legrand [17/11 tot 13/1 ]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u
Hya Rabinovich - fotografie [16/11 tot 13/1 (gesl. 23/12 tot 2/1)]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/503.17.65 - wo-za 14-18u
‘Cracking art” - O. Ronda, R. Nucara, M. Veronese, A. Angi, C. Rizzetti, Kicco, A.
Pianca [16/11 tot 13/1]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-19u
Nobuyoshi Araki [tot 18/11]
■ KBC-Galerij
Grote Markt 19 -1000Brussel 002/517.56.71 - di-zp ll-18u
“De zeerkorte liefde, enkele foto’s in het voorbijgaan, curator Johan De Vos” [26/10 
tot 24/12]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
JubelparklO -1000Brussel 002/741.73.00-di-zp 10-17u
‘Wit is altijd schoon, collectie kostuums en textiel” [tot 31/12] 
“Onbekende schittering uit Rusland” [tot 1/4]
■ BBL
Koningsplein 6 -1000Brussel 002/547.22.92 - ma-di do-zp 10-18u wo 10-21u 
“De Kunstberg.. .stad op de helling, plannen en projecten .1731-2000” [tot 17/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10-18u 
“Kijk! 100 jaar hedendaagse kunsf’ [23/11 tot 28/1]
■ Verbindungsbiiro Nordrhein-Westfalen
Michelangeloiaan 10 -1000Brussel 002/739.17.75 - ma-do 13-18u vr 13-16u30 
‘Wald” - Günther Uecker [tot 21/12] 
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat28-1000Brussel 002/345.79.74 - ma-vr 8-17u za 8-14u
Olivia Barrea [18/11 tot 16/12]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 0O2/5O&32.11 -di-zo 10-17u
“Met passeren penseel, Brussel en ha oude hertogdom Brabant in beeld” [tot 17/12]
•Bruxelles/Brussel 2000

Tramverbinding Noord- en Zuidstation - 7000Brussel 002/214.20.00 
"Metro>Polis, een tentoonstelling in de Brusselse metronetwerk” - Dirk Braeckman, 
Aglaia Konrad, Dora Garcia... [tot 19/11]
■ Bruxelles/Brussel 2000
Schildknaapstraat50 - 7000 Brussel 002/214.20.00 - di-zo ll-19udo ll-21u 
“Indiscipline” - Martha Rosla, Liam Gillick, Carsten Hölla, Boris Greys, Chantal 
Mouffe... [tot 3/12]
“De Kunstberg.. .stad op de helling, laboratorium voorde stad van morgen” [tot 
17/12]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat9 -1000Brussel 002/511.35.80 - wo-za 12-18u
"Walker Evans (1903-1975)” - fotografie [10/11 tot 23/1]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22-di-za 14u30-18u
Carla Accardi [tot 26/11]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 002/513.56.62
“Messageriedel’art contemporain, letraindel’art contemporain rouleen francophonie, 
2e étape, 23 pays et 40 artistes” [9/11 tôt 6/12]
Jack Keguenne [tôt 30/12]
■ La Verrière, Hermès
Waterloolaan 50-1000Brussel 002/511.20.62 - ma-za ll-18u
“Moires” - Pierre Savatier [9/11 tôt 6/1 ]
■ Argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 002/229.00.03 - wo-za 14-19u
“Argos informatidagen" [15 tôt 19/11]
“Video Vibe; art, music and video in the UK” [25/11 tôt 22/12]
■ Galerie Drantmann
Wetstraat 13 -1000Brussel 002/223.57.0/7-wo-za 14-18u
“The baby doll murders” - Dwan Melia [tot 16/12]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20-1000Brussel 002/219.19.80 - di-za 10-18u
“Gaudi bij Horta” [tot -/12]
“Bob en Johan De Moa, twee generaties Vlaamse striptekenaars” [tot 7/1] 
■ Ad: res:
Haachtsesteenweg 464 -1030 Brussel 00486/29.48.86- wo-za 13-18u
"Adres" - Erik Nerinckx, Hans Op de Beeck, Gauthier Hubert, Cel Crabeels, Freek 
Wambacq, Jo Huybrechts... [tot 10/12]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49- ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u 
‘Tout est (si) simple” - Bill Brandt, Christian Carez, Havé Charles, Chantal Maes, 
Jean Janssis... - fotografie [8/11 tot 22/12]
• Galerie Artiscope I
St-Michielslaan 35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Hommage à Paola, werken van Belgische en Italiaanse kunstenaars” - Charlier, 
Deleu, Kinard, Panamarenko, Chia, Pistoletto, Clemente... [tot 16/2]
■ Galerie Dorothée De Pauw
Charles Decosterstraat 8 - 7050 Brussel 002/649.43.80- di-za 13-18u
Maria Marshall - video [tot 17/11]
Hans Op de Beeck - installatie [23/11 tot 23/12]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel002/511.90.84- di-vr 13-18u30za-zo 10-17u 
Fabrizio Plessi [24/11 tot 18/2]

GALERIE MEERT RIHOUX
tot 26 november CARLA ACCARDI

7 december tot 30 januari GRAZIA TODERI
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

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □
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■ CIV A, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel ©02/649.02.59 - di-zo 10u30-18u30
“American architecture, a vintage postcard collection” [25/11 tôt 21/1]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Ûvomostraat35 -1050Brussel <002/538.08.18 - di-za 14-19u
“Art Cologne” - kunstbeurs [4 tot 12/11]
Hartmut Wilkening [16/11 tot 13/1]
■ Galerie yAViPT* Hufkens
St-Jorisstraal6-8 -1050Brussel <002/639.67.30 - di-za 12-18u
“Paintings from the sixties” - Robert Ryman [tot 2/12]
Malcolm Morley - schilderijen [7/12 tot 27/1 ]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050 Brussel <002/344.23.68 - di-za ll-19u
“The unbalance of boredom” - Steven Gontarski [tot 25/11]
■ Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat32 -1060Brussel <002/537.22.02 - wo-za 13-19u
“Innocence, images of kids” [tot 25/11]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel <002/538.42.20- di-za 13-18u
Philippe Herbert [9/11 tot 22/12]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Wnerloosesteenweg94-1060Brussel <002/53890.20-di-vrl4-17u30za-zo 10-17u30
Serge Vizcaino [16/11 tot 10/12] Antol Milk [1 tot 17/12]
m Atelier 340
Rivierendteef340 -1090Brussel <002/424.24.12 - di-za 14-I9u
Jean-Marie Gheerardijn, Leszek Knaflewski [tot 26/11]
■ Kunstcentrum van het Rood Klooster
Rood Kloosterstraat 4 -1160 Brussel <002/660.55.97- di-za 14-17u
“Prix Découverte de Rouge-Cloître" - Georges Seconde [tot 3/12]
“29ème Salon d’ensemble consacré aux artistes de Rouge-Cloître de la fin du 19ème
siècle” [-/12 tot -/I]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210Brussel <002/226.12.11 - di-za U-18uvr ll-21u
“Magnum millennium” - fotografie [tot 17/12]

Charleroi 

■Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 - 6032 Mont-sur-Marchieme <0071/43.58.10- di-za 10-18u 
“Trop de peines, femmes en prison” [18/11 tot 4/3]

De Haan

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefever
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan <0058/51.47.57
Charles Bujeau, Eric Verhelst - schilderijen, sculpturen [11/11 tot 8/1]

Deurle

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/282.51.23 - di-vr 13-17u za-zo ll-17u 
"Dépaysement” - Jean-Pierre Bertrand, Jean-Marc Bustamante, Bernard Brize, 
Adrian Schiess, Yves Oppenheim, Xavier Noiret-Thomé [tot 10/12]

Deurne

■ Cultured Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86-2100Deurne <003/325.66.00 - ma-vr 14-17u za-za 14-18u
Daan De Decker [17/11 tot 22/12]

Eernegem

■ Arta
Bekeputstraat 9 - 8480 Eemegem <0051/58.31.54 - vr 15-18u za-zo 14-19u
Luc Anseeuw - assemblages [12/11 tot 17/12]

Heverlee

■ Parkabdij Heverlee, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
Abdij van Park 7- 3001 Heverlee <0016/40.60.73 - di-zo 10-18u
“Epifanie, actuele kunst en religie” - Bizhan Bassiri, Franky D.C., Johan Tahon, 
Philippe Vandenberg, Anne-Mie Van Kerckhoven, Jan van Imschoot... [tot 7/1]

Hoogstraten

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-ll - 2320Hoogstraten <003/314.65.88 - wo-zo 14-17u
Hilde Windels [tot 26/11]

Kortrijk

■ Tacktoren
Kleine Kapucijnenstraat - 8500 Kortrijk <0 056/24.08.80
“Diasporicalthoughts”-MadeleineBerkhemer,PriscillaBostoen,JohanGrimonprez,
Richard Venlet, Angel Vergara, Ronny Delrue... [tot 25/11]
■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk <0056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Monique Muylaert, Herman Muys, Jo Den Haerynck - reliëfs, sculpturen, juwelen 
[tot 18/12]
■ Galery Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3-8510 Kortrijk-Marke <0056/21.48.54 - zo-wo 14-18u
“De bezoedeling van het ruimtelijk vlak” - Jan Willekens - schilderijen [tot 26/11 ]

LaLouvière

■ Musée Ianchelevici
Place Communale 21 - 7 100LaLouvière <0064/28.25.30-di-vr 14-17u za-zo 14- 
18u
“Visions du Hainaut industriel d’Eugène Boch à la photographie” [tot 17/12]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat63 - 3000Leuven <0016/23.84.27- ma-vr 10-16u30za-zo 13-18u 
“Wereldwijs, wetenschappers rond Keizer Karel” [tot 3/12]
■ Openbare Bibliotheek Tweebronnen
Rijschoolstraat4 - 3000Leuven <0016/22.65.22 - ma-vr 10-18u za 10-17u 
“Architectuurprijs Stad Leuven 2000, projecten 1997-2000 recyclage” [tot 23/11] 
“Videotake” -Francis Alÿs, Tam Ochiai, Adam Cullen, Mark Lewis Jennifer Tee.., 
-video [tot 25/11]
■ De Kunstbank, EVE-N & YET Gallery
Vaartstraat30-3000Leuven <0016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
Leopold Liou, Greet De Gendt [tot 1/12]

Liège

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Parc de la Boverie 3 - 4020Liège <004/343.04.03 - di-za 13-18u zo ll-16u30 
“Op het hart dragen/porter sur coeur” - Sabine Mooibroek [tôt 19/11]

Mechelen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen <0015/33.63.36 - zo ll-18u 
“America 7 times” - Jörg Madlener - schilderijen [tot 26/11] 
“Nieuwe kleuren boven Brussel” - Frank Theys [8/12 tot 28/1 ]

Mol

Sint-Amandsberg

■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040Sint-Amandsberg <009/225.49.18- vr 14-19u za-zo 11- 
19u
“Et tout en blanc, le choeur des anges” - Eric vande Pitte [25/11 tot 20/12]

Stavelot

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot <0080/86.42.94 - vr-zo I4-19u
Aida Kazarian, Bernard Tullen - schilderijen [tot 26/11]
Jean Dubuffet - grafiek [10/12 tot 28/1]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <002/263.03.43 - dagelijks 10-22u
Koenraad Dedobbeleer, Hans Op de Beeck [ 18/11 tot 17/12]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 -3080Tervuren <002/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo 10-18u 
“ExitCongoMuseum, een eeuw kunst met/zonder papieren” - Luc Tuymans, Edith 
Dekyndt, Maschac Gaba, Philippe Aguirre y Otegui, David Hammons... [24/11 tot 
24/6]

Tielt

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Tielt <0051/40.77.81 - do-za 15-18u
“Weke delen, darmsculpturen van Peter Buggenhout en Westafrikaanse Vodun- 
beelden" [19/11 tot 30/12]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen <0016/80.56.66 - di-zo 10-17u
Willy Lecomte [tot 10/12]

Tongeren

m De Vriinx
Dijk 111 - 3700 Tongeren <0012/39.3800- ma-vr 10-21u za-zo 14-18u
‘Trage meesters” - Martin Blank, Mil Michiels, Gert Brams & Gunter Heynen, 
Sophie Rijckaert, Dirk Claesen... [1/12 tot 21/1]

Turnhout

H Cultureel Centrum Warande
Warandestraat42 -2300 Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
“Ruim onderzocht, oud-studenten Karel de Grote-hogeschool" [tot 12/11]
Jan Keustermans [tot 19/11]

Wevelgem

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraatz/n - 8560 Wevelgem <0056/40.12.40- ma-vr 9-12u 14-17u wo9-12u 
14-19u
“Vergeten stilte” - Ann Versaen [11/11 tot 7/12]

Ged

■ Cultured Centrum de Werft
Werft 32-2440Geel <0014/59.29.63- ma 13u30-16u30di 9-12u3013u30-18u wo- 
vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
Jan Frank Demeulemeester [tôt 15/12]

Gent

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <0014/31.74.35- di-zo 14-18u
“Frans Clement, hyperrealist” - schilderijen, aquarellen, grafiek [tot 10/12]

Mons

• Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000 Mons <0065/40.53.08 - di-za 12-18u zo 10-12u 14-18u 
“Stéphane G. Schollaert, 10 ans de photographie” [tot 14/1]

Zoersel

■ Lia Schel kens Sculpture Gallery
Paardenmarkt26 -2980Zoersel <003/384.21.92 -za-zo 13-17u
Joanna Mowbray, Sarah Bishop, John Harrison, Joanne Logan, Kris Vanhemelrijck 
- sculpturen, tekeningen [tot 3/12]

Duitsland

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <009/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Wierook van Femand Khnopff" - Khnopff, James Ensor, George Minne, Peter De
Cupere [tot 30/11]
“Het oorkussen van de melancholie” - Odilon Redon, Charles-François Daubigny, 
Léon Spilliaert, René Magritte, Andy Warhol, Lili Dujourie... [19/12 tot 25Z2]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/221.17.03 - di-zo 10-18u
"Panamarenko, een overzicht" [11/11 tot 28/1 ]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <009/225.42.90- di-vr 12u30-18u za!4-17u 
"Fe-male intro” - fotografie, video, installaties - Kristof T'sjoen, Linda Van Neck, 
Sabine Oosterlinck, Thomas Huyghe... [21/11 tot 16/12]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100-7140Morlanwelz <0064/21.21.93 - di-zo 10-18u 
“Retrospectieve Anna Boch (1843-1936)” - schilderijen [tot 17/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefe vere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
George Grand [11/11 tôt 24/12]

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale Kunst
JUlicherstrasse 97-109 - 52058Aachen <00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo H-17u
“Ik streef naar lichtheid zonder de zwaarte te lossen” - Philippe-José Tonnard [tot 26/11] 
“Retrospectieve Keith Haring” [tot 26/11]
“9. Kunstpreis Aachen” [8/12 tot 11/2]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudoljstrasse 56-58 - 52070Aachen <00241/50.32.55 - di-zo 14-18u wo 14-20u
Rita McBride [tot 19/11]

Hasselt Oostende
Baden-Baden

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivebnarkt33 - 3500Hasselt <0011/29.59.60 - di-za 10-17uzo 14-17u 
“Mondophrenetic TM” - Heiman Asselberghs, Els Opsomer, Rony Vissers/” Au fur 
et à mesure” - Ronny Heiremans, Katleen Vermeir, Margery Clay, Regina Pemsl/ 
’Try-out preview” - Malou Keunen [18/11 tot 31/12]

Heist-op-den-Berg

•Zwaneberg
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg <0015/25.07.70- ma-dido-za 10-12u 14-17u
wol0-12u 14-20uzo 14-17u
“Oostende, stad in reflectie” - Robert Vollekindt [10/11 tot 5/12]

Heusden-Zolder

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40-3550Heusden-Zolder <0011/5333.15- di do-vr 14-20u za-zp 14-18u
“Oostende, stad in reflectie” - Robert Vollekindt [8/12 tot 3/1]

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
“Between earth and heaven, new classical movements in the art of today” [8/12 tot 
25Z3]

Otegem

■Deweer Art Gallery
liegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.4893 - wo-zo 14-18u
"Ar Cologne” - kunstbeurs [5 tot 12/11]
Lawrence Carroll/’Beelden van mensen” - Siegried Anzinger, Stephan Balkenhol,
Georg Baselitz, Enzo Cucchi, Jan Fabre, Berend Strik... [tot 17/12]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare <0051/24.21.00 - ma-za ll-18u
“Objects in minor are doser than they appeai”-KarienVandekerkhove[17/lltot21/12]

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530Baden-Baden <007221/232.50 - di-zo ll-18u
“In Freiheit, endlich, Polnische Kunst nach 1989”/”Migrants & Variants” - Eran
Schaerf [19/11 tot 14/1]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin
Unterden Linden 13-15 -10117Berlin <0- ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
Jeff Koons - schilderijen [tot 13/1]
■ Vitra Design Museum Bertin
Kopenhagener Strasse 58 -10437Berlin <00172/764.47.97- di-zo 10-20u 
“Blow up, gevormde lucht in design, architectuur, mode en kuns" [tot 4/2]
■ Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Museum fiir Gegenwart Berlin 
Invalidenstrasse50-51 -10557Berlin <0030/39.78.34.11 -di-wo+vr!0-18udol0- 
20u za-zo ll-20u
“Preis der Nationalgalerie fiir junge Kunsf’ - Olafur Eliasson, Katharina Grosse, 
Christian Jankowski, Dirk Skreber [tot 6/1]
“After the wall, Kunst der neunziger Jahre von Berlin bis Baku, von Tallinn bis 
Tirana” [tot 4/2]
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■ Bauhaus-Archiv Museum fiir (/estai tung
Klingelhöferstrq/ie 13 -10785Berlin <0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
Ikko Tanaka - grafiek [tot 28/11]
“Herbert Bayer zum 100. Geburtstag" [tot 28/11]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Borm <00228/91.71.202 - di-wo 10-21u do-w 10- 
19u
“Heute ist Morgen, über die Zukunft von Erfahrung und Konstruktion" [tot 7/1]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn <00/228/77.62.12 - di-w 10-18u
"Tch du Er Sie Es” - Rineke Dijkstra, Pia Stadtbaumer [tot 7/1]
“Dorothea von Stetten-Kunstpreis 2000” - Johannes Kahrs, Ursula Rost, Johannes
Spehr, Chiharu Sahiota [tot 14/1]
“DAAD, weltwârts” [7/12 tot 4/2]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn <00228/69.39.36- di-w ll-17u do U-19u 
“Pantone wall,instrumented undoddsandends,Editionenl994-2000”-01afNicolai 
[tot 26/11]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Gmbbepkitz5 - 40213 Düsseldorf®0211/83.810- di-w 10-18u vr 10-20u 
“Alle Anfang ist Merz, von Kurt Schwitters bis heute" [25/11 tot 18/2]

Emden 

■ Kunsthal Ie in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden <0021/200.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u za- 
Z011-17u
“Schenkung Otto van de Loo und Sammlung Henri Nannen” [tot 28/1]

Essen 

■ Museum Folkwang Essen und Stiidtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128Essen <00201/88.45.314 - di-w 10-18u vr 10-24u
“Iwao Yamawaki (1898-1987), Bilder eines Bauhausschülers aus der Sammlung
Karl Lagerfeld” - fotografie [tot 26/11]
“Javanische Schattenfiguren" [tot 31/12]
"sofa.teppich+tapete" - Gerda Schlembach [3/12 tot 7/1]
“Portraits in Farbe” - Bemhard Fuchs [15/12 tot 11/2]
“Hold still, keep going. Film- und Fotobilder von Robert Frank” [10/12 tot 11/2]

Esslingen 

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwârterhaus
Pulverwiesen25 - 73728Esslingen ©0711/3512.24.61 - di ll-20u wo-w ll-18u
Peter Land [tôt 26/11]
Maura Biava [tôt 10/12]
InaWeber[15/12tot-/l]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg -60311 Frarddurt <0069/29.9882.20- wo-za ll-22u di+w ll-19u 
“Die vier Jahrzeiten, Polnische Landschaftsmalerei von der Aufklarung bis heute” 

[tot 26/11]
“Das Gedachtnis der Kunst, Geschichte und Erinnerung in der Kunst derGegenwart” 
[16/12 tot 18/3]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt <0069/28.53.30- di do-vr 12-19u wo 12-20uza H-19u 
w ll-18u
“View from my window” - Jozef Robakowski/"‛FreeCustomer.com” - Daniel 

Pflumm[tot 19/11}
■ Portikus
SchöneAussicht2-60311 Franldurt am Main <0069/605.00830-di-w ll-18uwo 
ll-20u
“Nikifor (1895-1968)” [tot 3/12]
Daniel Hunziker [9/12 tot 21/1]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10- 60311 Frankfurt-am-Main <0 069/212304.47 - di-w 10-17u wo 
10-20u
Felix Gonzalez-Torres, Miriam Cahn, Katharina Fritsch, Robert Gober.. . [tot 4/3]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main <0069/21.23.84.71 - di-w 10-17u 
wo 10-20u
"Architektur im 20. Jahrhundert; Spanien” [tot 31/12]

Heidelberg

•Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97- Heidelberg <006221/18.40.86
Ren Rong [tot 10/12]
Loris Cecchini [17/12 tôt 21/1]

Karlsruhe 

■ Zentrum fur Kunst und Medientechnologie
Lorenzstrasse 19-76135Karlsruhe 00721/81.00.0-woll-2J0udo-w ll-18u 
"Dribbdebach ‘Zakynthos” - Martin Neumaier, Paschke & Milohnic, Tobias
Rehberger, Christian Zickler... [tot 26/11 ]_ . . “Joan Jonas, Performances, Film, Installations$1968-2000" [16/11 tot 18/2]
JndividuelleSozialisation und Netzwerkarbeit in der zeitgenossLschenKunsf’[tot BStaatsgalerie Stuttgart

Kleve 

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung 
liergartenstrasse41 - 47533 Kleve 002821/75.010 - di-so 10-18u
“Axel Hütte fecit” - fotografie [tot 10/12]

Köln

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrqfe 1 - 50667Köln <00221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10- 18u 
za-w ll-18u
“David Octavius Hill und Robert Adamson, die Anfange der künstlerischen 
Photographie im 19. Jahthundert” [tot 31/12]
‘Von Matisse bis Morimura, neu im Museum Ludwig” [tot 20/1 ]
■ Schnütgen-Museum
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln <00221/221.36.20 - di-vr 10u-16u za-w llu-16u
“Die gute Regierung, Vorbilder der Politik im Mittelalter" [tot 14/1 ]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln <00221/21.70.21 - di-w ll-17u
“If we are dead, so it is” - Michel Majerus [tot 22/12]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Köln <00221/226.24.33-di 12-20u do-ma 12-17u 
‘Bliek in die Sammlung” - Ruth Hallensleben, Horst Lang, August Sanda- [tot 17/

“Motion, abstrakte Kunstwerke derBewegung" [tot 30/1]

■ Museum fiir Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln <094.05.18-0
“Kurtisanen und Geishas, Schönheitsideal und Schönheitspflegeiapanischer Frauen
derEdo-Zeit(1603-1668)”[tot8/l]
“China und die Hoffhung auf Glück, Sammlung Peter und Irene Ludwig” [tot 18/2]

Krefeld

■ Museum Haus Lange
Wilhelmshqfallee 91 - 47798Krefeld <002151/77.00.44 - di-w ll-17u
"Alte Hausschlampe" - Hannelore Reuen [tot -/5]
■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97-47798Krefeld <002151/77.00.44- di-w H-17u
“Couleur européenne, couleur soviétique, couleur chinoise” - Christopher Williams
[tot 1/1]

Leverkusen 

■ Stiidtisches Museum Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377Leverkusen © 0214/855.560 - di ll-21u 
wo-w ll-17u
“Von Angesicht zu Angesicht, Mimik, Gebarden, Emotionen” [tot 7/1 ]

Ludwigshafen

■ Wilhelm-Hack-Museum
Berliner Strafle23 - 67059Ludwigshctfen <D0621/504.34.11 - di-zo 10-17u30
“Joan Miro (1893-1983), mein Atelier ist mein Garten” [tot 28/1]

Mönchengladbach

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse27- 41061 Mönchengladbach <002161/25.26.31 - di-w 10-18u 
“The ride of the seven whores, that was my century”-Markus Oehlen, Albert Oehlen 
[tot 9/1]

München

■ Schack-Galerie
Prinzregentenstrasse 9 - 80538München <0089/23805-224 - di-w 10-17u
“Max Beckmanns Selbstdarstellung in Zeichnung und Durckgraphik"[17/11 tot 23/

■ Kunstverein München - nm '
Galeriestrasse 4c - 80539München O089/22.11.52 - di-w ll-18u
“Bas Jan Ader. Filme, Fotografien, Projektionen, Videos und Zeichnungen aus den 
Jahren 1967- 1975"P‛Ich suche nach meine Frances Starke Seite" - France Stark [tot 
26/11]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrq/Se60-81675München <0089/45.55.51.25- di-w 10-17u do 10- 
21u
“Theo van Doesburg, Maler Architekt” [tot 14/1 ]

Münster 

■ West! alisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143Münster <00251^9.07.01 -di-w 10-18u
Reiner Ruthenbeck - tekeningen [tot 30/12]
“ZetbrochensinddieFesseln des Schlendrians, Westfalen im Wandel, Lebenswelten
um 1800” [tot 7/1]
Eduardo Chillida - grafiek [19/11 tot 28/1]
“Der Schatz von St Viktor” [tot 28/1]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
LorenzerStrqfie32 - 90402Nürnberg <00911/231.24.03 - di-w 10-17u wo 10-20u
Marijke van Warmerdam [30/11 tot 21/1]
■ Neues Museum Staatliches Museum fiir Kunst und Design

■ Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg <00911/240.20.41 - di-vr 10-20u za-w 10-18u 
“UnvollendeteVergangenheit,VerarbeittmgdesZweitenWeltkriegesinderBilden- 
den Kunst in Deutschland und den Niederlanden" [tot 26/12]

Stuttgart 

■ Galerie der Stadt Stuttgart
Schlossplatz 2 - 7OOO/1 Stuttgart © 0711/216.21.88

Konrad-Adenauer-Strafie30-32 - 70173Stuttgart <00711/212.40.50- di-w 
do 10-21u 

10-18u

“Yves Tanguy (1900-1955) und der Surrealismus" [9/12 tot 29/4]
■ Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebâude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart <00711/22.33.70 - di-w ll-I8u 
wo ll-20u
“Painting stories” - Fabian Marcaccio [tot 26/11] 
"Jahresausstellung der Künstlermitglieder" [9/12 tot 14/1]

Liisa Roberts - multimedia [22/11 tot 14/1]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse53 -38440 Wolfsburg <005361/266.90- wo-za ll-18u di+w ll-20u 
“Roy Lichtenstein, images reflétées 1963-1997’/Gary Hume,Elizabeth Peyton[tot21/1]
“Bands and broken shafts oflighf’-LawrenceWeiner[ll/ll tot 11/3]

Frankrijk

Antibes 

■ Musée Picasso
Château d’Antibes -06600Antibes <004.93.33.67.67
“Un siècle d'arpenteurs, les figures de la marche; de Beuys à Nauman” [tot 14/1 ]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Bede Vhssivière - 87120Beaumont du Lac <005.55.69.27.27-dagelijks ll-18u
Michel Aubry, Raymonde April - installatie, fotografie [tot 31/12]

Carquefou

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou <002.2801.50.00 ■ wo-vr 12-18u za-w 15-19u 
“Et comme l’espérance est violente...” - Atelier Van Lieshout Jacques Charlier, 
Wim Delvoye, Roman Signer, Raymond Hains, Simone Decker... [tot 17/12]

Grenoble

•C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble <004.76.21.95.84- di-w 12-19u
Xavier Veilhan [tot 7/1]

Orléans

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12-45000Orléans <002.3862.52.00- ma-vr 10-12u 14-18u 
“André Bloc (1896-1966)” [tot 15/12]

Paris 

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris <001.47.03.12.50- di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-w 10-19u
François Morellet [28/11 tot 21/1]
■ Maison de Victor Hugo
Place des Sfosges6-75004Paris <001.42.72.10.16 - di-w 10-17u40
“Du chaos dans le pinceau, Victor Hugo, dessins” [tot 7/1]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris <001.44.78.1233 - dagelijks ll-21u
“Regards d’un siècle, les mots, l’image et l'événement’ ’ [tot 4/12]
“Brancusi et l’art minimal, part 1" [tot -/12]
“Philip Guston, peintures 1947-1979” [tot 4/12]
Rosemarie Trockel - tekeningen [tot 1/1]
“La donation Kartell, un environnement plastique” [tot 1/1]
“Les bons génies de la vie domestique” [tot 22/1 ]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourvy5-7- 75004 Paris <001.44.7875.00- wo-w ll-20u
“Mois de la Photo 2000” [tôt 26/11]
■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Rue Bonaparte 14- 75006Paris <001.47.03.50.00 -di-w 13-19u
‘Ce sont les pommes qui ont changé” - schilderijen [tot 19/11]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3- 75008Paris <001.44.13.17.17-wo 10-22u do- 
mal0-20u
“De Cézanne à Giacometti, une grande donation aux musées de France” [tot 19/11] 
“Manet, les natures mortes” [tot 7/1]
"Méditerranée, de Courbet à Matisse” [tot 15/1]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris <001.4265.12.73 - di-w 10u-17u40do 
10-20u
“Chine, la gloire des empereurs” [tot 28/1 ]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryerll - 75008Paris <00133.76.1232 ■ wo-ma 12-19u
“Prospect 2” - Elisabeth Ballet/ Voyage sentimental” - Nobuyoshi Araki [tot 27/11 ]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009Paris <001.4874.9538
“Sam Szafran, l’atelier dans l’atelier” [tot 14/1]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014Paris <001.42.1856.50-di-w 12-20u
Thomas Demand [24/11 tot 4/2]
■ Musée Bourdelle
Rue Antoine-Bourdelle 18 - 75015Paris <001.49.54.73.73 - di-w 10u-17u40
“L’oeil et la main, Bourdelle et la photographie” [16/11 tot 18/2]
■ Maison de Balzac
Rue Raynouard47-75016Paris <001.55.74.41.80-di-w 10u-17u40
“Il signor di Balzac, Balzac vu par l’Italie” [tot 7/1]
■ 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-w 10u-19u
“Paris pour escale” [7/12 tot 11/2]
“L'Ecole de Paris” [15/11 tot 11/3]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36-75058 Paris Cedex 01 <0 01.40.20.50.50 - do-w 9-18u 
ma+wo9-21u45
“Francesco Albani, dit l’Albane (1578-1660)” [tot 8/1]
“Heka, magie et envoûtement dans l’Egypte ancienne” [tot 8/1 ]
“2000 ans de création d’après l’Antique” [tot 15/1]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343Paris cedex 07 <001.40.49.4884- di-w 10-18u
“Nijinsky (1890-1950)” [tot 18/2]

Perpignan

■ Museum fur Angewandte Kunst
An derReçhischule - 50667Köln <00221/221.67.14
“Radical architecture” [tôt 10/12]
“Fotosammlung Jeane von Oppenheim, Norton Museum of Art” [tot 28/1 ]

Uhn

■ Stadthaus Ulm
Münsterplatz50-89073 Ulm <00731/161.77.40-ma-vr9-18uza-zo ll-18u
Micha Bar-Am - fotografie [tot 26/11]

■ Ecole supérieure d ’art
Palais des Congres G. Pompidou/Espace Maillol - Perpignan ©04.6866.31.84 
“Un autre pays du fromage, trois artistes hollandais” - Paul de Reus, Gerald van der 
Kaap, Atelier Van Lieshout [tot 21/11]
“Filles modernes” - Esther Planas, Annika Ström, Laura Torrado [tôt 12/1]
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Quimper 

■ Le Quartier
Place du 137è R.l. - 29107 Quimper <£>02.98.55.55.77- di-za 10-18u w 14-17u 
"Paysages urbains" - AES Group, Yves Bélorgey, Botto & Bruno. Mi wa Yanagi [tot 
31/12]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims © 03.26.05.78.32 - di-w 14-18u
“Moonstruck” - Uri Tzaig [tot 19/11]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes <£>02.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
za!0-12ul3u30-18u
"Clérambault, photographe ou l’ait de la dissimulation” [tôt 2/1]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Q»ai E Zola 20- 35000Rennes <£>02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
“Jacques Bellange (1575-1616)” [24/11 tot 26/2]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne <£>04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Claude Viallat, oeuvres surpapier 1968-1990” [tôt 31/1]
“Solitude au Musée, Akademie Schloss Solitude” [14/12 tôt 26/3]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers <£>04.73.80.26.56- ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zp 
14-19u
“Les particules s’envoient en l’air” - Véronique Boudier [tôt 31/12]

Tourcoing 

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing <£>03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
"160ansdephotographiecontemporaineenNord-PasdeCalais;paysage’7Amahiguere
Dolo - sculpturen [tot 1/1]
•LeFresnoy
Rue du Fresnoy 22 -59207Tourcoing <£>03.20.28.38.00- wo-ma 14-19u za-ZP 15-
19u
“Retrospectieve Len Lye (1901-1980)” - film, schilderijen, sculpturen, tekeningen 
[tot 3/12]

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes <£>03.27.22.57.59 - <ü-za 15-19u
Valérie Belin [tot 2/12] Franz West [-/12 tot -/l]

Villeneuve d’Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq <£>03.20.19.68.68-wo-ma 10-18u 
“Roland Simounet à l’oeuvre (1927-1996)” - architectuur [tot 28/1]

Groot Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240Luxembourg <£>0352722.50.45 - wo-ma 10-18u 
“Many colored objects placed side by side..oeuvres de la collection d’Annick et 
Anton Herbert” - Jean-Marc Bustamante, Daniel Buren, Cari Andre, Dan Graham, 
Martin Kippenberger, Mike Kelley, Thomas Schiitte... [tot 11/2]

Groot-Brittannië

London

■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London <£>020/78.87.86.87- vr-za 10-22u zp-do 10-18u 
‘The Unilever series, Louise Boutgeois”/”Heizog & de Meuron, 11 stations” [tot26/l 1] 
“Between cinema and a hard place” - Rebecca Hom, Douglas Gordon, Bill Viola, 
Cornelia Parker... [tot 3/12] “Collection 2000” [tot 31/12]
■ Institute of Contemporary Arts
The Mall - SW1 London <£>0171/930.36.47- za-do 12-19u30 vr 12-21u
‘3 crowds” - Aemout Mik [28/11 tot 7/1]

■ Tate Britain
Millbank - SW1P4RG London <£>020/78.87.80.08 - dagelijks 10-17u50
‘Turner Prize 2000” - Michael Raedecker, Glenn Brown, Tomoko Takahashi,
Wolfgang Tillmans [tot 14/1 ]
“Retrospectieve William Blake (1757-1827)” [tot 11/2]
“Cleave 0O” - Cerith Wyn Evans [tot 11/2]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DSLondon <£>0171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
"Apocalypse,beauty and horrorincontemporary art”-Darren Almond, Jake&Dinos
Chapman, Maurizio Cattelan, Richard Prince, Jeff Koons... [tot 15/12]
“The great watercolours of J.M.W. Turner” [2/12 tot 18/2]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N5DNLondon <£>0171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21u
‘Telling time” [tot 14/1]
“Impression, painting quickly in France 1860-1890” [tot 28/1]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607 ZD Almelo <£>0546/84.33.88 - di-zp 13u30-17u
Henk Blokhuis, Elsje van Heck [25/11 tot 17/12]
■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo <£>0546/53.11.12
“Endurance” - Rini Hurkmans [tot 21/12]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstmat5- 1325ALAlmere <£>036/537.82.82 - di-zp 12-17u 
“De Galerij” - Marin Kasimir [tot 17/11]
“Ideas for living B” - Carlos Amorales, Orgacom, Alicia Framis, Chiko & Toko... 
[tot 19/11]
Bob Braine/”Changing places"PMijn collega en ik” - Claudia Heinermann [25/11 
tot 28/1]

Amersfoort

■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36 - 3811 Amersfoort <£>033/461.40.88 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
“Armando, vormen van herinnering” [tot 18/3]
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort <£>033/461.87.46- di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Universele produkten" - Oskar de Kiefte [25/11 tot 7/1] 
■ Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort <£>033/46199.87- di-vr 10-17u za-zp 14-17u
“Lappen van smart, echte smartlappen" [tot 14/1 ]
‘The invisible women’s network” - Krijnie Beyen [tot 4/3]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort <£>033/463.30.34 - di-za 10-17u zp13-17u
“Wij zijn niet bang, Kunstenaars Genootschap De Ploegh" [tot 26/11]
‘City site, een stadsprojef’-AndréGroothuizen, Marijke Schurink,LaraAlmarcequi,
Monique Kwist, Eva Knutz... [tot 30/11]
“Beelden van banken” [10/12 tot 21/1]
•Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PAAmersfoort <£>033/480.75.14- vr-zp 13-17u
Henk van den Bosch - schilderijen [18/11 tot 17/12]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <£>020/547.50.50 -di-zp ll-17u 
“Antonietta Peeters, Philip Morris Kunstprijs 2000” [22/11 tot 7/1] 
“Het kind in Cobra” [tot 28/1 ]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum
Kah>erstraai92 -1012 Amsterdam <£>020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zp ll-17u 
“Couture locale, Amsterdamse mode 1950-2000” [tot 14/1 ]
“Een gouden greep,juwelen uitde verzameling Lopez Suasso(1816-I890)”[tot 28/1] 
■ Arcam Oosterdok
Oosterdok 14 -Amsterdam <£>020/620.48.78 - vr-zo 13-17u
“Passtukken voor actuele locaties en programma’s in de woningbouw” - DKV 
architecten [17/11 tot 10/12]
“De ArchitectenbureauX” [15/12 tot 21/1]
• Arcam Galerie

Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <£>020/620.48.78 - di-za 13-17u
"In-tussen-in Marokko” [tot 16/12]
“Leven het erfgoed” [21/12 tot 10/2]
H Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam <£>020/638.69.09 - rna-zp 10-18u
“De weg naar de hemel, reliekverering in de middeleeuwen” [16/12 tot 22/4]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes45-1012 KDAmsterdam <£>020/622.90.14 - di-za 10-20u30zp 13-17u 
“Ingrediënten van licht en schaduw”/”Smell, taste and have a look, use your senses” 
Tony Le Duc - fotografie [17/11 tot 31/12]

E Galerie Chailloux

Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <£>020/638.82.11 - do-za 13-18u
“Paris Photo” - kunstbeurs - Wouter Kooijmans, Luuk Kramer, Jaap de Ruig, Els
Timmerman, Diek Zweegman [16 tot 19/11]
Charles Vreuls - schilderijen, tekeningen [9/11 tot 9/12]
Wouter Hooijmans-fotografie [14/12 tot 13/1]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410-1013 CR Amsterdam <£>020/638.6894 - wo-za 15-19u zp 
ll-19u
‘T.O.” - Lizan Freijsen, Arthur Neve, Dominique Panhuysen [10/12 tot 13/1]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam <£>020/623.62.37 - di-vr ll-18u za 14- 
18u
“Ensemble” - Carel Blotkamp, Jean Prouvé, Christine & Irene Hohenbiichler [tot 2/ 
12]
“Black and Blue” - Willem Oorebeek, Jan van de Pavert, Antonietta Peeters [9/12 tot 
20/1]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam <£>020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
Jan Moerbeek - schilderijen [tot 19/11]
Andreas Hetfeld - schilderijen, tekeningen, installaties [22/11 tot 10/12]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam <£>020/420.57.71 -wo-za 13-18u
Hoor van Keulen [tot 22/11]
“Onroerend goed” - Marien Schouten, Hoor van Keulen, Madeline Maus, Hannes
Kater... - muurschilderingen [26/11 tot -/12]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LIAmsterdam <£>020/423.30.46 - di-za 13-17u30 
“Somethingtobe”-ThomasHouseago/”Playstalion;oneroomtosayninegood-byes 
in” - Maria Baras [tot 25/11]
“Red de kabouter, gastcuratoren Sven Liitticken en Reinout Rutte”/”Playstation” -
Yasmin Kaihof, Lucas Lenglet, Govinda Mens, Nicky Zwaan [2 tot 30/12]
■ Montevideo/TB A
Keizersgracht264 -1016EV Amsterdam ©020/623.71.01 - di-za 13-18u
“Over—game”-CamilleUtterback,MaritaLiulia, Annika Larsson, Amo Coenen...
[tot 25/11]
H Loerakker Galerie

Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <£>020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Paul Nassenstein, Luk Van Soom [11/11 tot 9/12]
Foto’s, tekeningen, beelden, multiples [16/12 tot 20/1 ]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam <£>020/422.17.27-wo-za 13-18u
Bas Meerman - schilderijen, tekeningen/Jeroen Jacobs - beelden [tot 15/11]
Niels Staal - beelden [18/11 tot 23/12]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam <£>020/620.93.03 - eerste zondag v.d. maand 
14-17u
“Constellations” - Tilman [12/11 tot 31/12]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam <£>020/620.47.58 - wo-vr 10u30-18u za 14- 
18u
Bettie van Haaster [tot 2/12]
Fransje Killaars [9/12 tot 27/1]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207A -1016 LZAmsterdam <£>020/530.49.94 - di-za 13-18uzo 14-
T7u
Paul Ramirez Jonas - installatie, fotografie/Rune Peitersen [tot 2/12]
“Mirror project” - Dora Garcia [9/12 tot 13/1]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam <£>020/422.04.71 - di-zo ll-17u
“Bantar Gebang” - De Rijke & De Rooij - film [tot 10/12]
Saskia Olde Wolbers - video-installatie [17/12 tot 28/1 ]
■ Goethe-Institut
Herengracht 470 -1017 CA Amsterdam <£>020/623.04.21
“Im Schreiben zu Haus” - Herlinde Koebl - fotografie [tot 24/11]
■ Vormgevingsinstituut
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam <£>020/551.65.00-ma-vr9-17u
“Supersonic transport, popcultuur tijdschriften” [tot 24/11]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <£>0201/625.72.14 - di-za 13-18u
“Art Cologne” - kunstbeurs [5 tot 12/11]
Jerry Zeniuk - schilderijen, aquarellen [tot 18/11 ]
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291, Loods 6 -1019 LE Amsterdam <£> 020/418.70.03 - wo-za 11- 
17u30
Walter van Oei - schilderijen [tot 16/11]
Peter Skovgaaid [19/11 tot 21/12]
■ Stichting Wally
Oostelijke Handelskade 29 A -1019 BL Amsterdam <£>020/419.28.08
"InnerCity Wally, buiten in de binnenstad van Amsterdam” - Niels Staal, Peter Stel,
Odette Muijsers, Arnold Weel, Pépé Smit... (info www.wally.nl) [tot 3/4]
■ Aschenbach & Hofland Galleries
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KPAmsterdam <£>020/412.17.72 - do-zo I3-17u
Andrei Roiter - schilderijen [18/11 tot 23/12]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam <£>020/573.29.11 - di-zp ll-17u
Roos Theuws, Jörg Immendorff [tot 19/11]
“Kabinet Overholland" - Patrick Van Caeckenbergh [tot 26/11]
“Naked Shit Pictures” - Gilbert & George/Hans van Manen - video/’’Setting a good 
comer” - Brace Nauman - video [tot 26/11]
“Cold fusion” - Rob Birza - schilderijen, sculpturen, installaties [tot 26/11]
“For real, voorstel tot gemeentelijke kunstaankopen 1999-2000” [tot 10/12]
Frans Dijkmeijer - textiel [tot 1/1 ]
“Vuur werk 1987-2000” - Guido Geelen [tot 7/1]
“Kabinet Overholland; Dutch glory” [2/12 tot 4/2]
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29/10-10/12
woe-zo van 13:00-18:00

Haachtsesteenweg 464, 1030 Brussel

Erik Nerinckx 
Hans Op de Beeck 
Gauthier Hubert 
Vera Weisgerber 
Enzo Piccinato 
Matthijs De Bruijne 
Cel Crabeels 
Freek Wambacq 
Jo Huybrechts

eric vande Pitte
Et tout en blanc, le choeur des anges

25 november - 20 december 2000 
in de kapel op het Campo-Santo 
Opening, inleiding Pol Hoste: vrij. 24/11,19.30u.

ë Open: vrijdagen van 14.00 u. tot 19.00 u. - Zaterdag en zondagen van 11.00 u. tot 19.00 u. 
g Projecteditie: "Voilà une fille. Voici un Garçon. " oplichtende fosforzeefdruk op gekreukt zijdepapier. 
V 15 exemplaren, 60 x 46 cm (x2) 5.000 BEF

I Info: Cultureel Comité St-Amandsberg, Twaalkameren, 23 - Gent - tel. 09-225.49.18 - fax 09-225.55.71 
I_______________________________________________________________________________________ :________________
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venn28/10
DETITLED (BRRBRRR VISSER)

VRNRF 25/11

EEN TENTOONSTELLING OVER 
CONTEXT EN PLAATS

LIZAN FREIJSEN 
ARTHUR NEVE 
DOMINIQUE PANHUYSEN

DE VEEMVLOER 
10/12/200 - 13^1/2001 
W0-2R 13:00-18:00
OPENING IO DECEMBER 15:00

TO
DETITLED (BRRBRRR VISSER)

CHRIR PHOTOS, CRBINET PHOTOS (SRM DURANT)

OPEN: WOENSDRC T/M ZRTERDRG 12.00-17.00 UUR, ZONDRG 14.00-17.00 UUR
EXEDRR, LRNGESTRRRT 52, 1211 HR HILVERSUM T/F 035-6233138 EXEDRR@XS4RLL.NL
EXEDRR WORDT ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENTE HILVERSUM, INTDMRRT EN DE MONDRIRRN STICHTING

VAN DIEMENSTRAAT 410 
1013 CR AMSTERDAM 
T 020 6388894 
F 020 4279952
WWW.VEEM.ML

http://www.wally.nl
mailto:EXEDRR@XS4RLL.NL
http://WWW.VEEM.ML


■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071CX Amsterdam 020/570.52.52 - dagelijks 10-18u
“Licht! Kunst, technologie en samenleving in het industriële tijdperk, 1750-1900” 
[tot 11/2] 
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam ©020/674.70.00 - ma-w 10-17u 
“Rembrandt in alle staten, deel 2” - grafiek [tot 7/1]
“Document Nederland, buren, drie buitenlandse fotografen kijken naar Nederland” 
- Stefan Vanfleteren, Eva Leitolf, Maik Powers [18/11 tot 18/2]
“De soevereiniteitsoverdracht aan Suriname, 25 november 1975” [25/11 tot 4/3] 
“De koninklijke dierentuin, porseleinen beesten uit Meissen” [25/11 tot 4/3] 
“Regenten in de kleren”/”Royers Chinese kabinet’ [tot 11/3] 
"Maurits, Prins van Oranje (1567-1625)” [1/12 tot 18/3]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XH Amsterdam <1)020/664.56.88 - ta-to 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Suddenly last summer” - Egge Altena [tot 24/11]
“Machinekamer” - Simone van den Heuvel [1/12 tot 5/1]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CKAmstendam <1)020/568.82.00-ma-vr 10-17uza-a> 12-17u 
“Ritme, dans van de tijd” [16/12 tot 14/1] 
■ Parel
lïlamisstraat40 -1091BL Amsterdam © 020/662.22.33 -do-za 14-18u
Hans van Koolwijk, Bram Vreven [tot 26/11]

Apeldoorn

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom <5055/578.55.55 - do-w 13-17u
“Mutations” - William Cobbing [tot 19/11]
“De Grote Hoop” [25/11 tot 17/12]

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem <5026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Scrolling interface/pokerface” - Marten Hendriks [tot 19/11]
“Import Export” - Philippe Durand, Pierre Joseph, Fransje Killaars, Barbara Visser,
Claude Lévêque, Roy Villevoye... [tot 26/11]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg6-6571 CS Berg enDal <5024/684.12.11 - ma-vr 10-17u za-zo 1 l-17u 
“Het eeuwige gezicht, Afrikaanse maskers en de westerse samenleving” [tot 31/12]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26-1861 CR Bergen <5072/589.89.27- di-zo 13-17u
“Eva Besnyö in Bergen”- fotografie [tot 12/1]
“Bergense School in focus” [tot 12/1]

Kunstuitleen. In Vlaanderen een té 
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.

's-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 5073/687.7&00 - di-vr 10-17uza- 
zo 12-17u
“Dans in Nederlandse collecties, 1880-1940” [tot 7/1]
“De Gruyter, geschiedenis van een kruideniersimperium" [tot 14/1 ]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 50229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u 
"Metarealisten" - Frans Erkelens, Johan Hermsen, Bas Kloens, Jean Thomassen... 
[tot 3/12]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 5058/255.55.00 - di-zo ll-17u
“Noorderlicht 2000, Africa inside” - Mamadou Konaté, Moussa Sakho, Alioune
Bâ... [tôt26/11]
“AukeSonnega (1910-1963), schilder van Indië” [tôt 26/11]
“Goud, Bonnema Borren Staalenhoef Architecten” [tot 31/12]
“De Zilveren Eeuw, Fries pronkzilver in de 17de eeuw” [tot 7/1]
■ Princessehof Leeuwarden
GroteKerkstraat 11-8911 DZLeeuwarden5058/212.74.38-ma-zal0-17uzo 14-I7u
“Small ceramic trash” - Rob Birza [tot 14/1]
“Magische aarde, figuratieve keramiek uit Afrika” [17/11 tot 14/1 ]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 -2312 HS Leiden 5071/516.53.69-wo-za 12-17u 
do 19-21u
“Collectie ideeën” [tot 3/12] Oskar de Kiefte [25/11 tot 7/1]

Maastricht

■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht 5043/351.01.75 - do-zo 13-17u
"Anfall, Einfall, Zufall, sprich!” - Sabine Mooibroek [tot 19/11] 
•

Avenue Céramique 250 - Maastricht 5043/329.01.90 - di-zo ll-17u
“Charm” - vormgeving [tot 9/1]
“Works 1971-2000" - Roman Signer/”Dom Hans van der Laan (1904-1991)” - 
architectuur [tot 28/1]
■ Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 - 6211 KM Maastricht 5043/350.37.37- ma-zo 12-17u 
"Letterror ’ - Erik van Blokland, Just van Rossem - typografie [tot 19/11] 
■ Museum Spaans Gouvernement
Vrijthof 18-6211 LD Maastricht 5043/321.13.27
"Karel V en de ‘Blijde Inkomst’ der renaissance” [tot 11/2]

Breda
Nijmegen

■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda <5076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Ed van der Elsken, Eye love you, fotografie en film 1949-1990”/”Ben Bos, design 
of a lifetime” - vormgeving [26/11 tot 7/1] KUNSTInHUS
Den Haag

■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 - 2517 HVDen Haag <5070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u
Amo Kramer - waken op papier [tot 14/1]
“Het oor streelt het oog, muziek in Japanse prentkunst” [tot 14/1]
“Bach schatten” [tot 18/2]
“Ova en weer, mode en streekdrachf ’ [tot 18/3] “De stijl van Jan Cremer” [tot 8/4]
‘‘Jan Jansen, meester van de schoenleest" [tot 7/2]
•Museon

Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag <5070/338.13.38 - di-vr 10-17u za-zo 
12-17u
“Heike Monogatari, een Japans epos in beeld” [tot 21/1]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag <5070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“The explorers” - FAT - filminstallatie, architectuur [tot 7/1]

Wij WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info: 02/247 97 10. U vraagt naar Inge.

■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen 5024/360.07.60 - wo-zo 12-17u
“Hotel” - 1LAP, Esther Bruggink, Servie Janssen, Anna Rudolf, Jaqueline Over- 
berg... [-/Il]
“Hotel” - Adi Hoesle, Stefan Hoffman, Sibylle Hofter, Maria Blondeel, Antoine
Berghs... [-/12]
■ Beam
Pijkestraat4 - 6511 BP Nijmegen 5024/360.61.00 - do-zo 13-17u
“La vie est si gênante, part H (een verzameling dierlijkheden en andere artefacten)” 
- Silvia B. [12/11 tot 10/12]

Groningen
Oss

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen <5050/366.65.55 - di-zo 10-17u
Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin/Viktor & Rolf [tot 25/3]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen <5050/363)57:^1-di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“De Dogon, een volk uit Mali” [tot 23/12]

■ Museum Jan t imen
Molenstraat65 - 5341 GCOss 50412/62.93.28-di-zo 12u30-16u30
“Schilderijen Peter Koole via catalogus Gerardjan Rijnders 'Dialoog/monoloog
loog?’ Koen van Bijtten n.a.v.” [tot 10/12]
“Crawling painf ’ - Amo Mertens, Johan Claassen [tot 25/2]

Otterlo

Deume 

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deume <50493/32.29.30 - di-zo 12-17u
“Natuur als een open boek” - By Brusse, Anton Lutgerink - tekeningen [tot 3/12]

Dordrecht

•Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht <5078/613.75.62 - di-zo 14-17u
“Ledententoonstelling, Vreemd gaan” [17/11 tot 17/12]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven <5040/275.52.75 - di-zo ll-17u
‘Twisted, urban and visionary landscapes in contemporary painting” - Dexter 
Dalwood. Peter Doig,Sharon Ellis,Michael Raedecker,SarahMorris,PaulMorrison... 
[tot 26/11]
“Buren, een tentoonstelling van kunstenaars uit de buurt” [9/12 tot 11/2]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat5-7 - 5616 RTEindhoven <5040/252.90.93 - di-zo 13-17u
Jan Dostal - schilderijen [16/12 tot 7/1]
“Tussen realisme en impressionisme, aquarellen van meesters van de Haagse 
School"/Henri Hess - schilderijen [18/11 tot 14/1 ]

Gouda 

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda <50182/52.07.46 - za 14-17u zo 15-17u
“Private parts” - Martijn van der Wal [tot 3/12]
Eenvoudige Vrouwen, Henri Boere-performance, video/”Hidden Times nr. 12" [9/ 
12 tot 14/1]

Haarlem 

■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47-2011 Haarlem <5023/518.51.52 - di-za 12-17u zo l3-17u 
“Focus op Korea, oorlogsfotografie en beeldvorming in de pas” [tot 14/1]
■ De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem <5023/532.68.56 - ma-za ll-17u zo13-17u
Jacqueline Bieze [tot 4/12] Joos Clijsen [9 tot 31/12]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem <5023/511.57.75 - ma-za ll-17uzo 13-17u
“Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700” [tot 31/12]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem <5023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
“Reizen door stad en land, Noord- en Zuidnederlandse landschapstekeningen 1550- 
1830” [tot 3/12]
“Gerrit Schouten (1779-1839), een Surinaams kunstenaar” [16/12 tot 18/3]
■ Galerie Tanya Rumpff
Spaamwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem 5023/535.95.65 - do-zo 13-17u
Jurriaan Molenaar [16/11 tot 11/12]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen 5045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“82,65 % verf, een keuze uit de aanwinsten 1991-2000” [tot 3/12]
“Salon Heerlen" - S. Biessen,H. ederveen, J. vander Hijden,B. Mullenders, J. Nijsen,
E. Schins... [10/12 tot 7/1]

Heino/Wijhe
—---------------------------------------------------------------------------------------
■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 50572/39.14.34 - di-zo ll-17u
Groenewoud & Buij [tot 26/11]

■ Krol1er-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AWOtterlo 50318/59.12.41 - di-zo 10-17u
“Wijd open ogen” [tot 11/3]

Roermond 

■Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 50475/33.34.96- di-vr H-17u za-zo 14-17u
‘Tainting: no more no less” - Eddy De Vos [tot 10/12]
Gisèle d’Ailly-van Waterschoot - schilderijen [tot 28/1 ]

Rotterdam 

■ V2
Eendrachtsstraat 10 - Rotterdam 5010/206.72.72
“Dutch Electronic Art Festival; Machine times” [14 tot 26/11]
■ RAM Foundation
Schouwburgplein 25 - Rotterdam 5010/476.76.44 - op afspraak
Arie de Groot [24/11 tot 31/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzgedijk341 -3015AA Rotterdam 5010/440.03.01 -di-za 10-17uzo H-17u
“Jezus in de Gouden Eeuw” [tot 7/1]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 5010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
his le Rütte, E. Cammenga, Maric Cloet [tot 3/12]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 5010/413.54.98 - di-zo H-18u
“Pin.poinf’ [tot 26/11] “Juul Kraijer, Pendrecht Prijs 2000” [tot 26/11]
"Puddels, artist-initiative links” [tot 3/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 5010/411.01.44 - di-zo H-18u
"Works 1990-2000” - Eulalia Valldosera [tot 3/12]
Manfred Pemice/"Annarrations” - Anneke de Boer, Fow Pyng Hu, Gabriels Lester, 
Pia Wergius... [17/12 tot 11/2]

GALERIE CD
kortrijkstraat 44, B-8700 fielt

tel 00 32 05140 60 57
open: donderdag t/m zaterdag 15-18

WEKE DELEN
Darmsculpturen van Peter Buggenhout 

en West-Afrikaanse Vodun-beelden
i.S.m. AMMA GALERIE

De tentoonstelling opent op zondag 19 november om 15u 
en loopt tot en met 30 december
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■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraal 63 - 3012 BN Rotterdam D0I0/213.20.I1 -di-zo ll-17u
“Dutch Electronic Art Festival; Machine times” [ 14 tot 26/11]
Martine Stig, David Jiménez [26/11 tot 21/1]
“China” - Berden van Manen [3/12 tot 28/1 ]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstmat 53 - 3012 BM Rotterdam © 010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
Roman Ondak [tot 12/11]
Jean-Pierme Zoetbrood [18/11 tot 17/12]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam ^1010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Infrastructuur, architectuur'’ - Benthem Crouwel Architekten [tot 26/11] 
‘Towards totalscape, hedendaagse Japanse architectuur, stedenbouw en landschaps- 
architectuur" [tot 14/1]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16-3062 GR Rotterdam <0010/412.40.48-do-vrl4-20uzal3-18u 
zpl4-17u
Okhie Joun [ 12/11 tot 10/12]
De Dis [17/12 tot 21/1]

Scheveningen

Tilburg

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg <7)013/543.83.00 - di-zo ll-17u
"Aaneen-genaaid" - Berlinde De Bruyckere [tôt 14/1]
“Hedendaagse fotografie uit Japan” Nobuyoshi Araki, Mikiko Hara, Naoya 
Hatakeyama, Noritoshi Hirakawa, Takashi Homma, Hiroshi Sugimoto... [tot 18/2]
■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 -5017KCHlburg <7)013/584.10.10-di-vr!0-17uza-zo 13-17udo 
10-21U
“No no but” - Tomoko Baba, Hiroe Okubo, Yumiko Yoneda,.. .[tot 14/1 ]
•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg <7)013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-za 13-17u
“Karakters in beeld, het ABC van Japan” [tot 7/1]
“Goud op sneeuw” - Els de Meijer [23/12 tot 4/3]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <7)013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-za 12-17u
“Hot, cool, strong, light’ [tot 3/12]
“Kimono’s van een adellijke dame, Japan 1870-1930" [tot 7/1]
“Living tradition, historische Amerikaanse quilts” [9/12 tot 18/3]

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen <7)0118/41.55.05 - do-za 12-17u
David Lindberg, Niels Staal, Ad de Jong, Jan van Munster - sculpturen, installaties 
[19/11 tot 21/1]

Zwolle

■ Galerie Het Langhuis
Goudsteeg 8 - 8011 PP Zwolle <7)038/421.52.68 - di-za 13u30-17u
Verele Vorstman [26/11 tot 22/12]

■ Museum Bedden aan Zee
Harteveldstraat 1 -2586ELScheveningen <7)070/358.58.57-di-za ll-17u 
“De Spaanse beeldhouwer Alfaro en Goethe" [tot 21/1]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-3111 HL Schiedam <7)010/246.36.66- di-za ll-17uzo 12u30-17u
“Huizai en zelfportretten uit India en Nepal” - Tony van Wassem [tot 10/12]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <7)046/451.34.60 - di-za ll-17u
"Lesamantslunatiques”-EmmanuelleMafille/Tenestrial”-MathieuKnippenbergh 
[tot 10/12]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbrvekerweg 113 A - 6132 Sittard <7)046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
“Hanging around 2000-2001” - Philippe José Tonnard, Dorothée Albrecht, Jos
Clevers, Emmoniek Huynen & Jo Wolffs, Anica Vucetic... [tot -/I ]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht <7)030/236.23.62 - di-za 10-17u za 12-17u 
“Levitatie” - Roland Sohier - tekeningen [tot 2/12]
“Pieter Saenredam(1587-1665), het Utrechtse werk”-tekeningen, schilderijen [tot 4/2]
“Retrospectieve Dick Bruna" [12/11 tot 25/2]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht <7)030/231.3835 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“De weg naar de hemel, reliekverering in de middeleeuwen” [16/12 tot 22/4]
■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht ©030/231.99.95 - do-za 14-18u vr 14-21u
“Waxale” - Vanessa van Obberghen [tot 3/12]
Apolonija Sustercis, Jeanne van Heeswijk, L.A. Ræven [-/12 tot -/l]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK deWillem3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen <7)0118/41.55.05 - do-za 12-17u
Simon Dekker-schilderijen [19/11 tot 31/12]
“Haring a go go” - Lucienne van de Mijle - fotografie [2/12 tot 21/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15 januari 2001. Gegevens voorde agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 december 2000 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
ThenextissueqfDe Witte Raafwill be releasedonl5 January2001. Please sendyour 
information before 15 December2000 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

ontvang 6 x De Witte Raaf thuis onmiddellijk bij verschijning

geniet als abonnee korting op een reeks boeken

• onderscheid u met uw steun van duizenden gratis lezers!

750 BEF
40 NFL

Camiel van Winkel, Moderne Leegte, Over kunst en openbaarheid, 
SUN, Nijmegen, 1999, 189 p., ills.
600 BEF i.p.v. 700 BEF/ 34 NFL i.p.v. 39 NFL

Encyclopedie van fictieve kunstenaars, Van 1605 tot heden, 
samenstelling Koen Brams, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2000, 454 p.
1.050 BEF i.p.v. 1.300 BEF/ 52,5 NFL i.p.v. 67,5 NFL

Z Moderne Camiel van Winkel
6 leegte Over kunst en openbuerheid

aVD

Dirk Lauwaert, Artikels, reeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1996, 220 p.
745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling, Essays over kunst, reeks De Gelaarsde Kat, 
Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1997, 220 p., ills.
745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Linda Warmoes, Kunst, een feuilleton in afleveringen, uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997,150 p.
399 BEF i.p.v. 499 BEF/21,5 NFL i.p.v. 27,5 NFL

Carl Einstein, Bebuquin of de dilettanten van het wonder, vertaald door Jacq Vogelaar, reeks De Gelaarsde Kat, 
Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1998,110 p., ills.
545 BEF i.p.v. 650 BEF/ 30 NFL i.p.v. 36 NFL
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Overschrijvingen gebeuren ten aanzien van De Witte Raaf, Postbus 1428,1000 Brussel 1 via het Belgisch 
rekeningummer 422-2181611-46 of via het Nederlands bankrekeningnummer 63.31.38.452. Abonnees 
buiten België en Nederland betalen 900 BEF/ 50 NFL. Gelieve uw naam en volledig adres in te vullen en 
te vermelden vanaf welk nummer het abonnement moet ingaan en/of welke publicatie u wenst. Indivi
duele nummers kunnen nabesteld worden aan 200 BEF/12 NFL per nummer. In de bovenvermelde 
bedragen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Inlichtingen: De Witte Raaf, Postbus 1428,1000 Brus
sel 1, T +32-2-223 14 50, F +32-2-223 23 18, etienne.wynants@euronet.be, www.dewitteraaf.be
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 81 - SEPTEMBER-OKTOBER1999 VOORAF UITGEVERIJ

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

NUMMER 82 - NOVEMBER-DECEMBER 1999 

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

NUMMER 83- JANVARI-FEBRUARI2000 

■ Carel Biotkamp The End ■ Sven Lütticken Een schitterende 
anticlimax Stanley Kubricks Eyes Wide Shut • Bart Verschaffel 
Mon lieu commun Over de betekenis van het 'werk' in het moderne 
• Theodor W. Adorno Beethovens late stijl • Dirk Pültau Bij 
Spatstil Beethovens Adorno 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

NUMMER 84 - MAART-APRIL 2000 

■ Eerste paneldiscussie 28 januari 2000 - Koen Brams, Bart Cassiman, 
JefComelis, Wouter Davidis, Willem Oorebeek, Lexter Braak, Richard 
Venlet,BartVerschaffelUTweedepane:lihscussie29januari2000-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 Davidis ■ 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 leerU Buck Spender & B.Kartoen 
De Lage Landen De laatste strip

NUMMER 87 - SEPTEMBER-OKTOBER 2000 

■ Boris Groys Fundamentalisme als middenweg tussen hoge en 
lage cultuur ■ Camiel van Winkel Magnolia, of het verlangen naar 
pure film ■ Arjen Mulder De aanbidding van het beeld ■ Sven 
Lütticken Statische Cinema Vian bewegend naar stilstaand beeld 
(en weer terug) ■ Eric de Kuyper Het theater als trauma ■ Rudi 
Laermans Waarheid als illusie Over de vierde wand in het theater 
■ Ondertussen in Rudi’s hoofd

• 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

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AUTEURS

■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Bij Babylon/De Geus 
verscheen in 1995 het boek De verloren zoon/Rembrandt en de 
Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
■ Wouter Davidts Ingenieur-architect. Als onderzoeker verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de R.U.Gent, 
waar hij een proefschrift voorbereidt over museumarchitectuur.
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden 
aan de opleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Redactielid van De Witte Raaf.
■ Hans Georg Nicklaus Musicoloog, als programmamaker 
verbonden aan de Oostenrijkse omroep ORF. Hij publiceerde onder 
meer Die Maschine des Himmels. Zur Kosmologie und Aesthetik 
des Klangs (München, Fink, 1994).
■ Jorinde Seijdel Kunsthistorica en freelance publiciste. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende 
Kunsten van Rotterdam. Van hem verscheen in 1997 deessaybundel 
De geplooide voorstelling. Essays over kunst in de boekenreeks De 
Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Hij werkte mee aan de 
essaybundel Het wakende woord (over Maurice Blanchot), 
verschenen bij SUN in 1997.
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Inleiding door Pier Luigi Tazzi

Timothy STAPPAEITS Acacialaan 15, B-2020 Antwerpen
t 52 (0)2 210 31 59 06 cellphone 52 (0)478 72 67 95
(MERZ) I jx DEIYCK it & Co. bvba. I ange Steenstraat 10 li 9000 Cent
132 (0)9 329 31 22 f 52 (0)9 329 31 25
email liic.derycke@pandora.be
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S.M.
SPECTACULAR MEDIA ART CONSORTIUM

Aanwerving van een directeur

Functie: Profiel:

adviserend 
contesterend 
dirigerend 
prospecterend 
navetterend 
communicerend 
collecterend 
collaborerend

Geboden wordt:

kunstenlicentiaat 
workaholic 
assertief 
snelheidsfreak 
media-geniek
nicotine- en alcoholbestendig 
competitief en sportief 
groot incasseringsvermogen 
lid van de internationale 
curatoren-jetset

65+ pas en museumjaarkaart

exquise omgeving
aangename werksfeer
stabiele betrekking
geëngageerde medewerkers met toevoeging van een zakelijk leider
exotische reizen met culinaire etentjes
dienstwagen zonder chauffeur
competitief salaris en extra-legale voordelen
gegarandeerde media-aandacht
jurylid Miss Belgium Beauty-verkiezingen
representatieve vertegenwoordiging bij buitenlandse kunstevenementen

Doorslaggevende kwalificatie:

geïntroduceerd bij Hof, Kerk, Adel, Leger en Politiek

Onnodig te solliciteren indien niet ernstig
Elke kandidatuur wordt met de grootste discretie behandeld.

Stuur sollicitaties vóór 1 juli 2001 samen met curriculum vitae onder gesloten omslag naar:
The Museum of Museums, afd. “Rent-a-Curator”
t.a.v. Johan Van Geluwe, Jan Bouckaertstraat 8 - 8790 Waregem 1

448
# mn s

JOHAN VAN OMLUWE

PaaEGEK


