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Over vormgeving
Het uitzicht van mensen en dingen blijkt 
alsmaar belangrijker, en de aanmaak 
ervan wordt meer en meer toevertrouwd 
aan specialisten-ontwerpers. Omgeven 
door spektakel enerzijds en ‘design’ 
anderzijds, komt ook de kunst - kunst 
die ‘zichzelf wil zijn als ‘ware schoon
heid’, als revelerend beeld, als kritisch 
commentaar - in de problemen. Wat 
doet de vorm? Wat betekent de vorm? 
Staat daar - voor de kunst en voor de 
wereld - iets op het spel? Dit nummer 
van De Witte Raaf groepeert enkele 
teksten die aspecten van deze vraag for
muleren. Camiel van Winkel opent met 
een beschouwing over de praktijk van 
‘totale vormgeving’ en de controle die 
deze impliceert Fredie Floré portret
teert het gedachtengoed van de Vlaamse 
designcriticus Karei Elno tegen de ach
tergrond van de huidige afwezigheid 
van een sociaal-politieke kritiek van het 
gebruiksvoorwerp en het interieur. Sven 
Lütticken confronteert de designkunst 
van Jorge Pardo en Tobias Rehberger 
met modernistische opvattingen en po
gingen om kunst, decoratie en binnen
huisinrichting op elkaar te betrekken. 
Jouke Kleerebezem, tenslotte, geeft aan 
hoe de traditionele idee van vormgeving 
als een expressieve handeling die bete
kenis verleent aan de materiële werke
lijkheid, haar geldigheid verliest in de 
informatiesamenleving. Na kunst en tra
ditioneel design is er nood aan nieuwe 
vormen voor de onhanteerbare infor
matiestroom.
Het tweede thema van dit nummer is de 
tentoonstelling en de catalogus Kijk, 100 
jaar hedendaagse kunst van Thierry de 
Duve. De Duve ontwikkelt de relatie tot 
het publiek vanuit een analogie met het 
spreken: de kunst richt óch tot iemand. 
Wat gebeurt er wanneer we kunst be
schouwen vanuit het standpunt: zich tot 
iemand richten? Hoe kunnen de 
toegankelijkheid en het openbaar ka
rakter van kunst vanuit deze optiek 
herdacht worden? Aansluitend bij de 
bespreking van Kijk en een interview 
met De Duve publiceert De Witte Raaf 
de vertaling van L’image naturelle van 
Marie José Mondzain. Deze tekst uit 
1995 vat de beeldopvatting samen van 
deze specialiste van de vroeg-christe- 
lijke en de byzantijnse beeldleer, die 
vanuit deze achtergrond ook nadenkt 
en schrijft over de condities voor het 
beeld vandaag. Mondzains gedachten
goed vormt een belangrijke referentie 
voor De Duve’s tekst
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Koning Midas in Wonderland

Centrale hal van het ABN AMRO-hoofdkantoor in Amsterdam-Buitenveldert, foto: Leo van Velzen

Camiel van Winkel

Vormgeving is een gevoel. In Nederland is 
het een nationaal gevoel. Mensen, omge
vingen, steden, voorwerpen, gebouwen, 
processen - alles en iedereen geeft er blijk 
van een visuele geldingsdrang die vijftien 
jaar geleden nog als onkies kon worden 
afgewezen. Dit veruiterlijkte zelfbewust
zijn lijkt de laatste gemeenschappelijke 
modus van uitwisseling tussen burgers, 
instituties en bedrijven. Het geloofsartikel 
van de visuele differentiatie is het enige 
wat Blokker en Zeeman nog met de Bijen
korf verbindt, het Nederlands Elftal met de 
Nederlandse Spoorwegen, de Evangelische 
Omroep met Club Seventeen en Adriaan 
Geuze met Jan des Bouvrie. Nu de 
egalisering van de maatschappij en de 
emancipatie van het individu praktisch tot 
de eindstreep zijn volbracht, kan niets en 
niemand nog overleven zonder zich van 
zichzelf bewust te zijn en dit bewustzijn 
ook als iets herkenbaars uit te dragen. Na 
dertig jaar trainingen en therapie heeft het 
bewustwordingsproces zijn paradoxale 
omslagpunt bereikt: mijn identiteit is niet 
langer wat ik ‘inhoud’ maar hoe ik ‘vorm
geef aan mijn bestaan - wat ik communi
ceer naar mijn omgeving, welke signalen 
ik uit laat gaan. In de aangestampte klei- 
kelder die Nederland is, biedt vormgeving 
de beste garantie voor instant-her- 
kenbaarheid. Ook instellingen en overhe
den hebben deze gouden formule ontdekt 
en manifesteren zich naar het model van

commerciële bedrijven, die vanouds ex
pert zijn in de omgang met labels en logo’s.

De euforie omtrent het exportsucces 
van Nederlandse topvormgevers en top
architecten zou gemakkelijk de aandacht 
kunnen afleiden van de breedte van het 
fenomeen. Een dikke laag vormpjes, vlak
jes en kleurtjes is over het landschap heen- 
geschoven. Luifels, erkers, drempels, scher
men, perken, parken, paden, paaltjes, plei
nen, bakken, bussen, trams, terrassen, con
tainers, profielen, groenbuffers, zee
weringen, markeringen, afwerkplaatsen, 
wildviaducten, bedrijfsterreinen, meubel
boulevards, zandverstuivingen, bloem
bollenvelden, recreatiegebieden, ecologi
sche zones... In hun officieel erkende kunst
matigheid worden het stads- en het natuur
landschap voortdurend opnieuw ingericht, 
aangekleed en opgetuigd. Dat vormgeving 
als een laag make-up over het landschap 
ligt, is te zwak uitgedrukt: het landschap is 
zélf veranderd in een beautycase - een 
schminkdoos voor public relations.

En nog is het niet genoeg. Overheid en 
bedrijfsleven maken plechtige afspraken om 
te streven naar een hogere ‘beeldkwaliteit’ 
van de openbare ruimte. Vormgeving wordt 
met vormgeving bestreden. Tegelijkertijd 
komt die openbaarheid zelf steeds meer 
onder druk te staan. De privatisering in de 
stedenbouw en in het beheer van de open
bare ruimte is zo ver gevorderd dat de over
heden veel van hun invloed op de ruimte
lijke ontwikkeling zijn kwijtgeraakt. Een 
overmaat aan vormgeving dient ter camou
flage van dit gemis. Nieuwbouwwijken die 
in het kader van het Vinex-beleid verrijzen, 
hebben het karakter van afgesloten beeld

composities, gericht op uiterlijke verleiding 
en visueel avontuur. [1] Projectleiders zijn 
afhankelijk van private ontwikkelaars om 
nog iets van hun maatschappelijke doelstel
lingen gerealiseerd te zien. Een integrale 
planning op regionale schaal ontbreekt 
meestal geheel, en ruimtelijke ordening blijft 
beperkt tot het ordenen van visuele referen
ties. Exemplarisch is de enkele jaren gele
den voltooide woonwijk Nieuwland in 
Amersfoort. Verscholen achter een vijf tot 
negen meter hoge geluidswal, is de wijk 
opgedeeld in vier sectoren met elk hun ei
gen 'beeldreferentie', ontleend aan de vroeg 
twintigste-eeuwse architectuur. Het gamma 
bestrijkt de klassieke moderniteit van 
Dudoks Witte Dorp in Eindhoven; de so
bere strakheid van de Siedlungen in 
Frankfurt en Berlijn; de zware sculpturaliteit 
van de Amsterdamse School; en tenslotte de 
traditionelere stijl van de Haagse School. 
Het resultaat is een porseleinkast van visu
eel en pseudo-historisch bewustzijn, die de 
relatieve weelde uitstraalt van een waren
huis vol trendy meubilair. Het design van de 
woning is opgenomen in het pakket van de 
geïndividualiseerde leefstijl. Aspirant- 
bewoners kunnen kiezen uit vier aroma’s, 
overeenkomstig de eigen identiteit. In 
Nieuwland koopt men een huis zoals men in 
de supermarkt een deodorant uitkiest.

Exces van onzichtbare geesten

De deken van vormgeving en visualiteit die 
over het landschap is komen te liggen, moet 
niet als een autonoom verschijnsel worden 
beschouwd. Zij vormt eerder het zichtbare 
effect van de accumulatie van iets onzicht-

http://www.dewitteraaf.be
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baars: kapitaal. De economische groeispurt 
van de laatste jaren valt samen met het 
schijnbare ‘verdwijnen’ van het geld. Ter
wijl het bankpapier ooit als fetisj de wereld 
in kwam om de materialiteit van goudstaaf 
en zilvermunt te vervangen, beleven we nu 
“de langzame verdwijning van de materiali
teit van de fetisj zelf.” [2] Steeds meer fi
nanciële transacties verlopen elektronisch, 
steeds meer geldstromen zijn geautomati
seerd. De dynamiek van plastic geld, elek
tronisch bankieren, flitskapitaal en e-com- 
merce doet de reële economie veranderen in 
een virtuele. Voorheen vormde de effecten
beurs een afspiegeling van de bedrijfs
economie, nu zijn de rollen eerder omge
draaid. De invloed van aandelenkoersen op 
de operationele strategie van bedrijven is 
groter dan ooit. Iedere beursgenoteerde on
derneming heeft als hoofdprioriteit het te
vreden stellen van de aandeelhouders. Be
drijven die nog nooit winst hebben behaald, 
gebruiken hun hoge beurskoers om te 
expanderen: ze kopen concurrenten op die 
ze niet met geld maar met aandelen betalen. 
Rijkdom en bezit veranderen in iets 
onwezenlijks, iets dat nergens meer op vast 
te pinnen is. Naarmate dit spook van de 
virtualiteit de economie sterker in zijn greep 
krijgt, groeit de behoefte aan een vertaling. 
De vertaling die nu domineert is geen mate
riële maar een visuele: het vluchtige kapi
taal wordt niet in goederen omgezet maar in 
de vormgeving van goederen - een visueel 
exces dat als overwaarde functioneert.

De lobby van het nieuwe ABN- 
AMRO-hoofdkantoor in Amsterdam- 
Buitenveldert is vol van een dergelijk “exces 
van onzichtbare geesten”. [3] De enorme 
ruimte is tot de rand toe bezwangerd met de 
gedematerialiseerde fetisj van het kapitaal, 
door Slavoj Zizek omschreven als “een on
zichtbaar spookachtig ding, dat alleen in 
zijn effecten kan worden waargenomen”. [4] 
De inrichting, het meubilair, de vloer- 
betegeling, de kunstvoorwerpen - alles drukt 
een overdaad aan visueel bewustzijn uit. 
Deze weelde voor het oog suggereert echter 
ook een wanhopige graad van wens
vervulling. Is de bankmanager misschien 
een hedendaagse Koning Midas, die alles 
wat hij aanraakt doet veranderen in design?

De museale uitstraling van de lobby 
valt moeilijk te rijmen met het beeld dat 
deze bank van zichzelf verspreidt via 
commercials en advertenties — beeld 
waarin de nadruk ligt op dienstverlening en 
efficiëntie met een menselijke toets. Het 
aura van de lobby staat geheel los van dat 
publieke imago en lijkt eerder gedicteerd 
door de gewenste aansluiting bij een inter
nationale standaard. Hier komen dan ook 
geen gewone klanten van de bank voor een 
kastransactie, een verzekering of een hypo
theek. Het selecte bezoek dat zich meldt aan 
de balie en wordt toegelaten tót de hal en de 
liften, bestaat uit het internationale top
kader van de financiële wereld, overgevlo
gen uit Frankfurt, Londen of Singapore. Het 
systeem dat deze uitwisseling reguleert is 
volkomen gecodeerd en afgesloten. Een 
onaangekondigd bezoek aan het hoofdkan
toor is ondenkbaar. Alle afspraken staan 
centraal geregistreerd. Men kleedt zich vol
gens een code en krijgt een pasje met een 
code waarmee de toegang is geautoriseerd. 
Dit stelsel van afspraken en procedures heeft 
het karakter van een geïntegreerde verza
meling filters, die het uitwisselingsverkeer 
niet stroever maar juist soepeler maakt door
dat allerlei maatschappelijke ruis wordt uit
gesloten en weggeleid.

Onder de betekenissen die in dit ver
band zijn toe te schrijven aan de overdadige 
vormgeving van de lobby, springen er en
kele naar voren. De vormgeving drukt uit 
dat aan alles is gedacht; dat geen detail aan 
de aandacht heeft kunnen ontsnappen. Hier
mee bevestigt zij indirect het regime van de 
permanente surveillance en controle. De 
crux is dat bij deze visuele overprikkeling 
straf en beloning met elkaar samengaan: de 
opgepoetste weelde vormt zowel een stimu
lans om ongewenst gedrag te onderdrukken 
als een bonus voor de volmaakte zelfbe
heersing.

Tussen plastic en goud

De overmaat aan visualiteit propageert de 
gewenste onderdrukking van tactiele im
pulsen. Er lijkt inderdaad sprake van een 
‘Koning Midas Syndroom’: lichamelijk 
contact moet worden vermeden of in elk 
geval tot een minimum beperkt. Om in het 
kantoor te geraken hoeft men geen ander 
fysiek contact te maken dan via de plastic 
identiteitskaart die door een optische gleuf

Twee bestuursleden van het advocatenkantoor Nauta Dutilh.
Alu Chairs ontworpen door Charles, en Ray .Eames, foto: Walter Herfst

wordt gehaald. Alles wat deze mensen aan
raken verandert toch in ‘ goüd’, op die eigen
schap worden ze althans geselecteerd. In het 
hart van dit gebouwencomplex bevindt zich, 
naar analogie met de klassieke schatkamer, 
de Dealing Room van de bank, waar het 
grote geld wordt verdiend. Maar het plastic 
pasje waarmee het personeel binnenkomt 
-de interface tussen mens en gebouw- 
vormt ook een aanwijzing voor het feit dat 
het goud als fysieke substantie en materiali- 
sering van de rijkdom definitief achter de 
horizon is verdwenen. De karakteristieke 
substantie van de virtuele economie is plas- 
tic — de grondstof voor pinpasjes en 
creditcards. Plastic roept associaties op met 
afval en goedkoop verpakkingsmateriaal; 
het staat daarmee aan het eindpunt van een 
lang proces van materiële regressie ten op
zichte van de gouden standaard.

Bij de inrichting en aankleding van de 
centrale hal is gebruik gemaakt van materi
alen die dat verval symbolisch moeten com
penseren. Natuurlijk heeft men geen gou
den kranen of deurklinken aangebracht 
- dat zou als een obsceniteit overkomen, 
aangezien het symbolisch tekort daarmee 
veel te direct zou worden blootgelegd. Het 
gaat juist om materialen met een relatief 
lage status, zoals staal, steen en leer, die zijn 
opgewaardeerd door middel van industriële 
veredelingsprocessen en zo een sublieme 
glans hebben verkregen. De paradox is dat 
deze veredeling de mythe bestendigt van 
een schone, ‘postindustriële’ economie 
- een economie die zich volledig richt op 
dienstverlening en toegevoegde waarden.

De op een prominente plaats geïnstal
leerde kunstwerken van Donald Judd en Jan 
Dibbets dragen op hun manier ook bij aan 
deze systematiek. Judds wandsculptuur be
staat uit tien gelijke eenheden van 
geanodiseerd aluminium met een intense 
kleur. De connotaties van massaproductie 
gaan op in een effect van materiële 
veredeling. Dibbets’ monumentale fotoserie 
refereert direct aan het idee van culturele 
opwaardering. Het betreft foto’s van motor
kappen van auto’ s, die door hun uitvergroting 
en inkadering aanspraak maken op een ab

Mi

stracte, schilderkunstige kwaliteit. Het op
trekken van banale industriële massa
producten naar het niveau van de beeldende 
kunst is een overbekend procédé, maar in 
deze omgeving krijgt het een bijkomende 
betekenis waar Dibbets’ poging tot ironie 
weinig aan kan veranderen; het glimmende 
blik van de carrosserieën representeert zo
wel het gebrek aan substantie in de huidige 
consumptiecultuur als het scherm waarach
ter die leegte wordt verborgen.

De vraag dringt zich op hoe de kunst
werken van Dibbets en Judd zich verhouden 
tot de Barcelona-stoel van Mies van der 
Rohe, die eveneens een plaats heeft gekre
gen in deze lobby. Het belang dat de inter
nationale zakenwereld hecht aan design- 
meubilair komt in feite neer op het respec
teren van collectieve afspraken over ‘kwa
liteit’ . In lobby ’ s van banken en instellingen 
óver de hele wereld komt men deze klas
sieke stoel uit 1929 tegen, net zoals men in 
kantoren en vergaderzalen altijd zal stuiten 
op exemplaren van de Alu Chairs van Charles 
en Ray Eames uit 1958. Meer dan om rede
nen van comfort en gebruiksgemak, worden 
dergelijke signatuurmeubels waarschijnlijk 
verkozen vanwege de stabiliteit van hun 
waarde; hun kwaliteit is geen andere dan dat 
ze zich in de loop van decennia hebben 
bewezen. De Barcelona-stoel en de Alu 
Chairs figureren in de rol van overlevers die 
alle concurrentie definitief van zich hebben 
afgeschud.

Bedrijfscollecties van beeldende kunst 
-zo zou een hypothese kunnen luiden- 
vervullen in het algemeen een complemen
taire functie. De investering in hedendaagse 
kunstwerken waarvan de duurzame waarde 
nog niet is vastgesteld, heeft een speculatief 
karakter; het ontbreken van een algemene 
consensus impliceert dat een bedrijf zich 
met kunst kan onderscheiden. De kunst
collectie levert het zichtbare bewijs van de 
innovatieve geest van de onderneming, haar 
bereidheid om risico’s te nemen en buiten 
de gebaande paden te treden. Daarentegen 
staat het klassieke designmeubilair voor de 
stabiele ondergrond en de duurzaamheid 
van het bedrijfssucces, voor de betrouw

baarheid van het raamwerk waarbinnen die 
innovatieve geest zich kan ontplooien.

Het is maar de vraag of deze veronder
stelde rolverdeling tussen beeldende kunst 
en design in de huidige situatie nog bestaat. 
Een blik in de hal van het genoemde hoofd
kantoor suggereert van niet. Het feit dat men 
met Judd en Dibbets heeft gekozen voor 
kunstenaars met een praktisch onaantast
bare status, is daarbij niet eens het voor
naamste. De conclusie dringt zich op dat 
hier het verschil tussen de symbolische func
ties van kunst en design is verdwenen: beide 
registers dragen bij aan het exces van 
visualiteit en toegevoegde waarden dat een 
tegenwicht moet bieden aan de verdamping 
van de fetisj van het kapitaal.

Wie wil kan deze observaties zonder veel 
moeite extrapoleren naar de wereld buiten 
het bankgebouw. In de huidige fase van de 
geschiedenis laten alle cultuuruitingen zich 
herleiden tot een mediatiek fenomeen waarin 
de pure zichtbaarheid vooropstaat. Het ge
volg is dat elke discipline - beeldende kunst, 
architectuur, stedenbouw, film, televisie, 
popmuziek, literatuur-, tendeert naar vorm
geving. Kunstwerken en cultuurproducten 
worden in toenemende mate ‘ontworpen’ in 
plaats van ‘gemaakt’. [5] Dat geldt voor 
Madonna’s laatste CD en Jeroen Pauws 
nieuwe praatprogramma, even goed als voor 
Jeff Koons’ recente schilderijen en Lulu 
Wangs volgende roman. De beginselen van 
goed design hebben algemene geldigheid 
verworven. Een productiemodel domineert 
waarin alles draait om beeldvorming - dat 
wil zeggen om styling, codering, plaatsing 
en ordening, om doelgerichte, effectieve 
communicatie en herkenbaarheid. Het on
derwerp van de beeldvorming is geschemati
seerd tot iets wat men aanduidt als content.

Iets ontwerpen is iets visualiseren; iets 
visualiseren is iets overbrengen naar de vi
suele media. Succes betekent zichtbaarheid 
en zichtbaarheid succes. Zij die zich niet 
conformeren aan dit model, zetten zichzelf 
automatisch op een achterstand. Daar is 
verder geen complot voor nodig. Wat on
zichtbaar is, bestaat niet.

Noten

[ 1 ] Als aanvulling op de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening (1988) verscheen 
in 1990 de Vierde Nota Extra (‘Vinex’). 
Daarin bepaalde de regering op welke 
locaties bij bestaande steden uitbreidings
wijken mochten worden gebouwd, volgens 
het concept van de ‘compacte stad’. Het 
Vinex-beleid reguleert de bouw van 1 mil

joen nieuwe woningen in de periode tot 
2015. Zie Camiel van Winkel, “Het is hier 
fantastisch. ” Leidsche Rijn en de zoetzure 
vruchten van Vinex, in: Archis 1, juli 2000, 
pp. 30-39.
[2] Slavoj Zizek, Het subject en zijn onbe
hagen, Amsterdam/Meppel, Boom, 1997, 
p. 120.
[3] Ibid., p. 121.
[4] Ibid.
[5] Sommige beschouwers zien hierin aan
knopingspunten voor een nieuw radicaal pro
gramma. Vgl. Max Bruinsma, Elke kunste
naar is een ontwerper. Pleidooi voor een 
ontwerpkritischepraktijk,m:Metropolis M 1, 
februari-maart 2000, pp. 16-21.
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Vormgeving ontwerpen
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Het woord design heeft zijn huidige cen
trale plaats in de algemene conversatie te 
danken aan het feit dat wij (waarschijnlijk 
terecht) het geloof aan kunst en techniek als 
bronnen van waarden beginnen te verlie
zen. Omdat we het design erachter begin
nen te doorzien.
Vilém Flusser, 1991

Vroeger (...) ging het erom, beschikbare 
materie vorm te geven, om ze te laten ver
schijnen, en nu gaat het er eerder om, een 
vanuit ons theoretisch gezichtspunt en onze 
apparatuur opborrelende en overstromende 
stroom van vormen met materie te vullen; 
om de vormen te ‘materialiseren
Vilém Flusser, 1991 [1]

Een kwaliteit van het World Wide Web die 
niet genoeg kan worden benadrukt en ge
waardeerd, is de onbegrensde beschikbaar
heid van het medium. Het is vierentwintig 
uur per dag, zeven dagen in de week, en 
tweeënvijftig weken per jaar publiek toe
gankelijk. Dat is al zo sinds 25 december 
1990, toen Robert Cailliau en Tim Berners- 
Lee in opdracht van CERN in Genève het 
Internet gebruikten om, met behulp van de 
eerste browser, de eerste WWW server te 
adresseren (http://info.cem.ch). [2] Vanaf 
dat moment werd het Internet de drager van 
een revolutionair medium. De grafische 
interface waarmee in één venster zowel 
beeld als tekst kon worden weergegeven, 
volgde in 1993, het jaar waarin het eerste 
Internet ‘consumentenproduct’ op de markt 
verscheen: ‘Mosaic’, de browser van Mare 
Andreesen. Het Internet/World Wide Web 
zou snel populair worden, en de samenle
ving door haar onvoorwaardelijke beschik
baarheid in verwarring brengen.

De grootste Internetcafés ter wereld, die van 
easyEverything, zijn inmiddels het gehele 
jaar aan één stuk door open. Het zijn een 
soort ‘connectiviteits-supermarkten’ met 
lange rijen beeldschermen in plaats van 
schappen met gebruiksartikelen. Ondertus
sen puilen de oude supermarkten uit van de 
oude media, die door hun aanwezigheid nog 
een laatste poging lijken te doen om aan de 
informatieaanwas materiaal en ruimte te 
bieden. De objecten van deze oude media 
worden echter hoe langer hoe minder in 
warenhuizen gekocht. Ze worden persoon
lijk aan huis bezorgd, nadat ze via het web 
zijn besteld en betaald. Juist de transport
wereld plooit zich volledig naar het 
beschikbaarheidscredo, de 24/7/52 mantra 
van de informatievoorziening: alle producten 
te allen tijde aan iedereen leverbaar. En 
snel.

Wat waren dat: ‘warenhuizen’?

Die waarlijk edele zaken, geopend tot diep 
in de nacht, waren altijd het onderwerp van 
mijn vurigste dromen. Hun zwak verlichte, 
donkere en plechtige interieurs roken intens 
naar verf, lak, wierook, het aroma van verre 
landen en zeldzame stoffen. Je kon er Ben
gaals vuur vinden, toverdozen, zegels van 
lang geleden verzonken landen, Chinese 
calqueerplaatjes, indigo, colofonium uit 
Malabar, eieren van exotische insekten, 
papegaaien en toekans, levende salaman
ders en hagedissen, de alruinwortel, 
Neurenberger mechanismen, homunculi op 
sterk water, microscopen en verrekijkers, 
en bovenal zeldzame en merkwaardige boe
ken, oude folianten vol hoogst wonderlijke 
illustraties, en verbijsterende geschiedenis
sen.
Bruno Schulz, De kaneelwinkels, 1933. [3]

Om ‘ruw’ materiaal tot een object om te 
vormen, moet het - door bewerking - geïn
formeerd worden. Dat is een arbeidsinten
sief proces. Het idee van het uiteindelijke 
object ontstaat langzaam. Dit gebeurt zowel 
vóór het informeren van het materiaal tot 
vorm, als tijdens dit informeren. Het mate
riaal informeert immers op zijn beurt onze 
ideeën, door ons zijn eigen mogelijkheden 
als voorbeeld op te geven, en te getuigen 
van de bewerkingen die het daartoe moet 
ondergaan. Vilém Flusser leert ons dat een 

houten tafel niet alleen ‘geïnformeerd’ hout 
is, ruwe materie die van buitenaf een vorm 
opgedrongen kreeg, maar ook een gevan
gen (want in het hout opgesloten) idee ‘ta
fel’. [4] De ideale tafel bestaat bijgevolg 
niet.

Zelfs de best geordende warenhuizen ver
kochten enkel en alleen geïmmobiliseerde 
ideeën, die opgesloten bleven in hun mate
riaal. De aangeboden gebruiksgoederen 
hadden vaak niet eens een vorm gekregen. 
Hun verschijning kwam voort uit een 
gebruiksfunctie en uit het meestal nog zeer 
tastbare, ‘ongeraffineerde’ materiaal. Het 
enige onderscheid tussen goederen met de
zelfde gebruikswaarde bestond in hun kwa
liteit. De verschillen waren niet altijd zicht
baar, maar je kon kwaliteit soms af lezen uit 
het feit dat het aangebodene zijn louter 
materiële karakter verborg ten voordele van 
zijn gebruikswaarde. Kwaliteit is immers 
niets anders dan het raffinement van grond
stoffen en de optimalisering van de functies 
van onze gebruiksartikelen. Aanvankelijk 
was de vorm van zulke objecten een indica
tie van hun prijs-kwaliteitverhouding, maar 
geleidelijk ontwikkelde de vorm zich tot 
een indicatie van de status die het bezit 
ervan opleverde - wat men er ook voor 
betaalde. De functie geraakte daarbij steeds 
meer op de achtergrond. De tijd dat men 
goederen las vanuit hun gebruikswaarde, 
ligt ver achter ons. De Hollandsche 
Eenheidsprijzen (!) Maatschappij Amster
dam, beter bekend als de HEMA, volgt de 
trends en heeft een designprijs ingesteld. 
Haar oude filiaal aan de Reguliers- 
breestraat 22 huisvest nu de Amsterdamse 
vestiging van easyEverything. Er staan 
650 PC’s op een rij. Sic Transit Gloria 
Mundi. Terwijl de musea draaien op de 
omzet van museumwinkels die vol design 
liggen, ziet de nieuwe HEMA in de ‘Kalver- 
toren’ te Amsterdam er als een vol waardig 
designmuseum uit. We kunnen er genieten 
van een oogstrelende presentatie van artike
len die duidelijk te kunstig gevormd zijn om 
in keukenkastjes te worden weggestopt.

Wat waren dat: ‘musea’?

Met lucht alleen kunnen we geen objecten 
vormgeven. De beschikbaarheid van ruw en 
ongeïnformeerd materiaal is beperkt. Dat 
wordt niet gecompenseerd door het feit dat 
de autonome kunst haar bestand aan materi
alen de laatste 150 jaar gestaag heeft uitge
breid, door steeds meer materiaal binnen 
haar bereik te halen (het bereik van het 
atelier, het museum, de kunstgeschiedenis 
en de media) en uiteindelijk zelfs het ver
schil op te heffen tussen voorname materi
alen (die weinig informatie behoeven om ze 
tot een artefact op te werken) en alledaagse 
materialen (die meer informatie nodig heb
ben voor ze zich in een idee laten opsluiten, 
denk aan het werk van de ‘recordkunstenaar’ 
Duchamp; hij is dus ook de meest informa
tieve kunstenaar van de 20ste eeuw). Sinds 
de emancipatie van dagelijkse materialen 
en objecten is ook de hoeveelheid informa
tie in de kunsten enorm toegenomen, een 
ontwikkeling die Tom Wolfe in The Painted 
Word treffend signaleerde. [5] De kunste
naar verruilde zijn genialiteit (zo noemden 
we die bijzondere relatie met de materiële 
werkelijkheid) voor een positie als infor
mant.

Alledaagse materialen veroverden de kunst 
en effenden ook de weg voor wat in de 
volksmond design is gaan heten. De 
geïndustrialiseerde samenleving had steeds 
meer ruilobjecten nodig om haar markten te 
laten floreren. Men investeerde ruw materi
aal - nieuwe grondstoffen die lang onuit
puttelijk werden geacht- in nog meer 
artefacten.

Het spreekwoordelijke hout werd door 
producten die machinaal werden vervaar
digd, in steeds grotere oplagen, met veel 
genie en raffinement van zijn mogelijke 
vormen beroofd. Er werden ideeën van deze 
of gene tafel in opgesloten. Naast houten 
tafels werden ijzeren, stenen, glazen en plas
tic tafels ontworpen en vervaardigd; met 
elke nieuwe tafel raakte de ‘ideale tafel’ 
verder uit zicht.

Artistieke en economische noodzaak 
hadden elkaar gevonden in het geven van 
respectievelijk vormen en functies aan een 
werkelijkheid die zonder geniale en indus

triële ingrepen te groot en ongrijpbaar was. 
Een wereld van zuivere potentialiteit, van 
schone beloften die sluimeren in grondstof
fen en ruw materiaal, devalueerde zo tot 
hanteerbare en (aanvankelijk) betekenisvolle 
kunst- en gebruiksvoorwerpen. Iets dat al 
zijn mogelijkheden nog in zich droeg, deva
lueerde tot iets dat slechts bestaat dankzij 
informatie-uitwisseling, voorkennis, kunst
grepen en handelsafspraken. De industriali
sering luidt meteen ook het begin in van de 
informatiemaatschappij, al was die in dit 
stadium nog afhankelijk van een materiële 
manifestatie.

Om de devaluatie van materiaal en energie 
tot kunst- en gebruiksvoorwerpen enigszins 
te compenseren en het economische poten
tieel van deze symbolische transactie zo 
lang mogelijk te bestendigen, werd het 
museum uitgevonden. Kunstmusea zijn 
warenhuizen voor een nieuw product, een 
volstrekt nutteloos object, waarin zoveel 
mogelijk informatie wordt geïnvesteerd om 
zoveel mogelijk materiaal van zijn veelheid 
aan mogelijkheden te verlossen, en terug te 
brengen tot een absoluut minimum aan 
- uiterst waardevolle, wantschaarse -nood
zakelijkheid. Hier gebeurt het tegenoverge
stelde van wat Rilke suggereert. Hij stelt 
namelijk dat het “onze taak (is), ons deze 
voorlopige, broze aarde zo diep, zo duldend 
en zo hartstochtelijk in te prenten dat haar 
wezen in ons ‘onzichtbaar’ herrijst”. Im
mers: “de aarde heeft geen andere toevlucht 
dan onzichtbaar te worden: in ons, die met 
een deel van ons wezen deelhebben aan het 
onzichtbare (...) en gedurende ons hier-zijn 
ons bezit aan onzichtbaarheid kunnen ver
groten - in ons alleen kan zich de intieme en 
continue omzetting van het zichtbare in 
onzichtbaars, in niet langer zichtbaar- en 
tastbaarzijn afhankelijks voltrekken, zoals 
ons eigen lot in ons voortdurend tegelijk 
meer voorhanden en onzichtbaar wordt.” [6]

Rilkes diep ‘geïnformeerde’ verhouding tot 
het on-/zichtbare, komt ook tot uitdrukking 
in zijn tekst over Rodin. Daar heeft hij het 
over de indruk die voorbeelden uit de kunst 
en de natuur op ons maken, en de opdracht 
die ervan uitgaat: “Uit al die voorbeelden 
heeft weten in zijn werk ingang gevonden. 
Grijpbare en gegrepen wijsheid. Hij heeft 
zich door die verkwistende dingen nooit 
laten bedwelmen, maar ze in zich opgeno
men en ze gedragen, zolang hij ze niet 
begreep, en hun last heeft hem dieper in het 
handwerk gedrukt. Onder hun last moet 
hem duidelijk geworden zijn dat het er bij de 
kunst-dingen (net zoals bij een wapen of 
weegschaal) niet op aankomt op de een of 
andere wijze door het uiterlijk een uitwer
king te hebben, maar dat het er veeleer om 
gaat goed gemaakt te zijn.” [7] Materiaal 
moest goed geïnformeerd worden.

Vormen en ideeën werden in materiaal op
gesloten, al dan niet ‘goed gemaakt’, en ze 
werden in musea getoond en opgeslagen om 
eeuwig te getuigen van onze materiële rijk
dom en geestelijke rijping - en om lang
zaam in betekenis te verminderen, ondanks 
de enorme hoeveelheden informatie die his
torici, critici en opvoeders er aan toevoeg
den in de vorm van programmatische boe
ken, geschriften, verhandelingen, studies 
en kritieken. ‘Design’ is in historisch per
spectief niet meer dan een van de late vor
men waarin we de materiële werkelijkheid 
proberen te beteugelen. De oude vormen en 
hun materialen hadden we al aan de designers 
overgelaten. Vandaag verloopt het infor
meren van materiaal - de vormgevende han
deling -vrijwel geheel automatisch. Vorm
geven is vandaag informatiseren. Als ge
volg daarvan kunnen we ons verwachten 
aan producten die eindeloos met logarit
mische ruis zijn gevuld. Sinds de jaren ‘90 
beleven we dan ook een terugkeer van de 
kunststoffen en synthetische materialen, 
waarmee je zelfs lucht tot objecten kan 
‘informeren’.

De overheveling van het design naar het 
museum was een volgende voorspelbare 
stap. De gang van warenhuis naar waar
hedenhuis is niets anders dan de laatste 
devaluatie van mogelijkheid tot noodzaak, 
van vrijheid tot doctrine. Of design nu kunst 
is, of andersom, is een volstrekt te verwaar
lozen twistpunt. Het zijn beide methoden 
van manipulatie, geniale investeringen die 

tekort zullen schieten om de vlucht van 
mogelijkheden die onze communicatie en 
informatie-uitwisseling met zich meebrengt, 
te beteugelen in een 'noodzakelijkheids- 
vorm’. Kunst en design horen - onder de
zelfde voorwaarden en tegen een eenheids
prijs - thuis in de museumwinkel.

Wat is dat: vormgeven?

Het informatietijdperk is niet uit de lucht 
komen vallen. Het werd geduldig en kundig 
voorbereid door de Bemers-Lees en de 
Andreesens van onze epoche. Deze pioniers 
voorzagen dat de vrije en ooit oneindig 
geachte materiële werkelijkheid ten onder 
ging aan economische noodzaak en dwang 
tot vormgeven, en dat onze ideeën te krap 
behuisd raakten. Er moest ze een nieuw 
aggregaat geboden worden. Dat het 
informatietijdperk van alle disciplines uit
gerekend de kunst nog rauw op het lijf viel, 
is vooral te wijten aan het maatschappelijke 
isolement van de scheppende kunstenaar, 
die heel zijn genie en leven gaf voor de 
status van informant. Zijn fixerende mani
pulatie van de werkelijkheid kan echter bij 
verre niet de betekenis genereren die wordt 
mogelijk gemaakt door de huidige informati
sering, met zijn intensieve uitwisseling van 
ogenschijnlijk lege symbolen. De kunste
naar staat thans met lege handen terzijde en 
ergert zich aan de drukte op de beursvloer.

Het scheppende leven van de ‘geniale’ kun
stenaar wil de onbeperkte materiële rijkdom 
van de wereld tot een symbolische orde van 
schaarste omvormen, en haar zo opwaar
deren. Het web heeft die dualiteit van het 
materiële en symbolische achter zich gela
ten. Elke werkelijkheid is er al bij voorbaat 
symbolisch, gemediatiseerd, geïnformati
seerd -en daarmee rijker dan ooit, want 
beschikbaar voor oneindige distributie en 
onverstoorbare interpretatie. De totale be
schikbaarheid en gastvrijheid van het web 
heeft de materiële werkelijkheid onttroond. 
Dat was precies de bedoeling van de weten
schappers. Hun ideale tafel is de logarit
mische tafel die in het web steeds pure 
mogelijkheid blijft, die nooit opgesloten 
raakt en dagelijks in betekenis groeit, dank
zij de niet te stelpen stroom van toege
voegde waarde - informatie en communi
catie.

Alles wijst erop dat Berners-Lee en de zij
nen gelijk hadden wanneer ze stelden dat de 
materiële werkelijkheid overgeïnformeerd 
raakte. De materialisering van de informa
tiestroom, en de mobiliteit (van de transport
industrie en van onszelf) die ertoe dient alle 
aangeboden informatie na te jagen, levert 
nog slechts overlast op: verstopte wegen, 
televisiekanalen waar niet meer door te 
zappen valt, niet meer uit te lezen kranten en 
tijdschriften, en uitpuilende warenhuizen. 
De traditionele vormgeving en techniek los
sen deze concentraties niet meer op. Van 
zodra informatie en communicatie zich ein
deloos en zonder vormverlies laten verme
nigvuldigen, levert een traditionele handels- 
economie van selectieve opwaardering (in 
producten) en schaarstevorming (van mate
riaal en grondstof) geen meerwaarden meer 
op. Het verlenen van betekenis en gebruiks
waarde aan een materiële werkelijkheid leidt 
tot niets meer. Uitgeput is de oorspronke
lijke motor van dit proces: het idee, het 
ontwerp en de gestalte van de vormgevende 
en expressieve handeling, dat wil zeggen de 
‘geniale’ handeling van het maken van kunst 
en geven van vorm.

De consument krijgt alle informatie niet 
meer weggespoeld, zolang die alleen maar 
aangeboden wordt als verf op doek, inkt op 
papier of elektroden op een televisiescherm. 
Deze media laten geen individuele selectie 
toe, ze bieden geen opslagruimte (die het 
mogelijk maakt om pas dan te consumeren 
wanneer de behoefte het grootst is); ze gaan 
gepaard met een permanente verspilling van 
materiaalgebruik, hun reproductie en leve
ring is duur, ze zijn traag en ze verzetten 
zich op alle mogelijke manieren tegen ver
andering, onder een pathetisch beroep op de 
oorspronkelijke genialiteit en het economi
sche beginsel van de schaarste. Het 
materialiseren van ideeën en vormen, het 
stoffelijke vormgeven van ideeën, is een 
cultureel en economisch verstikkende han
deling geworden. We moeten het vorm-

http://info.cem.ch


Het internetcafé easyEverything aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam.

geven op een andere manier ontwerpen, op 
een manier die de negatieve effecten van de 
materiële traagheid vermijdt.

Daarbij moeten we ervan uitgaan dat vorm
geving altijd plaatsvindt wanneer mensen 
met elkaar communiceren en informatie 
delen. Om vormgeving te definiëren hoe
ven we niet te verwijzen naar een opdracht
situatie (zoals vaak gebeurt). Men gaat er 
ten onrechte van uit dat het verschil tussen 
vormgeving en autonome beeldende kunst 
aan dit principe is af te meten. Ook beel
dende kunst ontstaat echter vaak - direct of 
indirect - in opdracht. De mechanismen die 
invloed uitoefenen op de totstandkoming 
van beeldende kunst hebben hun oorsprong 
in de kunstwereld en de kunstmarkt en ze 
zijn, hoewel dat minder erkend wordt, 
meestal niet minder dwingend dan de eisen 
die de markt van de gebruiksartikelen aan 
vormgeving stelt.

Kunst en ‘design’ zijn de laatste materiali
serende krachten die weerstand bieden aan 
de onhanteerbare informatiestroom, waar
aan we vandaag vorm moeten geven. Het is 
niet toevallig dat de explosieve ontwikke
ling van interactieve netwerk- en telecom
municatie veel meer consequenties heeft 
gehad voor de vormgeving, dan voor de 
kunst en het ‘design’ naar traditioneel mo
del. Dat komt niet alleen doordat er in abso
lute termen oneindig veel meer communi
catie tussen mensen kan worden vorm
gegeven, maar vooral omdat dit ‘vormgeven’ 
kan geschieden door een ander soort inter
venties en op andere momenten.

Vormgeven vraagt dan ook om een nieuw 
ontwerp, een nieuw plan. Ik wil tot slot in dit 
verband een paar suggesties doen.

Een nieuwe consument, een nieuwe gebrui
ker, oriënteert zich niet op waren en win
kels, maar op de informatienetwerken, en 
op de mobiliteit van de communicatie. We 
mogen daarom van geluk spreken dat met 
de komst van het web en de browser ‘Mosaic ’ 
een tijd aanbrak waarin de ideeën en de 
vormen kunnen ontsnappen aan materiaal, 
kunst en design, om te migreren naar een 
ander aggregaat. De ontwerpers en kunste
naars snellen ze daar achterna. Maar tever
geefs. Eenmaal opgenomen in de beschik
baarheid van de informatienetwerken blij
ken de ideeën onhanteerbaar te zijn gewor
den. Ze willen niet meer terug in de fles, of 
in eender welk materieel object.

Wat wordt dat: ‘informatie’?

Vroeger bestond het probleem erin, tussen 
ware en valse informaties te onderscheiden. 
Waar waren zulke informaties, bij dewelke 
de vormen ontdekkingen waren, en ver
keerd waren die, bij dewelke de vormen 
verzinsels waren. Dit onderscheid wordt 
zinledig, sedert we de vormen voor ontdek
kingen noch voor verzinsels aanzien, maar 
als modellen beschouwen. (...) Het crite
rium voor informatie-kritiek is nu eerder 
het volgende: in hoeverre kunnen de hier 

uitgedrukte vormen gevuld worden met 
materie, in hoeverre zijn ze realiseerbaar? 
Hoe operatief, hoe vruchtbaar zijn de infor
maties?
VilémFlusser, Form undMaterial, 1991 [8]

Het materialiseren van informatie (het op
sluiten van ideeën) is gedegenereerd tot een 
verspillende, verstikkende en betekenisloze 
industrie. Dit is een historisch moment. De 
mens kan zich even vrij wanen van een 
materiële werkelijkheid die alsmaar beteke
nis genereert; die ligt immers - onder de 
vorm van design - veilig in de museum- 
winkels haar laatste energie en grondstof te 
verspillen, haar laatste restje betekenis te 
verliezen. Deze omwenteling vraagt echter 
om een vormgevende interventie in onze 
communicatie, en om het raffineren van de 
daarbij vrijkomende informatie. Opnieuw 
is er genialiteit (van het Latijnse genius, 
letterlijk ‘geleidegeest’) geboden, dit keer 
om de ‘lege’ (want niet meer onvoorwaar
delijk naar een materiële werkelijkheid ver
wijzende) symbolen en ongebonden ideeën 
(die immers zijn ontstaan in de geest van de 
communicerende mens, die niet strikt tot 
materiële realisatie gehouden is) om te lei
den langs het bereik van het levende en 
dagelijkse, waaruit zij voortdurend opdui
ken.

De eindeloze omleidingen, afleidingen en 
verleidingen die de beschikbare communi
catienetwerken toelaten, vragen om een let
terlijk ‘geniale’ (geleidende) vormgeving. 
In het licht van de grote informatiseringsslag 
die ons te wachten staat, luidt de opdracht 
vorm te geven aan onze onderlinge relaties 
- waarin ideeën vrij spel moeten hebben - 
en aan onze verhouding tot het on-/zicht- 
bare, het materiële, het museale en het bruik
bare; alsook tot het sociale, politieke en 
culturele, waarvoor de ‘modellen’ van 
Flusser de nieuwe grondstof vormen.

Alles informatiseert vandaag, waar voor
heen alle informatie materialiseerde. De 
vormgeving moet ons bij staan om ons een 
idee te vormen van wat informatie kan wor
den, als het in zijn historisch-materiële vorm 
niets meer is. Hoe kunnen we onze betekenis- 
zoekende en -gevende handelingen met 
nieuwe spelregels en gereedschappen 
productief maken? En hoe vinden we, met 
behulp van de informatisering, weer de weg 
naar functie en gebruik, ook van een mate
riële werkelijkheid die in onze primaire 
behoeften voorziet en daarom niet uitgeput 
mag raken?

We zijn niet alleen op de wereld, maar 
bestaan samen met anderen, en alles wat we 
beleven, kennen en waarderen, vloeit voort 
uit onze overeenkomst met anderen.
Vilém Flusser, Die Revolution derBilder [9]

De migratie naar de informatienetwerken 
die vandaag aan de gang is, moet niet wor
den begrepen als een lineaire trek in de 
richting van het licht. Het is geen klassieke 
heilsbeweging. Nog minder echter luidt dit 
het begin in van de definitieve vereenzaming, 

van een mens los van de materie, of leidt het 
tot de vernietiging van sociale integriteit, 
waarvoor vaak gewaarschuwd wordt. Der
gelijke wanhoopssignalen komen voort uit 
de angst voor vormverlies, de angst om de 
stabiele reflecties van een materiële werke
lijkheid voor de chaotische beschikbaar
heid van de communicatie te moeten verrui
len.

Op de scheiding tussen het tijdperk van de 
materialisering en dat van de informati
sering, kunnen we ons maar beter verheu
gen. We krijgen de kans om ons te verdie
pen in de oorspronkelijke mogelijkheid van 
onze vormgevende faculteit: ideeën zicht
baar en communiceerbaar te maken zonder 
ze te verlammen, en aan de hand van de 
gewonnen zichtbaarheid, in de frictie tussen 
idee en beeld, onszelf en elkaar te informe
ren en betekenis te bereiden.

Noten

[1] “Das Wort Design hat seine gegen- 
wârtige Zentralstellung im allgemeinen 
Gesprâch gewonnen, weil wir (wahrschein- 
lich zu Recht) den Glauben an Kunst und 
Technik als Quellen von Werten zu ver
lieten beginnen. Weil wir das Design 
dahinter zu durchblicken beginnen.” 
“Früher (...) ging es datum, vorhandenen 
Stoff zu formen, um ihn zum Erscheinen zu 
bringen, und jetzt geht es eher darum, einen 
aus unserer theoretischen Schau und unseren 
Apparaten hervorquellenden und sich 
übersprudelnden Strom von Formen mit 
Stoff zu füllen, um die Formen zu 
‘materialisieren.”
De 'mediafilosoof' Vilém Flusser (°1920) 
kwam op 27 november 1991 bij een auto- 
ongeval om het leven, voordat het Internet/ 
www de vorm van een massamedium had 
aangenomen. Meer dan over technologie en 
media schreef hij over hoe een informati
serende werkelijkheid kan worden vorm
gegeven; hoe idee, vorm en materiaal zich 
zouden verhouden tot de modellen die de 
informatiemachines (en -netwerken) ons 
voorspiegelen en die hij (in de letterlijke 
betekenis van het woord) doorzag, en door
dacht op hun tot ontwerp en bewerking 
uitnodigende mogelijkheden.
Het eerste citaat is afkomstig uit: Vilém 
Flusser, Die Revolution der Bilder; Der 
Flusser-Readerzu Kommunikation, Medien 
und Design, Mannheim, Bollmann Verlag, 
1995, p. 160. Het tweede citaat is afkomstig 
uit: Vilém Flusser, Form und Material 
(1991) in: Vom Stand derDinge. Ein kleine 
Philosophie des Design, Göttingen, Steidl 
Verlag, 1997, p. 111.
[2] CERN is de afkorting van Conseil 
européen pour la recherche nucléaire (Euro
pese organisatie voor kernonderzoek). Zie 
voor deze ontwikkeling: Tim Berners-Lee, 
Weaving the Web. The Original Design and 
Ultimate Destiny of the World Wide Web by 
Its Inventor, San Francisco, Harper, 1999, 
p. 33.

[3] BrunoSchulz, Dekaneelwinkels, 1933, 
in: Verzameld Werk, Amsterdam, Meulen- 
hof, 1995, pp. 70-71.
[4] Vilém Flusser, in Form und Material 
(1991), in: Vom StandderDinge, p. 107.
[5] Tom Wolfe, The Painted Word (1915), 
New York, Farrar, Straus and Giroux.
[6] “(...) aus alledem ist Wissen in sein 
Werk eingegangen. Greifbare und ergriffene 
Weisheit. Er hat sich an diesen verschwen- 
derischen Dingen nie berauscht, er hat sie 
auf sich genommen und hat sie getragen, 
solange er sie nicht begriff, und ihre Last hat 
ihn defer ins Handwerk hineingedriickt (...) 
Unter ihrer Wucht muB ihm klar geworden 
sein daB es bei den Kunst-Dingen (ganz wie 
bei einer Waffe oder Waage) nicht darauf 
ankommt durch das Aussehen irgendwie zu 
‘wirken’: sondem, daB es sich darum han
delt: gut gemacht zu sein.”
Rainer Maria Rilke, De bijen van het on
zichtbare (brief aan Witold Hulewicz, 1925), 
in: Een handvol innerlijkheid, Zeist, Vrij 
Geestesleven, 1988, p. 93.
[7] Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin 
(1903), Frankfurt am Main, Insel Verlag, 
1984, p. 134.
[8] Früher war die Frage,zwischenwahren 
und falschen Informationen zu unter- 
scheiden. Wahr waren solche, bei denen die 
Formen Entdeckungen, und falsch solche, 
bei denen die Formen Fiktionen waren. Diese 
Unterscheidung wird sinnlos, seit wir die 
Formen weder fur Entdeckungen noch fur 
Fiktionen, sondem fur Modelle halten. (...) 
Das Kriteriumfiirlnformationskritikistjetzt 
eher dieses: Wie weit sind die hier 
ausgedriickte Formen mit Stoff auffüllbar, 
wie weit sind sie realisierbar? Wie operativ, 
wie fruchtbar sind die Informationen?” 
VilémFlusser, op.cit. (noot4),p. 111.
[9] “Wir sind nicht allein auf der Welt, 
sondem wir sind mit anderen da, und alles, 
was wir erleben, erkennen und werten, ist 
Folge unserer Übereinkunft mit anderen.” 
Vilém Flusser, Die Revolution der Bilder; 
Der Flusser Reader zu Kommunikation, 
Medien und Design, Mannheim, Bollmann 
Verlag, 1995, p. 165.
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Sociaal modernisme.
De designkritiek van K.-N. Elno (1920-1993)

Fredie Floré correy cousins vasarely

“Laten we modem zijn. Een mens moet 
IETS zijn. Wees verstandig, staak uw ver
zet.
Nylon - beton - aluminium - plastics - gewa
pend glas - staal - gelamelleerd hout - 
fluorescente verf - functioneel - rationeel - 
logisch verantwoord - air conditioning - 
skeletbouw - prefab - standaardisering - 
hoort u het allemaal om u heen, ziet u het, 
voelt u het, ruikt u het, proeft u het? Er is 
geen houden meer aan. De modemen heb
ben het pleit gewonnen. Overmeester uw 
teleurstellingen, verman u. We moeten 
modem zijn. Het staat nu eenmaal niet meer, 
niet modem te zijn. Treurig, akkoord, maar 
is daar iets aan te doen? Is dit leven niet één 
resem van onrechtvaardigheden? Een mens 
legt bij zoveel het hoofd in de schoot, waarom 
niet bij het moderne? Uw huiskamermuren: 
elke in een andere kleur. Uw tafelpoten: van 
verchroomde buis. Geen lege vazen op uw 
kasten. Geen familieportretten aan de wand. 
Een plat dak boven uw hoofd. Visnetten aan 
uw ramen. Toe nu, wees niet opstandig. 
Iedereen doet er aan. Wees modem, en 
troost u: ooit breken er wellicht betere tijden 
aan.” [1]

Het werk van grote designers uit de jaren 
vijftig wordt vandaag overal verzameld en 
opnieuw uitgebracht. Stoelen, tafels, kasten 
en andere gebruiksvoorwerpen van Harry 
Bertoia, Ame Jacobsen, Eero Saarinen of 
Charles en Ray Eames prijken in de étalages 
van woonwinkels en figureren in de lifestyle- 
publiciteit in Wallpaper of i-D. Niets ver
wijst daar nog naar de modernistische pro
jecten waarbinnen ze zijn ontstaan of naar 
de intenties en de sociale opvattingen van de 
ontwerpers. Het zijn ‘getemde’ objecten 
geworden, die perfect passen binnen een 
marketingsysteem, een status- en vooral 
een lifesty le-logica. Juist deze ontwikkeling 
wilden de vele ontwerpers en pioniers van 
het moderne design kost wat kost vermij
den.

Ook de Vlaamse design-, interieur- en 
architectuurcriticus K.-N. Elno [2] heeft zich 
hardnekkig tegen de commercialisering van 
de moderne vormgeving verzet. Vanaf het 
midden van de jaren vijftig, wanneer het 
moderne design ook in België langzamer
hand op een bredere erkenning kan rekenen, 
tracht hij in talrijke beschouwende artikels 
voor het maandblad Streven en de kranten 
De Standaard, De Linie en De Nieuwe, 
maar ook in vele spreekbeurten en lessen, 
een breed publiek voor te lichten omtrent 
het wezen van een ‘goede’ -dit is een 
‘eerlijke’, sociale en moreel verantwoorde - 
moderne vormgeving. Verkoopsgericht de
sign, waarbij volgens Elno “tijdelijke” met 
“eeuwige waarden” worden verward en 
“humane maatstaven” worden vervangen 
“door die van het vernuft en de materie”, 
moet hierbij ten zeerste worden geducht. [3] 
Andere designcritici, waaronder Pierre- 
Louis Flouquet, hadden reeds voor 1950 
een begin gemaakt met het pleidooi voor 
een sociaal en moreel verantwoorde vorm
geving in België, maar de begeestering en 
de luciditeit waarmee Elno tot ver in de 
jaren zestig voor ‘goed’ design bleef ijve
ren, was zonder meer uitzonderlijk.
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Net als bij zijn collegae-critici Pierre-Louis 
Flouquet of Léon-Louis Sosset -hangt het 
sociale denken van Elno nauw samen met 
het vooroorlogs modernistisch gedachten
goed. Zo verwijst hij in zijn teksten meer
maals naar de geschriften van Le Corbusier 
- waaronder het polemische essay Les yeux 
qui ne voient pas. Maar er valt in Eino’s 
werk ook een kritiek op dat vooroorlogs 
modernisme te bespeuren. Net als zijn tijd
genoot en vriend, architect Willy Van Der 
Meeren, wou Elno de discussies omtrent het 
wonen ontdoen van hun utopische, abstract- 
ideologische karakter en terug instellen op 
de concrete bewoner. Hij stelde onder meer 
dat het primaire doel van de architectuur 
niet “de bevrijding van de mens” is, maar 
wel “het scheppen en uitrusten van zoda
nige ruimten dat de mens er zich volledig in 
kan uitleven, zowel de mens die zich stoffe

lijk en geestelijk wil bevrijden, als degene 
die de noodzaak daarvan niet inziet”. [4] 
Elno’s kritiek op het modernisme was ech
ter niet radicaal. In tegenstelling tot de 
nieuwe generatie architecten en ontwerpers 
van de jaren zestig, rekende hij niet af met 
het modernisme, maar bleef hij, bijna als 
laatste, tot diep in de jaren zestig proberen 
om modernistische principes te verzoenen 
met de concrete sociale realiteit. De sociale 
betekenis van design en architectuur si
tueerde zich volgens Elno in de eerste plaats 
op het niveau van de particuliere relatie 
tussen gebruiker en object: het ijkpunt van 
Elno’s kritiek was steeds de beleving van 
het individu. Ze was een poging om 
modernistische uitgangspunten te humani
seren en in te zetten voor een zinvol, niet- 
consumptief wonen.

Kunst & architectuur

Karei Elno debuteerde niet als designcriticus. 
Zijn interesse ging aanvankelijk uit naar de 
beeldende kunsten, waarin hij tot halver
wege de jaren vijftig als criticus, galerist en 
uitgever actief was. Zo schreef hij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog - toen nog onder zijn 
eigen naam Karei Horemans - kunst- 
recensies voor het Vlaams-nationalistische 
dagblad Volk en Staat, om vanaf de vroege 
jaren vijftig zijn loopbaan als kunstcriticus 
verder te zetten bij De Spectator, De Peri
scoop, Het Handelsblad en De Stan
daard. [5] Elno was een verdediger van de 
jonge abstracte kunst, en opende in 1951 te 
Antwerpen, samen met zijn vrouw Nora 
Horemans, de galerie Het Kunstkabinet K.- 
N. Horemans, waar werk van jonge ab

stracte schilders als Jan Saverys, Jo Delahaut 
en Jean Milo werd geëxposeerd. In 1954 
ondertekende hij samen met Jo Delahaut, 
Pol Bury en Jean Séaux het manifest Le 
Spatialisme, dat net als de eerder opgerichte 
groeperingen Art Abstrait en Espace of het 
latere Formes de geometrische abstractie 
vertegenwoordigde. Bovendien richtte hij 
in de vroege jaren vijftig ook twee tijd
schriften op waarin aandacht besteed werd 
aan actuele beeldende kunst en aan ver
schillende vormen van toegepaste kunst. In 
1950 verscheen het eerste nummer van Iris, 
een “geïllustreerd onafhankelijk maand
schrift voor schilder- en beeldhouwkunst, 
architectuur, graphiek, kunstambachten, 
sierkunsten, publiciteitskunst en boek
verzorging”. En drie jaar later richtte hij 
samen met Huib Hoste Ruimte op, een tijd-
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schrift voor architectuur, urbanisme, 
‘binnenhuiskunst’ en beeldende kunsten.

De rode draad in Elno’s praktijk van de 
vroege jaren vijftig is zijn queeste naar de 
sociale identiteit van de kunstenaar. Die 
was volgens Elno onduidelijk geworden ten 
gevolge van verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen — de nieuwe rol van de staat 
als mecenas, het toenemende aanbod van 
lichte vrijetijdsbesteding... Kunst maakte 
volgens hem steeds minder deel uit van de 
dagelijkse ervaring, waardoor de sociale 
betekenis van het kunstenaarschap sterk 
afnam. In het artikel De kunstschilder a- 
sociaal, maar steeds aanwezig. ■■ detecteert 
Elno een “ontzettende verwijdering” tussen 
kunst en publiek die naar zijn mening on
mogelijk door ingrepen van overheidswege 
ongedaan kon worden gemaakt: “En hier 
blijkt dan wel duidelijk dat het probleem bij 
voorkeur langs artistieke wegen dient bena
derd. De verwijdering maakt men zomaar 
niet ongedaan met etatistische lapmiddeltjes 
zoals ingrijpen, richtinggeven of inspiratief 
stimuleren van overheidswege. Integendeel. 
Kan men wellicht vele menselijke uitingen 
administratief of staatspolitiek kanaliseren 
en aan reglementeringen verbinden - dan 
toch alleszins niet de kunst.” [6] De kunst 
moest volgens Elno opnieuw een plaats 
veroveren in het sociale leven waaruit ze 
door allerlei omstandigheden was verban
nen. Hij meende- zoals anderen voor hem - 
dat de kunst zich met het leven kon verzoe
nen door zich te integreren in de architec
tuur. Wanneer de (abstracte) kunst ‘ruimte
lijk’ zou worden, zou ze zich mét de archi
tectuur mee kunnen ontwikkelen, en plaats 
maken voor het moderne leven. Elno ver
wachtte aanvankelijk veel van de integratie 
van kunst en architectuur. In Schouw, ge
beurtenissen waarin wij belang stellen uit

het eerste nummer van Ruimte merkt hij 
enthousiast op dat schilders en beeldhou
wers een toenemende belangstelling verto
nen voor “de uitdrukkingsvormen welke 
zich geredelijker in de architectuur integre
ren en minder geschikt zijn voor uitstalling 
in de op het chevaletstuk afgestemde gale
rie”. Hij verwijst onder meer naar de vol
gens hem bijzonder geslaagde wand
schildering van Marc Mendelson voor het 
Oostendse Casino Cursaal van architect 
Leon Stynen, de gekleurde leidingbuizen 
van Renaat Braem in een wooneenheid op 
het Kiel en de plastische compositie van Jo 
Delahaut in het woningcomplex ‘Le Foyer 
Montagnard’ dat de architect Victor Bour
geois realiseerde in Montignies-sur-Sambre. 
Terwijl Huib Hoste zich in zijn artikel Kleur 
en architectuur uit het tweede nummer van 
de tweede reeks van Ruimte nog met enig 
voorbehoud uitspreekt over het welslagen 
van de volgens hem niettemin ‘boeiende’ 
integratie-opvatting van Victor Bourgeois, 
is Karei Elno zonder meer overtuigd: de 
nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende 
kunst hebben een volwaardige integratie in 
de bouwkunst mogelijk gemaakt.

Na enkele jaren moet Karei Elno vaststellen 
dat de opzet om de kunstenaar via het inte
greren van kunst in architectuur terug een 
maatschappelijke rol toe te bedelen, faalt. 
Tussen kunstenaar en architect blijkt tel
kens iets mis te lopen. In het essay Het 
Konflikt [7] formuleert Elno het probleem 
als volgt: “‘Het konflikt’. De bouwmeester 
die in de beeldhouwer of schilder een poten
tiële booswicht ziet, wiens inmenging op 
een of andere wijze het bouwwerk zal ver
minken of afbreuk zal doen aan de ruimte
lijke gaafheid. De beeldende kunstenaar die 
het belangrijkste deel van zijn bewegings
veld - muur en gebouw - onder architectu

raal sekwester acht geplaatst en in iedere 
architect een Beotiër op kunstgebied meent 
te herkennen. ’ ’ De ruimte die kunstenaars en 
architecten hoorden te delen, werd volgens 
Elno al te vaak door één van beiden volledig 
ingepalmd, of veranderde in een strijdperk. 
De resultaten van herhaalde pogingen tot 
samenwerking waren pover. De Franse 
groep Espace, die plastische kunstenaars en 
architecten samenbracht, had bijvoorbeeld 
maar weinig gerealiseerd. Het Brusselse 
filiaal van de groep verdween op het mo
ment dat hun manifest verscheen. Van “la 
Rencontre, de Verzoening, de Nieuwe Één
wording van de kunsten” die Le Corbusier 
had aangekondigd, was volgens Elno nog 
lang geen sprake: “Onderwijl gaat het, on
der de stoomkracht van vlijt, goede wil en 
goede trouw, verder. (...) Gewonnen verlo
ren worden er beelden tegen muren geplakt, 
deurknoppen geciseleerd en pijlers gedeco
reerd.” Elno besluit zijn essay met de vast
stelling dat een harmonisch gesprek tussen 
architecten en beeldende kunstenaars voor
lopig onmogelijk blijft. Hij wijt dat aan een 
groeiende sociale disharmonie, en aan het 
verloren contact van de kunst met het dage
lijkse leven: “Waarschijnlijk zou de sfeer 
enigszins opklaren indien de plastische kun
stenaars wat meer ‘ongespleten’ genegen
heid konden opbrengen voor het dagelijkse 
leven, het wonen en heel het ‘banale’ maat
schappelijke bestel. En zo, hunnerzijds, de 
bouwmeesters warmhartige, onbaatzuchtige 
belangstelling zouden betonen voor hun 
opponenten”.

Kunst & design

Dus zag Elno zich verplicht de kunst op een 
andere manier maatschappelijke betekenis 
te geven. De tentoonstelling Vormen van 
Heden, die Elno samen met Luc Peire in

1957 in het Gemeentelijk Casino te Knokke 
organiseerde, laat zien hoe zijn aandacht 
geleidelijk verschoof naar het interieur. 
Vormen van Heden stelde meubelen en stof
fen van het meubelconcem Knoll Interna
tional tentoon, gecombineerd met overwe
gend abstract beeldend werk uit binnen- en 
buitenland. Centraal in het open en 
geometrisch gestructureerde plan van de 
tentoonstelling stonden vier Knoll-interi- 
eurs waarrond beeldhouw- en schilderwerk 
van onder meer Jan Burssens, Pol Bury, Pol 
Mara, Luc Peire, Antoine Pevsner en Michel 
Seuphor was opgesteld. Het opzet van Vor
men van Heden bestond erin “te demonstre
ren in welke mate en geest de beeldende 
kunstenaar het zijne bijdraagt tot de heden
daagse vormen om ons heen” [8] Elno en 
Peire wilden wijzen op het bestaan van een 
moderne vormentaal die zowel in de beel
dende kunst als in het design terug te vinden 
was. De presentatie van een interieur van 
Florence Knoll in de onmiddellijke nabij
heid van werken van Bury of Bertrand 
maakte volgens hen duidelijk dat er “in alle 
verscheidenheid van tendensen en intenties 
in de hedendaagse vormgeving een moeilijk 
te omschrijven, maar zuiver waarneembare 
eenheid van stijl leeft, welke zich doorzet 
zowel in de vrij-plastische als in de indus
triële en ambachtelijke vormgeving, zowel 
in het pure verbeeldingsprodukt als in het 
nuchtere nutsobject” [9]. Om de hechte re
latie tussen de vrije en de toegepaste kun
sten te illustreren, brachten Elno en Peire 
het beeldend werk in Vormen van Heden 
niet over naar een huiselijke sfeer, zoals bij 
de talrijke modelappartementen van de ja
ren vijftig gebruikelijk was. De Knoll-inte- 
rieurs waren opgesteld volgens het voor dit 
bedrijf gekende, esthetiserende model: een 
type-configuratie van meubelen, een licht
jes verhoogde vloer, een strak ruimtelijk 
frame uit staal. De beeldhouwwerken en 
schilderijen waren ofwel vrij geplaatst of 
opgehangen, ofwel bevestigd op een al dan 
niet gekleurde wand. Het concept van 
Vormen van Heden was voor de jaren vijftig 
in België uniek. “At this date the fine and 
applied arts were more closely allied and 
more intimately interrelated than ever 
before” schrijft Lesley Jackson veel later 
over de jaren vijftig. [ 10] Het pleit voor het 
scherpe observatievermogen van Elno en 
Peire. De toenmalige kritiek was over het 
algemeen dan ook lovend. “Het aantonen 
van de gelijklopendheid van de voortdurend 
vernieuwde proefneming van de abstracte 
kunst en van de harmonische ontluiking van 
de industriële schepping, die haar oorsprong 
vindt in dezelfde plastische opvattingen, is 
beslist een van de grootste verdiensten van 
deze tentoonstelling.” [11] recenseerde Het 
Nieuws van den Dag, Brussel. Afgezien van 
iemand als Urbain van de Voorde, die de 
abstracte kunst ‘een vergissing’ bleef noe
men [12], waren de commentaren op 
Vormen van Heden ongeveer eensluidend: 
het ging Om een ‘betekenisvolle manifesta
tie’. [13]

In de nauwe verwantschap van beeldende 
kunsten design ontdekte Karei Elno nieuwe 
sociale mogelijkheden voor de kunstenaar. 
Hij achtte zijn gelijk bewezen door de ont
wikkeling van een nieuw fenomeen. Ver
schillende kunstenaars uit binnen- en bui
tenland manifesteerden zich immers, naast 
hun zuiver artistieke praktijk, ook als indus
trieel ontwerper. Harry Bertoia ontwierp 
seriemeubelen, Marc Mendelson bedrukte 
stoffen, Octave Landuyt tekende bedrijfs- 
sanitair... Elno interpreteerde deze evolutie 
als een toenadering van de beeldende kun
sten tot de dagelijkse realiteit. Het bewees 
voor hem dat de “individualistische” kun
stenaar zich in toenemende mate interes
seerde voor de “huidige kollectiviteits- 
cultuur”. [14] Precies daarin lag volgens 
hem de ‘sociale redding’ van de moderne 
kunst. Zolang de kunstenaar zich als vrij 
kunstenaar in de architectuur probeert te 
integreren, loopt het mis; maar als designer 
krijgt hij op een vanzelfsprekende manier 
toegang tot het interieur en kan hij zijn werk 
deel laten uitmaken van een doorleefde alle
daagse omgeving. De gebruiksvoorwerpen 
die de kunstenaar ontwerpt, functioneren op 
dat moment als in serie geproduceerde kunst
werken die, doordat Ze echt gebruikt wor-

D
e W

itte Raaf 89 * januari-februari 2001



D
e W

itt
e 

Ra
af

 8
9 

• j
an

ua
ri-

fe
br

ua
ri

 2
00

1
den, deel worden van het leven en dat leven 
transformeren.

Vanuit dit perspectief gaat Elno’s aandacht 
volop naar het industrial design. Aanvanke
lijk was dat in België moeizaam van de 
grond gekomen, maar vanaf midden jaren 
vijftig kon het toch op een zekere belang
stelling rekenen. In verschillende steden 
werden symposia, lezingen, tentoonstellin
gen en zelfs cursussen over industrial de
sign georganiseerd. Sosset en Flouquet had
den al vóór Elno artikels aan industriële 
vormgeving gewijd, maar veel meer nog 
dan deze critici verbond Elno het industrial 
design met quasi-utopische verwachtingen. 
In een lezing uit 1960 verduidelijkt hij: 
“Industrieel ontwerpen is dus: het opheffen 
van de verdeeldheid in het industriële ma
ken, het streven naar éénwording van alle 
betrokkenen bij de vervaardiging. In de 
status waarin de industrie zich thans be
vindt, kan zulks niet anders zijn dan: belij
denis van een juist geloof in de zin der 
industrie, drang naar wààrmaking van de 
industriële daad als menselijk ‘teken’. In 
één woord: industriële vormgeving is een 
doctrine, een kwestie van houding, van le
vensbeschouwing.” [15] Het industrial de
sign is volgens Elno dé weg die de moderne 
vormgeving op moet, wil ze het isolement 
van de kunst omzeilen en opgenomen wor
den in het leven. In Design: strijdig met het 
elite-idee. Iedereen heeft recht op goede 
meubelen stelt hij nog: “Het middel 
‘gemechaniseerde industrie’ betekent: 
massaproductie, d.w.z. verschaffing van 
stoffelijke, onontbeerlijke goederen voor 
de totaliteit der gegadigden met voorrang 
voor de minst begunstigden, voor de ge
wone lui ‘die gewoon zijn zonder het te 
beseffen’, de zogenaamde 'anoniemen'. Een 
bijgevolg onvolprezen middel waarmee re
delijker menselijke verhoudingen k u n n e n 
nagestreefd worden.” [16] Kortom, de in
dustriële productie biedt uitzicht op een 
meer humane samenleving.

Elno’s aandacht gaat niet naar de formele 
aspecten van de moderne vormgeving, maar 
naar het moment waarop de dingen hun 
plaats innemen in het leven: het wonen en 
het interieur. In de jaren zestig schrijft hij 
heel wat artikelen over het interieur en over 
de manier waarop de nieuwe gebruiksvoor
werpen daar terecht komen. Het is hem niet 
meer te doen om de zin van de kunst of het 
kunstenaarschap; hij tracht te komen tot een 
analyse en een evaluatie van het leven bin
nenshuis, met inbegrip van al diegenen die 
daarbij betrokken zijn: bewoners, ontwer
pers, kunstenaars, critici. Niet de vorm of de 
esthetiek zijn belangrijk, maar de manier 
waarop het binnenhuis iets over de bewo
ners zegt, over de wijze waarop dingen zich 
tot elkaar en tot de bewoner verhouden, en 
over de rol van de vormgeving. “Binnen
huizen zijn een testgebied. De levensstijl 
geeft er zich argeloos, eerlijk bloot. Ge
voelswaarden, intellect en de manier-van- 
zijn liggen om zo te zeggen beschreven in de 
opstelling der meubelen. Niet zozeer in 3e 
meubelen zelf, doch het arrangement en de 
wijze waarop de vertrekken zijn aange
kleed, vormen nagenoeg steeds een portret 
van de bewoners, een familieportret. Dat is 
door de band geen meedogenloos scherpe 
foto, gelukkig maar. Er hangt veelal iets 
neveligs over en er zitten doffe vlekken in. 
Toch steekt er ontzaglijk veel documentaire 
waarde in voor wie er met rationeel afge
richte verbeelding kennis van neemt.” [17]

Kritiek sans-gêne

Karei Elno, criticus, bestudeerde het interi
eur in de hoedanigheid van een ‘volks
opvoeder’, dat wil zeggen als iemand die 
algemene voorlichting verschaft ter verbe
tering van de wooncultuur. In tegenstelling 
tot de gecommercialiseerde leefstijl- 
rubrieken van vandaag waren zijn teksten 
intellectueel-kritisch van aard, zij het dat ze 
steeds vertrokken van een moreel en exi
stentieel perspectief. Niet voor niets gaf 
Elno meer dan honderd lezingen — vaak 
samen met Willy Van Der Meeren -voorde 
Stichting Lodewijk de Raet en het Davids- 
fonds. Hij verzorgde ook jarenlang twee 
vormgevingsrubrieken in gewone dagbla
den: Het Open Oog in De Standaard en 
Vormgeving in De Nieuwe. Voorlichting 
over het wonen moest volgens Elno niet 
verklarend zijn, maar persoonlijk en geën
gageerd: “Ik wil geen leerstof leveren” ver
klaarde hij in een interview uit 1965,”Ik wil 
drive overhevelen. (Drive = energie) Weet 
je : ik behandel met woorden een aangele

genheid die woordenloos is. Met woorden 
stilten verwekken die zinnig zijn, dat is 
spreken. Het juiste spreken is een geeste
lijke striptease. Ik ben er mij van bewust dat 
een dergelijke sans-gêne onverdraaglijk kan 
zijn.” [18]

De persoonlijke keuzes van Elno waren niet 
ideologisch zuiver of principieel. In een 
interview uit 1985 merkt Geert Bekaert op 
dat Elno het “contact met het concrete” 
nodig heeft, “waarna zijn enthousiasme be
gint te borrelen en hij alle controle verliest. 
Wat wel eens, van het ene artikel naar het 
andere, tot tegenstrijdigheden leidt”. [19] 
Elno’s teksten brengen geen rustige her
interpretatie van het modernistisch gedachte
goed. Ze getuigen van een voortdurend zoe
ken, testen en verwerpen van inzichten. De 
vraag waarmee twee pockets uit 1965 met 
verzamelde artikels van Elno worden inge
leid, is wat dat betreft veelzeggend: “En 
waarom zouden wij ons denken niet stimu
leren, opvoeren en verdiepen door doodern
stig te spelen met contradicties?” [20] Zo zit 
het denken van Elno inderdaad in elkaar: als 
een soms euforisch, maar steeds ernstig spel 
van uitspraken en tegenspraken. Het is een 
denken dat zich volgens Geert Bekaert “in 
een dansend evenwicht beweegt op de kant
lijn van de discursieve geest”. [21] De para
dox is voor Elno meer dan een soms wat 
verdacht retorisch instrument. Het is de 
geëigende manier om over het wonen te 
denken. Wie de essentie van een ‘waarach
tige’ wooncultuur wil begrijpen, moet vol
gens Elno in de eerste plaats de onmacht 
van elke strikt afgelijnde methodiek erken
nen. Volksopvoeding is voor alles “een 
kwestie van gezonde scepsis en veel ge
loof. Geloof in waarheden welke onmid
dellijk na hun erkenning door nieuwe waar
heden worden opgevolgd en gerelati
veerd.” [22]

De ‘binnenhuiskritiek’ vraagt “een eer
biedige gereserveerdheid”. Het bekritiseren 
van een interieur moet volgens Elno immers 
een “concentrisch mijmeren” zijn, geen 
hardhandige “doorlichting van woon- 
patiënten”. [23] Het interieur moet in de 
eerste plaats getoetst worden op de 
waarachtigheid van het sociale leven dat 
erin plaatsvindt. Hoe écht wonen de bewo
ners met de dingen rondom hén? De com
plexiteit van deze vraag wordt duidelijk aan 
de hand van Elno’s interpretatie van het 
begrip kitsch. Het onechte karakter van een 
interieur wordt volgens hem niet zozeer 
bepaald door de vorm van de dingen, maar 
door de wij ze waarop ermee wordt gewoond. 
Bijgevolg is ook een ‘authentieke’ omgang 
met kitscherige objecten niet uitgesloten. 
Hun leugenachtige vormgeving ten spijt, 
kunnen in deze voorwerpen toch “onbe
dreigde levenskrachten” worden ontdekt. 
Elno geeft het voorbeeld van een vrouw die 
zich met ongemeen veel liefde wijdde aan 
een bloempot in de vorm van een auto: “In 
een bemeubeld flatje, gehuurd als vakantie
verblijf aan zee, vonden wij eens een 
onthutsend sierstuk: het verkleind, kera
misch model van een auto, die goed gevuld 
was met bemoste aarde en waarin een weel
derige cactus groeide. Onze waan dat ka
merplanten enkel gedijden in bloempotten 
had een einde genomen, want de cactus 
verkeerde in uitstekende gezondheid. An
derzijds begroetten wij deze ontdekking als 
een bevestiging de visu van onze overtui
ging dat het dagelijks leven surrealistischer 
is dan al het besmeurde linnen van Dali, 
Delvaux en Tanguy te zamen. Onze eerste 
reactie was in al haar spontaneïteit banaal en 
conventioneel. Wij lachten. Een lach zon
der hoon doch ook zonder genegenheid. Na 
enige dagen van gedwongen samenzijn met 
het fenomeen en nadat we de eigenares van 
het appartementje met toewijding geregeld 
de oordeelkundig getelde druppels water 
aan het mos hadden zien toevoegen, had 
onze houding tegenover de cactusauto zich 
grondig gewijzigd: wij waren het erover 
eens dat het voorwerp ons vertederde. Mis
schien was er zelfs vreugde in ons omdat 
zoiets mogelijk bleek, en het kon niet an
ders dan dat de zorgende en van haar zorg 
genietende eigenares heel veel had bijge
dragen tot deze sympathie waaraan wij 
estethisch geen verklaring konden ge
ven.” [24]

Anderzijds, aldus Elno, kan ook het 
perfect gedesignde interieur kitscherig zijn. 
Dat is namelijk het geval wanneer erin wordt 
‘geresideerd’ in plaats van gewoond. Het 
interieur fungeert dan, modem ingericht of 
niet, als een statussymbool: “Vele interieurs 
lijden vandaag aan die merkwaardige soort 

van gedachteloosheid welke erin bestaat 
een intellectuele of sociale representativi
teit na te streven via de bemeubeling en 
inrichting van de woning. Aangeschaft pres
tige, al of niet op krediet gekocht. Dit ge
schiedt meestal door middel van wat men, in 
een leuke sfeer van verstandhouding-met- 
knipoogjes, ‘oude’ meubelen noemt, 'stijl- 
meubelen’, een zo vaak en sakraal uitge
sproken woord dat men er op de duur gaat in 
geloven. Of door middel van boeken, vele, 
al dan niet gelezen boeken, waarvan men de 
ruggen streelt, met de ogen of met de han
den. Doch het kan ook door middel van 
voortreffelijke hedendaagse meubelen, 
welke an sich uitmunten door authenticiteit 
en schoonheid van vorm, maar eenmaal 
geplaatst in bepaalde omgevingen en in 
relatie tot bepaalde gezinnen vlug ‘overdone ’ 
aandoen. Evenzeer met verantwoord huis
raad als met pseudo-artistieke prullaria kan 
men in één der talrijke variaties van 
ganzendonkse aandriften verstrikt geraken. 
Zodra de eigenaar van zijn huishoudelijke 
goederen verlangt wat ze niet bieden kun
nen: het certificaat van zekere menselijke 
eigenschappen welke hij bewondert doch 
niet bezit, woont hij in een wereldje van 
absurditeit.” [25]

Het onderscheid tussen een waarlijk wo
nende en een slechts ‘residerende’ bewoner 
is bijgevolg niet gemakkelijk te maken. Een 
modem interieur is immers nooit ‘waarach
tig’ op zich. Een authentiek wonende bewo
ner kan men, volgens Elno, in laatste instan
tie enkel herkennen aan de manier waarop 
hij zich gedraagt, aan zijn bewegingen en 
soms ook aan de luttele met zorg gekozen, 
nutteloze objecten die hij verzamelt: een 
fossiel, een gedroogde vrucht, een lege fles... 
Deze ‘vreemde’ dingen in het interieur ge
ven volgens Elno aan dat bij de bewoners 
het verlangen leeft om het huis te individua
liseren, het zich eigen te maken. Alleen 
waar nutteloze en misschien ook nuttige 
dingen zich inschrijven in een verhaal en 
een leven waarbinnen ze gewaardeerd wor
den, krijgen het interieur en de dingen bete
kenis.

Designkritiek?

De teksten van Elno herinneren vandaag 
aan een vergeten of in verdrukking geraakte 
omgang met alledaagse dingen. Een zulke 
duurzame houding ten aanzien van gebruiks
voorwerpen is binnen de traditionele con
ceptie van het interieur - als plek van per
soonlijke geschiedenis en herinnering - lang 
een evidentie geweest, maar werd met het 
ontstaan van het moderne interieur steeds 
minder vanzelfsprekend. In zekere zin 
spreekt een langdurige, geïndividualiseerde 
omgang met de dingen zelfs de aard van het 
moderne interieur tegen: het beoogt immers 
zo weinig mogelijk geschiedenis vast te 
houden, het tracht zich te ontdoen van traag
heid en zwaarte, en wil zo open en flexibel 
mogelijk zijn. Elno’s visie op het moderne 
binnenhuis is dan ook ambigu: binnen de 
context van het moderne interieur pleit hij 
voor een wooncultuur die tot op zekere 
hoogte tegen het karakter van dit interieur 
ingaat.

Elno’s keuzes en zijn visie omtrent ‘de 
vorm der dingen’ doen vandaag vreemd 
aan. Zijn discours klinkt gedateerd. Over 
objecten wordt nauwelijks nog op een der
gelijke, moreel-politieke manier gesproken 
en geoordeeld. Voor Elno horen de ge
bruiksvoorwerpen - al dan niet modem - 
een duurzame en levende verhouding aan te 
gaan met hun gebruikers. Sinds de explo
sieve ontwikkeling van de consumptiemaat
schappij in de jaren zestig wordt de sociale 
betekenis van de gebruiksvoorwerpen ech
ter veel minder bepaald door het persoonlijk 
gebruik of de individuele toe-eigening er
van. Om te beginnen zijn er veel méér 
dingen om mee te leven. En ze dienen ook 
minder om te gebruiken, maar meer om te 
hebben. Ze dienen om ze te tonen of te zien: 
de voorwerpen ‘communiceren’ en funge
ren in een logica waarin de gebruikers en de 
eigenaars, in een snel ritme, ‘identiteit’ op
bouwen. Er is nauwelijks mogelijkheid of 
reden meer om zich aan dingen te hechten of 
om dingen trouw te blijven. Ook de 
berichtgeving over design is helemaal in 
dienst genomen van de industrie die de 
dingen oplaadt met de toverkracht om status 
en persoonlijkheid te versterken. Kunst- en 
architectuurkritiek lijken te overleven. Maar 
is designkritiek nog mogelijk, anders dan 
als een radicale kritiek van het design als 
dusdanig?

Noten

[ 1 ] K.-N. Elno, Modem, in: De Linie, 5 ok
tober 1962.
[2] K.-N. Elno staat voor K(arel)-N(ora) 
(Kaftel No(ra). Het is een samenstelling van 
K.-N. Elno’s wettelijke naam Karei 
Horemans en die van zijn vrouw Nora 
Horemans.
[3] K.-N. Elno, Adriano Olivetti, schep
per van een ondememingsstijl, in: De vorm 
der dingen, in de reeks Vlaamse Pockets nr. 
156, Hasselt, Uitgeverij Heideland, 1965, 
pp. 133-143.
[4] K.-N. Elno, Schouw, in: Ruimte, nr. 4, 
1954.
[5] Voor zijn medewerking aan Volk en 
Staat werd Karei Horemans beschuldigd 
van collaboratie en gedurende drieëneen
half jaar geïnterneerd.
[6] K.-N. Elno, De kunstschilder 
a-sociaal, maar steeds aanwezig..., in: Het 
Handelsblad, 24 maart 1953.
[7] K.-N. Elno, Het Konflikt, in: De Stan
daard der Letteren, 24-25 september 1960, 
ook in: Ruimte en Beelding, VP nr. 157, 
Hasselt, Uitgeverij Heideland, 1965, pp. 17- 
21.
[8] K.-N. Elno en Luc Peire, Vormen van 
Heden, tentoonstellingscatalogus, 1957.
[9] K.-N. Elno en Luc Peire, Ibid.
[10] Lesley Jackson, The New Look. De
sign in the Fifties, London, Thames and 
Hudson, 1991.
[11] Verrassende hedendaagse kunst
scheppingen. Vormen VanHedente Knokke, 
in: Het Nieuws van den Dag, Brussel, 12 
juni 1957.
[12] Urbain Van de Voorde, In het Ge
meentelijk Casino te Knokke. Tentoonstel
ling ‘Vormen van Heden ’. Dwaling en drama 
der abstrakte kunst:, vorm te zijn zonder 
inhoud, in: De Standaard, 22 juni 1957.
[13] Betekenisvolle manifestatie te Knokke. 
Vormen van Heden, in: De Gazet van Ant
werpen, 18 juni 1957.
[14] K.-N. Elno, Sommige kunstenaars zijn 
sociaal nog te redden, in: De vorm der 
dingen, op. cit. (noot 3).
[15] K.-N. Elno, Industriële vormgeving, 
zesde voordracht van het werkseizoen 1 960- 
1961, in het Centrum voor Technische Op
leiding van het Technologisch Instituut 
K.V.I.V., ingericht in overeenkomst met 
het Kommissariaat-Generaal voor de Be
vordering van de Arbeid. Deze tekst werd 
ook opgenomen in: De vorm der dingen, 
op.cit. (noot 3), pp. 23-30, onder de titel Een 
getuigenis.
[16] K.-N. Elno, Design: strijdig met de 
elite-idee. Iedereen heeft recht op goede 
meubelen, in : De Nieuwe, 24 december 1965.
[17] K.-N.Elno,Aaneenwarewooncultuur 
zijn we nog niet toe, in: De Nieuwe, 2 juli 
1965.
[ 18] Uit een interview met K.-N. Elno door 
Johan de Roey, gepubliceerd in: De Stan
daard onder de titel K.-N. Elno, witte merel 
in een grauwe zwerm. Gesprek in de Boeken
beurs, 11 november 1965.
[19] Mil De Kooning, Spreektralie, in: bOb 
Van Reeth - Marc Van Bortel - Geert Bekaert, 
in: de reeks Vlees en Beton, nr. 3, Afdeling 
Architectuur, Rijksuniversiteit Gent, 1985.
[20] K.-N. Elno, De vorm der dingen, op. 
cit. (noot 3) en Ruimte en beelding, op. cit. 
(noot 7).
[21] Geert Bekaert, De twee helften van 
Elno, in: Verzamelde Opstellen 1. Stap
stenen 1950-65, Gent, v.z.w. Stichting Mo
numenten- en Landschapszorg, 1985, pp. 
321-324, ook verschenen in: De Standaard 
der Letteren, 17 juli 1965.
[22] Johan De Roey, op. cit. (noot 18).
[23] K.-N. Elno, Aan een ware wooncultuur 
zijn we nog niet toe, in: De Nieuwe, 2 juli 
1965.
[24] K.-N. Elno, Het open oog, in: De Stan
daard, 14 december 1959.
[25] K.-N. Elno, Het open oog, in: De Stan
daard, 28 december 1959.
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April28-May12001artun>ueu
The European fair for young art: New Attitudes, Art from 1960 
onwards. Editions District, ArtCinema. For professionals and for the 
public. 11 a.m.-8p.m. Messe Frankfurt, hall 1, city entrance. Infoline 
+49(0)6975756694 www.artfrankfurt.de Exploding Cinema 

Cinema without walls
24 januari t/m 4 februari 2001

Slechts tien dagen tonen 17 kunstenaars-cineasten in Museum Boijmans Van Beuningen 
recent, nog nooit in Nederland vertoonde filminstallaties, in samenwerking met 
International Film Festival Rotterdam. In de hoofdrollen: Francis Alÿs, Pierre Bismuth, Wim 
Catrysse, James Coleman, Harun Farocki, Pierre Huyghe / Dominique-Gonzales Foerster 
/ Philippe Parreno, William Kentridge, Nina Menkes, Aernout Mik, Rainer Oldendorf, Jeff 
Preiss, Imogen Stidworthy, AnaTorfs, Uri Tzaig, Gillian Wearing.

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

■ Messe
Frankfurt

20.01.01 - 25.03.01
Bas Jan Ader

Thoughts unsaid, then forgotten 
films, foto's, installaties, documentatie

Speciale openingstijden: 
maandag tm vrijdag van 12 tot 19 uur en zaterdag en zondag van 11 tot 19 uur.

Met dank aan de Mondriaan Stichting.

From: Dutch Art Institute, Artez
******** ** *** ** ******************** * * *** * * * * * * ** k * * * * * * * * *** *****

Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

■k -k it ie'-k -k ic a -k it -k -k it -k it -k -k -k •k -k it -k it -k it ic -k -k -k -k -k ic -k i( it -k -k -k it it -k -k -k ir -k -k -k -k -k it "k -k ie 'k "k -k -k ic it ie ir -k

tevens in het kabinet

20.01.01 -18.02.01
Sara Blokland

Interiors 
video's, foto's

MUSEUM 
HET DOMEIN 
S I T T A R D

Kapittelstraat 6
Postbus 18 
NL 6130 AA Sittard 
Tel+31 46 4513460 
Fax+31 46 4529111 
email info@hetdomein.nl 
www.hetdomein.nl 
tue-sun 11-17 
opening vrijdag 19 januari van 17-19 uur

DOMEIN
SI T T A R D

New facts about us: our name is 
Dutch Art Institute, (formerly 
AKI 2 ) , we have a new programme, 
we are interdisciplinary, inter
national, intercultural and re
cently we have opened a 16x34 m 
work-space for experiments and 
media presentations.

Want to know more?
Infor Dutch Art Institute
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
75Q0 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
W ww. dùtchartinstituté. nl

*****************************************************************
Current information about the Dutch Art Institute 
can be found on the internet: 
http://www.aki2.nl
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Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax (020) 4220304

DE PRAKTIJK
3 januari t/m 27 januari

Arjen Baars 
schilderijen 

Rik Meijers 
'Mystieke portretten' 

schilderijen en tekeningen

3 februari t/m 7 maart 
‘We zijn weer thuis' 
kunstenaars van de galerie

1 maart t/m 5 maart
Art Rotterdam

10 maart t/m 18 april
Houcine Bouchiba

nieuwe schilderijen

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

gesloten van 24 december t/m 2 januari

6 januari t/m 10 februari 2001 

Reiner Matysik 
Junk-DNA
•1ANSTATNS• 

William Cobbing 
eating my teeth

17 februari t/m 10 maart

groepstentoonstelling

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 3046 
fax (+31) 20 620 8433 
mail@fonswelters.nl 
www .fonswelters.nl

Brochure/aan meldingsformulier:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
T + 31 (0)20 527 03 00
F + 31 (0)20 527 03 01
info@rijksakademie.nl C
www.rijksakademie.nl 0)
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De Rijksakademie heeft 60 ateliers.
Elk jaar komen er ongeveer 30 vrij voor jonge 
kunstenaars uit Nederland en het buitenland.

Begeleiders (in 2000):

Hans Aarsman 
Dennis Adams 
Ansuya Blom 
Marie José Burki 
Alain Cueff 
Richard Deacon 
Charles Esche 
Michel François 
Bernard Frize 
Dan Graham 
Sigurdur Gudmundsson 
Hou Hanru 
Kees Hin 
Els Hoék
Joan Jonas 
Anne-Mie van Kerckhoven 
Jaroslaw Kozlowski 
Guy Mees 
Aernout Mik 
Lisa Milroy 
Gerardo Masquera 
Matt Mullican 
Avis Newman 
Els van Odijk 
Michelangelo Pistoletto 
Hermann Pitz 
Janwillem Schrofer 
Berend Strik 
Moniek Toebosch 
Luc Tuymans 
Emo Verkerk 
Roy Villevoye 
Denys Zacharopoulos

Werkplaatsen:

metaal 
steen 
keramiek 
glas 
hout 
was/gips 
kunststoffen 

verf
grafische technieken 
computer en elektronica 
geluid, video/film en 
fotografie

Andere faciliteiten:

Bibliotheek 
Collecties 
Kun st en aarsdocument at ie

DEWTTERAAF
vraag onze advertentietarieven
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Het schilderij en de afvalbak

Frank Stella

Madinat As-Salam I, 1973

SVENLÜTTICKEN

Het werk van kunstenaars als Jorge Pardo en 
Tobias Rehberger nodigt uit tot het even 
voortdurende als vruchteloze stellen van de 
vraag of het nu om kunst of om design gaat 
- of allebei, of geen van beide. Met name 
Pardo is een virtuoos in het heen- en weer
schakelen tussen museale en niet-museale 
context, esthetiek en gebruikswaarde, open
baar en privé. In de installatie Lighthouse 
(1997-98) vormden drie abstracte, modernis
tische wandtapijten het decor voor rijen licht 
kitscherige, wulpse glazen lampen die het 
Henketpaviljoen van Museum Boijmans Van 
Beuningen in een lichtsculptuur transformeer
den. Een aantal van die lampen doken later op 
in het woonhuis (4166 Sea View Lane) dat 
Pardo in 1998 bouwde in opdracht van het 
Museum of Contemporary Art in Los Angeles. 
Zes weken lang straalden ze daar van achter 
de grotendeels glazen binnengevel van het 
min of meer C-vormige huis, dat van buiten 
een houten wand heeft. Na de tentoonstelling 
werd dit de residentie van Pardo. [1]

Door hun vermogen om in allerlei con
texten te functioneren, en doordat ze met hun 
meubels, interieurs en bouwwerken - vaak 
gedomineerd door geometrische elementen 
in decoratieve kleuren -het beste uit verschil
lende werelden combineren, zijn Pardo en 
Rehberger niet te vangen in oude oppositionele 
modellen die ‘de kunst’ contrasteren met ‘het 
leven’ of ‘de maatschappij’. Maar de paradox 
wil dat hun werk in veel persberichten, recen
sies en catalogusteksten wel in dat oude mo
del verankerd wordt. Telkens weerklinkt de 
bekende vraag: is het nu kunst of design? 
Kennelijk vindt men het nog steeds opwin
dend en grensverleggend dat deze kunst geen 
eenduidig antwoord op die vraag toelaat. De 
idee van een avant-gardistische transgressie 
steekt dan weereven de kop op. De transgressie 
is echter relatief. In werkelijkheid zijn de 
taboes die deze kunstenaars zouden doorbre
ken al lang een zachte dood gestorven - zo 
zacht dat het sommigen kennelijk ontgaan is.

Abstracte kunst en design

Dat de moderne tegenstelling tussen auto
nome kunst en ‘het leven’ niet meer volstaat 
om de huidige situatie te begrijpen, blijkt uit 
een vergelijking van Pardo’s huis met de 
pogingen die einde 19de en begin 20ste eeuw 
werden ondernomen om af te raken van het 
autonome kunstwerk, dat vooral belichaamd 

werd door het voor de markt gemaakte ezel- 
schilderij. Een art nouveaukunstenaar als 
Henry van de Velde verliet bewust de schil
derkunst voor de toegepaste kunst en de ar
chitectuur. Voorde Duitse kunstcriticus Julius 
Meier-Graefe, Van de Veldes pleitbezorger 
aan het eind van de 19de eeuw, was dit het 
enige adequate antwoord op de crisis van de 
kunst in de moderne tijd; alleen de art nouveau 
kon de kunst verlossen van haar status van 
handelswaar en ze weer verankeren in de 
maatschappij. Meier-Graefe beschreef zijn 
eigen tijd als het tijdperk van de ‘abstracte 
kunst’ - waarmee hij bedoelde dat de kunst er 
zonder specifieke opdracht voor een ‘ab
stracte’ kunstmarkt werd gemaakt - en hij 
blikte weemoedig terug naar de tijd van de 
middeleeuwse kathedralen, toen kunstenaars 
samen aan een Gesamtkunstwerk werkten dat 
volgens hem rechtstreeks uit ‘het volk’ voort
kwam. [2] Zijn zwartgallige kijk op de 
banalisering waarvan de kunst in het moderne 
tentoonstellingswezen het voorwerp werd, heeft 
hij in fraaie metaforen gegoten: “De kerk is 
veranderd in een kermiskraam, en de bidders 
zijn frivole praatjesmakers geworden.” [3]

Na de eeuwwisseling maakte het aan
vankelijke enthousiasme van Meier-Graefe 
voor de art nouveau geleidelijk plaats voor 
ontgoocheling en verbittering. Van de Velde 
had wel geprobeerd om te breken met het 
autonome, ‘abstracte’ kunstwerk door zich 
toe te leggen op het ontwerpen van meubels, 
interieurs en gebouwen, maar hij was er niet 
in geslaagd om een ‘algemeen geldige stijl’ te 
scheppen zoals de goüek. Hij bleef steken in 
persoonlijke vormen, in een individuele 
‘signature style’; en dus in ‘abstracte’ kunst 
die niet verankerd is in de maatschappij 
- zoals de grote stijlen van het verleden dat 
wel waren. Toen Meier-Graefe in de jaren 
tien werd geconfronteerd met de (in de hui
dige betekenis) abstracte schilderkunst van 
Kandinsky, deed hij haar verachtelijk af als 
‘ zinledige decoratie’. Voor hem moet dit werk 
de afschrikwekkende apotheose van de ‘ab
stracte kunst’ in zijn betekenis van het woord 
zijn geweest. Meier-Graefe keerde zich af 
van het heden en ging zich richten op de 
laatste kunstenaars die er in de 19deeeuwnog 
in geslaagd waren om, als rotsen in de bran
ding, grote kunst tot stand te brengen; mannen 
zoals Delacroix, Cézanne en Van Gogh. Maar 
natuurlijk kon zelfs een Cézanne, hoe groot 
hij ook was, de klok niet terugdraaien: “Hij 
bouwde voor een tijd zonder tempels. [...] Hij 
heeft met luchtlagen gebouwd.” [4]

Voor Meier-Graefe is de notie van een 
niet-abstracte, niet-autonome, maatschappe
lijk gewortelde kunst onlosmakelijk verbon

den met de idee van een algemeen geldige stijl 
zoals de gotiek. Een dergelijke stijl was on
mogelijk geworden. Eindjaren veertig con
stateerde Clement Greenberg echter dat ge
durende de jaren twintig en dertig - ondanks 
de drang naar autonomie en ‘zuiverheid’ van 
de moderne kunst - weer een ‘period style’ 
was ontstaan: ‘“International style'-architec- 
tuur, kubistische en postkubistische schilder
kunst en sculptuur, ‘modem’ meubilair en 
decoratie en design zijn de manifestaties van 
de nieuwe stijl. Bepaald door de industrie, is 
deze ontstaan in onze eeuw, heeft ze zo goed 
als niets te danken aan het verleden, en kun
sten en ambachten kunnen er energie uit 
putten, als uit een gemeenschappelijke voor
raad waarmee ze elkaar bevruchten en ver
sterken.” [5] Kortom, Gropius, Mondriaan 
en Gabo delen eenzelfde stijl. De plotse aan
dacht van Greenberg voor een ‘period style’ 
in plaats van voor een medium (schilder
kunst, beeldhouwkunst) is voor hem bepaald 
ongewoon, maar de terugkeer van zo’n ‘true 
style’ betekent voor hem daarom nog geen 
“terugkeer van eenheid in de maatschap
pij”. [6] Greenberg was zich tenvolle bewust 
van de smalle maatschappelijke basis die 
bestond voor de kunst die hij bewonderde. In 
tegenstelling tot Meier-Graefe acht hij een 
‘true style’ mogelijk zonder ‘unity in society’. 
Wat Meier-Graefe zich niet kon voorstellen, 
blijkt in de verschijnselen die Greenberg op- 
somt probleemloos te zijn gerealiseerd: een
heid van stijl in een verbrokkelde moderne 
samenleving.

Het is opmerkelijk dat Greenberg ‘mo
dem’ meubilair, decoratie en design zonder 
meer in termen van stijl beschrijft, terwijl het 
sinds de jaren dertig gemeengoed was gewor
den om de moderne vormgeving te rechtvaar
digen door te wijzen op haar fiinctionaliteit. 
De vorm zou geen resultaat meer zijn van een 
‘Wille zum Stil’, maar van de functie van een 
object. Greenberg vindt deze interpretatie 
blijkbaar niet zinvol; voor hem hadden de 
nieuwe architectuur en vormgeving kenne
lijk meer met stilistische voorkeuren dan met 
een functionalistisch programma te maken. 
Daarmee liep Greenberg vooruit op een la
tere, meer expliciete kritiek op het ‘functio
nele’ design door een auteur als Reyner Ban
ham, die tot de conclusie kwam dat het bij 
Bauhaus en Le Corbusier meer om het sym
boliseren van moderniteit door esthetische 
vormen gaat dan om functionalisme. [7] Jean 
Baudrillard concludeerde in het verlengde 
daarvan dat het modem vormgegeven object 
(bijvoorbeeld van Bauhaus) functioneert als 
teken. Het moderne designvoorwerp is een 
object-teken. Ook al hadden moderne ont

werpers de bedoeling om zuiver functioneel 
te werk te gaan - daar gaat Baudrillard wel 
van uit -, toch draagt ieder functionalisme de 
kiemen van zijn ondergang al in zich. Omdat 
het moderne designvoorwerp een teken is, 
staat niets een recycling van uiteenlopende 
tekens als stijlcitaten in de weg. Functiona
lisme leidt tot de triomf van de mode, zo 
concludeerde Baudrillard in de vroege jaren 
zeventig: “Er is geen enkel verzet mogelijk 
tegen het feit dat gelijk welke vorm binnen
treedt in een onbegrensd combinatiespel van 
de mode - waarbij zijn enige functie dan 
bestaat in zijn functie/teken." [8]

Bauhaus en art nouveau delen het stre
ven om kunst te verankeren in de maatschap
pij en te verzoenen met de moderne 
productiemethoden. Beide wilden de autono
mie van de kunst ongedaan maken, en streef
den naar een maatschappelijk geïntegreerde, 
nuttige kunst. Terwijl Greenberg echter in het 
functionele design en de pendanten ervan in 
architectuur en beeldende kunst, een nieuwe 
‘period style’ herkende zoals de gotiek, stelt 
Baudrillard dat het moderne design ‘stijl’ had 
ingeruild voor mode: een conglomeraat van 
stijlcitaten. De triomf van het design in de 
kunst van de jaren tachtig en negentig is 
meteen ook die van het stijlcitaat. We zien een 
parade van her en der toegeëigende vormen in 
steeds nieuwe samenstellingen. Niet de ge
bruikswaarde triomfeert, maar de teken
waarde. De drie wandtapijten in Jorge Par- 
do's Lighthouse-installatie voorBoijmans Van 
Beuningen hadden evengoed van een voor
malige Bauhausleerling kunnen zijn, maar de 
frivole glazen lampen waarmee hij ze combi
neert zouden door lieden als Gropius en 
Moholy-Nagy ten stelligste zijn afgekeurd. 
Pardo is een expert in combinaties die eigen
lijk ‘niet kunnen’, maar die toch werken. Er is 
geen Stijl meer, er zijn enkel nog citaten. De 
romantische hoop dat de ‘abstracte’, auto
nome moderne kunst zou kunnen worden 
afgelost door een sociaal geïntegreerde kunst 
heeft een soort parodistische vervulling ge
kregen in een alles doorwevend web van 
tekens, waarvan de voormalige high art even
zeer deel uitmaakt als voormalige kitsch. 
Huizen en interieurs zijn in dezelfde mate 
onderworpen aan de mode als schilderijen. 
De oppositionele logica die aan art nouveau 
en Bauhaus ten grondslag lag, is prehistorie 
geworden.

Modernisme en decoratie

Pardo’s zeefdrukken, schilderijen en zijn drie 
wandtapijten in Lighthouse zien er echter nog 
steeds uit als abstracte kunst - de tapijten i i
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geven een fragiele abstractie te zien die in 
pixels lijkt op te lossen. De abstracte schilder
kunst is voor de huidige modecultuur nog 
altijd een geprivilegieerde bron. [9] Ook 
Tobias Rehberger refereert nadrukkelijk aan 
schilderkunst: in zijn installatie Brancusi bij 
galerie neugerriemschneider in Berlijn (1997) 
waren vloer en wanden zwart geschilderd en 
overtrokken met een lijnenpatroon, waardoor 
je in een abstract schilderij rondwandelde. De 
ronde poefs en lampen in de ruimte maakten 
de compositie compleet. De advertenties voor 
de tentoonstelling toonden een zwart vlak 
met witte lijnen en cirkels in diverse kleuren. 
Het leken wel reproducties van niet-bestaande 
abstracte schilderijen- de advertentie bestond 
uit enkele varianten met telkens lichte ver
schillen- die vervolgens in de galerie in 
design werden vertaald. Men zou natuurlijk 
kunnen opmerken dat Pardo en Rehberger 
hun werk door associaties met een nog steeds 
prestigieuze en lucratieve kunstvorm willen 
opwaarderen. Dit zou echter te kort door de 
bocht zijn. Het is wel degelijk zinvol om de 
huidige designkunst te beschouwen als een 
reactie op de crisis van de abstracte schilder
kunst, die vanaf de late jaren vijftig steeds 
aperter werd.

Symptoom van deze crisis was het ver
vagen van de grens tussen abstractie — schijn
baar de meest autonome vorm van schilder
kunst -en decoratie. Greenberg had al gezien 
dat het spook van de heteronomie zich mani
festeerde in het hart van het modernisme: 
“Decoratie is het spook dat rondwaart in de 
modernistische schilderkunst, en een deel 
van haar beslissende taak bestaat erin manie
ren te vinden om het decoratieve tegen zich
zelf te gebruiken”, aldus Clement Greenberg 
ineentekstuit 1957. [10]ReedsinTheCrisis 
of the Easel Picture uit 1948 had hij opge
merkt dat abstracte ‘all over’-schilderijen 
dreigden te verworden tot decoratieve “patro
nen van behangpapier die tot in het oneindige 
kunnen uitdijen”, en dat “de toekomst van het 
ezelschilderij als drager van ambitieuze kunst 
uiterst problematisch is geworden”. [11] Hoe
wel de abstractie in de schilderkunst volgens 
Greenberg juist het resultaat is van het 
modernistische streven om de verschillende 
kunstvormen te ‘zuiveren’ van alle elemen
ten die niet strikt mediumspecifiek zijn (wat 
in de schilderkunst noodzakelijk moest lei
den tot flatness en abstractie) blijkt deze 
zuiveringsactie de schilderkunst dus niet nood
zakelijk steviger in haar ‘area of competence’ 
te funderen. Integendeel, het modernisme 
ondermijnt het bestaan van de schilderkunst 
door ze in de buurt van de decoratie te bren
gen.

Na de Tweede Wereldoorlog ging de 
economische bloei hand in hand met een 
cultus van modem design, wat resulteerde in 
een toenadering van moderne kunst en dage
lijks leven - of in ieder geval van kunst en 
lifestyle. De moderne vormgeving werd steeds 
dominanter, en ze verspreidde vormen die 
ook in de abstracte kunst werden gebruikt, 
zodat naar aanleiding van de Documenta II in 
1959 een Duitse kunstcriticus polemisch kon 
opmerken dat het paartje dat gezeten voor een 
‘abstract vormgegeven wand’ van een ijsje 
snoept, of de vrouw die een modieuze stof 
met gewaagde kleurvlekjes koopt, al een heel 
eind op weg zijn de moderne kunst te begrij
pen. [12] Het‘spook’van Greenberg was niet 
meer in toom te houden. Zodra de abstracte 
kunst geen radicale praktijk meer is, geïso
leerd van de massacultuur, zodra ze deel gaat 
uitmaken van een consumptiecultuur, is het 
einde van abstractie als modernistische kunst
vorm aangebroken. Vanaf de jaren zestig 
werd dan de abstracte kunst in de kunst zelf 
geïroniseerd. In het werk van onder anderen 
Sigmar Polke en Daan van Golden neemt die 
ironisering de polemische vorm aan van een 
gelijkschakeling van abstractie met decoratie 
- een ‘modem’ deken of een stuk verpakkings
materiaal. Maar Greenberg zelf gaf het niet zo 
snel op; in de vroege jaren zestig propageerde 
hij het werk van colorfieldpainters als Morris 
Louis en Kenneth Noland. Zij wisten met hun 
banen van heldere verf, die direct in het 
onbewerkte doek was getrokken, het decora
tieve ‘tegen zichzelf te gebruiken. Deze schil
derijen hadden niet meer de strengheid en 
ernst van de abstract-expressionistische kunst, 
maar, zo benadrukten Greenberg en na hem 
Michael Fried, ze waren toch ook atmosferisch 
en met gevoel geladen - waardoor ze het 
decoratieve toch weer overstegen.

Voor het ‘zuiver optische’ karakter van 
deze kunst bestond echter geen waterdichte 
garantie. Het gênante detail dat Noland tot 
zijn schilderijen met concentrische cirkels 
was gekomen nadat hij de ‘schietschijven’ 
van Jasper Johns had gezien, werd door zijn 
bewonderaars gewoonlijk verzwegen. Bij zijn 
Chevron Paintings was al evenmin sprake 
van een erg ‘zuivere’ vorm, want Noland had 
zich een heraldische conventie toegeëigend. 
Bovendien doen deze werken denken aan 
strak vormgegeven logo’s, met name natuur
lijk aan het logo van het benzinemerk Chevron. 
De pop art kijkt dus om de hoek, hoezeer 

Noland ook probeerde om dergelijke associ
aties met behulp van zijn diafane kleurmagie 
de kop in te drukken. Meteen is duidelijk dat 
de abstracte schilderkunst zich, van zodra ze 
decoratief wordt, ook blootstelt aan ‘banale’ 
connotaties. Het decoratieve is immers per 
definitie ‘onzuiver’ en modieus. Zoals Polke 
en Van Golden demonstreerden met hun 
pseudo-abstracte schilderijen, is de decora
tief geworden abstractie een vorm van pop art 
geworden.

Frank Stella werkte in de jaren zestig 
nog systematischer dan Noland met deductive 
structures, een term die inhoudt dat de com
positie de (ongewone) vorm van het doek 
volgt — of andersom. Zijn kleuren waren bo
vendien harder en synthetischer dan die van 
Noland. De shaped canvas-vi&d&en uit de 
reeksen Aluminum en Copper Paintings be
klemtonen hun banaal karakter met glim
mende industriële verf, net zoals Warhol dat 
met zilververf deed. De parallelle banen die 
de vorm van het doek volgen en de ‘commer
ciële’ kleuren maken de associatie met indus
triële producten onontkoombaar. Op hun beurt 
echter waren de logo’s in het naoorlogse 
Amerika dankzij de invloed van voormalige 
Bauhausler steeds abstracter geworden. Een 
werk zoals Sidney Guberman (1963), de vio
lette zeshoek uit dc Purple Series, waarvan de 
schilderijen genoemd zijn naar vrienden van 
Stella, komt voort uit dezelfde cultuur als het 
achthoekige logo van de Chase Manhattan 
Bank uit 1960- waar Caroline Jones het mee 
vergeleek. In zulke logo’s wordt ‘functiona
liteit’ definitief zichtbaar als teken: het uit
stralen van moderniteit en functionaliteit is 
doel op zich geworden. Het type schilderij dat 
Stella in de j aren zestig maakte, karakteriseert 
Jones als een vrij zwevend icoon dat oplost in 
“de visuele cultuur van bedrijfslogo’s”. [13] 
De exposities van Stella’s shaped canvasses 
bij Leo Castelli toverden de galerie om in een 
soort showroom voor pseudo-industriële 
producten: pure tekens met een zweem van 
moderniteit en functionalisme, maar zonder 
enige praktische functie. Er hoeft zelfs niet 
naar een product of bedrijf te worden verwe
zen, zoals bij echte logo’s. De hyperlogo's 
van Stella zijn in die zin de apotheose van het 
tot teken geworden design.

De bovengenoemde reeks polygonale, 
purperkleurige shaped canvasses uit 1963 
ontlokten Robert Rosenblum de opmerking 
dat “[...] Stella’s opzettelijke verwerping van 
het delicate palet van de jaren vijftig een 
nieuw toppunt van hardheid bereikte in de 
voorkeur voor een metaalachtige purperen 
glans, die deed denken aan de vulgaire, met 
spray gun aangebrachte commerciële kleu
ren waar veel pop art dankbaar gebruik van 
maakte, en die ook voorkwamen in de auto- 
onderdelen van Chamberlains sculptu
ren.” [14] In de late jaren zestig werd Stella’s 
werk in coloristisch opzicht nog veel 
exuberanter, terwijl zijn composities hun 
rigiditeit en strakke logica lieten varen. Het is 
alsof Stella, nu hij het schilderij tot zijn teken
waarde had gereduceerd, de teugels kon laten 
vieren. Het zwelgen in de veelheid van be
schikbare tekens kon beginnen. De schetsen

Jorge Pardo

detail van de tentoonstelling “Untitled”, Stâdtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 1999-2000

die Stella maakte voor een nooit uitgevoerde 
Art on Art series - met shaped canvasses die 
zouden verwijzen naar het werk van Judd, 
Flavin en anderen - is daarvoor tekenend. 
Nadat het functionalisme in Stella’s werk 
zichzelf had overwonnen, net zoals dat ook 
binnen het design was gebeurd, kón het deco
ratieve openlijk gecelebreerd worden. De mo- 

. numentale Protractor-schilderijen bleken met 
hun elkaar doorkruisende cirkelvormige ba
nen in Day Glo-kleuren prima geschikt om 
lobby’s en representatieve ruimtes van be
drijven te decoreren. Men zou weliswaar kun
nen stellen dat zij er dankzij hun fluorescerend 
geweld en complexe verwevenheid in slagen 
om het decoratieve ‘tegen zichzelf te keren, 
maar wie zal zeggen of deze abstracte 
billboards de decoratie ontstijgen, dan wel ze 
tot ongekende hoogtes voeren? De Protractors 
lijken gemaakt om Michael Fried gelijk te 
geven in een onkarakteristieke verzuchting. 
Volgens hem was er “in een wereld die zo 
oververzadigd en visueel gesofisticeerd is als 
de onze” simpelweg niet meer de ruimte “die 
nodig zou zijn voor modernistische schilder
kunst om zuiver te zijn, om zich, al was het 
maar relatief, af te sluiten van haar omge
ving.” [15] In de terminologie van Thierry de 
Duve kan men stellen dat Fried het moment 
aangeeft waarop een mediumspecifieke kunst- 
benadering moet wijken voor een generische, 
die geen fundamenteel onderscheid meer toe
laat tussen schilderkunst, design en decora
tie. [16]

Het grote gelijk voorbij

Dit inzicht vormde met name in de jaren 
tachtig een vrijgeleide voor talloze parodieën 
en ironiseringen van de abstracte kunst. In 
feite gaat het om verdere banaliseringen van 
de ‘pop-praktijken’ vanPolkeen Van Golden 
uit de jaren zestig. Pseudo-abstracte schilde
rijen die zijn gebaseerd op verkeersborden, 
speelborden, decoratieve stoffen... : hier wordt 
niet zozeer het decoratieve, maar de abstracte 
kunst ‘tegen zichzelf gebruikt. Met zijn 
furniture sculptures en aanverwante werken 
uit de jaren tachtig wrijft John M Armleder 
ons de grensvervaging tussen kunst en design 
met enige wellust in: alles wordt het voor
werp van een elegante recycling en herschik
king van ‘stijlen’. Abstracte schilderijen in de 
stijl van het interbellum, colorfield painting 
en op art combineerde Armleder met aller
hande meubelstukken. Soms schilderde hij 
rechtstreeks abstracte composities op onder
delen van een kast of sofa. De meubels waren 
meestal geen beroemde Bauhausiconen, maar 
eerder tweederangs derivaten van de twintig- 
ste-eeuwse, historische voorbeelden, die zich 
bovendien vaak in een wat versleten toestand 
bevonden. Tweedegraads, tweederangs, als 
om Armleders overtuiging te illustreren dat 
wij in een 'B-maatschappij' leven, die over
blijfselen uit eerdere periodes recycleert zo
als men voor B-films de overgebleven sets 
van duurdere producties gebruikt. [17] Arm
leder reflecteert het inzicht dat niet alleen 
designvoorwerpen recycleerbare en combi
neerbare tekens zijn geworden, maar dat 

(decoratief ge worden) abstracte schilderkunst 
hetzelfde lot beschoren is. Er is geen funda
menteel verschil tussen de gestripte visuele 
codetaal van de abstractie en die van het mo
derne design. In de twee kamers die Armleder 
in 1997 op de tentoonstelling Home Sweet 
Home in de Deichtorhallen (Hamburg) in
richtte, harmonieerden de meubels op sokkels 
wonderwel met de achterwanden, die met ori
ginele schilderijen van onder meer Förg en 
Knoebel bekleed waren.

Als Pardo in zijn tentoonstelling in 
Museum Abteiberg in Mönchengladbach 
( 1999-2000) zes amorfe bronzen afvalbakken 
combineert met een decoratief ‘schilderij’ 
- in feite een print — met een blauw motief 
van geabstraheerde golven, lijkt hij zich aan 
te sluiten bij Armleder. Wat bij Pardo echter 
ontbreekt, is de zelfbewuste geste waarmee 
Armleder kunst en design gelijkschakelt. 
Pardo en ook Rehberger hebben niet meer de 
behoefte om blijvend te wijzen op hun Grote 
Gelijk; hun werk heeft niets van het quasi- 
didactische, rechthaberische karakter dat 
Armleders kunst ondanks haar elegantie wel 
degelijk eigen is. Zij willen ons niet meer 
inhameren dat de abstracte kunst en het de
sign tot hun tekenwaarde zijn herleid; het is 
voor hen een vanzelfsprekend vertrekpunt 
geworden. Er heerst een nieuwe normaliteit. 
Waarom niet een fraaie decoratieve ‘schilde
ring’ combineren met een even fraai vorm
gegeven afvalbak? Het gaat er niet meer om 
te shockeren: de abstracte zeefdrukken met 
cirkelmotieven die Pardo in 1998 in zijn 
expositie Baby Bluebij Galerie Gisela Capitain 
in Keulen tentoonstelde, waren zo ongege
neerd decoratief dat de tentoonstellingszalen 
er incompleet uitzagen, alsof er meubilair 
ontbrak. In de andere ruimte die ook als 
kantoor van de galerie gebruik werd, werkte 
het veel beter: een Pardo-zeefdruk in het 
gezelschap van opbergkasten en een tafel 
doet minder ontheemd aan. Rehberger ver
toont in tegenstelling tot Pardo toch af en toe 
tekenen van regressie. Als hij bijvoorbeeld 
een aquarel à la Rothko met herenpakken 
combineert die er coloristisch aardig bij pas
sen, lijkt hij net als Armleder te zwelgen in 
een provocatieve gelijkschakeling van ab
stracte kunst en design, terwijl die provocatie 
er al lang geen meer is. [18]

Uiteindelijk echter is het samengaan 
van design en abstracte schilderkunst in de 
economie van de tekens ook voor Rehberger 
het uitgangspunt in plaats van het eindpunt. 
Pardo en Rehberger trachten in feite de teken
waarde ‘tegen zichzelf te gebruiken, maar 
niet ten bate van zoiets als ‘zuivere’ 
modernistische kunst. Het is typerend dat 
Pardo een afkeer heeft van catalogi met 
reproducties van kunstwerken; de werken 
zouden daar teveel tot tweedimensionale te
kens worden herleid. Hij wil dat mensen zijn 
werken individueel en zonder vooringeno
menheid kunnen verkennen en ervaren. In 
een recente monografie over zijn werk zijn de 
foto ’ s door Pae White digitaal gemanipuleerd 
om de illusie te verstoren dat ze het werk 
adequaat vertegenwoordigen. [19] Dat lijkt 
curieus voor een oeuvre dat uit ‘tweede-
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detail van de tentoonstelling “Baby Blue”, Galerie Gisela Capitain, Keulen, 1998

graadstekens’ bestaat. Toch is Pardo er op uit 
om met die readymade-vormentalen ervarin
gen te genereren die niet al talloze malen zijn 
langsgekomen. Hij wil zich niet conformeren 
aan een cultuur die prikkels inzet om een 
voorgeprogrammeerde reactie te ontlokken; 
hij tracht de kijker te deprogrammeren. Bij 
hem worden de tekens dan ook naar hartelust 
gemanipuleerd en gecombineerd. Wie heeft 
al eerder zoiets als Lighthouse gezien? Som
mige van zijn werken brengen ook diverse 
psychische en fysieke ongemakken met zich 
mee: bij zijn project voor The Fabric Work
shop and Museum in Philadelphia (1999) 
klopte alles net niet, inclusief de glazen deu
ren waarachter zich de wc’s bevonden. [20]

Rehberger heeft geen bezwaren tegen 
reproducties, maar hij werkt vanuit een soort
gelijk principe. Zijn werken zijn vaak voor 
bepaalde personen gemaakt, en ze bevatten 
dan ook persoonlijke informatie. Dat ging 
bijvoorbeeld op voor de zaal die Rehberger 
voor Home Sweet Home maakte: het opmer
kelijke interieur, met een groen spiraalvor

mig reliëf op het verlaagde plafond en op de 
vloer een met stof beklede draaischijf die als 
ligplaats fungeerde, was gebaseerd op sug
gesties van twee Deichtorhallen-mede- 
werksters. Zoals in veel werk van Rehberger 
overheerst een sixties-seventies-tintje. Het 
recycleren van de tekens vormt in dit schilder
kunstige design-ensemble echter geen ge
makzuchtig eindpunt, maar het begin voor 
het nog-niet-geziene. Het werk houdt zich 
ergens op in een gebied waar de huidige 
discussie over de triomf van het design en het 
einde van de autonome kunst als een irrele
vant schimmenspel aandoet.

De (autonome) kunsten het (heteronome) 
design zijn beide nog maar schimmen van 
wat ze waren. Ooit ontwaarde Greenberg het 
spook van de heteronomie in de meest auto
nome kunst, de abstracte; nu zijn kunst en 
design allebei levende doden, twee zombies 
die hun identiteit al lang vergeten zijn en 
eikaars gedrag na-apen. De voormalige contra- 
henten zijn vandaag partners in de economie 
van de tekens. En waarom zouden we dat

betreuren? Er is gladde kunst, maar er is ook 
design dat geen genoegen lijkt te nemen met 
een dienende functie, zoals de ontwerpen van 
het Nederlandse gezelschap DEPT. Ook Pardo 
en Rehberger genereren vreemde stremmin
gen en struikelblokken in de tekenstroom. 
Wie ze ziet als compromiskunstenaars die 
van twee walletjes eten, moet zich eerst af vra
gen of er nog twee walletjes zijn.

Noten

[ 1 ] De meest fundamentele tekst naar aan
leiding van 4166 Sea View Lane is Andreas 
Spiegls beschouwing over het unheimliche 
voortleven van de moderniteit, Die Moderne 
und ihr Doppelganger, in: Jörn Schafaff en 
Barbara Steiner (red.), Jorge Pardo, 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2000, 

pp. 82-104.

[2] Voor dit gebruik van de term ‘abstracte 
kunst’ door Meier-Graefe zie de inleiding van 
de Entwicklungsgeschichte der modernen 
Kunst, deel 1, München, 1914/1920, pp. 9- 
29. Deze inleiding is nog dezelfde als in de 
eerste editie van de Entwicklungsgeschichte 
uit 1904, hoewel de rest van de tekst drastisch 
is herschreven.
[3] “Die Kirche hat sich in die Jahrmarkts- 
bude verwandelt, und aus den Betern sind 
frivole Schwâtzer geworden.” Ibid., p. 28.
[4] “Er baute für eine Zeit ohne Tempel. 
[...] Er hat mit Luftschichten gebaut.” Ibid., 
deel 3, p. 592.
[5] ‘“International style’ architecture, cubist 
and post-cubist painting and sculpture, ‘mo
dem’ furniture and decoration and design are 
the manifestations of the new style. 
Conditioned by industrialism, it is native to 
our century, owes well-nothing to the past, 
and the arts and crafts can draw energy from 
it as from a common fund whereby they 
fertilize and invigorate each other.” Clement 
Greenberg, Our Period Style, 1949, in: The 
Collected Essays and Criticism Volume 2: 
Arrogant Purpose, 1945-1949 (red. John 
O’Brian), Chicago/London, The University 
of Chicago Press, 1986, p. 323.
[6] Greenbergciteerteenretorischbedoelde 
vraag van Nicklaus Pevsner. “Can we not 
take it then that the recovery of a true style in 
the visual arts indicates the return of unity in 
society?” Ibid., p. 322.
[7] Reyner Banham, Theory and Design in 
the First Machine Age, London, The 
Architectural Press, 1960.
[8] “Rien ne peut s’opposer à ce que 
n’importe quelle forme rentre dans une 
combinatoire illimitée de mode - sa seule 
fonction étant alors sa fonction/signe.” Jean 
Baudrillard, Design et environnement ou 
l’Escalade de l’économie politique, in: Pour 
une critique de l’économiepolitique du signe, 
Paris, Gallimard, 1972, p. 247.
[9] Pardo zou zich zelfs ‘als schilder be
schouwen’; Spiegl, op. cit. (noot 1), p. 97. 
[10] “Decoration is the specter that haunts 
modernist painting, and part of the latter’s 
formal mission is to find ways of using the 
decorative against itself.” Clement Green
berg, Milton Avery, 1957, in: The Collected 
Essays and Criticism Volume 4: Modernism 
with a Vengeance, 1957-1969 (red. John 
O’Brian), Chicago/London, The University 
of Chicago Pres, 1993, p. 43.
[11] “[..Jthissortofpaintingcomesclosest 
of all to decoration, to wallpaper patterns 
capable of being extended indefinitely [...]”; 
"[.] the future of the easel picture as the 
vehicle of ambitious art has become very 
problematical [...]”. Clement Greenberg, The 
Crisis of the Easel Picture, 1948, in: op. cit. 
(noot 5), pp. 223,225.
[12] Markus Brüderlin, Omamentalisierung 
der Moderne, in: Kunstforum, nr. 123,1993, 
p. 110.
[13] Caroline A. Jones, Machine in the Stu
dio, Chicago/London, The University of 
Chicago Press, 1996, pp. 162-163.
[14] “[...] Stella’s willfill rejection of the 
precious palette of the 1950s reached a new 
extremity of harshness in the choice of a 
metallic purple sheen that smacked of the 
vulgar, spray-gunned commercial colors 
exploited in much Pop Art as well as in the 
automobile fragments of Chamberlain’s 
sculpture.” Robert Rosenblum, Frank Stella: 
Five Years of Variations on an ‘Irreducible’ 
Theme, in: Artforum 3, nr 6, maart 1965, 
p.23.
[15] “In a world as copiously full and visually 
sophisticated as our own it is as though there 
isn’t the room any more that would be needed 
for modernist painting to be pure, to immure 
itself, even relatively, from its environment.” 
Michael Fried, Three American Painters: 
Kenneth Noland, Jules Olitski, Frank Stella 
(1965), in: Art and Objecthood, Chicago/ 
London, The University of Chicago Press, 
1998, p. 260.
[16] Thierry de Du ve, Kant after Duchamp, 
Cambridge (MA)/London, MIT Press, 1996. 
Zie ook De Duves analyse van Greenbergs 
worsteling met deze ontwikkeling in: Cle
ment Greenberg between the Lines, Paris, Dis 
Voir, 1996.
[17] Axel Heil, The Pudding Overdose - 
Johnny Be Good, in: tent. cat. John M Arm
leder at Any Speed, Staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden, 1999, pp. 106-115.
[18] Tent. cat. Manifesta 1, Rotterdam, 1996, 
pp. 160-161.
[19] ZieSchafaffenSteiner,op.Cit.(noot 1). 
[20] Zie de tentoonstellingscatalogus Jorge 
Pardo, The Fabric Workshop and Museum, 
Philadephia, s.a., 1999.
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Een pop die tot iets menselijks is gekneed
Honderd jaar hedendaagse kunst volgens Thierry de Duve

Camiel van Winkel

Thierry de Duve, curator van Kijk, 100 jaar 
hedendaagse kunst in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, heeft zijn tentoonstel
ling op het eerste gezicht samengesteld als 
een liefhebbende verzamelaar. Hij moet 
begrepen hebben dat het ondoenlijk is om in 
één tentoonstelling alle epochale doorbra
ken en verschuivingen die de twintigste- 
eeuwse beeldende kunst hebben gekenmerkt, ‘ 
tot hun recht te laten komen. Heeft hij dat als 
een vrijbrief opgevat om zijn persoonlijke 
voorkeur voor intieme en delicate werken te 
volgen, alsof hij een privé-verzamelaar was 
die zijn aankopen afstemt op de proporties 
van het eigen huis? Zelfs de grote kanonnen 
Mondriaan, Picasso, Duchamp, Warhol en 
Judd zijn vertegenwoordigd met relatief 
kleine werkjes, waar de bezoeker gemakke
lijk overheen kan kijken. Zij bevinden zich 
zij aan zij met werken van veel minder 
bekende kunstenaars, onder wie Eric 
Cameron, Sylvie Blocher, Nikolai Suetin, 
Pavel Tchelitchev en Denis Castellas. Het 
gevolg is dat de tentoonstelling weinig of 
geen raakpunten vertoont met de academi
sche wordingsgeschiedenis van de moderne 
kunst, ook doordat chronologie bij de in
richting geen enkele rol heeft gespeeld.

Onder de tweehonderd geëxposeerde 
werken zijn er slechts een handvol zaal- 
vullende installaties; het overgrote deel be
staat uit sculpturen (soms op sokkels of in 
vitrines); schilderijen van bescheiden for
maat; en foto’s, aquarellen en tekeningen in 
passe-partouts. Alles lijkt in hoofdzaak af
gestemd op een onderschikking aan de men
selijke maat. Het grote ideologische vuur
werk van de moderne kunst is zorgvuldig 
vermeden, en in de plaats daarvan verschijnt 
een tableau van alledaagse ervaringen: het 
basale gevecht van de mens tegen de ele
menten, het kleine drama van leven en liefde, 
geboorte en dood, eenzaamheid en samen
zijn, vreugde en pijn.

Toch impliceert deze benadering wel 
degelijk een algemene uitspraak over de 
twintigste-eeuwse kunst. De Duve maakt in 
zijn inleidende zaal tekst gewag van een 
“humanistische overtuiging die door alle 
kunstliefhebbers wordt gedeeld”, en die hij 
als volgt omschrijft: “Moderne en heden
daagse kunst heeft het altijd al over ons 
gehad, over onze vreugdes en ons verdriet, 
over onze hoop en ons lijden, over morele 
en spirituele waarden, over onze liefdes en 
onze eenzaamheid tegenover de dood.” Aan 
deze gemeenplaats zou men schouder
ophalend voorbij kunnen gaan, als De Duve 
niet tegelijkertijd zijn selectie van werken 
nadrukkelijk aan dit ‘humanistische’ crite
rium had afgemeten. In feite hangt de hele 
tentoonstelling aan een overkoepelende re
torische constructie die begint bij de pre
misse dat ‘moderne en hedendaagse kunst 
het altijd al over ons heeft gehad’.

Zijn doelstelling is duidelijk: hij wil 
het grote publiek inprenten dat moderne 
kunst heus niet moeilijk of ontoegankelijk 
is. De kunst staat in wezen heel dicht bij ons 
allemaal, aldus De Duve - het is slechts “de 
taal waarin de moderne en hedendaagse 
kunst zich uitdrukt die haar moeilijk toe
gankelijk maakt voor wie haar benadert met 
een ouder humanistisch denkkader.” Om te 
voorkomen dat hij zijn geliefde object in 
tweeën zou moeten hakken - en de ‘taal’ 
van de kunst moet verloochenen teneinde 
haar ‘boodschap’ te redden - heeft hij zijn 
toevlucht genomen tot een metafoor waar 
hij tot het einde toe aan vasthoudt: het kunst
werk spreekt de mensen aan. Het kunstwerk 
is zo menselijk dat het zich letterlijk als 
mens gedraagt: het stelt zich voor (dat is 
één), het spreekt de beschouwer aan (dat is 
twee), en het doet een uitspraak over ons 
mensen (dat is drie). Het parcours van de 
tentoonstelling is in overeenstemming met 
deze fasering die gestructureerd is als een 
drietrapsraket, waarbij de identificatie van 
het publiek met het project van de moderne 
kunst stapsgewijs naar haar voleinding wordt 
geleid. De drie delen hebben elk een eigen 
motto gekregen: ‘Me voici’, ‘Vous voici’ en 
‘Nous voici’. In de Nederlandse vertaling 
klinkt het wat omslachtiger en minder evi
dent: ‘Dit ben ik’, ‘Daar ben je’ en ‘Hier zijn 
wij ’. Het accent verschuift in de loop van de 
tentoonstelling geleidelijk van het object 

naar het beeld en van de confrontatie tussen 
mens en beeld naar de confrontaties tussen 
mensen.

Het grote probleem van de gekozen 
opzet is dat de drie thema’s of motto’s het 
moeten stellen zonder hun dialectische com
plement: ‘Dit ben ik niet’, ‘Daar ben je niet’ 
en ‘Hier zijn wij niet’. Door de motto’s 
slechts in bevestigende vorm uit te spreken, 
geeft De Duve ze het karakter van bezwe
ringen - formules gericht op het onderdruk
ken van twijfel over een vastomlijnde iden
titeit en op het ontkennen van fragmentatie 
en decentrering. Dit is geen strikt theore
tisch bezwaar, het is iets dat uit de concrete 
presentatie en groepering van de kunstwer
ken naar voren komt. De volledige dialec
tiek van ‘Dit ben ik/Dit ben ik niet’, ‘Daar 
ben je/Daar ben je niet’ en ‘Hier zijn wij/ 
Hier zijn wij niet’ speelt wel degelijk een rol 
in bepaalde geëxposeerde werken - bijvoor
beeld die van Dan Graham, Jeff Wall, Roni 
Hom en Gerhard Richter - maar dat aspect 
wordt door de retorische agenda van de 
curator genegeerd, om niet te zeggen onder- 
drukt. De prioriteit van identificatie en 
aanspreking laat kennelijk geen ruimte om 
ook zelfverlies voor te stellen als iets 
‘menselijks’.

Van aangezicht tot aangezicht

Het eerste luik van de tentoonstelling, gewijd 
aan het kunstwerk dat zichzelf voorstelt of 
presenteert, begint in de grote hal van het 
PSK met een tableau van sculpturale werken, 
dat een analogie suggereert tussen de presen
tie van het kunstwerk en het lichaam van de 
mens. Antropomorfe beelden van Louise 
Bourgeois, Auguste Rodin, Kiki Smith en 
Fausto Melotti zijn gecombineerd met de 
hermetische, hyperreële objecten van onder 
anderen Gerhard Richter (Kugel, 1989), Roni 
Hom (Pair Objects, 1988) en Jeff Koons 
(One Ball Total Equilibrium Tank, 1985). De 
kloof tussen deze schijnbare tegenpolen wordt 
losjes opgevuld door enkele beelden van 
Constantin Brancusi, Bemd Lohaus en Didier 
Vermeiren.

In het vervolg van het onderdeel ‘Me 
voici/Dit ben ik’ blijkt de (zelf)presentatie 
van het object echter vooral te worden gedo
mineerd door de wetten van het stilleven. 
Vanuit een groot aantal werken die zelf tot 
dat genre behoren of ervan zijn afgeleid 
- gemaakt door Picasso, Fischli & Weiss, 
Anthony Caro, Morandi, Jacques Vilet, 
Walker Evans en anderen -straalt de logica 
van het stilleven, die altijd een centrerende 
logica is, af op zulke uiteenlopende werken 
als Wirtschajtswerte van Joseph Beuys 
(1980) en Verso l’Infinito van Giovanni 
Anselmo (1969). Zelfs het werk van Donald 
Judd wordt nu door De Duve in de context 
van het stilleven gepresenteerd. Voor de 
lezers en bewonderaars van Kant ajïer 
Duchamp — ik spreek in de eerste plaats 
namens mezelf - komt dit als een koude 
douche. Neemt De Duve opeens afstand van 
datgene wat hij zelf heeft geschreven over 
de wijze waarop Judds conceptie van 
‘specific objects’ voortkwam uit een tegen
draadse verwerking van Greenbergs doc
trine van de modernistische schilderkunst? 
Stillevens zijn evenwichtsconstructies 
waarin het zwaartepunt samenvalt met het 
middelpunt; zij vooronderstellen altijd een 
rangschikkend, componerend subject. Hoe
wel zo’n opvatting van creativiteit volko
men vreemd is aan het werk van Judd, wordt 
zij er in deze tentoonstelling als een warme 
saus overheen gegoten.

Vanaf dit punt blijft die saus de smaak 
van de tentoonstelling bepalen, zelfs in het 
deel van ‘Vous voici/Daar ben je’ dat ge
wijd is aan spiegels, reflecties en lege lijs
ten. Hier wil de curator de frontale relatie 
- "van aangezicht tot aangezicht” - expli
ciet maken, die zou ontstaan wanneer een 
mens zich opstelt tegenover een kunstwerk, 
c.q. een schilderij. Door de specifieke com
binaties van werken (Pistoletto met Art & 
Language, Léon Spilliaert met Michael 
Snow, René Magritte met Raoul Hausmann), 
maar vooral door hun plaatsing binnen het 
discursieve traject van de tentoonstelling, is 
het moeilijk aan de indruk te ontsnappen dat 
het lege beeld alvast voor de beschouwer 
wordt ingevuld, nog voordat zijn gestalte in 
de spiegel is verschenen. Door het face à 
face als een aparte categorie te benoemen en 
zodoende te bevriezen, wordt het gefor
ceerde, instabiele karakter van ‘jouw’ con

frontatie met de spiegel - de schok van een 
val naar binnen - ontkend of op zijn minst 
gebagatelliseerd. De mogelijkheid dat ie
mands confrontatie met het eigen spiegel
beeld in een situatie van openbaarheid leidt 
tot dissociatie in plaats van identificatie 
- met andere woorden: de mogelijkheid dat 
men zichzelf niet herkent in de spiegel - 
mag van De Duve klaarblijkelijk geen rol 
spelen. Daarmee verdwijnt ook de dialec
tiek van ‘Daar ben je/Daar ben je niet’ 
achter de horizon. In de catalogus schrijft 
De Duve: “Het is iets geslepens, een spie
gel. Het is een object dat kan zeggen tot 
degene die zich voor hem presenteert: ‘Daar 
ben je. Daar sta je voor mij.’” Het zwakke 
punt van deze constructie is dat men de 
spiegel niet kan personifiëren zonder de 
subjectpositie van de beschouwer te fixe
ren. Zelfs als dit laatste ook zo bedoeld is, 
blijft het onduidelijk wat daarvan de winst 
kan zijn.
Het volgende deel van de tentoonstelling 
gaat, in het verlengde van het spiegelende 
beeld, over de abstract-monochrome schil
derkunst. Om het faciale karakter te bena
drukken, is deze vooral met intieme, klei
nere doeken vertegenwoordigd, gemaakt 
door Robert Mangold, Günter Umberg, Yves 
Klein, Robert Ryman, Günther Uecker en 
anderen. Aan de hand van de metersgrote 
lappen van bijvoorbeeld Barnett Newman, 
waar de beschouwer zich al te gemakkelijk 
in kan verliezen, had De Duve dan ook nooit 
zijn categorisering van het face à face over
eind kunnen houden; bovendien zou hij 
daarmee de thematische lijn van zijn ten
toonstelling hebben onderbroken. Door con
sequent te kiezen voor monochromen van 
badkamerspiegelformaat, kan hij een ele
gante verbinding leggen naar de volgende 
zaal, die gewijd is aan portretten, en daar
mee de o vergang aankondigen naar het derde 
grote luik, getiteld ‘Nous voici/Hier zijn 
wij’.

Dat is dan het deel van de tentoonstel
ling waar het geponeerde humanisme zijn 
apotheose beleeft. Reflecties over de 
antropocentrische structuur van de visuele 
representatie glijden daarbij geruisloos over 
in een figuratief-anekdotische bevestiging 
van menselijke waarden en waardigheid. 
“Misschien kunnen het individuele en het 
universele elkaar enkel in de liefde en in de 
dood raken”, schrijft de curator enigszins 
pathetisch in de catalogus, een rechtvaardi
ging zoekend voor zijn keuze van foto’s van 
pasgeborenen (Philippe Bazin, Nés, 1998- 
99) en overledenen (Rudolf Schafer, 
Totengesicht, 1986). Deze gedachte wordt 
voortgezet in een serie intieme tekeningen 
en aquarellen van Auguste Rodin, Joseph 
Beuys, Blinky Palermo, Valerie Mannaerts, 
Andy Warhol en Sylvie Blocher, die zo zijn 
gekozen dat ze gezamenlijk een beeld op
roepen van vertederende naaktheid en kwets
bare liefde. Het publiek wordt hier nadruk
kelijk voorgehouden dat kunstenaars in hun 
meest intieme momenten - bijvoorbeeld 
wanneer ze in een klein schetsblok tekenin
getjes van hun geliefde maken - hele ge
wone mensen zijn, die net als ieder ander 
behoefte blijken te hebben aan warmte en 
genegenheid. De suggestie dat dergelijke 
waarden tijdloos en universeel zijn, spreekt 
het duidelijkst uit de verzameling aquarel
len van naakte jonge vrouwen, gemaakt 
door Beuys en Rodin maar zo geënsceneerd 
dat ze het werk van één en dezelfde kunste
naar lijken. Zo schuift De Duve terloops het 
radicale discours van de avant-garde als 
gelegenheidsretoriek terzijde. “Nu we het 
over ‘wij’ hebben, en dus over een band, is 
het tijd om te onderstrepen dat de avant- 
gardes de banden met het verleden veel 
minder drastisch hebben verbroken dan men 
het zich zou kunnen voorspiegelen op basis 
van het discours dat ze destijds ontwikkel
den om zich tegenover een vijandige traditie 
een bestaansrecht af te dwingen: het was een 
discours van breuk en tabula rasa. Beuys is 
nog maar vijftien jaar dood en kijk: we bren
gen het extreem delicate van zijn aquarellen 
al in verband met de aquarellen van Rodin.”

In de ban van een metafoor

De drieledige boodschap die de bezoekers 
van Kijk, 100 jaar hedendaagse kunst mee 
naar huis krijgen, is al met al problematisch, 
om niet te zeggen vals. De eerste these 
-”Het kunstwerk presenteert zichzelf’- 
verdoezelt het feit dat het in werkelijkheid 

vooral het museum is dat het kunstwerk 
presenteert. Ze verzwijgt de institutionele 
machinerie die nodig is om de illusie te 
creëren dat het kunstwerk zichzelf presen
teert. Ze gaat voorbij aan de technieken van 
conservering, enscenering, filtering en af
scheiding waarmee de ervaring van het 
museumpubliek wordt geconditioneerd.

De tweede these -”Het kunstwerk 
spreekt de beschouwer aan” - bagatelliseert 
de rol die de curator zelf speelt bij een 
tentoonstelling als deze. Het verhaal dat de 
tentoonstelling tot een eenheid maakt, wordt 
bedacht en verteld door de curator, die zich 
daarbij niet kan verschuilen achtereen quasi- 
natuurlijk ‘voor-zichzelf-spreken’ van de 
afzonderlijke werken. Jeff Walls prachtige 
A Ventriloquist at a Birthday Party in 
October 1947 (1990), dat is opgenomen in 
het laatste deel van de tentoonstelling, geeft 
een gecondenseerd beeld van een vergelijk
baar retorisch universum. Het middelpunt 
van dat universum is een pop die tot iets 
menselijks is gekneed. “Maar misschien 
zegt dit beeld ook iets over wat het voor de 
kunst betekent om beelden te doen spre
ken”, aldus het commentaar van De Duve 
op A Ventriloquist... in de catalogus. Ik zou 
daar tegenin brengen dat het niet de kunst is 
die beelden doet spreken, maar de curator 
die als een buikspreker de kunstwerken 
woorden in de mond legt - bij deze tentoon
stelling zelfs letterlijk, getuige de trits ‘Dit 
ben ik/Daar ben je/Hier zijn wij’ die zoge
naamd uit de mond van het kunstwerk is 
opgetekend. Het door Jeff Wall geënsce
neerde tafereel is dan ook te beschouwen als 
een metafoor voor deze tentoonstelling als 
geheel. Zoals de kinderen op het verjaardags- 
feest in een kring rond de buikspreker zitten, 
zo is het opgetrommelde museumpubliek in 
de ban van het kunstwerk dat als een buik- 
spreekpop op de knieën van de curator zit en 
‘de mensen aanspreekt’. Het denken zit 
gevangen in metaforen. Het sprekende kunst
werk is de metafoor die de curator in gijze
ling houdt.

De derde these - "Het kunstwerk heeft 
het altijd over ons (gehad)” - is wel de 
meest problematische. Kunstwerken zijn 
niet de dragers van een boodschap die ge
heel losstaat van hun eigen ontstaans- 
moment. Wil men reconstrueren waar een 
kunstwerk ‘het over heeft’, dan zal men het 
in eerste instantie van ‘ons’ moeten ver
vreemden, door het in gedachten terug te 
brengen naar de tijd en omgeving waarin het 
is gemaakt. De Duves tentoonstelling ont
kent echter in alle toonaarden dat kunstwer
ken een historisch karakter hebben en dat 
veranderingen in het kunstconcept in de 
loop van de geschiedenis meer hebben bete
kend dan een lichte verschuiving in thema
tiek. De twintigste eeuw wordt voorgesteld 
als een punt in de tijd en de twintigste- 
eeuwse kunst als één collectief project. 
Kunstwerken van honderd jaar oud worden 
afgerekend op wat zij ons nü te zeggen 
hebben; zij worden in zekere zin onderwor
pen aan het superioriteitsgevoel van de he
dendaagse mens, die meent de hele wereld 
en de hele wereldgeschiedenis in zijn hand
palm te hebben. Moderne kunst zou altijd al 
‘hedendaagse kunst’ zijn geweest.

Het kunstwerk presenteert zichzelf; 
het kunstwerk spreekt de beschouwer aan; 
en het kunstwerk heeft het over ons. Zo luidt 
de triade waarmee Thierry de Duve het 
populaire idee bevestigt dat universele men
selijke waardigheid de natuurlijke emanatie 
van alle klassieke kunst is, waarmee ook de 
‘tijdloosheid’ van de kunst zou zijn bewe
zen. Hoe is het mogelijk dat de gewaar
deerde auteur van Kant after Duchamp, een 
boek dat als geen ander de consequenties 
van honderdvijftig jaar avant-garde wist te 
doordenken, zich met deze tentoonstelling 
opeens voegt naar de vlotte slogans van 
educatoren en marketeers? Waarom redu
ceert hij de categorie van het esthetisch 
oordeel, die hij in Kant after Duchamp 
- weliswaar tot op het bot uitgekleed -over
tuigend had weten te redden uit de klauwen 
van bezadigde pantoffelaars, nu opeens tot 
een flauw moment van herkenning, tot een 
blik in het zakspiegeltje van het heden? Is de 
verklaring wellicht dat De Duve vooral zijn 
eigen toegankelijkheid moet bewijzen? 
Tracht hij de kunstwerken in de mond te 
leggen dat ‘onze curator heus niet moeilijk of 
ontoegankelijk is’? Is hij het beu te horen dat 
zijn boeken hermetisch en onleesbaar zijn?
Wil hij nu eindelijk eens effect sorteren? 1 5
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De aansprakelijkheid van de beschouwer
Bart Verschaffel in gesprek met Thierry de Duve

Bart Verschaffel: Een groot deel van de 
twintigste-eeuwse kunst meet zich met twee 
limietbegrippen van wat het kunstwerk kan 
zijn: de readymade, of de bevestiging dat 
alles, en om het even wat, kunst kan zijn, en 
het witte, monochrome doek, dat kunst is en 
tegelijk niet of niets afbeeldt. U heeft veel 
over de readymade en over de abstractie 
nagedacht en geschreven. Ook in uw nieuwe 
boek vormen ze de voornaamste referentie
punten.
Thierry de Duve: Ik heb in vroeger werk 
getracht te begrijpen hoe bij Duchamp een 
schilderkunstige vraagstelling geleid heeft 
tot een antwoord onder de vorm van een 
object. De readymade komt immers niet 
voort uit een reflectie op het object of uit de 
sculpturale traditie, maar vormt een beslis
sende stap in het proces waarbij Duchamp 
afstand neemt van zijn eigen kubistisch schil
derwerk. Daarover gaat Le nominalisme 
pictural. Deze geboorte van de readymade 
in 1913, die lang zonder gevolg zal blijven, 
valt samen in de tijd met het zoeken van 
andere kunstenaars - Kandinsky, Malevich, 
Mondriaan en anderen - naar de zuivere 
abstractie. De limiet van de abstractie 
- Greenbergs canvas op een drager, zo aan 
de muur gehangen - is trouwens zelf een 
vorm van readymade. Duchamps ready
made is belangrijk omdat hij de voorwaar
den onthult waaronder, binnen de moderni
teit, iets, en dus om het even wat, kunst kan 
zijn: je hebt een object nodig, een auteur, 
een instelling of een institutie, en een pu
bliek. De readymade formuleert het recept 
om kunst te maken.
BV : U heeft de readymade ergens omschre
ven als Ie moderne comme fait accompli. De 
readymade voltrekt dus als het ware een 
beweging. Hij toont zo een einde van een 
ontwikkeling, en volgens sommigen meteen 
het einde van de kunst. Immers, wanneer 
alles kunst kan zijn, is niets nog echt kunst. 
Alle kunst na Duchamp is kunst die komt nd 
de readymade. Het is kunst die zich op niets 
meer kan beroepen?
TDD: Duchamp maakt duidelijk dat alles 
kunst en dat iedereen kunstenaar kan zijn, 
maar tegelijk dat het niets meer betekent dat 
iets kunst is of dat iemand een kunstenaar is. 
Dat maakt de readymade niet tot een norm of 
een organiserend principe waar het maken 
van kunst moet van uitgaan. Evenmin kondigt 
de readymade een einde aan. De readymade 
is immers essentieel een reflectie op de con
dities van het moderne kunst-maken zoals 
die zich in de 19de eeuw hebben gevormd: de 
readymade reflecteert en maakt een bilan op 
van het verleden. Ik moet, om dit uit te 
leggen, even teruggaan in de geschiedenis. 
Duchamp becommentarieert door middel van 
de readymade de veranderende condities 
van het kunst-maken sedert de 19de eeuw. 
Het is bekend dat de kunst zeer lange tijd 
gemaakt werd voor het hof en de adel en 
voor de kerk, door een gesloten beroeps
groep van kunstenaars. De enige plaats waar 
het volk kunst kon zien was in de kerk. 
Vanaf de achttiende eeuw beginnen, min of 
meer gelijktijdig, de dingen te schuiven. 
Vooreerst ontstaat in Frankrijk de nieuwe 
institutie van het Salon, waar het volk niet 
alleen de kunst kon zien, maar waar die 
kunst aan het volk - de massa, de anonieme 
bezoeker - werd aangeboden. Een tijdlang 
wordt de keuze van wat daar getoond wordt 
nog gecontroleerd door een jury, maar die 
selectie wordt steeds meer betwist, en de 
jury’s worden helemaal buitenspel gezet 
wanneer concurrerende Salons worden ge
houden - het Salon des Artistes Indépendants 
in 1884 - en tegelijk door het nieuwe circuit 
van de marchands, die kunst tonen en verko
pen buiten de Salons om. Onder meer door 
die Salons verliest de Academie ook haar 
controle op het beroep: ieder die bijvoor
beeld een lidkaart koopt van het Salon des 
Indépendants verklaart zichzelf kunstenaar 
en kan zijn kunst tonen. Inmiddels zijn een 
aantal andere drempels ook weggevallen, 
menkan bijvoorbeeld al verf in tubes kopen, 
men hoeft dus de geheimen van het verf 
maken niet meer te kennen om te kunnen 
schilderen, enzovoort. De readymade con
stateert met andere woorden de gereali
seerde utopie: iedereen die zich kunstenaar 
noemt is kunstenaar, er is niets of niemand 
meer die iemand kan beletten kunst te ma
ken. De instelling van het Salon houdt ook 
in dat iedereen kunst kan zien en zijn me
ning kan hebben. De filosofie heeft onder

tussen, sedert de 18de eeuw, onder meer 
door Kant, de theorie van de smaak en van 
het esthetische oordeel ontwikkeld die dit 
bekrachtigt. Kennis over kunst is immers 
geen gespecialiseerde, bijzondere kennis. 
Ieder redelijk wezen kan ook zelf esthetisch 
oordelen. Kennis van kunst is niet sociaal 
gebonden, het is geen beroepskennis, en ze 
kan niet gesuperviseerd worden. De conclu
sie is dat ieder het recht heeft te zeggen dat 
iets kunst is of geen kunst is, en dat het 
iedereen vrij staat te oordelen of iets goede 
kunst is of niet. Dat is uiteindelijk wat 
Duchamps readymade voor mij inhoudt. 
Dat is wat Duchamp proefondervindelijk 
duidelijk maakt op het moment dat hij zijn 
Fontein presenteert op de Amerikaanse 
Independents Show in 1912 in New York. 
Diegenen die daar zijn Fountain willen 
buitenhouden, krijgen ongelijk en bewijzen 
de ongeldigheid van elk gezag over de kunst. 
BV : De readymade als opdracht, als prin
cipe van fait n’importe quoi, is toch ook, 
kunsthistorisch en artistiek, een valstrik 
gebleken? Wanneer men uitgaat van dit 
principe en écht om het even wat wil doen, 
raakt men in de maxime verstrikt en blijft 
maar binnen de premoderne condities kunst 
maken: men doet uiteindelijk met uw woor
den om het even wat als het maar kunst is 
- pourvu que ce soit de Tart. Kunst-maken 
wordt een strategisch spel met de condities 
van het kunstbedrijf, als gemakkelijk middel 
om kunst te blijven maken en op de oude 
manier kunstenaar te blijven.
TDD: De geschiedenis van de artistieke 
receptie van de readymade moet nog ge
schreven worden. Maar men zou, vereen
voudigend, kunnen verdedigen dat in de 
20ste eeuw opeenvolgende generaties van 
kunstenaars elk gewerkt hebben op één van 
de vier condities die de readymade aan het 
licht heeft gebracht. De surrealisten zijn 
uitgegaan van de kunstenaar en van de soe
vereiniteit van de kunstenaar of de auteur: 
het is zijn keuze die het object oplaadt en tot 
kunst maakt. De pop art gaat uit van de 
objecten, die zelf voor hun betekenis lijken 
in te staan, en de kunstenaar en de institutie 
niet nodig hebben: het object vult de scène, 
zoals bij Arman die zijn werken met verf- 
tubes maakt door readymade op readymade 
te stapelen. En dan komt een generatie van 
conceptuelen die begint te werken met het 
kader van de kunst. Ze willen met 
Wittgenstein en anderen de regels van het 
taalspel kunst tonen, varianten en vormen 
van institutionele contexten blootleggen, en 
het gebruik van de institutie kunst analyse
ren. Dat wordt snel een spelen met de gren

Dan Graham

Two Staggered Two-Way-Mirror Half-Cylinders, 2000

zen van de kunst, waarbij het spelen slechts 
een manier is om de kunst binnen te komen 
en te slagen: conceptuele kunst verwordt tot 
kunst als strategie. Het wordt een spel met 
een tautologie: het museum is een kunst
museum als het gevuld is met kunst, en alles 
wat het museum vult is kunst. Broodthaers 
heeft de conclusie getrokken en heeft zich
zelf van kunstenaar tot museumdirecteur 
gepromoveerd. Ik vind dat een fantastische 
zet, maar nu zijn we wel verder. Een aantal 
dingen die ik zelf einde jaren ’80 heb ge
schréven over de readymade zijn - tegen 
mijn bedoelingen in - begrepen en mede 
gebruikt om die conceptuele oeuvres te 
maken en te legitimeren. Terwijl goede kunst 
theorie uitlokt! Theorie moet na het werk 
komen, en niet gebruikt worden om werk te 
maken en te verantwoorden. Na de genera
tie van de conceptuelen blijft er echter nog 
één voorwaarde over, waar relatief weinig 
mee gewerkt is, en die ik nu, in de reflectie 
en in de tentoonstelling, als uitgangspunt 
wil nemen: het publiek, en daarmee verbon
den het esthetische oordeel en de verant
woordelijkheid van de beschouwer. Daar
over wil ik het nu hebben. Ik wil de ready
made nu interpreteren als een esthetisch 
oordeel, en niet als een conceptueel oordeel 
of een institutioneel statement. Duchamps 
readymade concludeert dat, in de nieuwe 
sociale omstandigheden, het esthetische 
oordeel - het geraakt worden en zich laten 
raken door de kunst - iedereen toekomt. 
Duchamp maakt die vrijheid niet, maar hij 
toont ze.
B V: Ik wil even terugkomen op de abstrac
tie of het witte monochroom als tweede 
ijkpunt van het moderne. Het begint met de 
vrijheid die de avant-garde zich toe-eigent 
- van zodra de kunst niet meer weet wat ze 
moet maken of voor wie ze werkt - om alles 
te schilderen. Courbet schildert zijn dorpe
lingen, Manet schildert asperges, enzovoort. 
Dat loopt uit op de geleidelijke verbanning 
van de figuur uit het beeld. Waarom?
TDD: Dat weet ik niet. Op het moment dat 
de kunst vrij en voor iedereen toegankelijk 
wordt, wordt ze ook reflectief. De kunst is 
natuurlijk altijd reflectief geweest, maar ze 
wordt modem wanneer ze zich aan die re
flectie wijdt. Greenberg stelt dat de avant- 
garde vanaf dan de conventies van de schil
derkunst de één na de ander uittest, ze als 
overbodig toont, en ze één na één uit de weg 
ruimt. De kunstenaar test de mogelijkheden 
van zijn medium door de conventies op de 
proef te stellen, en op de proef stellen bete
kent de conventies breken, en de conventies 
breken betekent ze liquideren. Zo liquideert 

Manet het clair-obscur, Cézanne het lineair 
perspectief, het kubisme de euclidische 
ruimte, de abstractie de figuur, het 
monochroom de figuur-dieptewerking, en 
tenslotte het witte monochroom de kleur. 
Greenberg ziet een streng lineaire ontwik
keling van Manet tot Pollock en de 
monochromisten, en natuurlijk zet hij zo 
vele namen buitenspel en vergeet hij dwars- 
lijnen. Ik zou zelf niet zeggen dat de ontwik
keling van de kunst naar de abstractie moest 
gaan. Wat mij echter heeft beziggehouden, 
is het feit dat Greenberg in dit verband 
spreekt over de conventies van de schilder
kunst, zonder echt in te gaan op wat die 
conventie inhoudt. Ik ben binnen Greenbergs 
hypothese van die streng lineaire geschie
denis gebleven, van Manets modernisme tot 
Stella’s laatste monochromen, maar ik heb 
getracht die geschiedenis te herdenken van
uit die notie van conventie. Greenberg maakt 
nooit duidelijk dat elke conventie een so
ciaal pact is. Maar die conventies, dat zijn 
toch de middelen van de schilderkunst, dat 
zijn haar werkwijzen, het is alles wat de 
schilder leert, dat zijn de aaneengekoekte 
afspraken van vroeger. Elke conventie voor
onderstelt en fundeert een ‘wij’, of stelt in 
elk geval een verhouding in tot iets 
gemeenschappelijks en tot een publiek. Wie 
tekent het pact van de kunst? Het pact van de 
kunst werd natuurlijk eerst gesloten tussen 
groepen - tussen de groep van de opdracht
gevers en de corporatie van de kunstenaars 
bijvoorbeeld. Dat pact tussen aanwijsbare 
groepen spat echter uiteen wanneer de massa 
het Salon binnenstroomt. In de reflectie op 
het medium en die conventies verhoudt men 
zich tot een overeenkomst of een pact. Ik 
heb mij dan afgevraagd tussen wie dat pact 
gesloten wordt. De moderne kunst begint 
wanneer men niet meer weet tot wie de 
kunst zich richt. Voor wie schilderen? 
BV: Hoe wordt dat besef ontwikkeld?
TDD: Neem Courbet. Courbet is één van de 
eersten die het probleem stelt, wanneer hij 
de conventie van de historieschilderkunst 
breekt en een dorpse begrafenis schildert. 
Voor wie schildert Courbet, tot wie richt hij 
zich? Zijn de dorpelingen het onderwerp en 
tegelijk het publiek van het schilderij of 
niet? Is het doek (ook) geadresseerd aan die 
dorpelingen? Het utopisch moment van het 
realisme is de mogelijkheid dat de mensen 
in het beeld en het publiek van het beeld 
overlappen. Courbet heeft de begrafenis 
eerst getoond waar hij ze geschilderd heeft. 
Vervolgens heeft hij het werk getest door 
het in steeds bredere kring te tonen, weg van 
zijn geboortestreek, tot hij het uiteindelijk 1 7
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getoond heeft in Parijs op het Salon, waar de 
intellectuelen en kunstenaars en critici het 
zien. Essentieel voor Courbet is dat zijn 
publiek zich verdeelt tussen, enerzijds, de 
plaats waar hij zijn werk geschilderd heeft, 
en het Salon in Parijs waar over succes en 
schildercarrières beslist wordt.
BV : Is de Courbet die met zijn werk nog bij 
zijn dorp blijft een voorbeeld van wat u in 
het boek aanduidt als het zoeken naar ‘een 
nieuwe verhouding van de toeschouwer tot 
het beeld’, nog buiten, voor of zonder de 
institutie van de kunst?
TDD: Manet is daar zeker een voorbeeld 
van, en dat tracht ik aan te tonen in mijn 
boek, maar van Courbet zou ik dat niet 
zeggen: hij trekt toch met zijn kunst naar 
Parijs.
BV: Eén van de verrassende stellingen van 
uw boek is dat zelfs de limiet van de abstrac
tie — het witte monochroom - minder ab
stract is dan Greenberg denkt, en dat zijn 
duiding onder meer voorbijgaat aan wat het 
betekent een monochroom te maken.
TDD: De avant-gardekunst heeft geen op
drachtgever meer. Wanneer de schilder niet 
meer schildert voor een welbepaald pu
bliek, kan hij geen transparant beeld meer 
maken dat zich richt tot het publiek achter 
het beeld, en dan adresseert hij zich aan het 
doek zelf. Wanneer het publiek wegvalt 
richt men zich tot het doek, en het doek staat 
voor la peinture zelf: la peinture als mythi
sche instantie, zoals l’écriture voor Blanchot 
de mythische instantie is waartoe men zich 
al schrijvend verhoudt. La peinture staat 
voor het geheel van conventies dat de schil
der toelaat om te schilderen. Wat betekent 
het om zich tot een conventie te richten? 
Vermits elke conventie een gemeenschap
pelijkheid en traditie vooronderstelt, richt 
de kunstenaar zich in het doek tot een ‘nous’ 
of een ‘wij’ dat, doordat het geadresseerd 
wordt, een ‘vous’ wordt. De kunstenaar 
richt zich tot het doek/vous, hij raakt het 
doek aan, hij toucheert het doek. Deze geste 
om zich, zo, lichamelijk, tot het doek te 
verhouden, resulteert — onder andere - in 
het monochroom.
BV: Ook radicaal ‘abstracte’ kunst richt 
zich tot de beschouwer. Hoe kan u 
Greenbergs flatness betrekken op Frieds 
notie vanfacingness?
TDD: Het feit dat de figuur-diepte- 
verhouding afwezig blijft, en niets in een 
beeldruimte terugwijkt, geeft de mono
chromie een frontaliteit en een presentie: de 
flatness waarnaar de abstractie voor Green
berg zoekt, houdt - met de term van Michael 
Fried - facingness in. Het monochroom, 
meen ik, richt zich ook tot de toeschouwer, 
het adresseert zich aan de toeschouwer. In 
Absorption and Theatricality maakt Fried 
het onderscheid tussen een - eerder aristo
cratisch gecodeerde - beeldtraditie die 
Diderot voorstaat, waarin de figuur niet lijkt 
te beseffen dat er een beeldvlak en een 
toeschouwer is, en een meer theatrale 
- meer vulgaire - traditie, waarin hét beeld 
zich expliciet naar de toeschouwer keert. 
Fried wil zelf niet ingaah op de sociale 
achtergronden of implicaties van die 
‘absorption’. Maar hij heeft wel een heel 
boek geschreven om te begrijpen hoe Manet 
tegelijk een groot schilder is en zich toch tot 
zijn publiek richt zonder dat zijn beelden 
- in de slechte zin van het woord - theatraal 
worden. Ikzelf vind niets uit, ik breng ge
woon Fried en Greenberg samen, en ik 
begrijp de zogenaamde flatness van de ab
stractie als een vorm van facingness: het 
radicaal abstracte vlakke werk toont zich 
aan de beschouwer en stelt hem zo tegen
woordig. Maar op deze stellingen en argu
menten moet ik terugkomen in een volgend 
boek waaraan ik nu werk.
BV : Het adresseren van het doek door de 
kunstenaar heeft de vorm van het aanraken 
of van de toets. De penséeltoets of ‘la tou
che’, tot de laatste toets die het werk vol
tooit, maaktkunsttoteenzaakvan 'toucher’. 
Het werk richt zich vervolgens, essentieel, 
tot de toeschouwer, en wil de toeschouwer 
raken. De vierde voorwaarde die de ready
made onthult is het ‘toucher-être touché’: 
het esthetische oordeel is begrepen in, en 
wordt steeds voorondersteld in het omgaan 
met kunst?
TDD: Voor het verhelderen van het adres
seren van de kunst - en ik kan daar wat 
romantisch in lijken, ik moet dat nog verder 
uitwerken - gebruik ik het vocabularium 
dat op de grens zit van de erotiek en 
de ethiek: het vocabularium van het 
getoucheerd zijn, van het raken en het ge
raakt of geroerd worden. Kunst is, zoals de 
erotiek, een zaak van raken en geraakt wor
den. De erotiek gaat toch niet zomaar over

Kiki Smith Auguste Rodin

Virgin Mary, 1992 L’âge d’Airain, 1875-1876
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het produceren van aangename gewaarwor
dingen - ook al weet iedereen wel hoe Het is 
de liefde te bedrijven zonder te beminnen - 
maar over het adresseren aan een lichaam. 
En het lichaam begrijpt dat; wanneer het 
lichaam aangesproken wordt, gaat het spre
ken, de lichamen worden vlees in de diepe 
zin van het woord. Ze incarneren. Het ge
raakt zijn is meer dan een noodzakelijke 
metafoor, ik zou bijna zeggen dat het geen 
metafoor is - de grond van de metafoor is 
niet metaforisch.
BV : Wanneer dit geraakt zijn het eindpunt 
is van een reflectie over de kunst, en het 
esthetische oordeel of het roeren en geraakt 
worden, de basis is van het omgaan met 
kunst, en men trekt daarmee naar het mu
seum, vindt men daar dan niet vele beelden 
of vele soorten kunst, die daarmee niet be
schreven of begrepen kunnen worden?
TDD: Dat is waar. Maar die kunst is niet 
aanwezig in de tentoonstelling.
BV : De gedachte dat niet enkel genres zoals 
het portret bijvoorbeeld, maar ook het ab
stracte beeld en zelfs de readymade de 
beschouwer adresseren en tegenwoordig 
stellen, en de beschouwerwillen raken, gaat 
lijnrecht in tegen de verspreide stelling dat 
het principe en de essentie van het moder
nisme één of andere vorm van negativiteit 
is. Kunst is: kritiek, weigering, verschil of 
uitstel, afwezigheid, zwijgen. De gedachte 
dat een (modem) kunstwerk essentieel ne
gatief geladen is...
TDD:.. .is vals. Ze is vals alhoewel ik ze in 
veel geschriften of uitspraken van kunste
naars terugvind. Let wel: veel kunstenaars 
en ook critici spreken wel met negatieve 
termen, maar gebruiken die woorden eigen
lijk met positieve connotaties, en positief 
geladen. Ook recente woorden, zoals l ’abject 
of l’informe en dergelijke. Er zit in de kunst 
veel schijnbare negativiteit. Maar die 
negativiteit, de flatness bijvoorbeeld, die de 
pure afwezigheid van diepte lijkt te zijn, kan 
zich vijftien jaar later anders tonen. Of neem 
bijvoorbeeld het werk van Bruce Nauman 
in de tentoonstelling. Men kan dat werk zeer 
cynisch vinden en in het geheel niet ontroe

rend, maar men kan er ook om glimlachen; 
en ook humor is een vorm van geroerd 
worden. Het werk kan bijvoorbeeld doen 
denken aan Kierkegaard, aan diens Dag
boek van een verleider, aan humor als een 
weg naar spirituele groei enzovoort. Nauman 
is in mijn ogen trouwens een tragisch kun
stenaar, en absoluut geen cynicus. Al zijn 
werken over geweld en zo, ze gaan over het 
leven, over het werkelijke leven. Greenberg 
heeft eens gezegd: ik ken geen cynische 
kunstenaar. Ik heb daar veel over nage
dacht. Is het waar? Misschien is het waar, ik 
weet het niet. Het hangt er natuurlijk van af 
wat we cynisme noemen. Maar ik geloof 
dat, meer dan het cynisme, het nihilisme de 
20ste eeuw bedreigd heeft. Ik versta onder 
een cynische kunstenaar een artiest die van 
het publiek minder eist dan van zichzelf. 
Kitsch bijvoorbeeld is cynisch. Een kitsch- 
kunstenaar is iemand die zijn eigen smaak 
verraadt om een pact met het publiek te 
sluiten, terwijl hij dat pact vervolgens on
middellijk verbreekt. Conceptuele kunst die 
strategisch wordt en zich opsluit in de kunst- 
institutie kan onbewust cynisch worden. 
Dat heb je met de school van de zoge
naamde institutionele kritiek. Neem bijvoor
beeld die Amerikaanse kunstenares Andrea 
Fraser, die zich voordeed als een museum- 
gids en de mensen rondleidde met fake- 
verhalen en parodieën van dat soort van 
licht vervelende kunstcommentaren. Ta nam 
de mensen mee in de toiletten om daar kunst 
te tonen, en ze in verwarring te brengen tot 
ze boos werden - en zij daar blij mee was. Ik 
vind dat onverdraaglijk, en een belediging 
van het publiek. En haar hele ding was 
helemaal niet institutioneel kritisch, want 
ze deed dat met medeweten en op uitnodi
ging van het museum! Dat is kunst als 
strategie. Dat cynisme, dat misschien onbe
wuste cynisme, ik verdraag dat niet meer. 
Maar ik heb wat hoop gekregen nu ik sedert 
zo’ n tien jaar zie dat ook veel jonge artiesten 
dat soort kunst vervelend vinden. Ze zijn 
met andere dingen bezig, ze willen in de 
wereld zijn, in het sociale, in de media of de 
nieuwe technologieën. Ze weten wellicht 

niet altijd goed wat ze doen of wat ze willen, 
maar dat doet er nu even niet toe. Het is in 
elk geval toch iets anders dan zich de hele 
tijd bezighouden met strategieën om de 
kunstwereld binnen te komen of er zich 
staande te houden. Het spelen met de tauto
logie van de kunst is niet interessant meer. 
BV : Een cynische kunstenaar is dus moei
lijk voorstelbaar, maar wat met cynische 
toeschouwers?
TDD: Die bestaan wellicht wel, maar ze 
gelden voor mij niet. Waarom zich met 
kunst bezighouden, als men cynisch is? Ik 
heb daar geen antwoord op, ik tenminste zie 
hier in de tentoonstelling geen cynische 
toeschouwers. Wel mensen die boos wor
den omdat ze een andere smaak hebben, 
maar dat is geen cynisme.
BV : Heeft u niet eerder een ander soort van 
kritiek te verwachten op het boek en de 
tentoonstelling, namelijk van diegenen die 
er van uitgaan dat de moderne kunst ver
trekt van een negatief moment, en dat ze dat 
kritische gehalte moet ontwikkelen?
TDD: Ja. Maar hier moeten we een onder
scheid maken. Er is een soort van journalis
tieke negativiteit die simpelweg geestelijke 
luiheid is. Men herhaalt steeds maar nega
tieve termen alsof het positieve waarden 
zijn: men zegt dat de kunstenaar breekt met 
de traditie of dat hij antikunst maakt, enzo
voort. Dat soort van negatieve uitspraken is 
zo gemakkelijk geworden, ze gelden onder
tussen als een soort van compliment voor 
kunstenaars die precies zo negatief doen als 
van hen verwacht wordt. Laten we het daar 
niet over hebben. Wanneer we de negativiteit 
inhoud moeten geven, komen we eerst te
recht bij Hegel. Bij Hegel roept elke negatie 
haar eigen Aufhebung op, en dus een nieuwe 
positiviteit waarin ze wordt opgenomen: de 
negativiteit drijft de geschiedenis aan in een 
utopisch perspectief. Adomo daarentegen 
beoefent een radicale utopiekritiek, die 
onophefbaar negatief is: de utopiekritiek is 
zelf de laatste utopie. Ik persoonlijk vind dat 
zoiets, vandaag, uiteindelijk naar wanhoop 
voert. Dat blijft vastzitten in wanhoop! Het 
discours van het einde van de kunst is 
nihilistisch geworden. Mijn strategie be
staat erin om rond de ideologische utopie
kritiek heen te lopen. Ik wil de kunstwerken 
losmaken van de ideologieën die deze wer
ken zijn gaan rechtvaardigen of funderen, 
en ik wil een geschiedenis van het moder
nisme maken zonder radicale eindes of be
ginpunten. Zelf wil ik de zaak opnemen 
vanuit het punt: kunst richt zich tot anderen. 
Zich tot de andere richten: wat gebeurt er 
dan? Altijd die retoriek van het eerste óf het 
laatste kunstwerk! De kunst is niet gestopt 
na de readymade of de monochromie. Veel 
kunstenaars en critici hebben zich gevoed 
met die apocalyptische fantasma’s, die niet 
bevrijdend maar beperkend zijn. Maar 
daarom hebben ze nog geen gelijk.

De tentoonstelling Kijk, 100 jaar heden
daagse kunst (curator Thierry de Duve) 
loopt nog tot 28 januari 2001 in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel, Raven- 
steinstraat 23, Brussel (02/507.84.66). De 
catalogus verscheen bij Ludion, Muink- 
kaai 42,9000 Gent (09/233.48.16).
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9 december t/m 24 februari
Museum Het Oude Raadhuis
Kerkstraat 18 4141AW Leerdam

telefoon: 0345-614433
open: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur

gesloten 25 en 26 december en I januari

parkeren bij het N.S. Station, ± 5 min. lopen

stroom 1
Ingekomen stu en

Een openbare presentatie 
van documentatiemateriaal 
van kunstenaars die zich
betrokken voe en bij kunst
in de openbare ruimte

8 februari t/m 
10 maart 2001

Spui 193-19 e
open di 7m zà 12-

voor informatie stroom hcbk
t 070 365 89 85 
f 070 361 79 62 
www.stroom.nl 
mnfo@stroom.n1

met medewerking van SKOR

PRIJS: 1000 euro
voorstel inleveren t/m

1 februari 2001
stichting smokkel / prijs 2001 

mariabastion 34, 6217 nc maastricht
smokkel.info@gmx.net

smokkesch m uggesm uggle
I999200C

kijk voor informatie

Produktcatalogus 
Produktkatalog 

Produce Catalogue
128 P
uitgever

full-colour, ISBN 90-9014026-3, fl 25,- 
anke schâfer, distributie: stichting smokkel

met dank aan: mondriaan stichting, ministerium für arbeit, soziales und 
stadtentwicklung, kultur und sport des landes nrw, gemeente 
maastricht, provincie limburg in belgië en nederland, büro für freie 
kulturarbeit in nrw, bundeskanzleramt für kunst, euregio, vlaamse 
gemeenschap, ministère de la culture luxembourg en alle partners

R o e

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

12/01 t/m 04/02 
Jeroen Bodewits

01/03 t/m 05/03 
ART ROTTERDAM

09/02 t/m 11/03 
Ihkv Rotterdam-Porto 

CANEDO en Fatima Mendosa

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

19/01 t/m 20/02 
Willem Verburg

27/02 t/m 19/03 
Juke Hudlg

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

06/01 t/m 04/02 
Ditty Ketting 

Janine Schrijver

09/02 t/m 11/03 
ihkv Rotterdam-Porto 

Pedro Cabrlta Reis 
Avelino Sa 

Carlos Vidal

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

21/01 t/m 04/03 
Loréne Bourguignon

01/03 t/m 05/03 
ART ROTTERDAM

RAM FOUNDATION
Schouwburgplein 25 Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

vanaf 09/02 
nieuwe ruimte: RAM Blekerstraat 10

t/m 31/01 
Arie de Groot

09/02 t/m 11/03
ihkv Rotterdam-Porto
Miguel Angelo Rocha

OQ

(D

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 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

Herman Van Ingelgem recent werk 
openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 ■ 17:00 
locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht
gesloten zondag 24 december t/m woensdeg 3 januari

1-2-3 februari 2001

Hedah 's Filmfestival
parallel aan het Rotterdamse Filmfestival
matinee voorstelling: aanvang 15:00 
avondvoorstelling: aanvang 20:00
locatie: Hedah loods aan de Parallelweg, Maastricht 
hef internationaal programma

is samengesteld door Sophie H. Ernst

17 februari t/iwi 18 imaart

Mayling To
opening zaterdag 17 februeri 17:00
openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 -17:00
locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht

gesloten tijdens het carnavalsweekend 24 en 25 februari

G a e e s

D
e W

itte Raaf 89 • januari-februari 2001
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‘After Black-Out’ 
Willem Oorebeek 
Jan van de Pavert 
Antonietta Peeters 

Rob Renoult
t/m 27 januari

Prinsengracht I 16 NL-101 5 EA Amsterdam Telefoon 31(0)20-6236237 Facsimile 31(0)20-6390038 e-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag II - 18 uur, zaterdag 14 - I 8 u u r, e zondag van de maand 14 - 18 uur

Museum :30)225/4V0) AMSTERDAM

ADAM COLTON
NEW SCULPTURES__________________ ____________ 03 FEBRUARI -18 MAART 2001

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 / FAX 31(0)20 6261730 OPEN DINSDAG T/M ZONDAG 11 TOT 17 UUR

Galerie e Expeditie
Fransje Killaars
Bedspreien en rookgordijn
tm 27 januari 2001

Ina van Zuyl
schilderijen 
3 februari tm 10 maart 2001

Galerie de Expeditie Leliegracht 47
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam

T 020 - 620 47 58 wo tm vr 10.30 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com
F 020 - 624 62 20 za 14.00 - 18.00 uur

de ACHK-De Paviljoens. Odeonstraat 5

1325 AL Almere

ALMEERS CENTRUM

HEDENDAAGSE KUNST OENS
open van di t/m zo 12.00 -17.00 uur 

informatie (31 ) 036-5450400/5378282

website www.achk-depaviljoens.nl

03.02 - 01.04 - 2001 De Tussenstand aanwinsten en opdrachten 1995 - 2000
Christiaan Bastiaans - Stephan Balkenhol - Guillaume Bijl - Sabine Bitter/Helmut Weber - Andrea Blum - 
Francine Zubeil - Marinus Boezem - Bob Braine - Sjoerd Buisman - Tom Claassen - Federico D Orazio - Karel

Het Gat van Bestemming
fotowerken van Edwin Zwakman

Goudsblom-RiniHurkmans- Remy Jungerman-Marin Kasimir- Krijn de Koning- Joep van Lieshout - Oude en Nieuwe Helden
Jannes Linders-AnnaleenLouwes-RudyJ.Luijters-AngelicaDeMaria-AliM’roivili-Shirin Neshat-Anne D . ..

Burgemeesters van Almere en elders
& Patrick Poirier - Joke Robaard - Lydia Schouten - Moniek Toebosch - Marijke van Warmerdam - Jeroen van A. , - c ,

’ Annaleen Louwes. Corinne Noordenbos. Martine Stig. Pettenk Wiggers
Westen - Mirjam de Zeeuw - Peter Zegveld - Cees Krijnen.

VOOR- EN ACHTERZAAL ALTIJD STAAN WIJ OP DE 9 
GRENS VAN DE WILDERNIS

#

T

THOMAS BOGAERT 
CEL CRABEELS 
YVONNE DRÖGE-WENDEL 
GEERT GOIRIS 
POLLY GOULD

KALEB DE GROOT 
MARK HOSKING 
REMYJUNGERMAN 
ALBERTO DE MICHELE 
DAVID MILES

LARADEMOOR 
FLORIS PAALMAN
EDWIN ZWAKMAN

i
..

SITE: SPECIFIC WVW.M139.NL > » KOERT VAN MENSVOORT f
tem' - W139

WARM0ESSTRAAT139 
1012 JB AMSTERDAM 
T:+20-6229434

F: +20-6251226
ENTER@W139.A2000.NL
HTW7WWW.W139.NL

I OPENINGSTIJDEN: WOE-ZON 13.00 TOT 18.00 UUR |013 JANUARI -11 FEBRUARI 
OPENING: 12 JANUARI » 21:00 U

P,pg9 :

i/ '

Christ Michiels

Marc Leyman

28.01 — 11.03.2001 Galerij Hinnekens, Handboogstraat 20 
B-8500 Kortrijk
Telefoon & Fax 056 21 16 81

open
vrijdag - zaterdag - zondag
van 14.00 tot 18.00 uur
en op afspraak
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Het natuurlijke beeld
Marie José Mondzain

Er wordt steeds gezegd dat het beeld overal 
is. We worden erdoor overspoeld, eronder 
bedolven. En onder die stortvloed van beel
den zijn wij dan de schipbreukelingen van 
het denken. Hoofdloze beeldendienaars, dat 
zijn we - zo wordt er gezegd - door toedoen 
van het beeld geworden. Ik antwoord luid en 
duidelijk: het beeld is nergens; het beeld 
heeft nergens schuld aan.

Wat wil dat zeggen? Allereerst denk ik dat 
wij, ons lichaam en onze ziel, vandaag de 
dag niet worden bedreigd door het beeld, 
maar door de verdwijning, de verbanning 
ervan. Verder meen ik dat een werkelijke 
bezinning op het beeld voorkomt dat dit met 
enige gedaante van het zichtbare wordt ver
ward. Met andere woorden, ook al bevindt 
een beeld zich voor onze ogen, toch dringt 
het zich niet op aan onze blik. Het wordt 
verborgen door het zichtbare, of beter ge
zegd: het beeld heeft het zichtbare uitgeko
zen om zich achter te verbergen. Of men het 
bezweert of oproept, het beeld schrijft altijd 
een zekere economie van de afwezigheid 
voor. En tenslotte, men mag niet het beeld 
de schuld geven van alle ellende die ons 
wordt aangedaan door de dictatoren van het 
zien. Niet alles wat ons voor ogen komt hoeft 
een beeld te zijn. Verre van dat. Wat men ons 
te zien geeft, berooft ons vaak van het beeld, 
en sterker nog: kan geen ander doel hebben 
dan ons ervan te beroven. Degenen die de 
macht hebben, willen die ook behouden en 
zijn daarom altijd bang geweest voor het 
beeld; zij regeren het zichtbare dan ook 
despotisch, om des te beter de vrije vitaliteit 
van ons beeldend vermogen in te perken.

Als ik het veelvormige geheel van ver
schijnselen die in de uitwendige werkelijk
heid of voor ons innerlijke zintuig kunnen 
worden uitgebeeld ‘afbeelding’ (imagerie) 
noem, dan onderscheidt datgene wat voor 
een blik de naam ‘beeld’ verdient zich van 
deze afbeelding en onderhoudt het een spe
cifieke relatie met iedere objectieve en sub- 
jectievè Werkelijkheid. Wat zich tot de blik 
richt is niet datgene wat zich aan het zien 
presenteert. Het is dus het lot van het beeld 
dat het op twee manieren wordt ontkend. 
Ofwel ontdoet zich men ervan omdat men 
- naïef - vol is van zichtbaarheden en - nog 
naïever — vasthoudt aan hun beeldkarakter; 
dan kan het zijn dat er geen beeld meer is, 
althans dat het onvindbaar is. Ofwel laat 
men het in al zijn levende vrijheid zijn gang 
gaan; en dan is het het beeld zelf dat het 
subtiele spel beheerst van zijn verschijnin
gen en verdwijningen. Laten we zeggen dat 
er van nu af aan onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het leven en de dood van het 
verbeelde zelf. Wat ik afbeelding heb ge
noemd kan evengoed het beeld doden als 
het raadselachtige vlees van zijn epifanieën 
doen leven. Of men het leuk vindt of niet, 
het beeld laat zich niet vangen.

Ben ik bezig het beeld te vervangen door het 
verbeelde? Absoluut niet. Waar ik het over 
heb, is de werkelijkheid van het beeld, en 
niet een van de vele retorische of theoreti
sche categorieën waarmee het werkelijke 
van het fictieve kan worden onderscheiden. 
Het verbeelde is slechts een manier van 
spreken, een woord waarvan niemand weet 
of het een wereld aanduidt die ook maar met 
het minste bestaan is begiftigd of een toe
stand die veel weg heeft van de illusie. De 
aanhangers van het verbeelde hebben om 
het te schragen dikwijls verwezen naar een 
bijzondere neiging om te dwalen of van de 
werkelijkheid af te dwalen. Het beeld heeft 
geen verbeelding nodig. Het vereist net zo 
min het uitoefenen van een eigen vermogen 
als de uitoefening van de vrijheid zelf dat 
vereist. Wanneer ik het dus heb over het 
verbeelde dan bedoel ik daarmee niet een 
gebied dat afgebakend zou zijn door een 
bepaald vermogen, maar een gerichtheid 
van het bewustzijn in zijn meest vrije ver
houding met de levende werkelijkheid. De 
wildgroei van het zichtbare garandeert vol
strekt niet dat al onze iconen beelden zijn. 
Dat er steeds meer spektakel is, betekent 
nog niet dat het beeld zijn aanwezigheid 
manifesteert. Vermoedelijk word ik nu be
schuldigd van essentialisme: wat is dan die 
essentie van het beeld die u lijkt te poneren?

Ik antwoord: er is geen essentie van het 
beeld die als een platonische idee of een 
universeel concept onzichtbaar boven alle 
beelden zou zweven. Maar ik voeg daaraan 
toe dat we, als we de platonische vorm 

zouden vervangen door wat ik wil beweren 
over het beeld, misschien aan het idealisme 
zouden kunnen ontsnappen om op de grond 
terecht te komen en in onze beeldverhouding 
tot de wereld het natuurlijke fundament van 
onze waarheid te vinden. Maar laten we niet 
te snel gaan. Het beeld zou misschien als 
een listige fret van mijn verlangen om te 
overtuigen profiteren om zoals altijd door 
de vingers te glippen van hen die het willen 
grijpen. Het is veel te levend om zich te 
onderwerpen aan wat voor theoretische 
euthanasie dan ook!

Wekken mijn woorden de indruk dat het 
beeld een levend wezen is, een soort fantas
tische entiteit waarvan de mysterieuze adem
haling hoorbaar is achter de bonte bekle
ding van het zichtbare? De metafoor is mooi, 
maar ze is onjuist. Als ik haar moest behou
den zou ik zeggen dat het gaat om de adem
haling van het zichtbare zelf. In werkelijk
heid zeg ik liever dat het beeld aanwezig is 
in de textuur zelf van de verschijnselen die 
zijn intieme crypte vormen. Het is noch een 
object dat buiten ons of ver van de wereld 
bestaat, noch een min of meer labiele toe
stand van onze subjectiviteit. Het beeld kan 
niet zonder ons bestaan en het is door het 
beeld dat een wereld tot stand komt. Het 
beeld is slechts de manifestatie, tegenover 
ons, van het vrije spel van wederzijdse 
verdwijningen tussen de wereld en onszelf. 
De vernietiging van het subject en het object 
werpt het beeld niet in het niet-zijn, maar 
vestigt de temporaliteit die eigen is aan de 
beeldrelatie. Het beeld bestaat niet in de 
ruimte, maar is te zien met de tijd. Het is de 
diastole en systole van het heden en van de 
afwezigheid. Het beeld vormt zich in de 
polsslag van het werkelijke dat ons vangt en 
van het leven dat ons bevrijdt. Het is ver
schijning van het ritme.

Het is dus niet het genus waarvan iedere 
afbeelding een soort zou zijn, reëler en 
tegelijkertijd toch minder waar dan het beeld 
zelf. Het beeld is een soort van de gedachte, 
aanwezig in iedere waarneembare en zijn 
naam waardige figuur, op voorwaarde dat 
het op die figuur het stempel drukt van de 
polsslag van wat verschijnt en verdwijnt. 
Het is de specifieke modaliteit van de aan
wezigheid waardoor de afwezigheid van elk 
object zich manifesteert.

Ach! zegt u mij, ik herken daarin “de 
afwezige van elk boeket”... U heeft het dus 
gewoon over het poëtische beeld in de “wel
luidende leegte” van de tekens. Het beeld is 
de roos van Mallarmé.

Er is geen ander beeld dan het poëtische, 
maar we moeten nog wel onderzoeken hoe 
“roos” wordt gezegd in de stilte van een blik 

die rust op de materie der dingen, want dat 
is het beeld. Woorden zijn altijd gevangen 
in het net van de tekens. Maar het beeld is 
geen teken. Dat afbeeldingen zin hebben, 
dat ze betekenissen hebben, daarover be
staat geen twijfel. Hedendaagse pleitbezor
gers van het teken vinden hierin zelfs een 
bron van troost voor de geest en een hoorn 
des overvloeds aangeboden aan alle vertoog- 
vormen. Volgens hen bestaat er een weten
schap van het beeld, waarvan zijzelf dan de 
geleerden zijn.

Maar dan kom ik met de volgende vragen: 
en als het beeldbewustzijn nu eens verlies 
van kennis is? En als de kennis van het beeld 
nu eens geen wetenschap is? En als het 
beeld nu eens iets anders is dan de represen
tatie waarvan het de kern vormt? En wat is 
er geworden van de denkers van de docta 
ignorant ia?

Onder het scalpel van het spreken laat het 
beeld, passief, met zich sollen; het houdt 
zich dood, zoals soldaten op het slagveld 
doen om de doodsteek van de vijand te 
ontlopen. Het doet zich voor als ding, imi
teert het, bootst het na, desnoods tot 
bedriegens toe. Het mag alles, het kan alles. 
Lijken op, verschillen, suggereren, doen 
alsof - het kan het allemaal want het wordt 
door niets beteugeld. Zoals een passieve 
vrouw kortom, die juist door haar voortdu
rende ontrouw blijft stralen. Als beeld ont
snapt het, het is een vagebond, de raadsel
achtige gedaante van onze vrijheid. Ik had 
het ook zo kunnen zeggen: zolang er beeld 
is, is er vrijheid. Zei ik niet terecht, al aan het 
begin, dat het vandaag de dag dreigt te 
verdwijnen?

Communicatiewetenschappers gaan nu pro
testeren: hoe bent u daar zo zeker van? Wat 
ons betreft, wij weten heel goed wat beelden 
doen, wat ze zeggen, en vooral: wie en 
waartoe ze kunnen dienen. Beelden zijn een 
communicatiemiddel als alle andere. Ze 
spreken weliswaar een taal die hun eigen is, 
maar ze spreken. Alles wat we vóórtbren
gen is taal, ook al zijn die talen verschillend. 
Beelden zijn welsprekende symbolen. We 
kunnen ze interpreteren zoveel we willen, er 
blijft altijd iets van over...

Ik constateer simpelweg dat ze niets 
zeggen, behalve datgene wat we ze laten 
zeggen. Uit wat voor belachelijke koppig
heid willen jullie dat het zwijgen van beel
den het bewij s is voor hun spraakzaamheid?

Zeker, ze maken ons flink praatziek, 
maar die aanwezigheid dié ons zoveel doet 
praten valt niet te herleiden tot de orde van 
het discours. Dikwijls praten we trouwens 
om te ontkomen aan de verblindende aanval 
van de stilte. Tegenover het beeld, tegen

over de macht van zijn stilzwijgen en de 
zware ademhaling van zijn spel, ontbreekt 
het ons vaak aan de kracht en de vrijheid die 
het eist. Dan dichten we het onze gedachten, 
onze verlangens en onze dromen toe. Als 
gulle gevers laten we het alles zeggen. Het 
verzet zich daar volstrekt niet tegen. Rustig 
ontvangt het, stemt het toe. Althans, het doet 
alsof, dat is zelfs zijn specialiteit, of juister, 
zijn specificiteit: het doet alsof, het lijkt.

Dat was wat ons in de schilderkunst 
werd geleerd door het nature morte. Een 
wereld houdt zich dood en verdwijnt om 
door haar verdwijning het vrije tempo van 
een percussie te laten horen, het vrije tempo 
van een andere wereld, ongetwijfeld de
zelfde, de onze, levend en bevrijd.

Het beeld lijkt. Lijken. Wat betekent 
dat? Gelijk zijn, gelijkenis voortbrengen. 
De gelijkenis heeft geen model, ze is onze 
consubstantialiteit met het beeld zelf. We 
kennen veel beelden die nergens op willen 
lijken. Abstracte kunstenaars hebben hun 
uiterste best gedaan om ons dat duidelijk te 
maken: lijken is niet lijken op.

Bespot ik nu het nog nieuwe afgodsbeeld 
van de sacrosancte cultus van het verschil? 
Wat ik versta onder gelijkenis is gebaseerd 
op de erkenning van en het respect voor alle 
verschillen. Het beeld kan ieder ‘lijken op’ 
missen. Zijn gelijkenis is verzot op ver
scheidenheid. Niets verplicht het tot enige 
trouw. Het beeld is nooit waar, dat is de 
paradoxale waarheid van het beeld. Het 
beeld heeft geen essentie.

Mijn denken, zegt u, berust dus slechts 
op een recent en misschien achterhaald avon
tuur uit de kunstgeschiedenis: de abstracte 
kunst van het begin van deze eeuw. Zou de 
“afwezige van elk boeket” bij Malevich tot 
bloei zijn gekomen?

Waarom niet? Maar daarover heb ik 
het hier eigenlijk niet. De abstractie, dat wil 
zeggen het terugtrekken van de vorm uit 
iedere representatie en iedere herkenning, is 
niets anders dan de belangrijke les die de 
moderne kunstenaars ons hebben geleerd 
met betrekking tot ieder kunstwerk, in welke 
periode men het ook beschouwt. Iedere grote 
beeldenmaker is een meester van het ver
beelde, vakman van de afwezigheid, schep
per van een gelijkenis dieniets imiteert. Geen 
beeld zonder kunst. Spreken van de kunst 
van het beeld is een tautologie. Kunst bestaat 
erin het beeld ter wereld te brengen, en dit 
idee is niet één, maar twaalf eeuwen oud.

In feite heeft de spirituele leer van het beeld 
zich door het christelijke denken in de tijd 
ontplooid, namelijk in de iconenkunst. Dit 
mag nog wel een keer gezegd worden in een 
tijd waarin beeldanalisten zo verzot zijn op 
iconologie.

Gedurende honderden jaren Grieks en 
duizenden jaren bijbels denken werd het 
beeld afgemeten naar het Zijn. Als gemin
acht simulacrum, veroordeelde afgod, fetisj 
van barbaren en instrument van tovenaars 
werd het verstoten naar de sjeool van dui
velse verleidingen of de spelonk van be
drieglijke illusies. De enige God kreeg er 
een hekel aan, de filosoof gaf het niet meer 
dan een plaatsje achteraf op de weg naar het 
Ware. De christelijke leer draagt een dub
bele verantwoordelijkheid: voor het feit dat 
ze het natuurlijke beeld heeft verheerlijkt en 
voor het feit dat ze de macht van de afbeel
ding altijd bekwaam is blijven sturen. Dat is 
niet tegenstrijdig, want als het over het 
beeld gaat is er geen sprake van waarheid of 
juistheid, maaralleen van het circuleren van 
een onzichtbare gelijkenis tussen zichtbaar
heden die ons onderrichten of bekoren ter
wijl ze ons voortdurend bedriegen.

Hoe is de revolutionaire, eerder in de lijn 
van Paulus dan van Johannes te situeren 
idee ontstaan volgens welke de incarnatie 
van Christus het natuurlijke beeld (eikwn 
fusikh), het tot dan toe onzichtbare beeld 
van de Vader, zichtbaar heeft gemaakt? Hoe 
is langzamerhand de leer geformuleerd die 
het door mensenhand vervaardigen van ico
nen tot een voortaan legitiem, ja, zelfs ver
plicht gebaar heeft gemaakt? Kortom: sinds 
wanneer is het beeld de mogelijkheids- 
voorwaarde geworden van ieder denken dat 
zich afmeet naar de vrijheid en het leven?

Het beeld, zo zeggen de Kerkvaders, 
heeft niets te maken met het Zijn of het niet- 
zijn; het is de specifieke modaliteit waarin 
het Zijn zich openbaart voor zover het afwe
zig is. Het beeld installeert het aanwezige 
van de afwezigheid in een relatie; sterker 
nog, het is datgene wat ons in de aanwezig
heid van die afwezigheid plaatst en deze 
afwezigheid openbaart in het teken van de 
relatie. Het Grieks drukt dit uit door te 
zeggen dat het beeld ons ta aponta ws
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paronta laat zien, dat wil zeggen de afwe
zige dingen als aanwezig of voorzover ze 
aanwezig zijn, scetikws, dat wil zeggen re
latief. Het beeld roept deze afwezige 
werkelijkheden niet bijeen en roept ze niet 
op, maar brengt ze ter wereld. Het laat zich 
niet vullen met metaforische of analogische 
materie; integendeel, het trekt zich terug uit 
de vorm, zelfs uit de vorm waarin het zich 
toont, zich laat zien. Het is een relativum, 
het is de figuur van de relatie.

Neem bijvoorbeeld een Byzantijnse icoon. 
De figuur van de Maagd of van Christus wil 
niet de realistische kopie zijn van een tast
baar model. Het is slechts het ‘gelijkende’ 
van een onzichtbaar prototype. De icoon 
kan de oneindigheid van het goddelijke niet 
in haar materie bevatten. De Kerkvaders 
zeggen: ‘De icoon kan het zuivere beeld niet 
ómschrijven'. Zoals de schoot van de Maagd 
de onmetelijkheid van de Zoon niet heeft 
kunnen begrenzen, zo is de kunstenaar niet 
in staat in een vorm te vangen wat iedere 
vorm overstijgt of zichtbaar te maken wat 
geen mensenoog kan waarnemen. Met de 
iconische penseelstreek wordt niet om
geschreven, maar ingeschreven. Inschrij
ven betekent het kunstmatige beeld van het 
natuurlijke beeld ter wereld brengen. Het 
gaat hier inderdaad om die kunst van de 
afbeelding, die zonder het ooit te vangen het 
zuivere beeld aanwezig maakt, om er zich 
meester van te maken, om het tot haar ge
vangene te maken. Het beeld is vrij en moet 
dat blijven. De inschrijving is dus het gebaar 
dat de vrije relatie van het Zijn en het 
niet-zijn behoedt. Een gebaar dat op zijn 
beurt dus ook vrij is: het gebaar van de 
iconenkunst die doet alsof ze een object 
toont terwijl ze eigenlijk de vrijheid van 
God, dat wil zeggen onze gelijkenis, in
schrijft. Het beeld lijkt niet op ons, het is aan 
ons gelijk. Het beeld maakt ons naar zijn 
beeld, dat wil zeggen: levend en vrij. Onze 
natuur loopt nooit óns achterna, wij moeten 
eeuwig haar achternalopen. Het aanwezige 
beeld is altijd toekomst.

De onverschilligheid van het beeldend ge
baar ten opzichte van iedere vorm en ieder 
object betekent evenwel niet dat de mate
riële, formele en semantische keuzes arbi
trair zijn; integendeel, de kunst van het 
terugtrekken is een strenge discipline, on
derworpen aan de voorwaarden die worden 
opgelegd door de realiteit in de kern van 
dewelke ze zich inschrijft. Het beeld is altijd 
onlosmakelijk verbonden met de wereld 
waarin het de specifieke modaliteit van zijn 
terugtrekken, van zijn abstractie tegenover 
die wereld ontwikkelt. Zijn zichtbaarheid 
vormt de drempel van zijn verschijnen. Die 
drempel is altijd historisch. Het beeld vangt 
aan op de oneindig beweeglijke oevers van 
de geschiedenis waarmee het niet samen
valt. Zo gebruikt de icoon, die ontstond op 
de theologische bodem van het christen
dom, de bijzondere morfologie van haar 
terugtrekken ten opzichte van die bodem. 
Ze had geen andere keuze. Iedere toestand 
van de werkelijke wereld bepaalt de ge
daantes van de vrijheid die er zich kan 
inschrijven. Maar als de afwezigheid van 
God de icoon in haar vorm zelf uitholt, 
spreekt het voor zich dat in de icoon het 
beeld vrij is van iedere theologie die haar 
omgrenst. Dat is de reden waarom de Kerk
vaders speciaal voor het beeld een termino
logie en een leer hebben uitgevonden, die 
het op een afstand van de theologie zelf 
houden. Boven de theologie en de metafy
sisch zware ontologie waarmee deze ge
paard ging, verkozen zij de economie. [ 1 ] In 
theologische betekenis de distributie van 
God in de heilsgeschiedenis. De manifesta
tie in de historiciteit bedient zich van de 
incarnatie: de zichtbaarheid van de Zoon. 
Het beeld wordt dus binnen de gebeurtenis 
van de economie geboren... In tegenstelling 
tot de theologie werd economie het sleutel
begrip dat hun toestond iconen te bedenken 
en te maken en tegelijkertijd trouw te blij
ven aan het natuurlijke beeld, aan de zicht
bare incarnatie van de Zoon en aan de crea
tie van door mensenhand gemaakte beel
den. De iconische economie is het niet ach
terhaalde model van ieder beelddenken. 
“Economie van de V ader” is de naam van de 
Zoon en dus ook die van het natuurlijke 
beeld. Economie is ook de naam van iedere 
verwezenlijking van de relaties tussen het 
zichtbare en het onzichtbare, van de verde
ling van het oneindige in het eindige. De 
geschiedenis van de kunst heeft hiervan 
slechts de figuren en de subtiele topologie 
ontwikkeld. De onderhandeling was moei
zaam en meer dan eens was het de handel die 
de doorslag gaf. Het natuurlijke beeld, on
zichtbaar en onaanwijsbaar, is zijn nadruk
kelijke en vrije ledigheid steeds maar blij
ven tonen. Het beeld is niet metafysisch, het 
is fenomenologisch waar. Het onzichtbare 
is de benaming van het zichtbare zelf in de 
economie van de gelijkenis.

De intieme relatie tussen de aanwezigheid 
en de afwezigheid is bij de Kerkvaders 
dezelfde als die tussen de leegte en de vol
heid. Paulus schreef in de brief aan de chris
tenen van Filippi dat Jezus “nadat hij de 
gedaante van een slaaf had aangenomen, 
zich geledigd had”. [2] Het Grieks heeft het 
wel degelijk over ecenwse, en doelt daar
mee niet op het niets of zelfs maar de verne
dering. Zich ledigen is vrij handelen: de 
Zoon kon niet de wil van de Vader onder
gaan, aangezien die wil één was met de 
zijne. De incarnatie van het beeld in de zoon 
heeft noch God met materie kunnen vullen, 
noch de materie met God; ze heeft de licha
melijke materie getransformeerd in natuur
lijke genade. Een buik vol genade is een 
oneindig lege buik, leeg om het oneindige te 
ontvangen. Zo kwam het beeld ter wereld 
zonder ooit gevangenschap te hebben ge
kend. Dat is de betekenis van de maagde
lijkheid van de plaats waar het beeld zich 
komt oprollen; het zet zich neer in de wit
heid van het reële. Geen inschrijving die 
zich niet voltrekt op een onbevlekte plaats.

De geboorte van het beeld is geboorte van 
de vrijheid, een parthenogenese. De parthe- 
nogenese is zuivere onschuld van de vrij
heid. Hoe kan een zo smalle, zo sterfelijke 
schoot ontvankelijk zijn voor het onein
dige? De parthenogenese van de idee van 
het oneindige vond bij Descartes haar theo
logische antwoord. Niemand anders dan 
God kon het oneindige in de kern van onze 
eindigheid leggen. Een gedachte die werd 
geconcipieerd in de meest extreme terug
getrokkenheid.

Al dat overbodige gepraat over de seksuali
teit van de scheppers! En die talloze sum
miere interpretaties van de vrouwelijkheid 
van beelden en van de beelden van vrouwe
lijkheid. De scène van de Annunciatie zou 
het matrixparadigma kunnen worden van 
een scène waar zich de vaderloze conceptie 
van een kind zou hebben afgespeeld.

In feite hebben we hier te maken met 
het basisschema van de meest extreme een
zaamheid. Een eenzaam meisje verneemt 
dat God zich zojuist in haar heeft terugge
trokken. Het is de genese van de abstractie, 
van de bevruchting van wie maagd is,'döor 
de stem. Hoe werd deze getransformeerd tot 
fantasmatisch intermezzo dat menigeen er
toe heeft gebracht zich ernstige vragen te 
stellen over de relaties tussen de schepping 
en de vrouwelijke castratie of over de 
fallische dramaturgie van de andersheid! 
Als men zich beperkt tot de vraag die wordt 
opgeroepen door de conceptie van het beeld, 
dan stelt de parthenogenese door de stem 
ons geenszins voor het organische mysterie 
van de maagdelijke bevalling maar werpt ze 
de vraag op van onze doofheid. Waar het om 
gaat, is de conceptie en de geboorte van het 
beeld.

Men kan de Grieken niet verwijten dat 
ze de maagdelijkheid van de gedachte voor 
ons verborgen hebben gehouden, die in Zeus 
geboren figuur, bezitster van het spiegel- 
schild met dodelijk afgodsbeeld. De aan
komst van het beeld is zoals die.van de 
gedachte, een eenzame aankomst. Of men 
schilder is of dichter, die geboorte is niet de 
zaak van een paar of een groep. Rilke pro
beerde uiterst zorgvuldig de jonge dichter te 
verlaten: het was misschien beter, zo zei hij 
hem, de poëzie te verlaten. Dat is de 
Annunciatie. Niemand is verplicht de 
onmetelijkheid van de vrijheid te ontvan
gen, verder dan zijn eigen vermogen tot 
eenzaamheid het toelaat. “Twee eenzaam
heden die elkaar groeten”, zei Rilke verder 
om de liefde aan te duiden. Is dat misschien 
de stem van het “Wees gegroet Maria”, de 
stem die haar vraagt zich over te geven aan 
de verschrikkelijke zwelling van de leegte? 
Het onbeschreven blad dat zijn vlees aan
biedt aan de inschrijving van het oneindige.

Niets van wat ik hier zeg, botst met de 
historische, psychoanalytische of politieke 
interpretatie van ditzelfde schema. Integen
deel, al die soms opmerkelijke analyses 
gaan over het fundamentele verschil tussen 
het beeld enerzijds en alle wederwaardig
heden van de afbeelding en het wensbeeld 
anderzijds. Juist daaraan wil ik mijn woor
den hier ontlenen.

Tegenover de charme en de onweer
staanbare valstrikken van alle afbeeldingen 
stel ik een beeld dat weerstaat en ons vraagt 
te weerstaan. Tegenover de iconen die ons 
informeren stel ik het beeld, de wijze 
bevrijder die ons van de kennis bevrijdt.

Alle metaforen die ontleend zijn aan 
het licht hebben in hun tijd de immaterialiteit 
van het materiële in haar zichtbaarheid zelf 
kunnen aanduiden. Met de straling van 
het corpus christi in de transfiguratie 
— metamorfwsis/metamorfosis - kunnen we 
uitdrukken wat er van de lichamelijke 
ondoorzichtigheid en zwaarte wordt in de 
zichtbare transparantie van het beeld. De 

Opstanding is het verhaal van de overwin
ning van het beeld op de dood. In naam van 
het leven trekt het beeld zich terug uit alle 
wereldse realiteiten van de idolatrie. Is het 
eigen aan de Franse taal dat men afscheid 
van elkaar neemt met een ‘Adieu’?

Verwant als ze is met de byzantijnse wereld, 
zou mijn hele reflectie over het beeld dus 
slechts één model hebben: het patristische 
denken?

Een algemene leer kan nooit de ontel
bare verscheidenheid aan beelden verkla
ren. Specialistenobsessie, globaliserend en 
zelfs mystiek ijlen, zal de scepticus spotten.

Nee. Byzantium is niet mijn stad en 
menig geleerde zal u er beter in rondleiden 
dan ik. Wat de mystiek betreft, die heeft als 
enige zin in haar vlees de gevolgen van het 
goddelijk terugtrekken te onderzoeken. Men 
hoeft maar te luisteren naar de prachtige 
weeklacht van haar ‘atheologische’ poëzie: 
een van de grootste figuren van het A- 
DIEU, zijn privatieve bestemming. Het is 
bekend hoe verlegen de Kerk hier soms mee 
zat.

Ik volg een heel andere weg. De 
geschiedkunde van de zichtbaarheden is 
buitengewoon vruchtbaar in haar methodes 
en haar verklaringen. Wat mij bezighoudt, 
is in zekere zin de blinde vlek die blijft 
bestaan in de kern van alle zichtbaarheden, 
datgene wat hen aan het object onttrekt om 
hen te schenken aan het beeld.

Waarom dan Byzantium?
Omdat het volstrekt gerechtvaardigd 

is het beeld te zoeken bij zijn eerste in de 
westerse wereld bekende leerstellige bron. 
Deze bron is oosters maar eigenlijk ook 
niet: daar ze zich tot taak had gesteld de 
Griekse aporieën van de mening - doxa - 
en van de fictie — fantasia -, evenals die van 
de bijbelse verboden van het Deutero- 
nomium te overwinnen, gaf ze het denken 
een nieuwe grondslag.

Is het trouwens wel zo zeker dat onder
zoek naar de iconiciteiten van andere werel
den, het verre oosten bijvoorbeeld, tot radi
caal andere conclusies zou leiden? Is deze 
bezinning over de inschrijving en over de 
leegte wel zo verschillend van wat de 
Chinese en Japanse denkers en kunstenaars 
hebben geschreven en gedaan? Denk bij
voorbeeld aan de Afrikaanse kunst, die werd 
herontdekt door de kunstenaars en theore
tici van de abstractie. Magisch, onbewust, 
surreëel... wat een woorden om de middel
tjes tegen de ziekten van de vrijheid aan te 
geven!

Maar hoe zijn dan de aniconische of 
iconofobe culturen te verklaren die het hele
maal zonder beelden stelden en ze soms 
zélfs hardnekkig vernietigden?

Een naïeve vraag! De soms fanatieke 
verwerping van afbeeldingen betekent al
leen maar een nog vuriger pleidooi voor het 
echte beeld, dat ontsnapt aan alle van 
idolatrie verdachte blikken. Paradoxaal ge
noeg is het denken over het beeld nog radi
caler bij degenen die alle vormen van 
iconische zichtbaarheid verafschuwen. Voor 
hen kan het beeld op grond van zijn sacraliteit 
geen enkele tastbare realiteit bezitten; de 
iconoclasten verdedigen een leer van het 
beeld die op geen enkele wijze in tegen
spraak is met wat ik erover zeg. Zij zijn het 
beeld misgelopen omdat ze het alleen maar 
in termen van waarheid wilden benaderen. 
Voor hen kon het beeld zodra het niet meer 
waar was alleen maar vals zijn. Maar dat is 
nu net niet de plaats van het beeld. De 
beschimpers van het beeld misten het eco
nomische denken dat voor hun tegenstan
ders de deuren van het zichtbare opende en 
hen verloste van ieder beroep op de nega
tieve theologie. Het aniconisme vreest altijd 
dat het lijken op de gelijkenis geweld aan
doet. Ontzetting en verbod zijn de blijken 
van een massale toegewijdheid aan het ware 
beeld, dat men wil behoeden voor iedere 
onjuiste of verminkende zichtbaarheid.

Dat was de betekenis van het icono- 
clasme. Ik moet hieraan toevoegen dat die 
onverdraagzaamheid tegenover de profa
natie van ieder waarachtig beeld diezelfde 
onkreukbaren er niet van heeft weerhouden 
de meest idolatrische afbeeldingen te ge
bruiken wanneer het erom ging hun eigen 
macht te verheerlijken en de wereld tot 
slavernij te brengen! Het afgodsbeeld van 
de ayatollahs in alle dictaturen brengt de 
moorddadige verdedigers van het fundamen
talisme absoluut niet in verlegenheid. Onze 
gelijkenis maakt op vele plaatsen een doods
strijd door die de doodsstrijd is van het 
denken zelf.

Respect voor de macht van het beeld is 
onverenigbaar met de schending van het 
leven en de vrijheid.

In werkelijkheid heeft het patristische den
ken voor mij geenszins het statuut van mo
del, van universeel interpretatief kader.
Het is slechts het basismoment van een 

authentieke vraagstelling en niet het para
digma van ieder antwoord op die vraagstel
ling. Het is niet zo dat de icoon het juiste 
antwoord is op de vraag naar het beeld; ze is 
slechts een van de antwoorden op een vraag 
die voor het eerst op de juiste wijze werd 
gesteld, namelijk: volgens welke voorwaar
den belichaamt een gedaante van het zicht
bare de gedaante van de vrijheid? Het ant
woord zou als volgt geformuleerd kunnen 
worden: op voorwaarde dat het een non- 
object is dat in het raadsel van de gelijkenis 
zwaar inzet op de aanwezigheid.

Paulus was het ook die schreef - ditmaal 
aan de christenen van Korinte - dat wij God 
nu zien “in een raadselspiegel" {di edoptrou 
en ainigmati). [3] Deze opmerkelijke uit
drukking duidt in zijn Brief op de raadsel
achtige spiegel van de zichtbaarheid van de 
Zoon in het beeld van de Vader. Met deze 
woorden stelt Paulus op beknopte en mees
terlijke wijze de vraag naar de ondoorgron
delijke gelijkenis van het beeld. De spiegel 
heeft hier niets te maken met een gewone 
spiegel of met narcisme, want hij produ
ceert noch de gewenste zelfweerspiegeling, 
noch een geërotiseerde en dodelijke dubbel
ganger. Integendeel: in deze spiegel verrijst 
het beeld, als transfiguratie van de Phoenix. 
Het beeld is geen object van kennis of com
municatie. Als verlossende en levend
makende energie maakt het zich nooit dienst
baar aan de duizelingwekkende attenties 
van de verdubbeling of de identificatie. De 
beeldende spiegel is een lege spiegel.

Dat een afbeelding net zo goed kan onder
werpen als bevrijden, valt ook los van ieder 
theoretiseren te constateren. Ik doel op de 
afbeeldende praktijken die een strijd 
ensceneren tussen de beelden zelf. In som- 
mige culturen vindt men beelden die gene
zen en beelden die doden. Die intimiteit 
tussen het beeld en het leven wordt geïllus
treerd door de bezweringspraktijken die het 
probleem van de. bezetenheid door demo
nen van waanzin en ziekte terugvoeren op 
een onverbiddelijk duel tussen beelden. In 
Ethiopië bijvoorbeeld wordt een zieke ge
nezen door aan het lijdende lichaam het 
beeld te presenteren Van de demon die het 
bewoont. Geschrokken van die onverdraag
lijke confrontatie met zichzelf kan de kwade 
geest niets anders doen dan vluchten; vanaf 
dat moment is de zieke genezen. Men kan de 
Duivel ook het beeld tonen van heiligen en 
engelen', daar kan hij ook niet tegen. -Bij de 
aanblik van deze weldoende figuren is het 
resultaat hetzelfde: de duivel verlaat hals 
over kop het lichaam en de geest waarin; hij 
zijn intrek had genomen. Het beeld doet het 
leven terugkeren. De kennis van dergelijke 
afbeeldingen vormt een esoterische traditie, 
die volledig gecodeerd is in haar vormen en 
tekens. Deze wetenschap van het beeld is 
wetenschap van het leven en van de dood. 
De ingewijde is noch geleerde noch profes
sor, hij bezit de docta ignorantia van de 
beoefenaars van het raadsel. Het leven waar 
ik het over heb, heeft ons lichaam nodig om 
de betekenis geboren te doen worden, maar 
ver van de betekenis is het leven alleen nog 
maar een zwak bestaan, overgeleverd aan 
de dokters van onze afbeeldingen. De mo
derne arts is dikwijls een iconoloog die 
verandert in een museoloog. Hoe zou ik die 
grote geneesheer kunnen vergeten die bij de 
aanblik van de weelderige polychromie die 
hem gepresenteerd werd door een scanner, 
mij bekende: “Ik behandel niet meer de 
klacht, ik behandel het beeld...”? Toch zijn 
er onder hen ook-en deze was zo iemand - 
die tegelijkertijd de informatie verschaf
fende afbeelding en de langzame ontraadse
ling van het beeld van het lichaam aanvaar
den. Misschien is dat wel de docta ignorantia 
van de echte verzorgers, trouw aan de raad
selachtige dubbelheid van de hippocratische 
slang.

Het beeld is namelijk zoals de mytho
logische slang, waarvan de beet dood brengt 
en het gif redding. Het duivelse reptiel kron
kelt zich rond de boom der wijsheid om ons 
ter dood te brengen, maar onder de slangen
regen van de Numeri geneest het bronzen 
beeld van een slang ieder die zijn blikt erop 
richt. Beeld tegen beeld. De vreemde ambi
valentie die aanwezig is in de muurschilde
ringen van Michelangelo, degene voor wie 
de boom der verleiding van hetzelfde hout is 
gemaakt als het kruis.

Zou mijn enige verweermiddel dan nog het 
anekdotische beroep op de antropologie van 
volksafbeeldingen of van de mythologie 
zijn? Ben ik datgene waar ik het eigenlijk 
over heb uit het oog aan het verliezen? Geen 
sprake van. Ik wilde met deze ogenschijn
lijke uitweiding alleen maar aantonen dat 
iedere afbeeldende praktijk haar eigen unieke 
leer van het beeld in zich bergt en dat in 
ieder beeld dat als zodanig wordt erkend een 
gelijkenis op het spel staat die het leven en 
de overwinning op de dood betreft. Het



beeld draait altijd om de Opstanding, zelfs 
in de diepste melancholie.

Als voorbeeld neem ik graag het meest 
becommentarieerde schilderij van Poussin. 
De literatuur die is gewijd aan “Et in Arcadia 
ego” is even omvangrijk als fanatiek in haar 
streven om dit schilderij over de dood te 
laten spreken. Ik zal zeker geen doxologische 
opsomming geven zoals iedere spreker doet 
om de diverse conclusies te bespreken en 
vervolgens zijn nieuwe interpretatie voor te 
leggen. De hardnekkigheid waarmee ieder
een de dood ziet en haar zelfs doet spreken 
in een schilderij in het Louvre waarin Poussin 
iedere allusie erop juist heeft vermeden, 
moet wel verwondering wekken. Alle tek
sten proberen unaniem te bewijzen dat dit 
werk op de een of andere manier over de 
dood ‘spreekt’, en daar slagen ze in. Het 
beeld verzet zich niet. Dat doet het nooit. 
Inderdaad herkent men er een grafmonu
ment met opschrift, maar niets gebiedt een 
monument waarop de naam ‘Arcadia’ te 
lezen staat, met dood te vullen. Nooit werd 
zelfs de eigenlijk vrij eenvoudige idee ge
opperd dat de herders wijzen op de aanwe
zigheid van Pan en Christus in een zelfde 
paradijs. De sibylle van Cumae die bij 
Virgilius de maagdelijke geboorte van een 
kindje aankondigt waarmee de gouden eeuw 
aanbreekt - in die tijd kende iedereen dit 
verhaal. De herders rond de geboorte van de 
Messias en de herders van Arcadia vormen 
slechts een kader voor het beeld van het 
graf, dat zoals ieder beeld leeg is en hele
maal niet gevuld met necrotisch vlees of 
met stemmen die uit het hiernamaals zijn

gekomen om over onsterfelijkheid te spre
ken. Waarom zou die mooie, in sereniteit 
gehulde vrouw de dood belichamen? Het is 
een Grieks-christelijk beeld dat niets te 
maken heeft met een memento mori. Als 
maagd en sibylle ziet ze toe op de opstan
ding van het beeld zelf: want dit is een 
schilderij. We zien hier het beeld van een 
vrouw, een vrouw als beeld, die niet een 
begrafenisplechtigheid organiseert, maar de 
geheven vinger schraagt van deze herder
lijke Johannes de Doper. Ecce Vita, Ecce 
Imago, Ecce Arcadia... Een vredig beeld 
van de metamorfose en de verzoening dat 
wacht op zijn ontraadseling. Zowel het hu
manisme van de Renaissance als het classi
cisme verlangen ernaar niet te hoeven kie
zen tussen een heidendom zonder opstan
ding en een christendom dat gekant is tegen 
de natuur. Door zijn aanwezigheid als beeld 
viert het zinnebeeld van de opstanding de 
plechtige bruiloft van de twee verrezenen: 
Christus leeft in het land van Pan en de god 
Pan is niet dood. Geen van beiden is daar. 
Maar dit is de belangrijke wetenschap die de 
herders hebben. Zo gaat het beeld te werk. 
Zwijgend schrijft het zijn pulserende en 
unieke ledigheid in in de kern van zichtbaar
heden die van iedere tegenstrijdigheid ver
lost zijn. De zeer geleerde Poussin heeft 
“niets veronachtzaamd", zoals hij zelf zei. 
Met andere woorden: hij heeft nergens af
stand van gedaan, nergens om gerouwd. Het 
Niets van het beeld is de plaats van het Al. 
Daar waar het beeld heerst, wijst de vinger 
naar de weg, de waarheid en het leven.

De vinger van Poussin is die van de 
herder Prodrome.

Dus, zegt men nu waarschijnlijk, volgens u 
kunnen alleen de Kerkvaders het waarach
tige beeld definiëren en ons de sleutels ertoe 
bezorgen?

Ik beweer absoluut niet dat de Kerk het 
monopolie heeft op het waarachtige beeld, 
en nog veel minder dat er alleen maar reli
gieus geïnspireerde kunst is. Integendeel 
zelfs: het genie van Paulus heeft een reflec
tie over het beeld geformuleerd die veel 
verder gaat dan de christelijke afbeelding 
alleen, en de Kerk van haar kant heeft onop
houdelijk voordeel getrokken uit de dicta
tuur van de afbeelding. Ze is ook de be
kwame manager van de wereldlijke macht 
van de afbeelding. Overbodig te wijzen op 
de verontrustende opleving van een zoge
naamde orthodoxie in landen waar het meest 
moorddadige nationalisme aan de macht is. 
‘Iconische’ vormen van religiositeit wor
den tegenwoordig op misdadige wijze uit
gebuit. Al eeuwenlang worden de kanonnen 
gezegend door het purperkleed. Alle gods
diensten bedienen zich om het hardst van 
mediatieke afbeeldingen en vaak is het oor
log in het land der idolen. In naam van God 
geproduceerde afbeeldingen zijn niet beter 
dan andere beschermd tegen idolatrische 
verschijnselen en tegen het verlangen om te 
doden. Integendeel, de rivaliteit tussen ido
len, het spektakel van hun vernietiging én dat 
van hun opvolging - dat alles is de bron 
geworden van ons meest macabere vermaak.

Mediatieke liturgieën zijn kannibalis
tische feesten. Het beeld waarover ik het 
heb staat op geen enkele menukaart.

Een instituut of ministerie dat tot taak 
heeft de gedaanten van de vrijheid te behe

ren, bestaat niet en zal nooit bestaan. Het 
beeld is niet het eigendom van iemand; het 
is niet het object van een wetenschap die het 
uitputtend zou behandelen, noch het 
loyaliteits- of goedgelovigheidsinstrument 
overgeleverd aan de macht van de soldaten 
of de spektakelambtenaren. Kortom: zijn 
machtige realiteit opereert buiten ieder stra
tegisch pragmatisme dat zijn waarheid zou 
afmeten naar zijn meest lucratieve effecten.

Omgekeerd heeft geen enkel materi
eel instrument, geen enkele visuele 
fabricagetechniek een misdadige roeping. 
Of ze nu oud zijn of nieuw, alle afbeeldin
gen kunnen de schoot van het oneindige 
worden. Nooit was een penhouder een ge
boren leugenaar!

Als er iets voortvloeit uit een aanwezig 
beeld, dan is het de bevrijding zelf van de 
categorie der oorzaken, van de oorzaken 
waarvan men de gevolgen evalueert. En als 
het beeld verdedigd moet worden, dan vooral 
zijn eenzaamheid. Dus als ik in het begin zei 
dat het beeld nergens schuld aan heeft, be
doel ik daar vanaf nu mee dat wij verant
woordelijk zijn voor het beeld.

Het beeld is zuiver gebeuren, zuiver te 
gebeuren staan. De trouw aan het beeld is 
het verhaal van de voortdurende ontrouw 
van het beeld aan de geschiedenis. Wij zijn 
ontrouw aan onze vrijheid. De kunst van het 
beeld bevrijdt ons uit alle gevangenissen. 
Onze geschiedenis is er een van gevangen
schappen. Zelfs de psychoanalyse, die de 
gevangenissen leefbaar voor ons maakt of 
ons in het beste geval de meest gedetail
leerde plattegrond ervan geeft, kan geen 
plan maken voor onze ontsnapping. Dat 
moeten we zelf bedenken. De geschiedenis 
van het beeld is de geschiedenis van de 
vrijheid. Niemand schrijft die geschiedenis. 
Eenieder moet haar inschrijven in zijn eigen 
trouw aan het leven.

Daarom is geen enkele discipline zo’n 
mijnenveld als de kunstgeschiedenis, die 
nog steeds heen en weer wordt geslingerd 
tussen het sciëntisme van objectieve inter
pretaties en het pathetische enthousiasme 
van subjectieve instemming. Wat kan een 
kunstgeschiedenis voorstellen die zich al
leen maar bekommert om de bepalingen die 
haar afbakenen en zich niet wegcijfert voor 
de dwingende vraag die van het kunstwerk 
uitgaat? Men mag interpretatieproblemen 
waarvoor iedereen met zijn eigen oplossing 
komt niet verwarren met datgene wat, door 
het beeld, vraag is en ongeschonden als 
vraag blijft bestaan, zonder oplossing.

Of omgekeerd: hoe kan men dat raad
sel benaderen zonder steeds maar geleerder 
en meer vertrouwd te worden met de termen 
waarin het zich telkens voordoet en ver
nieuwt. De onwetende heeft geen toegang 
tot de natuur van het beeld. Men moet leren 
zien om er op een dag in te slagen naar het 
beeld te kijken. Dat is de docta ignorantia 
waarover ik al eerder sprak, de ‘geleerde 
onwetendheid’, die de weg van de gelijke
nis aangeeft. Ik verdedig niet de stomp
zinnigheid van de domoren, maar doe een 
beroep op de vrijheid van de geleerden.

Het beeld geeft de onwaarneembare weg 
aan van zijn reële inschrijving in de veelvor- 
mige netten van de afbeelding. Het treedt 
buiten de oevers van de bedding waarin het 
vaart en ons doet varen. Dat ik een beroep 
doe op het beeld is niet om het te verdedi
gen, maar om onze waardigheid te beplei
ten. De schoonheid van de dingen is mis
schien niet meer dan de zichtbaarheid van 
het respect dat we aan het leven verschul
digd zijn: zo zou de liefde geformuleerd 
kunnen worden, die andere benaming van 
de echte eenzaamheid. Men is er nooit al
leen, want ze brengt ons tot de gelijke, tot de 
gelijkenis.

Zullen we de liefde kunnen beschermen die 
alleen toekomt aan die levende voortvluch
tige, het natuurlijke beeld?

Vertaling: Helen Saelman

Noten

[1] afgeleid van oeikonomia.
[2] Fil. 2,7
[3] 1 Kor. 13,12
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Bladzijde 21
Kasimir Malevich, Torso (het eerste ont
staan van een nieuw beeld), 1928-1932

Bladzijde 23
Kasimir Malevich, Boer, 1928-1932
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ondertussen in de vlaamsche pot
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Heb je 't gehoord? .
Jan Hoet wordt de nieuwe uitbater.

Hoezo?
Hij was toch al de baas?
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Hij is de eerste mens die verrijst 
nog voor hij gestorven is.

Mirakel !
Hij is waarlijk 
een mossel Gods! 
Wel pech voor 
Bart De Baere, 
die hem zo graag 
had vervangen...

O maar dat mag-ie ook!
Ze kisten hém nu in plaats van Hoet !
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Tweede katern
Nieuws

DE VERBEELDING KUNST LANDSCHAP NATUUR. 
Deze organisatie is gespecialiseerd in hedendaagse beelden 
‘op de buiten’. In december opende ze een tentoonstellings- 
paviljoen aan de vijver in het landschapspark De Wetering in 
Zeewolde (Flevoland); daar organiseert ze sinsdien in sa
menwerking met de Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
(het voormalige Praktijkbureau Beeldende Kunst) kleine 
tentoonstellingen die om de maand wisselen. De bedoeling 
is dat kunstenaars in deze presentaties - bijvoorbeeld met 
behulp van modellen en maquettes -een voorsmaakje geven 
van wat ze van plan zijn tijdens de zomermanifestatie Kunst
matige natuurlijke netwerken, die vanaf 2001 jaarlijks op de 
‘beeldenroute’ zal plaatsvinden. De kunstprojecten zullen 
daar over een traject van zeven kilometer worden verspreid. 
Op diezelfde route zijn nu al permanente werken te zien van 
Richard Serra, Jan van de Pavert en Carel Visser.
In het paviljoen staan voor de nabije toekomst tentoonstellin
gen op het programma van onder meer het onvermijdelijke 
Atelier Van Lieshout, Roman Signer, Herman de Vries, 
Tobias Rehberger, N55 en Mark Dion. De Verbeelding wil 
zich zo opwerpen tot hét studie- en documentatiecentrum in 
Nederland over kunst in relatie tot landschap en natuur.
Het adres: De Verbeelding kunst landschap natuur, De 
Verbeelding 25,3892 HZ Zeewolde (036/522.70.37). (E.W.)

NIEUW. De galerie van Ronny Van de Velde op het 
Antwerpse Zuid is verkocht aan een reclamebureau. Dat 
betekent de verdwijning van een tentoonstellingsruimte waar 
op museaal niveau werk werd gepresenteerd van Georges 
Vantongerloo, René Magritte, Marcel Duchamp en Man 
Ray. Het Antiquariaat Rossaert van Van de Velde (in de 
Nosestraat 7) blijft wel functioneren.
Twee Amsterdamse galeries hebben ondertussen een jaar 
activiteit achter de rug. Ellen de Bruijne Projects noemt zich 
geen galerie, en dat heeft wellicht met het gepresenteerde 
werk te maken, dat niet altijd even makkelijk in een lijst te 
vatten is. Dit ‘projecthuis’ is gevestigd aan de Rozengracht 
207 A, 1016 LZ Amsterdam (020/530.49.94). De tweede 
aanwinst is de Annet Gelink Gallery die voortkomt uit de 
Bloom Gallery. Nadat Diana Stigter het als galeriste voor 
bekeken hield, besloot haar collega Gelink solo te gaan. In 
haar nieuwe, en aanmerkelijk grotere galerie waren al pre
sentaties te zien van onder meer Paul de Reus, Ed van der 
Elsken en Rita Ackermann. Het pand ligt aan de Laurierstraat 
187-189,1016 PL Amsterdam (020/330.20.66).
In Brussel komt de fotografie de laatste tijd (nog) ruimer aan 
bod. Zo bracht Galerie Maurice Keitelman presentaties van 
de Belg Karei Fonteyne en van coryfeeën als Robert 
Rauschenberg (de schilder) en Bill Brandt. Tot 23 januari 
loopt bij Keitelman nog een tentoonstelling van Walker 
Evans (Strostraat 9, 1000 Brussel (02/511.35.80)). Keitel
man beperkt zich niet tot fotografie. Dat geldt wel voor 
Espace photographique Contretype dat nu over een tweede 
tentoonstellingslocatie beschikt in de Galerie Raffinerie du 
Plan K, Manchesterstraat 21 in 1080 Brussel. Programmator 
Jean-Louis Godefroid beschikt hier over een plek waar 
groter fotowerk veel beter tot zijn recht komt dan in de 
beschermde art nouveau woning in Sint-Gillis.
In Gent heeft Richard Foncke een ver van het S.M.A.K. 
gelegen en rustige galerielocatie gevonden nabij het station 
Dampoort, in de Spijkstraat 1, 9000 Gent (09/238.24.90). 
Belangrijk nieuws is ook de inplanting van een filiaal van de 
Amsterdamse boekhandel Art Book in het Stedelijk Mu
seum van Actuele Kunst, met een aanbod van internationale 
actuele kunst en kunsttheorie. De bookshop huist in een
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smalle gangruimte die een mooi uitzicht biedt op de 
Floraliënhal. (E.W.)

Wissels

FRANS HALSMUSEUM. Per 1 november is Karei 
Schampers (° 1950), voormalig hóófd Museale Zaken in 
Museum Boijmans Van Beuningen en daar sinds 1986 
verantwoordelijk voor de tentoonstellingen actuele kunst, 
aangetreden als directeur van het Frans Halsmuseum in 
Haarlem, waaronder ook de Vleeshal en de Verweyhal 
resorteren. Te verwachten valt dat het Haarlemse museum 
zich meer met actuele kunst zal bezighouden. Schampers 
realiseerde in Rotterdam immers presentaties van Cindy 
Sherman, Christopher Wool, On Kawara, Christopher 
Williams, Gerhard Richter, Sophie Calle, Martin 
Kippenberger, Ed Ruscha en nog vele anderen. Zijn museum
visie stond evenwel diametraal tegenover die van Chris 
Dercon. (E.W.)

LUDWIG MUSEUM. Het Keulse Ludwig Museum heeft 
een belangrijke personeelswissel achter de rug. Directeur 
Jom Poetter vertrok tijdens het voorjaar, en Kasper König 
(° 1943) - die voordien in Frankfurt am Main de Stadelschule 
met de daaraan verbonden tentoonstellingsruimte Portikus 
leidde - zwaait er sinds 1 november de scepter. Naast König, 
die voldoende bekend is als organisator van de Skulpur 
Projekte in Münster, werden nog de curatoren Thomas 
Weski (Sprengel Museum Hannover) en Ulrich Wilmes 
(Lenbachhaus München) aangesteld. Deze personeelswissel 
lijkt te impliceren dat het tot dusver relatief statische Ludwig 
Museum de collectie van de overleden chocoladefabrikant 
Ludwig wil aanvullen met een meer hedendaagse 
programmatic. De komst van König gaat alvast gepaard met 
een verhoging van tentoonstellings- en aankoopbudgetten, 
terwijl de verhuis van het Wallraf-Richartz-Museum naar 
een nieuw museumgebouw ook een aanmerkelijke vergro
ting van de beschikbare ruimte tot gevolg heeft. Het beleids
programma is nu in voorbereiding en wordt dit voorjaar 
gepresenteerd. Kunstcriticus Daniel Birnbaum volgt König 
in Frankfurt op. (E.W.)

KREFELDER KUNSTMUSEEN. Het stadsbestuur van 
Krefeld heeft Martin Hentschel met ingang van 1 januari tot 
directeur benoemd van de stedelijke kunstmusea. Hentschel 

was voordien directeur van de Württembergischer 
Kunstverein in Stuttgart, en volgt in Krefeld Gerhard Storck 
op. Met deze benoeming dient de lokale politiek een zware 
kaakslag toe aan tweede directeur Julian Heynen, verant
woordelijk voor de programmatic actuele kunst in de pas 
gerestaureerde woonhuizen Haus Lange en Haus Esters 
(ontworpen door Mies van der Rohe). Heynen is hier al actief 
sinds 1982; hij was kandidaat algemeen directeur en genoot 
de voorkeur van de adviescommissie. Hij wist in de twee 
huizen van Mies een actueel verlengstuk te geven aan een 
traditie van degelijke solotentoonstellingen. Zijn 
programmatic was zelfs een tijd lang toonaangevend in 
Europa, samen met die van bijvoorbeeld het Van 
Abbemuseum en de Kunsthalle Bern. Heynen neemt nu een 
jaar verlof en bezint zich over zijn toekomst: in Krefeld 
aanblijven of zijn heil elders zoeken. (E.W.)

BARTOMEU MARI. Hij begint aan zijn laatste jaar als 
directeur van Witte de With. Onlangs heeft hij het bestuur 
van het hedendaagse kunstcentrum te kennen gegeven dat 
hij zijn functie op 31 december 2001 neerlegt. Hij zal Witte 
de With dan precies zes jaar hebben geleid. Man trekt in 
2002 terug naar Spanje, waar hij in het voorjaar van 2002 
een grote tentoonstelling van hedendaagse kunst in de 
Balearen organiseert. Daarna werkt hij aan een reeks 
tentoonstellingsprojecten in Sevilla. Het bestuur van Witte 
de With start al in januari 2001 een procedure voor de 
aanwerving van een nieuwe directeur.

Lezingen

KUNST IN DE OPENBAARHEID. Het instituut voor 
Culturele Studies en het Departement Architectuur, Steden
bouw en Ruimtelijke Ordening van de Katholieke Universi- 
teit Leuven organiseren twee studiedagen over de rol en de 
plaats van kunst in de openbare ruimte. Op 8 februari 
focussen Camiel van Winkel en Justin O’Connor op kunst in 
de veranderende stedelijke openbaarheid. Enkele cases wor
den nader toegelicht, en het geheel wordt afgerond met een 
paneldiscussie tussen Bart Verschaffel, Katrien Laenen (Cel 
Kunstintegratie van de Vlaamse Bouwmeester) en Marina 
Laureys (Administratie Kunst). Moderator is Hilde Heynen. 
Op 15 februari gaat het over kunst en de openbare omroep, 
tegenwoordig een nogal vreemde combinatie in Vlaanderen. 
Aan deze studiedag werken Bart Verschaffel, Jo Bardoel, 
Jean-Claude Burgelman en Peter Missotten (de Filmfabriek) 
mee. Ook de verantwoordelijken van de overheid en van de 
VRT zouden hun standpunten komen toelichten.
Beide studiedagen vinden plaats in het Erasmushuis van de 
Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21 in 3000 Leuven. 
(016/33.21.17). (hilde.scymus@dpav.kuleuven.ac.be)

PAROLES D’IMAGES. In samenwerking met de Université 
Libre de Bruxelles organiseert Espace photographique 
Contretype een gratis toegankelijke lezingenreeks over foto
grafie. Als sprekers zullen Marc-Emmanuel Mélon, Jean- 
François Chevrier en Xavier Canonne aantreden, respectie
velijk op 6 februari, 6 maart en 24 april (aanvang 20 uur). 
Locatie: Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, 
Avenue Paul Héger 6, gebouw H auditorium 2215 in 1050 
Brussel (02/538.42.20).

MODERNE KLASSIEKEN, INSPIRATIE OF NOS
TALGIE. Naar aanleiding van de openstelling van Huis 
Sonneveld (Brinkman & Van der Vlugt, 1932) organiseert 
het Nederlands Architectuur instituut een symposium over 
renovatie en herbruik van dit soort avant-garde woonhuizen.

Malcolm Morley
‘Picture Planes’
7 december 2000 tot 24 februari 2001

Jan Vercruysse
1 maart tot 14 april 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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en vooral over het waarom van de grote publieke belangstel
ling die er momenteel voor bestaat.
Voor meer informatie over het programma contacteert u het 
NAi, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00).

Plastische kunsten

EXITCONGOMUSEUM. De driedelige tentoonstelling 
ExItCongoMuseum in het Koninklijk Museum voor Mid- 
den-Afrika heeft als ondertitel Een eeuw kunst met/zonder 
papieren, waarmee wordt gealludeerd op het feit dat ze 
zowel ‘anonieme’ etnografica als hedendaagse kunst omvat. 
De etnografica stofferen de eerste twee delen, die gaan over 
geschiedenis en voorgeschiedenis van dit museum en die 
voorzien zijn van een verzorgde didactische duiding. Deel 
één vraagt zich onder de titel ‘Exit Congo’ af hoe en binnen 
welk programma al die Afrikaanse objecten naar hier zijn 
gebracht. In het tweede deel (‘Ex-CongoMuseum’) ligt de 
overtocht van Congo naar België achter de rug en wordt een 
eeuw van museale mise-en-scène onder de loep genomen. 
Maar in ‘ExItMuseum’, het derde luik met hedendaagse 
kunst, ligt de lat het hoogst. Hier wil dit museum met zijn 
sinds lang bevroren, muffige koloniale presentatie, een re
flectie op gang brengen over zijn actuele rol. Acht heden
daagse kunstenaars moeten daartoe ‘de confrontatie aan
gaan’ en ‘aanzetten tot reflectie’. De hedendaagse kunst 
treedt op als ethicus en wijsgeer en dient het pleit te beslech
ten tussen goed en kwaad, oud en nieuw, zwart en wit. 
ExItMuseum begint in niet mis te verstane termen met een 
supermarktkarretje vol etnografica. De boodschap van kun
stenaar Toma Muteba Luntumbue, die ook als curator voor 
de hedendaagse kunst optreedt, is duidelijk. Deze tentoon
stelling is een gewetensonderzoek, en de hele kolonisatie is 
een goed georganiseerd handeltje in gestolen goederen. 
David Hammons’ Chasing the Blue Train (een werk uit het 
Gentse S.M.A.K.) moet beelden van deportatie en uitbui
ting oproepen, en ook het theatrale environment dat Toguo 
heeft afgebakend, met een vloer en muren uit bananen
dozen en bloedrode aquarellen, vormt een duidelijke aan
klacht.
Voor de overige werken moeten we afdalen naar het gelijk
vloers. Ze zijn er verspreid over de in oude, vertrouwde stijl 
ingerichte zalen van het Tervurense museum. Het is niet 
altijd even makkelijk om ze terug te vinden. Een kleine 
safaritocht wordt beloond met enkele doeken van Luc 
Tuymans, prints en een videomontage van Edith Dekyndt, 
cementen figuren van Philip Aguirre y Otegui, installaties 
van Johan Muyle en Audry Liseron-Monfils, en fotocollages 
van Barthélémy Toguo. Als aanzet tot ‘reflectie’ is dit een 
bescheiden poging. Het Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika is zo’n levensgroot anachronisme, en zijn stoffigheid 
zo overweldigend, dat de kunstwerken nauwelijks meer 
kunnen zijn dan een extraatje - met op de achtergrond de

Torna Muteba Luntumbue

Installatie, 2000

vage intentieverklaring dat men hier stilaan toch wel eens 
aan reflectie en actualisering wil doen.
Vooral Luntumbue en de twee andere Afrikaanse kunste
naars (Toguo en Liseron-Monfils) hebben zich uitdrukkelijk 
geïntegreerd. De (bestaande) werken van Johan Muyle, 
waaronder een neushoorn op wieltjes en een ‘wenend’ por
tret van de Kongolese kunstenaar Chéri Samba, zitten dit 
museum sowieso als gegoten. Aguirre heeft gewoon beelden 
in het museum achtergelaten, en Tuymans schoof met een 
haast pervers esthetisch raffinement enkele schilderijen tus
sen Afrikaanse objecten: een verdacht soort harmonie. De 
ambitie om te confronteren en reflecteren valt echter dunne

tjes uit. Als deze werken straks ‘exit museum’ verdwijnen, 
dan zal het geruisloos zijn.
ExItCongoMuseum, een eeuw kunst met/zonder papieren 
loopt tot 24 juni 2001 in het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13 in 3080 Tervuren 
(02/769.52.11). Een catalogus van het gedeelte ExItMuseum 
zal vermoedelijk in februari ter beschikking zijn. (A.P.)

DE COLLECTIE HERBERT. In 1984 was een deel van 
de collectie van Annick en Anton Herbert te zien in het Van 
Abbemuseum (Eindhoven). Pas nu, zestien jaar later, is ze 
weer ergens te gast. De tentoonstelling in het Casino de 
Luxembourg brengt werk van 27 kunstenaars samen, en 
kwam tot stand door een intense samenspraak tussen Enrico 
Lunghi (Casino de Luxembourg) en de Herberts. Uitgever 
Yves Gevaert adviseerde hen, en maakte een boek bij de 
tentoonstelling. Presentatie noch publicatie willen een re
presentatieve staalkaart van de verzameling tonen. In de ten
toonstelling ontbreken bijvoorbeeld verschillende kunste
naars die wel degelijk van essentieel belang zijn voor de 
Gentse verzamelaars, onder andere Donald Judd, Gerhard 
Richter en Robert Ryman. Het boek is uitgebreider, maar 
ambieert evenmin volledigheid. Er is werk in opgenomen 
dat niet in de tentoonstelling terugkeert, maar de tentoon
stelling bevat ook een paar werken die niet in het boek staan. 
We moeten de beiden dus als onafhankelijke producten zien. 
De Luxemburgse 'Kunsthalle' is niet zo groot. Omdat het 
parcours uit heel wat kleinere zaaltjes bestaat, ademt de pre
sentatie niet de museale allure die de collectie Herbert in 
haar mars heeft. Ze opent wel met een grote installatie van 
Franz West. De bodemsculpturen van Carl Andre ontvou
wen hun uitgestrektheid in het langwerpige ‘Aquarium’. De 
meeste andere ‘kamers’ zijn echter ingericht als ascetische 
kabinetten, met gemiddeld zo’n drie werken per zaaltje. Op 
de bovenverdieping zijn ze telkens aan één kunstenaar ge
wijd (Fabro, Vercruysse, Nauman, Gilbert & George, Merz 
en Broodthaers); op de benedenverdieping brengen ze werk 
van geestesverwanten en generatiegenoten samen, heel dis
creet en zonder een spoor van ‘gewaagde’ confrontaties. De 
‘volste’ kamer groepeert werken van Amerikaanse en Britse 
conceptkunstenaars - kleine bladen, of werk met een 
documentkarakter - rond een tafel met On Kawara’s One 
Million Years. Er hangen onder meer ontwerptekeningen van 
Robert Barry voor nog-net-niet-immateriële installaties - re
gelmatige patronen die uitgevoerd moeten worden door 
nylondraad rond bomen te spannen.
Voor wie enigszins vertrouwd is met de Collectie Herbert, 
oogt deze tentoonstelling nog vrij domestiek, al rijmt zo’n 
intimistisch jargon slecht met het strenge idealisme dat ze 
mede dankzij haar wortels in concept, arte povera en mini
mal ook vandaag nog meedraagt. De foto’s uit het boek die 
in het industriële pand aan de Gentse Raas van Gaveren
straat zijn genomen - waar de Herberts temidden van hun 
verzameling leven - geven een idee van de radicaliteit waar-
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galerij c. de vos

i
11 januari t/m 3 februari 2001 
dominiq V.D. walle 
‘laatste beelden’

15 februari t/m 10 maart 2001
ivan popovic

carte blanche in CIAP hasselt 
2 februari t/m 28 februari 2001 
marc angeli 
bruno decré
NGIP & j. van der borght 
bart vandevijvere 
Ignace van ingelgom

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

Benoît

van 1 tot en met 22 februari 2001

Karei 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

Kd
G

uvuma
Dominium

Schoolstraat 71-1650 Beersel
(Kerkeveld)

El 9 > uitrit 19 > Beersel centrum > Kerkeveld 
02-378 17 60 - dominium@tiscalinet.be

Classica II
Verkoop tegen erg interessante prijzen 
van o.m. Omg. Lucas Van Uden (XVII), 

Vlaamse School XVII & XIX, 
Henri en F.De Braekeleer, 
R.Bourguignon, A.De Beul, 

E.Duchène, A.EIsen, E.Ganz, E.Gilmont, 
P.Hermanus, Jacquemin, Hj Pauwels, 

A. Rassenfosse, A-F Duriau, H.Matthyssens, 
J.Toorop, Anto Carte, A.Ost, 

A. Van Sluys, L.Bervoets, P.Van der Ouweraa, 
E.De Meulenaere, Y.Fossat, L.Frechkop, 

F. Gaudfroy, A.Jonniaux, V.Leclercq, 
J.Leempoels, A.Loiis, 

J.Michiels, J-B Parelle, 
J.Potvin, R.Stevens, R.Tassoul,

Y.Van Cleemput, R.Van de Sande, 
F.Van Genesen, R.Van Hoeck, 

H.Van der Poorten, E.Vaucamps, 
N.Wicart, F.Willame

Berthe WAUTERS 
de bekende Leeuwse schilderes en 

restauratrice van de mysterieschilderijen uit 
de Halse basiliek. 1e Prijs Kon Acad 

voor Schone Kunsten Brussel. 
Landschappen, portretten en bloemen.

Opening
Vrij 19 Jan 01- 20 u.

Toegang
Vrijdag 14-22 
Zaterdag 10-18
Zondag 14-18
Tot 24 Feb

Dominium is de galerie van schilder 
Bob van Damme. De rest van het jaar wordt 

hedendaagse kunst tentoongesteld.
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mee de verzamelaars hun levensstijl aan de verzamelde kunst 
hebben aangepast. Er is geen privécollectie denkbaar die zo 
wars is van elk compromis met het huiselijke interieur. Ook 
uit de methode van de Herberts spreekt een streng verzamel- 
ethos. De Herberts engageren zich voor een oeuvre. In 
Luxemburg is de opzet misschien te kleinschalig om te 
onderkennen hoezeer ze zich ‘tot een oeuvre verplichten’, 
hoe ze met een haast ‘museaal’ geweten oeuvres uitdiepen. 
De aankoop van een eerste werk van een bepaalde kunste
naar weegt ongetwijfeld zwaar. Overigens kun je de oeuvre- 
gerichtheid van de verzameling enigszins aflezen uit de pre
sentatie in de grote zaal op de eerste verdieping, waar werk 
van Martin Kippenberger en Mike Kelley wordt samenge
bracht. Het resultaat van het jongste engagement van de 
Herberts oogt nu al imposant.
De Herberts beschikken niet alleen over stukken die menig 
museum hen zou benijden, hun manier van verzamelen mist 
ook elke schijn van dilettante ‘liefhebberij’ die men wellicht 
met het private verzamelen associeert. De publieke collectie 
waar ze - in haar keuzes én haar specifieke verzamel- 
economie - het meest aan doet denken, is ongetwijfeld die 
van het Van Abbemuseum, dat onder Jan Debbaut eveneens 
een monografische verzamelpraktijk ontwikkelde, en dat ook 
in zijn keuzes heel wat verwantschappen vertoont. Niet toe
vallig schreef Debbaut ook de inleidende tekst in het boek. 
Ondertussen bestrijkt de Collectie Herbert drie generaties 
- de oudste kunstenaars zijn geboren in de jaren twintig, de 
jongste in de jaren vijftig. Debbaut suggereert in zijn 
apologetische bijdrage dat de collectie op een beslissend punt 
is gekomen, een punt waarop het prospectieve wel eens de
finitief voor het retrospectieve zou kunnen wijken. Even 
wordt de vraag naar de toekomstige publieke functie van de 
verzameling opgeworpen. Ze wordt slechts aangeraakt. Het 
is duidelijk een nog jonge vraag.
Many Colored Objects Placed Side by Side to Form a Row 
of Many Colored Objects. Werken uit de collectie van Annick 
en Anton Herbert, programme, loopt nog tot 11 februari 2001 
in Casino Luxembourg - Forum d’ art contemporain, 41 rue 
de Notre-Dame, Luxemburg (352/22.50.45)
Het boek bij de tentoonstelling is uitgegeven door Yves 
Gevaert uitgever, Vinkstraat 160, 1170 Brussel (02/ 
660.23.72). (D.P.)

LA PART DE L’AUTRE, L’ÉCOLE DE PARIS 1904- 
1929. Picasso, Brancusi, Chagall, Modigliani, Mondriaan, 
Brassai'. Elk op hun manier hebben deze respectievelijk 
Spaanse, Roemeense, Russische, Italiaanse, Nederlandse en 
Hongaarse kunstenaars een belangrijke bijdrage geleverd tot 
de ontwikkeling van de moderne kunst, zonder daarom hun 
eigen traditie te verloochenen. Ze hebben niet alleen hun 
stempel gedrukt op het Parijse kunstleven van de vroege 
twintigste eeuw, maar op het geheel van de Franse cultuur. In 
een periode waarin nog geen sprake was van globalisatie en 
multiculturalisme, behoorden deze immigranten niet alleen

Martin Kippenberger

Spiderman Atelier, 1996

tot de artistieke, maar ook tot de maatschappelijke avant- 
garde.
In de jaren twintig werden deze kunstenaars, die zich ver
dienstelijk hadden gemaakt op het terrein van het kubisme, 
het primitivisme en het futurisme, samengebracht in wat men 
ietwat ongelukkig de École de Paris is gaan noemen. Na de 
Tweede Wereldoorlog sprak men dan naar analogie met de 
eerste École de Paris van een Nouvelle École de Paris. Die 
bestond vooral uit buitenlandse kunstenaars rond Hartung, 
Wols en Riopelle, die in de jaren vijftig in Parijs een eigen 
vorm van informele schilderkunst beoefenden.
De École de Paris verenigde in het begin van deze eeuw de 
meest verscheidene individuen. Het was een school zonder

leraars, zonder theorieën, zonder esthetisch programma. De 
afwezigheid van een gemeenschappelijke artistieke basis en 
de daaruit voortvloeiende formele karakteristieken maakt 
dat de tentoonstelling L’École de Paris. 1904-1929, la part 
de I ’Autre in het Musée d’ art moderne de la Ville de Paris een 
eerder disparate indruk maakt.
Opvallend is de grote invloed van Picasso, zowel bij schil
ders als beeldhouwers, van Gris tot Rivera, van Chagall tot 
Severini, van Kupka tot Mondriaan, van Lipchitz tot Zadkine, 
die doorheen de ganse tentoonstelling duidelijk zichtbaar is. 
L’École de Paris begint dan ook in het jaar dat Picasso zich 
definitief in Parij s gevestigd heeft. In 1904 nam hij zijn intrek 
in de Bateau-Lavoir, waar hij enkele jaren later zijn be-
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RICHARD PRINCE
12 januari t/m 10 februari 2001
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tel. (03) 237 11 27 • fax (03) 238 98 19
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roemde Les Demoiselles d’Avignon zou schilderen. Van 
deze revolutionaire periode is er in de tentoonstelling 
echter geen spoor. In plaats van de geschiedenis van het 
modernisme nogmaals te herschrijven, opteerde L’École 
de Paris voor een momentopname, waarbij de protagonis
ten van de moderne kunst en de epigonen broederlijk naast 
elkaar hangen. Dit levert soms boeiend werk van minder 
gekende kunstenaars op, of minder gekende werken van 
grote meesters, maar voor iemand die minder met deze 
materie vertrouwd is, wordt het verhaal er niet bevattelijker 
op.
De tentoonstelling begint met Picasso, die hier enkel verte
genwoordigd is met een keuze rond het thema van de 
harlekijn - metafoor voor zijn mentale omzwervingen en 
zijn belangstelling voor de metamorfose, en een beeld waar 
de overige kunstenaars van de École de Paris zich gemakke
lijk in konden herkennen. Ze eindigt met een andere 
emblematische figuur, Chaïm Soutine. Hij staat voor de 
radicaliteit waarmee kunstenaars zich in het begin van de 
eeuw niet alleen wisten te bevrijden van het academisme, 
maar ook van het keurslijf van de avant-garde. Zijn 
expressionistische schilderstijl bezorgde hem in het Parijse 
landschap een unieke plaats.
Na een hoofdstuk over de relaties tussen kubisme en 
primitivisme, traditie en moderniteit, behandelt de tentoon
stelling de manier waarop deze kunstenaars de stad Parijs als 
het ware opnieuw uitvonden. Merkwaardig genoeg is onze 
blik op Parijs in hoge mate bepaald door deze buitenlanders, 
vooral dan door fotografen als Man Ray, Germaine Krull, 
Brassaï en Kertész. Naast de architectuur behandelden ze 
vooral het naakt, dat men toentertijd als een typisch Parijs 
onderwerp beschouwde en dat we, naast talrijke portretten en 
zelfportretten, ook terugvinden bij de schilders, die zich 
eerder interesseerden voor het mondaine leven in cafés, 
restaurants, ateliers en bordelen.
De tentoonstelling eindigt op het einde van de jaren twintig 
toen de euforie uitmondde in een economische, sociale, 
politieke en ideologische crisis die gepaard ging met vreem
delingenhaat en antisemitisme. Talrijk zijn de buitenlandse 
kunstenaars die Parijs toen verlieten of naar hun geboorte
land terugkeerden.
L’École de Paris. 1904-1929, la part de I ’Autre tot 11 maart 
in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11, 75016 Paris (01-53.67.40.00). 
www.paris-ffance.org/musees (L.V.D.A.)

PARIS POUR ESCALE. Vandaag spreken we niet meer 
van een Parijse school. Tóch heeft men naar aanleiding van 
de tentoonstelling L’École de Paris getracht om buiten
landse kunstenaars die momenteel in Parijs werkzaam zijn in 
een parallelle tentoonstelling samen te brengen. Net als aan 
het begin van de eeuw, zijn politieke en economische facto
ren voor een groot deel bepalend voor de (artistieke) migra
tie. De val van de Berlijnse muur, het einde van de koude 
oorlog, een grotere openheid van het Oosten (vooral China) 
en de veranderende noord-zuidverhoudingen, maken dat 
niet alleen Europese kunstenaars maar ook kunstenaars uit 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika gemakkelijker naar Frank
rijk komen. Daar komt bij dat door tentoonstellingen zoals 
Magiciens de la terre (1989) of de laatste biënnale van Lyon, 
die in het teken stond van het gedeelde exotisme, kunstenaars 
uit andere continenten gemakkelijker toegang krijgen tot het 
hedendaagse kunstcircuit.
In een periode waarin het onderscheid tussen centrum én 
periferie minder belangrijk wordt, is Parijs zeker niet meer 
het enige, laat staan het belangrijkste centrum voor heden
daagse kunst. Toch blijft Frankrijk aantrekkelijk voor bui
tenlandse kunstenaars. Niet alleen haar reputatie van ‘terre 
d’accueil et de liberté’, maar ook het degelijke en relatief 
goedkope kunstonderwijs en de bijzondere infrastructuur die 
sinds de decentralisatie voor hedendaagse kunst werd uitge
bouwd, spelen hierbij een voorname rol. Naast de historische

Camille Pissarro

Stilleven met pioenrozen, 1872-74 en 1876-77

precedenten bezit deze stad wat moderne en hedendaagse 
kunst betreft ook een rijk patrimonium met een belangrijke 
voorbeeldfunctie.
Anderzijds bemerkt men dat in een context van globalisatie 
en multiculturalisme elke grootstad zichzelf weer moet her- 
uitvinden. Dat migratie hierbij een belangrijke stuwende 
kracht is, staat buiten kijf. Net zoals in het begin van de eeuw, 
verlenen niet-Franse kunstenaars ook vandaag een grote 
dynamiek aan het Parijse kunstleven .
In tegenstelling tot de eerste École de Paris is voor de huidige 
generatie artistieke migranten de politieke context vaak het 
belangrijkste uitgangspunt. Ook het thema van de 
globalisering en het multiculturalisme (Huang Yong Ping), 
of het reizen zelf (Ladan Shahrokh Naderi), blijken inspiratie
bronnen. Anderzijds is er eën grote fascinatie voor de perma
nent mütërende grootstadfChen Zhen), voor urbanisme op 
bovenmenselijke schaal (Kristina Solomoukha) en voor fan
tasma’s over de eigen woning (Ryuta Amae en Shen Yuan). 
Niet alleen kunstenaars, ook buitenlandse tentoonstellings
makers en critici vestigen zich in Parijs. Deze tentoonstelling 
werd gemaakt door de Chinese curator Hou Hanru die vorig 
jaar samen met Denys Zacharopoulos verantwoordelijk was 
voor het Franse paviljoen op de biënnale van Venetië. Hij 
presenteerde er werk van de Chinese beeldhouwer Huang 
Yong Ping, hier aanwezig met zijn Kiosque flottant, waar 
zowel oosterse als westerse literatuur te verkrijgen is.
De twee Afrikaanse kunstenaars, allebei uit Kameroen, 
genieten ook in België enige bekendheid. Pascale Marthine 
Tayou dankt die aan zijn deelname aan de tentoonstellingen 
De Rode Poort en Trafique in Gent. Bili Bidjocka, die 
deeltijds in Brussel verblijft, was niet alleen in Trafique, 
maar recentelijk ook op twee plekken in Antwerpen te zien 
(HAL Antwerpen en het MUHKA). Tayou nodigde voor zijn 
Fun5Fun Paris nog vier andere Afrikaanse kunstenaars uit; 
kwestie van het Afrikaanse continent tegenover het gele 
gevaar wat meer gewicht te geven.

De titel van de tentoonstelling, Paris pour escale, suggereert 
dat Parijs vandaag voor jonge kunstenaars enkel een etappe 
op hun parcours betekent. De hedendaagse kunstenaar ver
plaatst zich meer en makkelijker. Zowel voor autochtone als 
voor allochtone kunstenaars is Parijs vandaag niet meer dan 
een transithaven of een ideale uitvalsbasis. Centraal gelegen, 
gemakkelijk bereikbaar en een ideaal platform om op terug 
te vallen. Maar aangezien het nomadisme belangrijker is dan 
het wortel schieten, vormt het feit dat al deze kunstenaars in 
Parijs werken voor hun artistieke creatie geen enkele ge
meenschappelijke grond meer.
Paris pour escale nog tot 18 februari in het Musée d’art 
modemede la Villede Paris, Avenue du Président Wilson 11, 
75016 Paris (01-53.67.40.00). (L.V.D.A.)

Aanwinsten

In deze nieuwe rubriek gaat onze aandacht naar recente aan
winsten in Belgische en Nederlandse musea op het vlak van 
de moderne en de hedendaagse kunst (de periode van 1850 
tot heden). We willen niet enkel melding maken van de ver
worven kunstwerken, maar ze ook situeren, en toelichten 
binnen welke opties ze door het betreffende museum wer
den aangekocht.
Bij deze willen we de musea vriendelijk uitnodigen om mee 
te werken aan de verdere uitbouw van deze rubriek. Dat kan 
door ons regelmatig informatie te bezorgen over nieuwe 
aankopen of aankoopplannen. De data waarop de tweede 
katern wordt afgesloten, zijn voor de eerstvolgende num
mers 15 februari, 15 april en 15 juni 2001. Alle informatie, 
documentatie en illustratiemateriaal dat ons ten laatste op 
die data bereikt, kan in het daaropvolgende nummer aan bod 
komen.

MICHEL SEUPHOR. Atypisch voor de collectie van het 
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, maar 
belangrijk voor het archief en de bibliotheek aldaar, is de 
aankoop door de Stad Antwerpen van het nagelaten archief 
en de bibliotheek van Michel Seuphor, pseudoniem van 
Fernand Berckelaers (1901-1999). Historici kunnen aan de 
slag in een werkbibliotheek met twintig lopende meter 
notitieboeken, agenda’s, briefwisselingdossiers, publicaties, 
fotografische reproducties (meer dan 8.000) van kunstwer
ken en nog veel meer. Al dit materiaal werd door publicist 
en kunstenaar Seuphor vergaard dankzij zijn contacten met 
Mondriaan, Van Doesburg, Picabia, Schwitters, Kandinsky, 
Le Corbusier, Larionov, de Arps... kortom met de ‘abstracte’ 
Europese avant-garde.

SARA LEE CORPORATION MILLENIUM GIFT. Dit 
bedrijf met hoofdzetel in Chicago wil geschiedenis schrij
ven in het schenken van kunstwerken aan openbare instel
lingen. Het heeft namelijk in totaal 52 werken uit haar top
collectie overgemaakt aan evenveel musea verspreid over 
de hele wereld. Het pakket geschonken werken loopt van 
impressionisten en pre-impressionisten (Monet, Boudin, 
Jongkind) tot late werken van 20ste-eeuwse modernisten 
zoals Arp, Giacometti en Moore.
Twee derde van de geschonken werken gaat naar Ameri
kaanse musea. Negen stuks worden over Europese musea 
verdeeld, twee gaan naar musea in Israël, en de overige 
werken verhuizen richting Canada, Singapore en Austra
lië.
Ook in België en Nederland zijn enkele musea blij verrast. 
Het Van Gogh Museum (Amsterdam) ontving een bloemen- 
stilleven van Camille Pissarro dat geschilderd is tijdens de 
jaren 1870. Het is het eerste schilderij van Pissarro in deze 
collectie. Het Singer Museum (Laren) kreeg Windvlaag 
(1907) van Raoul Dufy, een werk dat in Laren aansluiting
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vindt bij Nederlandse modernen zoals Jan Sluijters, Leo 
Gestel en Jan Wiegers. Een Schaatsend meisje (1959) van 
Giacomo Manzù trok richting Museum Beelden aan Zee 
(Scheveningen).
Tot slot ontvingen de Koninklijke Musea van België (Brus
sel) Landschap. De Seine bij Chatou (1912) van Maurice de 
Vlaminck. Het werk is geschilderd na zijn ‘wilde’ periode, 
en staat dichter bij de ‘planmatige’ schilderkunst van 
Cézanne, van wie De Vlaminck in 1907 een grote overzichts
tentoonstelling had gezien. De Koninklijke bezit nu vier 
schilderijen van De Vlaminck, waaronder nog een landschap 
uit dezelfde periode.

BELGEN IN NEDERLAND. Het Museum voor Moderne 
Kunst van Arnhem heeft het werk L’attitude des apparences 
(1928) aangeworven van de Belgische kunstenaar Mare 
Eemans (Dendermonde, 1907 - Brussel, 1998). Eemans’ 
werk is in een surrealistisch klimaat te situeren, en sluit in 
Arnhem goed aan op het Nederlandse ‘magisch realisme’ in 
de collectie (Raoul Hynckes, Pyke Koch en Carel Willink). 
Het Singer Museum (Laren) van zijn kant wist Brink te La
ren (1916) van Gust De Smet te verwerven.

Publicaties
—---------------- --------------------._
EEN MUSEUM WAAR DE DINGEN ELKAAR OVER
LAPPEN. Het is nauwelijks voorstelbaar, maar Chris Dercon 
voert op dit moment al bijna even lang de directie van Museum 
Boijmans Van Beuningen als hij aan het hoofd van Witte de 
With heeft gestaan. De oogst van vijf jaar Boijmans lijkt 
vooralsnog mager in vergelijking met de stroom van gedenk
waardige tentoonstellingen, publicaties, lezingen en debatten 
waarmee hij zich van januari 1990 tot december 1995 deed 
gelden aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Het uitzon
derlijke van die periode was dat Dercon met zijn medewerkers 
zowel de kunstproductie als de kunstreflectie wist te stimule
ren en zelfs aantoonde dat het één met het ander kon worden 
geïntegreerd.
Dercon was te ambitieus om de overstap naar het museum 
niet te willen maken - bovendien, zo beweerde hij, was hij in 
1995 wel zo’n beetje klaar met Witte de With. Toch moet hij 
nog vaak hebben terugverlangd naar de compacte en wend
bare organisatiestructuur van die instelling. Vanaf zijn eerste 
dag bij Boijmans Van Beuningen ondervond hij de taaiheid 
van institutionele structuren. Conservatoren die gewend 
waren ieder hun eigen koninkrijkje te bestieren, reageerden 
argwanend op Dercons entree; ze vreesden dat het met hun 
welverdiende rust gedaan zou zijn. Oude financiële tekorten 
werden ontdekt die voor meerdere jaren noopten tot een 
aankoop- en vacaturestop. Bezoekcijfers zakten in, vooral 
doordat het museum afzag van spectaculaire blockbusters, 
en de dagbladpers reageerde met een voorspelbare klaag
zang. In april 1999 kwam het tot een uitbarsting toen enkele 
stafleden het vertrouwen in Dercon opzegden en nadrukke- 
lijk de publiciteit zochten. De crisis werd bezworen en een 
intern onderzoek leidde tot de aanstelling van Hugo Bongers, 
voorheen Stedelijk Museum Amsterdam, als zakelijk direc
teur naast Dercon.
Hoewel alle tegenslag op dit moment nog niet voorbij lijkt 
- de museumnieuwbouw loopt steeds weer vertraging op 
door een tekort aan bouwvakkers - heeft Chris Dercon zijn 
optimisme hervonden, nu de gewenste interne reorganisatie 
die een eind moet maken aan de verkokering alsnog gestalte 
krijgt. Onlangs publiceerde hij een bundel interviews onder 
de titel Ik zou een museum willen maken waar de dingen 
elkaar overlappen. Het boek gaat volgens de flaptekst over 
“de revolutionaire gedaanteveranderingen van de beeldende 
kunst, de macht en onmacht van het museum, de terreur van 
de kijkcijfers, maar ook over het respect voor de toeschou
wer”. Het bevat de neerslag van gesprekken die Dercon 
vanaf middenjaren tachtig voerde met Dan Graham, Serge
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Hans Haacke

AnsichtsSachen/Viewing Matters, bladzijde uit het boek, 1999

Daney, Daniel Buren, Brian Wallis, Bruce Nauman, Rem 
Koolhaas, Paolo Fabbri, Richard Sennett, Thierry de Duve, 
Douglas Crimp en Jeff Wall. Een groot deel van de inter
views is gemaakt in de periode 1986-1988 voor een nooit 
gerealiseerde reeks televisieprogramma’s getiteld The New 
Museum (met regisseur Stefaan Decostere).
De charme van dit kleine boek zit mede in het beeld dat 
tussen de regels wordt opgeroepen van een 28-jarige Vla
ming die kennelijk in de sterren heeft gelezen dat hij tien jaar 
later directeur van een groot kunstmuseum zal worden, en 
daarom besluit om alvast met een aantal belangrijke kunste
naars, critici, filosofen en historici in gesprek te gaan over 
mogelijkheden om een nieuw museum uit te vinden. Hij doet 
dat met de voortvarendheid dié,we inmiddels van Dercon 
kennen. In zijn inleidingen laat hij sporadisch iets dóórsche
meren van de branie van weleer: “Él sprak met Daney vlak 
voor Kerstmis 1986 in de kantoren van Libération in Parijs. 
Na het interview kocht ik, geïnspireerd door de uitmonste
ring van Daney, een kerstgeschenk voor mezelf: een stevig 
leren jack. Ik voelde me beschermd tegen weer en wind en 
ander mogelijk onheil,”
Vooral de gesprekken met De Duve, Sennett, Koolhaas en 
Daney bevatten boeiend materiaal. Veel van de besproken 
tendenzen - zoals de branding van musea en het primaat van 
publiciteit en zichtbaarheid - zijn nu nog dominanter dan 
destijds. De meest weerspannige positie wordt ingenomen 
door de socioloog Richard Sennett, die pleit voor informele 
en anarchistische musea. Hij doet uitspraken waarvoor je 
tegenwoordig zonder meer kan worden opgepakt. Educatie 
wijst hij af als een “onderdrukking van de eigen indruk van 
de kijker”. En: “Ik zie liever musea die op een confronte
rende manier met het publiek omgaan. Ik zou graag zien dat 
het publiek wordt uitgenodigd tentoonstellingen te bezoeken 
die nergens over gaan, die niet worden uitgelegd, waar je 
geen walkman meekrijgt die zegt: ‘Loop nu naar het vol

gende schilderij, waar U het volgende zult zien.’ Zelfs een 
museum waar je onmogelijk kunt zien waar de tentoonstel
ling is, waar zij begint en waar zij eindigt, is te verkiezen. 
Want uiteindelijk houdt het educatieve museum de mensen 
geen spiegel voor waarin zij zichzelf kunnen aanschouwen, 
maar een venster waardoor zij zien wat zou kunnen zijn, als 
zij zichzelf maar konden begrijpen.” Sennett benadrukt het 
belang van verveling en bestrijdt de noodzaak van alomvat
tende kaders. “Een kunstwerk is idiosyncratisch, en het zou 
een idiosyncratische reactie moeten uitlokken.”
Het feit dat deze interviewbundel op dit cruciale moment 
verschijnt, geeft aanleiding om het boek na te vlooien op 
aanwijzingen hoe Dercons ideale museum eruit zal zien. 
Dercon kiest zijn gesprekspartners immers niet op journalis
tieke gronden maar op basis van een ideologische verwant
schap. Zijn sparringpartners zijn tevens degenen die hij 
opdrachten geeft, waar hij projecten mee doet en die hij in 
een aantal gevallen tot zijn vriendenkring rekent. De titel van 
het boek demonstreert hoe zijn geest in dit opzicht werkt: een 
uitspraak van Dan Graham - "ik denk dat ik van die dicht
heid houd waarbij ik twee dingen neem die erg dicht bij 
elkaar liggen en die ik lichtjes laat overlappen” - eigent hij 
zich toe zonder de oorspronkelijke context te verzwijgen of 
geweld aan te doen.
In Dercons ideale museum staat de bemiddeling tussen 
beelden en ideeën centraal; daarbij ligt de nadruk minder op 
afzonderlijke tekendragers dan op de ‘passage’ tussen ver
schillende tekensystemen, zoals de semioticus Fabbri uit
eenzet. “Het beeld zegt altijd meer en minder dan het ver
toog.” Een vergelijkbare uitspraak doet Bruce Nauman wan
neer hij zijn vroege videowerk beschrijft: “Wat me interes
seerde, was de ervaring van het bij elkaar brengen van deze 
twee soorten informatie: fysieke informatie en visuele of 
intellectuele informatie. De ervaring ligt in de spanning 
tussen die twee, het niet in staat zijn ze met elkaar te 
verenigen.” Met Koolhaas kiest Dercon voor flexibiliteit en 
densiteit; met Buren voor het primaat van openbaarheid; met 
De Duve en Sennett stelt hij het esthetisch oordeel centraal 
en refereert hij aan André Malraux’ Musée Imaginaire.
Met deze publicatie wil Chris Dercon de indruk wekken dat 
hij al vijftien jaar nadenkt over een nieuw type museum. Ik 
geloof hem zonder meer. Nu moest dat museum er ook maar 
eens komen.
Chris Dercon, Ik zou een museum willen maken waar de 
dingen elkaar overlappen is het achtste deel in de serie 
Fascinaties die wordt uitgegeven door NAi Uitgevers, 
Mauritsweg 23,3012 JR Rotterdam (010/201.01.33). ISBN 
90-5662-149-1. (C.V.W.)

HAACKE EN BOIJMANS. VAN ABBEMUSEUM 
OVER ZICHZELF. Na Harald Szeemann, Peter Greenaway 
en Robert Wilson was Hans Haacke de vierde gast die door 
Museum Boijmans Van Beuningen werd gevraagd een 
collectiepresentatie te maken - en de eerste op uitnodiging 
van de nieuwe directeur Chris Dercon. Haackes omgang met 
de collectie is nu gedocumenteerd in een bijzonder sprekend 
boek dat net zoals de tentoonstelling AnsichtsSachen heet. 
In zijn inleidende tekst vertelt Haacke hoe zijn bezoek aan het 
museumdepot deze gastbij drage een beslissende wending gaf. 
In de reserveruimte, aldus Haacke, hangen de werken zonder 
enig inhoudelijk plan naast elkaar. Hun willekeurige accumu
latie doetje begrijpen wat sociologen en cultuurwetenschappers 
bedoelen, wanneer ze spreken over de “ideologische macht 
die beschilderde houten platen en rechthoeken van textiel in 
kunstwerken verandert”, (p. 14) Haacke haalde rekken uit het 
depot naar boven, en hing een deel van de werken tegen hun 
stalen rasters. Juist door de associatie met de ‘neutraliteit’ van 
een opslagplaats, wordt onze blik scherp gesteld op de dis
cursieve bewerking die kunstwerken in elke presentatie on
dergaan. In de museumzalen verschijnen de ‘neutrale’ rekken 
als een discursief raster. De presentatie toont zich openlijk als 
een gemonteerd betoog.
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Het raster keert ook in het boek terug. Ook waar werken 
afzonderlijk worden afgebeeld, werd nog een stukje van het 
rek meegefotografeerd. Bij andere beelden is vaak nog een 
stukje muur met een randje schaduw meegenomen. Bijna 
alle schilderijen worden nadrukkelijk in hun omlijsting ge
toond. Het rangschikken van beelden naast elkaar (in het 
boek) behoudt nog iets van een accrochage, de geste van het 
tentoonstellen blijft permanent zichtbaar, en de media ‘ten
toonstelling’ en ‘boek’ worden op een vaak geraffineerde 
wijze verzoend. Zo toont het boek een aantal zaalbeelden met 
werken op een witte muur, waarbij de werken echter zo sterk 
naar voor komen dat je ze bijna als illustraties binnen de 
bladspiegel leest. De titels zijn boven de illustraties op het 
wit van het blad gezet - het wit dat ook het wit is van de 
gefotografeerde muur. Ophanging en reproductie, zaalbeeld 
en bladspiegel glijden in mekaar over.
De willekeur van de reserveruimte heeft Haacke ertoe uitge
nodigd om, bevrijd van de esthetische beneveling die eigen 
is aan mooie zaalpresentaties - en naar zijn goede gewoonte - 
de politieke en ideologische achtergronden van stichters, 
schenkers en kunstenaars bloot te leggen. In het geval van de 
oudere kunst wordt vooral de verwikkeling van kunst met de 
historische agenda’s van de Nederlanden getoond.
Haackes boek is net zoals de tentoonstelling in thematische 
hoofdstukken opgedeeld. Een eerste deel toont beelden van 
kunstenaars, gemaakt door henzelf, door collega’s of door 
derden. Dit deel gaat dus over de politiek van him artistieke 
(zelf)representatie. Hierna volgen de thema’s ‘receptie’ en 
‘macht/arbeid’, gevolgd door een hoofdstuk getiteld ‘alleen, 
samen, tegenover elkaar’ - met een onderdeel ‘westerse beel
den van niet-westerse mensen’. Tot slot is er een deel over het 
‘zien’ als dusdanig. De thematisering van de (ideologische) 
blik blijkt uit heel het boek, maar de ideologie van het tentoon
stellen wordt nog eens extra geaccentueerd door de presentatie 
van lege kaders, die in de tentoonstelling de bovenrand van de 
muur afboordden. Het commentaar bij de beelden in het boek 
legt de nadruk op hun politieke en sociale achtergronden. 
Sprekende details worden vaak nog eens uitvergroot in een 
aparte illustratie. Bij de beelden van ‘niet-westerse mensen’ 
zijn de stroken met laatstgenoemde personen binnen de 
kleurenreproductie van het geheel in zwart-wit uitgespaard. 
Haacke heeft letterlijk de plaats afgebakend die de heersende 
ideologie hen toewees. Zo’n ‘vervreemdingsstrategie’ illus
treert treffend Haackes harde huwelijk van ideologiekritiek en 
beelddidactiek. De letterlijkheid van zijn aanpak is zijn beper
king, maar het resultaat is ook altijd ‘sec’, en daardoor nooit 
melig politiek correct. AnsichtsSachen is een inzichtelijk boek, 
en mag toch zonder gêne mooi genoemd worden.
Een heel andere omgang met een museumcollectie spreekt 
uit Een collectie is ook maar een mens, dat handelt over de 
collectievorming in het Van Abbemuseum na de Tweede 
Wereldoorlog. In de loop van 1999 verzorgden de vier 
naoorlogse directeuren van het Van Abbemuseum te Eind
hoven een collectiepresentatie in het oude gebouw. Het 
boekje ligt in het verlengde daarvan. Het viertal - Edy de 
Wilde (1946-1963), Jean Leering (1964-1973), Rudi Fuchs 
(1975-1987) en huidig directeur Jan Debbaut ( 1988-) - wor
den er over hun Eindhovense periode geïnterviewd door 
leden van de museumstaf. Voorwaar een gezellige bedoe
ning. We komen wel ongeveer te weten waar de vier heren 
voor stonden, maar kritische afstand blijkt niet de eerste zorg 
van de interviewers geweest te zijn. Een collectie is ook maar 
een mens', het relativisme van de titel verraadt een wel erg 
vergevingsgezinde houding tegenover de directeuren, die 
rustig hun heldenverhalen mogen debiteren. Om te beletten 
dat hun ego te veel opzwelt, benadrukken ze af en toe hoe 
belangrijk die vorige directeur voor hen was.
Men kon moeilijk verwachten dat de vier zichzelf op de 
pijnbank zouden leggen, maar het globale opzet van dit 
‘menselijk document’ verraadt weinig bereidheid tot kriti
sche reflectie vanwege het museum over het eigen kunst
historische werk.

Koningin Beatrix en Rudi Fuchs tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling ‘Ooghoogte: Stedelijk van Abbemuseum 1936-1986’, 1986

Hans Haacke, AnsichtsSachen/ViewingMatters, werd in 1999 
uitgegeven door Richter Verlag, Am Rittersberg 18, 
40595 Düsseldorf (0211/70.18.16). ISBN 3-928762-61-3. 
Een collectie is ook maar een mens werd in 1999 uitgegeven 
door NAi Uitgevers (Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam 
(010/201.01.33)) en het Stedelijk Van Abbemuseum, Eind
hoven. ISBN 90-70149-74-5. (D.P.)

KRIJN DE KONING. Nederlandse kunst moet het door
gaans zonder enigszins serieus commentaar stellen. Kunste
naars krijgen wel publiciteit, maar er bestaat een chronische 
onwil om zelfs belangwekkend werk op zijn consequenties 
te toetsen. Die discoursvijandigheid geldt ook voor de be
kendste kunstenaars, en dus des te meer voor een minder 
gemediatiseerd persoon als Krijn de Koning. Het is dan ook 
verheugend dat naar aanleiding van diens tentoonstelling in 
de Vleeshal in Middelburg een monografie verscheen, Krijn 
de Koning: Binnen buiten / Inside Outside. Ze bevat niet 
alleen een overzicht van De Konings werk in de afgelopen 
tien jaar, maar biedt ook diverse aanzetten tot analyse. Het 
misdadig vormgegeven boekje (er staan soms delen van vier 
teksten op één bladzijde, twee Nederlandse en hun Engelse 
vertaling) bevat onder meer een essay van Bas Heijne en 
bijdragen van Daniel Buren en Michel Gauthier. De aanwe
zigheid van laatstgenoemde twee auteurs wijst erop dat De 
Koning, die beginjaren negentig in Parijs studeerde, voorde 
discursieve omkadering van zijn werk minstens evenzeer 
naar Frankrijk als naar Nederland kijkt. Buren prijst De 
Koning vanwege de “tegenwoordig zeldzame” toewijding 
waarmee hij “zich ondubbelzinnig bezighoudt met een acti

viteit op een bepaalde plek, waaruit ten slotte een werk 
tevoorschijn komt dat in relatie tot die plek is gemaakt”. Met 
zijn voor specifieke ruimtes geconcipieerde, in heldere kleu
ren beschilderde muren of vloeren van hout- of gipsplaat, is 
De Koning voor zijn voormalige docent Buren klaarblijke
lijk een soort artistieke erfgenaam.
Helaas beperkt Buren zich na een korte inleiding letterlijk tot 
wat citaten uit eigen geschriften. Michel Gauthier tracht 
daarentegen te preciseren waarin De Konings positie verschilt 
van die van de generatie van Buren, Robert Morris en Dan 
Graham. Het verbaast niet dat hij betoogt dat De Koning als 
jongere kunstenaar een minder ideologische benadering heeft: 
hij zou een “puur fysieke, materiële en tastbare werkelijkheid” 
nastreven. Zijn werk zou eerder ervaringsgericht zijn dan 
expliciet kritisch. Men kan zich echter vragen stellen bij deze 
nadruk op het fysieke, materiële in het werk van De Koning. 
Is zijn kunst er niet vooral één van kleurvlakken, colorfieldsl 
De fraaie reproducties in het boekje zijn misschien wat mislei
dend, omdat ze de materialiteit van de drager (gips, hout) en 
zijn imperfecties (zoals de naden) verdoezelen; toch komen de 
kleurvlakken bij De Koning ook altijd los van die fysieke 
elementen. In termen van het discours van de jaren zestig zou 
je kunnen zeggen dat zijn werk geen keuze toelaat tussen de 
onlichamelijke, magische presentness van schilderkunst die 
een zuivere opticality nastreeft en de aardse, fysieke presence 
van het minimalistische object. Zijn werk staat schijnbaar in de 
traditie van de (post)minimalistische kunst, maar laat ook de 
deur open voor een Greenbergiaanse opticality. Misschien 
staat De Koning wel dichter bij de verguisde Anthony Caro 
dan bij Robert Morris of Dan Graham. Of misschien moeten
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Krijn de Koning

Beeld voor de Rietveldvleugel, Centraal Museum, Utrecht, 1999

we teruggaan naar De Stijl, waar men met de schilderkunst 
streefde naar driedimensionaliteit, naar een integratie in de 
architectuur.
De bundel bevat ook een interview met De Koning door 
Rutger Wolfson en Valentijn Byvanck, waarin De Koning 
klaagt over de visuele vervuiling van de hedendaagse maat
schappij. In de beste modernistische traditie pleit hij voor 
helderheid en soberheid. De kwaliteit van zijn werk bestaat er 
echter in dat hij de krachten waartegen hij zich verzet, toch op 
een gecontroleerde manier binnenlaat. De kleurruimtes van 
De Koning zijn evenzeer thuis in de spektakelmaatschappij en 
de amusementswereld van Disney World en Showbizz City 
- wat niet betekent dat ze daarmee gelijk te schakelen zijn. De 
Konings Beeld voorde Rietveldvleugel (1999), dat sinds enige 
tijd permanent in het Centraal Museum in Utrecht is geïnstal
leerd, bestaat wel uit geometrische vlakken, maar van sober
heid is geen sprake. We zien een ‘extravaganza’ van gekleurde 
rechthoeken die over twee verdiepingen op complexe wijze in 
elkaar (en in de bestaande architectuur) grijpen. De link met 
Rietvelds Stijl-esthetiek is duidelijk, maar het resultaat is een 
coloristisch overweldigende Piranesi-architectuur. Bas Heijne 
associeert in zijn essay een ander werk van De Koning met de 
achttiende-eeuwse ruïne-esthetiek. Dat is slechts op het eerste 
gezicht een gratuite literaire zet; De Konings werk is niet 
verankerd in de jaren zestig en zeventig, maar roept voortdu
rend uiteenlopende historische referentiepunten op. In Beeld 
voor de Rietveldvleugel ontdekt De Koning via De Stijl de 
relevantie van Piranesi’s laatbarokke capriccio’s voor de 
onwerkelijke hedendaagse ruimtebeleving. Het resultaat is 
-om met Peter Halleys karakterisering van Frank Stella’s 
‘barokke’ latere schilderkunst te spreken - “a world where 
space is dramatic but no longer makes sense. Here, like as 
Disneyworld, Las Vegas, or the shopping mall, everything is 
arranged to entice, seduce, and amaze.”

Krijn de Koning: Binnen buiten / Inside Outside is in 2000 
verschenen bij NAi Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR 
Rotterdam (010/201.01.32). ISBN 90-5662-169-6 (S.L.)

DE TOEKOMST VAN HET VERLEDEN. Dat aan 
prestigieuze culturele projecten heel wat denkwerk vooraf
gaat, klinkt evident, maar het publiek maken van deze 
reflectie kent nog maar een korte traditie in Vlaanderen. De 
publieke debatten die Brussel 2000 inleidden, zijn een voor
beeld, alsook de vorig jaar verschenen reader voor Brugge 
2002. Het openbaar maken en stimuleren van denkwerk 
(onder meer door schrijfopdrachten) verschaft deze manifes
taties niet alleen meer legitimiteit, het schetst eveneens de 
mogelijkheden en verwachtingen die men met het toekom
stige project kan verbinden.
Dat geldt ook voor het boek De toekomst van het verleden, 
dat een web van ideeën weeft rond een nog op te richten 
nieuw historisch stadsmuseum in Antwerpen. Het Museum 
aan de Stroom (MAS) - zoals het nog ongeboren kind werd 
gedoopt - zal op de Hanzenstedenplaats tussen het 
Bonaparte- en het Willemdok in het noorden van Antwerpen 
worden gebouwd. Het moet plaats bieden voor de collecties 
van het huidige Volkskundemuseum, het Scheepvaart
museum, het Vleeshuis en aanverwante stukken uit de ‘col
lectie Antwerpen’.
In de rand van deze opzet biedt De toekomst van het verleden 
een interessant geheel van teksten door binnen- en buiten
landse historici, museologen, stedenbouwkundigen, filosofen 
en sociologen. We zeggen wel ‘in de rand’, want het grootste 
deel van de bijdragen gaat niet concreet over het beoogde 
stadsmuseum. De drie delen - Geschiedenis en herinnering; 
Stad, stedelijkheid en stedenbouw; Geschiedenis en museum — 
bieden veeleer algemene inzichten over de verhouding tussen 
het geheugen, de geschiedenis, de stad en het (stads)museum. 

Ondanks het feit dat de auteurs vanuit verschillende vakge
bieden vertrekken, zijn ze het over heel wat dingen eens. Zo 
is het voor een aantal onder hen evident dat een museum 
noodgedwongen een selectieve geschiedenis aanbiedt. De 
Nederlandse historicus Willem Frijhoff rehabiliteert in dit 
verband de term lieu de mémoire, in zijn woorden één van de 
readymades van het historische begrippenapparaat. Deze 
‘geheugenplaats’ kan zowel een object, een situatie, een 
verhaal, een locatie als een beeld zijn. Eigen aan die plek is 
dat ze kan bestaan, onafhankelijk van haar actualisering. Een 
lieu de mémoire is dus een soort archief van potentiële 
betekenissen. Pas wanneer een interactie tot stand komt 
tussen het artefact en de herinnering, begint de lieu de 
mémoire een leven te leiden, en in dit proces moet een 
museum volgens Frijhoff een richtinggevende rol spelen. 
Vergelijkbare ideeën ontwikkelt de stedenbouwkundige 
Pieter Uyttenhove, maar dan met betrekking tot de stad. Hij 
stelt met name dat de 'accumulatiestad' een mythe is, waar
mee hij bedoelt dat het onmogelijk is om de aanwas van 
feiten, objecten, gebouwen volledig bij te houden. Zoals het 
museum wordt ook de stad tot selectie gedwongen, een 
selectie die zowel door praktische als door politiek-ideologi- 
sche overwegingen wordt bepaald.
Cultuursocioloog Rudi Laermans beschouwt selectie als een 
essentiële eigenschap van het geheugen. Het onderscheid 
tussen herinneren én vergeten definieert het geheugen, en om 
deze dynamiek te accentueren overweegt Laermans zelfs een 
nieuw werkwoord: ‘geheugenen’, als synoniem van bijhou
den én kwijtraken, rappel én vergetelheid.
Geschiedschrijving is altijd een selectie uit het verleden. De 
kracht van een historisch museum ligt dus in het maken van 
interessante selecties en combinaties van historische 
artefacten, selecties die aansluiten bij actuele opvattingen en 
gebeurtenissen. Tegelijkertijd moet een museum tonen dt 
het selecteert. Een actueel historisch museum ensceneert 
met voldoende overtuiging, maar legt tegelijkertijd die 
ensceneringstechnieken bloot. Het toont op die manier dat 
het geheugen altijd selectief is. Een historische tentoonstel
ling zegt om die reden vaak meer over onze manier van 
denken dan over het verleden. Dat besef leidt in verschil
lende bijdragen tot de paradoxaal aandoende gedachte dat 
een historisch stadsmuseum juist met hedendaagse cultuur 
moet bezig zijn. Allochtone culturen en populaire cultuur
uitingen moeten een plaats vinden in het museum. Kevin 
Moore, zelf conservator van het Football Museum in Preston, 
is van mening dat een historisch museum ook dingen van 
vandaag moet verzamelen. Als de materiële of niet-materiële 
uitingen van de huidige volks-, sub- en populaire culturen 
niet vandaag worden ‘gevangen’, dan dreigen ze voor altijd 
verloren te gaan.
Moores opvatting veronderstelt echter dat een historisch 
museum niet meer het geprivilegieerd professionele terrein 
van is historici. Ook andere 'cultuurkenners' zoals antropo
logen, sociologen en filosofen zullen in de toekomst de 
museumstaf mee bevolken. Enkel op die manier kan het 
historisch museum een band hebben met het actuele leven in 
de stad. Deze piste lijkt noodzakelijk indien het museum nog 
een belangrijke rol wil spelen in het uitzetten van 
identiteitscoördinaten voor haar publiek. Het moet op dit 
vlak immers zwaar concurreren met de dominante beeld
cultuur.
De toekomst van het verleden bevat veel interessante ideeën 
- waarvan we er hier slechts enkele hebben aangehaald. Het 
boek schept hoge verwachtingen voor het nieuwe Antwerpse 
stadsmuseum. Hopelijk vinden de toekomstige curatoren 
van het Museum aan de Stroom nog af en toe de tijd om naar 
dit boek terug te grijpen.
De toekomst van het verleden. Reflecties over geschiedenis, 
stedelijkheid en musea, samengesteld door Mandy 
Nauwelaerts, werd in 1999 uitgegeven door het Hessenhuis, 
Falconrui 53, 2000 Antwerpen (03/206.03.50). ISBN 90- 
805467-1-2 (P.G. & C.V.E.)
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A-Prior

A-Prior

Voor dit derde nummer zijn er echter conclusies getrokken. 
A-Prior verklaart zich voortaan te willen concentreren op 
een bundeling teksten over het werk van één kunstenaar (i.c. 
Honoré 0‘O,), dit aangevuld met teksten rond een welbepaald 
thema (kunst en integratie), een kunstenaarsbijdrage (Richard 
Venlet) en portfolio’s (architectenbureau Robbrecht & Daem 
en een genietbare presentatie van het werk van Jean-Paul 
Deridder). Het blad is er aanzienlijk op verbeterd. Dries 
Vande Velde koppelt in een gewaagde denkoefening het werk 
van Honoré 9’0 aan Constants New Babylon en het 
situationisme. Een opsteker is ook het essay Nieuw bericht, 
geen boodschap waarin Jeroen Boomgaard in vogelvlucht 
het onbegrip schetst tussen de huidige kunstkritiek en een 
‘jonge’ kunstpraktijk, die zich met veel enthousiasme, zon
der intellectuele reserves en niet gehinderd door enige his
torische voorkennis terzake, op de alledaagse werkelijkheid 
stort.
In het deel over ‘kunst en integratie’ in dit dubbelnummer 
blijft het gezichtsveld te veel beperkt tot de lucratieve op
drachten die tegenwoordig in Vlaanderen worden verleend 
aan kunstenaars om overheidsgebouwen van kunst te voor
zien. Architect Willem Jan Neutelings legt even de vinger 
op de wonde, maar het informatieve interview met verant
woordelijk ambtenaar Katrien Laenen blijft binnen de lij
nen van de interpretatie die de overheid zelf aan deze rege
ling geeft. Het institutionele kader van kunst en het probleem 
van de bestemming (i.c. overheidsgebouwen) blijven bui
ten beeld, een fotoreportage van Richard Venlet ten spijt.
Het dubbelnummer A-Prior 3 en 4 verscheen in november 
2000 en wordt uitgegeven door A-Prior, Office for Artistic 
Production, Koolmijnenkaai 30-34 in 1080 Brussel (02/ 
414.98.30). (E.W.)

Maurice Gilliams

Vader, 1922

DE IDEE MAURICE GILLIAMS Twee tot drie keer per 
jaar verschijnt bij uitgeverij Pandora een Cahier, een publicatie 
over de relatie tussen beeldende kunsten en literatuur uit de 
periode 1850-1950. Het achtste Pandora-Cahier is gewijd aan 
de Antwerpse auteur Maurice Gilliams, en verscheen naar 
aanleiding van de tentoonstelling De idee Maurice Gilliams: 
een schrijver over schilders in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. Die titel refereert aan zijn 
befaamd essay Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer, dat 
hij schreef tussen 1936 en 1939. De poëticale relatie tussen 
Gilliams en zijn stadsgenoot De Braekeleer vormt dan ook de 
spil van de tentoonstelling. Overigens was Gilliams zelf een 
verdienstelijk amateur-schilder, die zich in de jaren ’20 en 
’30 liet beïnvloeden door alle modernistische stijlen die op 
dat moment de revue passeren.
Een kunstcriticus in klassieke zin kan men de schrijver van 
Elias en Winter te Antwerpen bezwaarlijk noemen. Gilliams, 
dat is je reinste subjectivisme, het volstrekte tegendeel van 
wetenschappelijke analyse. De auteur heeft het werk van 
De Braekeleer - vooral dan de Man voor het venster — eer
der naar zich toegetrokken, het ‘aangevoeld’, en met de in
drukken die het naliet zijn autobiografische poëtica onder- 
bouwd. Centraal in die poëtica staat het kunstenaarschap 
dat zich ontwikkelt in een even noodzakelijke als geculti
veerde eenzaamheid, die tijd en ruimte schept voor een 
obsessief literair perfectionisme. Gilliams is voor alles de 
man van het haarjuiste woord die, in weerwil van het 
efemere, weke dat hem tot onderwerp was, ongemeen krach
tige zinnen kon neerschrijven.
Vanzelfsprekend dat een Cahier gewijd aan Gilliams ver
trekt vanuit het autobiografische. Annette Portegies geeft 
een korte levensschets van de auteur die moet uitmonden in 
een echte autobiografie. We krijgen alvast het beeld van een 
volbloed nareist, gekweld en vernederd, hautain en kinder
achtig, die ondanks zijn onaangename trekken moeiteloos 
weet te intrigeren. Maar het Cahier is vooral interessant voor 
het gewaagde maar prikkelende en suggestieve stuk van 
Martien de Jong. Om te beginnen stelt De Jong een kleine 
stamboom op van Belgische kunstenaars die zich verlamd 
wisten door hun sexuele pudeur. Zowel Ensor als De 
Braekeleer hadden daar zo’n last van, dat het één van hun 
belangrijkste drijfveren werd, al sloeg het bij De Braekeleer 
volkomen naar binnen, in verstikkende huiskamertaferelen, 
terwijl het bij de Oostendse meester gestalte kreeg in een 
agressief vrouwbeeld - bijvoorbeeld in het doek De Rog 
(1892). Vooral dat is voor De Jong belangrijk: de keuze tus
sen gelatenheid en agressieve manifestatie. Tussen laat-ro- 
mantiek en vroeg-modemisme in een Belgische, katholieke 
context.
Gilliams, die na een mislukt, ongeconsumeerd huwelijk zelf 
aan sexuele versterving deed, heeft aan Ensor nooit een apart
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stuk gewijd, maar hij leidt er zijn essay over De Braekeleer 
wel mee in. Volgens De Jong had Gilliams een enorme waar
dering voor Ensor, maar kon hij niet over hem schrijven 
omdat hij Ensor simpelweg niet naar zich ‘toe kon trekken’. 
“Bij alle lof en liefde voor de ‘langzame nawerking’ van De 
Braekeleers kunst, begint en eindigt hij zijn essay met een 
lofzang op de vernieuwende kracht van de fantasierijke durf 
in de kunst van James Ensor. Zo verging het Maurice 
Gilliams ook toen hij over zijn twee grote voorgangers in de 
Vlaamse Letterkunde schreef. Hij bekritiseerde de overla
den smartcultus in de Eva-romantiek van Karel van de 
Woestijne en prees de vernieuwende ontdekkingsdrift in de 
moderniteit van Paul van Ostaijen. Maar zijn eigen werk 
vertoont meer verwantschap met de vermoeide verzen (en 
het vrouwbeeld) van Karei van de Woestijne dan met het 
experimentele elan van Paul van Ostaijen.” Met Gilliams 
verwelkt een der laatste takken van de romantiek.
De idee Maurice Gilliams, een schrijver over schilders, werd 
uitgegeven door Pandora en is te verkrijgen in het Konink
lijk Museum voor Schone van Antwerpen, Leopold de 
Waelplaats, 2000 Antwerpen (03/238.78.09). De tentoon
stelling loopt nog tot 21 januari 2001. (B.M.)

A-PRIOR. Het afgelopen anderhalf jaar zijn er in het Ne
derlandse taalgebied verschillende nieuwe tijdschriften over 
beeldende kunst bijgekomen. Het eind vorig jaar gedoopte 
A-Prior is zo ondertussen aan zijn derde nummer toe, een 
dubbelnummer. Het blad heeft ondertussen - letterlijk - al 
een avontuurlijke reisweg achter de rug. Het is gegroeid uit 
de Brusselse tentoonstellingsruimte Etablissement d’en 
Face, verhuisde naar een plek in Leuven waar een kunsten
centrum zou worden opgericht (dat er uiteindelijk niet 
kwam), en stelde onlangs zijn nieuwe nummer voor in de 
schoot van de pas opgerichte stichting A-Prior, Ojjice for 
Artistic Production. Spilfiguur is nog steeds freelance 
tentoonstellingsmaker Kurt Vanbelleghem, omgeven door 
kunstcritica Els Roelandt, architect Christian Kieckens en 
Andrea Wiarda.
Het tweetalige A-Prior heeft een groot A5-formaat en oogt 
opmerkelijk sober, ondanks het royale beeldmateriaal. Een 
blik op de inhoudsopgave leert dat dit tijdschrift zich uit
drukkelijk wil richten op de presentatie van beeldende kunst 
door middel van interviews, monografische teksten, 
portfolio’s en kunstenaarsbijdragen, die worden aangekon- 
digd met een sterk beeld op de kaft. Dit beloftevol profiel 
kreeg in de eerste twee nummers nog onvoldoende substan
tie, ondanks een kort, maar interessant interview met de ver
zamelaars Annick en Anton Herbert. De kunstenaars
bijdragen van Doria Garcia en Barbara Visser overvleugel
den de inhoud, wat doet vermoeden dat men het samenbren
gen van teksten iets te licht had ingeschat.

URI TZAIG. Bij zijn solotentoonstelling B/Win het Migros 
Museum für Gegenwartskunst (Zürich, juni 1999) bracht de 
Israëlische kunstenaar Uri Tzaig een boek uit. User Guide. 
Text, Quotes, References & Images is een omvangrijke 
oeuvrecatalogus en biedt een gefacetteerde kijk op het oeuvre 
van Tzaig. Er wordt gebruik gemaakt van teksten van de 
kunstenaar, citaten uit interviews en kritieken, literatuur- 
fragmenten en afbeeldingen. Het leuke is dat alles niet 
droogjes naast elkaar staat, maar dat Tzaig een systeem heeft 
ontworpen waarin het ene voortdurend naar het andere 
verwijst. Al lezend dwarrel je lustig tussen begrippen jaar
tallen, afbeeldingen, tot en met doe-het-zelf-ideetjes. Onder
tussen houdt Tzaig wel een stevige greep op wat er zoal over 
zijn oeuvre gezegd en gedacht kan worden.
Het boek heeft geen hoofdstukken, of beter: het heeft er veel 
te veel. Op elke bladzijde staan blokjes tekst, foto’ s, of beide. 
De informatie is verdeeld in ‘units’ waar telkens een nummer 
bij staat (van 1 tot 97) en meestal ook een titel. Algauw blijkt 
dat de titels de algemene structuur van het boek bepalen. Ze 
fungeren als de zoektermen om Tzaigs oeuvre te verkennen. 
Hijzelf noemt ze terms. Zo’n term kan een begrip zijn van 
algemene aard (bijvoorbeeld: “Reading”, “Language”, 
“Movement”, “Printed Matter”), maar ook een jaartal of de 
titel van een werk (“Desert”, “The Universal Square”).
Soms staan er alleen afbeeldingen naast een nummer; de 
meeste zijn echter voorzien van tekst—een fragment uit een 
interview, een kunstenaarstekst of een citaat. Willen we 
meer weten over de herkomst van de teksten, dan kunnen we 
de Index vooraan in het boek raadplegen. Deze verhoudt zich 
tot de terms en de teksten, zoals een lijst van afbeeldingen tot 
de illustraties bij de lopende tekst van een boek. Dat klinkt 
allemaal heel instructief en didactisch, maar niet overal word 
je wijzer: zo staat bij nummer 80 een uitroepteken, en de 
Index voegt daar enkel nog een naam aan toe: Shir Zvi.
Tzaig heeft zijn documenteringsdrift ten top gedreven. Door
heen het boek hanteert hij een uitgebreid apparaat van 
symbolen, waardoor een netwerk van verbindingen tot stand 
komt tussen teksten, terms en hun bronnen. Zelfs de letter- 
beelden hebben ‘betekenis’. Als woorden bijvoorbeeld 
onderlijnd zijn én vet gedrukt staan, betekent dit dat ze elders 
in het boek nog als term opduiken. De bijbehorende num
mers staan er in de marge bij, waardoor we als het ware 
kunnen ‘doorklikken’. Tzaig noemt dat een link to term. 
Tenslotte is er nog een tekentje dat eruit ziet als de re van 
replay of review op de videorecorder. Het wordt steeds 
gevolgd door een beschrijving die als een rëcept in een 
kookboek fungeert. Als je doet wat er staat, kun je iets doen 
of maken dat de kunstenaar al gedaan of gemaakt heeft. In de 
marge van “The Universal Square” (nummer 28) staat zo’n 
replaytekentje, met daaronder een handleiding die ons leert 
hoe we een voetbalwedstrijd moeten spelen met twee ballen. 
Deze bezigheid blijkt overigens een hele wereld op te roepen, 
want het nummer 28 heeft nog links naar de nummers 52 
(“Homeless”), 5 (“Translation”), 55 (“Time”), 1 (“Rea
ding”) en 2 (“Language”).
Het systeem van Tzaig is met een chirurgische precisie 
ontworpen. Alles wordt haarscherp aangewezen, verduide
lijkt en ‘gelinkt’. Maar hoe meer ‘duidelijkheid’ er gescha-
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Jan Vercruysse 28 januari — 25 maart

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

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

met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap
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tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
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pen wordt, hoe zwarter het voor onze ogen wordt. De draden 
van het verwij ssy steem verdichten zich tot een onontwarbaar 
web. De informatie loopt vast in zijn overdaad. Het systeem 
van Tzaig informeert niet meer over ‘iets’, maar toont het 
informatiseren als pure geste. In al zijn onderdelen is deze 
User Guide functioneel; als geheel is hij volmaakt doelloos. 
Uri Tzaig, User Guide. Text, Quotes, References & Images 
werd in 1999 uitgegeven door Migros Museum fiir 
Gegenwartskunst, LimmatstraBe 270, CH-8005 Zürich. (41 
1 277.20.50). ISBN 3-907064-08-9 (I.K.)

RODNEY GRAHAM. Het boek Rodney Graham - Cinema 
Music Video werd uitgegeven naar aanleiding van een ten
toonstelling in de Kunsthalle Wien (1999) die zich concen
treerde op de media film, video en muziek in Grahams werk 
van de afgelopen vijfjaar. Op de binnenkant van de flap zit 
een CD op een rubberen nopje: Grahams popalbum I’m a 
Noise Man, gevuld met veertien songs die volgens de kun
stenaar ‘in de populaire stijl’ zijn geschreven. De archaïsche 
stijfheid van die formulering werkt komisch. In de 18de eeuw 
sprak men over liederen ‘in de populaire stijl’ wanneer men 
Lieder im Volkston bedoelde - die ‘volks’ klonken zonder 
het echt te zijn. ‘Populair’ verwees, algemener nog, naar 
alles wat makkelijk in het oor lag bij de liefhebbers, die na 
de dood van de oude Bach steeds meer de concertzalen be
volkten. Maar Graham is natuurlijk geen Telemann. Zijn 
songs flaneren met een komisch flegma door de popmuziek 
van de laatste twintig jaar. Ze mengen sixties-invloeden, new 
wave en bossa nova tot - met bedaarde ironie gebrachte - 
Amerikaanse lo-fi rock.
Eén van de drie essay’s in het boek, dat van Michael Glas
meier, is volledig gewijd aan een werk van Graham met échte 
18de-eeuwse, populaire roots: The King’s Part. Langs een 
loopbrug liet Graham ons een geluidsdichte kubus betre
den, waarin we het kale geklepper van een moderne dwars
fluit konden horen. Adellijk geklepper welteverstaan, want 
het was afkomstig van het derde fluitconcerto van de vorst, 
amateur-fluitist en componist Frederik II van Pruisen. Al
leen had Graham de muziek van de orkestbegeleiding én 
van de aangeblazen klank ontdaan. Het schrale klankskelet 
dat overbleef, leerde volgens Glasmeier meer over de vor
stelijke dilettant Frederik de Grote dan een onbehandeld 
concerto. Immers, “alles wat hij deed verliep volgens de 
wetten van de mechanica. Zijn muziek klapperde, zijn ver
zen klapperden, als ook zijn staatshuishouding en zijn krijgs
kunst.”
Graham ontvleest het vorstelijke imago tot een rammelend 
mechaniekje - niet voor niets leefde Frederik in de tijd van 
de eerste muziekautomaten. Volgens Alexander Alberro doet 
de kunstenaar iets gelijkaardig in de werken met film en 
video. In zijn eerste 35-mm film, Two Generators (1984), 
horen we aanvankelijk enkel het geluid van een ruisende 
rivier. Plots springen aan de oever van die rivier twee lam
pen aan, waardoor het stromende water zichtbaar wordt; maar 
de dieselgeneratoren die de lampen voeden, maken zoveel 
lawaai dat ze het geruis van de rivier overstemmen. Cinema 
is een illusiemachine, Graham kon niet didactischer en dui
delijker zijn.
Alberro interpreteert ook recenter werk als deconstructie van 
het medium. Beelden van passiviteit en verdoving gaan hand 
in hand met een monotone of repetitieve structuur. De 
kleurenfilm Vexation Island (1997) toont een man in 
17de-eeuwse kledij, die bewusteloos op een strand ligt. De 
man ontwaakt, loopt naar een palmboom, schudt aan de stam 
en krijgt een kokosnoot op zijn hoofd, waardoor hij in zijn 
bewusteloze toestand terugkeert. In de film treedt ook een 
papegaai op die “wakker worden” krijst, volgens Alberro 
een oproep om de cirkel van de verdoving (teweeggebracht 
door het medium) te doorbreken. Maar de film, die een ‘lus’ 
beschrijft, want begint en eindigt met een bewusteloze held, 
suggereert eerder een permanente beneveling. Dat geldt 
evenzeer voor Coruscating Cinnamon Granules, dat de 
lichtgensters toont die opspringen wanneer kaneel in con
tact komt met de gloeispiraal van een elektrisch fornuis. Het 
werk gaat over ‘het zien van sterren’ - in de dubbele bete
kenis - en verbeeldt dus volgens Alberro, net zoals Two Ge
nerators, de benevelende werking van cinema. Dat klopt 
ook wel, maar toch zou je kunnen nuanceren. In het oudere 
Two Generators is Graham veel meer de demystificator die 
toont hoe de kijkmachine werkt. Het ‘culinaire vuurwerkje’ 
daarentegen suggereert een blik die zelf in de greep is van 
die verdovende fascinatie.
Het derde en laatste essay (van Shep Steiner) heeft een los
sere band met Grahams werk, en gaat over de fascinerende 
vraag waarom Freud argwaan koesterde jegens de muziek. 
Freud, het meest bereidwillige oor van Wenen, had volgens 
Steiner de neiging om alles wat hij hoorde in ‘figuren’ vast 
te zetten, of om ‘van het oor een oog te maken’. Steiner gaat 
er vanuit dat in muziek iets van het onbewuste verschijnt 
dat niet onmiddellijk in ‘figuren’ vast te zetten is, en dat 
daarom door Freud wel moest worden afgewezen. Dat ‘iets’

Uri Tzaig

Crystal, 1999, videoprint (index #98)

Nieuwe Publicaties

■ Herman Asselberghs, Els Opsomer, Rony Vissers, 
Wrapped, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago 
de Compostela, 2000. ISBN 84-453-2933-2
■ B-Sites, over de plaats van een kunst-en onderzoeks
centrum te Brussel, red. Bert Balcaen, Wouter Davidts, 
Dieter de Clercq, Lieven de Boeck en Tijl Vanmeirhaeghe, 
Brussel 2000, Brussel, 2000. ISBN 806082-2-x
■ Hubert Damisch, L ’ amour m’expose, Yves Gevaert Uit
gever, Brussel, 2000. ISBN 2-930128-15-1
■ Georges Didi-Huberman, Être crâne, Lieu, contact, 
pensée, sculpture, Les Editions de Minuit, Paris, 2000. ISBN 
2-7073-1707-1
H Lisa Florman, Myth and metamorphosis, Picasso’s 
classical prints of the 1930’s, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2000. ISBN 0-262-06213-5
■ Michel François, Actions, la plante en nous, cd-rom, 
Magic Media, Brussel, 2000.
■ Martin Kippenberger, No drawing, no cry, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2000. 3-88375-449-8 
■ Ulrich Lehmann, Tigersprung, fashion in modernity, 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-12231-6 
■ Majeur ou mineur? Les hiérarchies en art, red. Georges 
Roque, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2000.2-87711- 
224-1
■ Henri Maldiney, Ouvrir le rien, l’art nu, Encre Marine, 
La Versanne, 2000. ISBN 2-909-422-48-8
■ Raymonde Moulin, Le marché de l‘art, mondialisation et 
nouvelles technologies, Flammarion, Paris, 2000. ISBN 
2080357107
■ The persistance of painting, Reflexive figurations, red. 
Annette Balkema en Henk Slager, Galerie Ferdinand van 
Dieten d’Eendt, Amsterdam, 2000. ISBN 90-76881-01-4 
■ Bernard Plossu, En ville, Contretype - La Lettre Volée, 
Brussel, 2000. ISBN 2-87317-118-9
■ Rutger Pontzen, Nice! Towards a newform of commitment 
in art, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2000. ISBN 90-5662-162-9 
■ Bernard Rancillac, Le regard idéologique, editions 
Mariette Guéna, Paris, 2000. ISBN 2-85056-402-8
■ Frank Reijnders, Della pittura, de schilderkunst en an
dere media, Uitverij 1001, Amsterdam, 2000. ISBN 90- 
71346-31-5
■ Richard Serra, red. Hal Foster en Gordon Hughes, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-56130-1
• Experimental sound and radio, red. Allen S. Weiss, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-73130-4
■ Sue Taylor, HansBellmer, the anatomy of anxiety, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2000. ISBN 0-262-20130-5
■ Vacant city, Brussels ’ Mont des Arts reconsidered, red. 
Bruno De Meulder en Karina Van Herck, Nai Uitgevers, 
Rotterdam, 2000. ISBN 90-5662-167-x
• Vienna School reader, politics and art historical method 
in the 1930’s, red. Christopher S. Wood, Zone Books, Yale 
University Press, 2000. ISBN 1-890951-14-5
■ Ken Worpole, Here comes the sun, architecture and 
publiç space in twentieth-century European culture, Reaktion 
Books, London, 2000. ISBN 1-86189-073-7
________ _ ______S__________________ £___________________  

heeft alleszins iets met ‘ritme’ te maken. Jammer dat de au
teur zijn betoog niet helder en strak doortrekt. De tekst is 
eerder een speels en vaag, frivool-nonchalant probeersel. De 
vraag is nochtans prikkelend. Graham heeft niet voor niets 
zowel Oeuvres Freudiennes als Oeuvres Wagneriennes ach
ter zijn naam staan.
Rodney Graham. Cinema Music Video bevat de CD I’m a 
Noise Man en essays van Alexander Alberro, Michael Glas
meier en Shep Steiner (Engels/Duits). Het boek werd in 1999 
uitgegeven door Kunsthalle Wien en Yves Gevaert uitgever, 
Vinkstraat 160,1170 Brussel (02/660.23.72). ISBN 3-85247- 
021-8 (Kunsthalle Wien) en 2-930128-10-0 (Yves Gevaert) 
(D.P.)

Rodney Graham in de geluiddichte kamer 
van de Universiteit van British Columbia, Vancouver, 1999, 

foto: Shannon Oksanen

Coördinatie: Dirk Pültau en Etienne Wynants

Medewerkers: Pascal Gielen, Ilse Kuijken, Bart Meuleman, 
Sven Lütticken, Alexandra Pauwels, Lieven Van Den Abeele, 
Caroline Van Eccelpoel, Camiel van Winkel
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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/l 10 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ©053/71.06.46- wo-w 13-18u
Loek Grootjans [13/1 tot 24/2]
• Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst 0053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Luk Stallaert [13/1 tot 17Z2]
Wineke van Muiswinkel [10/3 tot 14/4]
•Galerij C. De Vos

Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 0053/4137.89- do-za 14-18u zo 10u30-13u30
“Laatste beelden” - Dominiq van de Walle [tot 3/2]
Ivan Popovic [15/2 tot 10/3]
“Carte blanche in CIAP Hasselt” - Marc Angeli, Bruno Deere, Bart Vandevijvere, 
Ignace Van Ingelgom... [2 tot 28/2]
—
Antwerpen

■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliaidstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u
Vincent Geyskens [tot 20/1 ]
“Arco Madrid” - kunstbeurs [14 tot 19/2]
“A reconstruction of La Nature Motte” - Guy Van Bossche [25/1 tot 17/3]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 -2000Antwerpen 003/22606.30-vr-w 14-18u
Ann Caere [25/1 tot 18/3]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zo 10-17u
“Nicaise De Keyserf 1813-1887),eennegentiende-eeuwseglorie”/”De idee Maurice
Gilliams,eenschrijverover schilders. MauriceGilliams(1900-1982)en de beeldende 
kunst” [tot 21/1]
“Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700” [21/1 
tot 22/4]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-za 10-17u
Tony Cragg - sculpturen/’Besites, ontmoetingsplekken langs de autosnelwegen" -
Wim Cuyvers & Marc De Blieck [tot 21/1]
Lidwien van de Ven [11/2 tot 6/5]
Ria Pacquée, Berlinde De Bruyckere, Jan Kempenaers [21/1 tot 6/5]
Willy De Sauter [11/2 tot 27/5]
•Elzenveld

St.-Jorispoortstruat27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30
“Logboek 2000” - Gaston Callens [tot 21/1]
"Vesalius, lijfarts van Keizer Karei” [tot 4/2]
Nick Andrews [26/1 tot 4/3]
André Dicteren, Wim Van Remortel [17/2 tot 25/3]
■Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17u
“Kris van Dessel, gastcurator" [8 tot 31/3]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Veriatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
Richard Prince [tot 10/2]
■ Van Laere Contemporary Art
Veriatstraat23-25 -2000Antwerpen 003/257.14.17- di-za 14-18u
"Paesaggio di Gravità” - Serse [tot 20/1]
Denmark [25/1 tot 3/3] - Manuela Sedmach [8/3 tot 7/4]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47-2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
“Straatman” - Angel Vergara Santiago [tot 20/1]
Wolfgang Plöger [25/1 tot 3/3]
Claire Todd [8/3 tot 7/4]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - vr-za 13-18u
"Artist books & prints” [tot 20/1]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 003/24293.00- di-za 10-17u
“Mut(il)aties” - Jan Kempenaers/”Jong op & over foto’s” [tot 25/2]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat 20 - 2000Antwerpen 003/289.84.58 - di-za ll-18u
“Etl’hommecrealafemme”-Nobuoshi Araki, Robert Mapplethorpe, David Bailey,
Fred Meylan, Helmut Newton, Lynn Bianchi, Gary Winogrand... [tot 28/1 ]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 003/226.79.53 - za 14-18u
Kaoru Yamamoto, Roland Berning [tot 28/1]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Cyrille Teirbrood - fotografie [2 tot 22/2]
“Ode aan de muziek” - Chantal Bietlot - schilderijen [9 tot 29/3]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 - 2018Antwerpen 003/216.30.28 - wo-za 14-18u
Hubert Duprat [tot 20/1 ]
Jeroen Allart, Peter Vos, Mamix Goossen [25/1 tot 17/3]

Beersei

■ Dominium
Schoolstraat 71 -1650Beersei 002/378.17.60 -vrl4-22u za 10-18u za 14-18u 
"Classica II” - Anto Carte, F. De Braeckeleer, A. De Beul, R. Stevens.. ./Berthe 
Wauters - schilderijen [19/1 tot 24Z2]

Brugge

■ Belfort Jan Garemijnzaal
Markt - 8000Brugge 0050/44.30.40 - wo-za 13-18u
“De reiziger is blind” - Jan Vanriet - schilderijen [3Z2 tot 4/3]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10- do-za 14-18u30
“Ataen Zone/Ann Lee” - Dominique Gonzalez-Foerster - video [tot 20/1] 
“Arco Madrid, Manon de Boeren Dora Garcia” - kunstbeurs [14 tot 19/2] 
Manon de Boer - geluidsinstallatie, fotografie [27/1 tot 10/3]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20-1000Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u
Maria Capelo [18/1 tot 10/3]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt-1000Brussel 002/279.64.34 - di-za ll-18u
“Matta, het jaar van de drie 000” [tot 18/2]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 002/644.30.63 - di-za 12-18u
“The slide area, curator Terry R. Myers” - Julie Becker, Larry Johnson, Catherine 
Opie, Robert Overby... [9/2 tot 31/3]
■ BBL
Koningsplein 6 -1000Brussel 002/547.22.92 - ma-di do-zo 10-18u wo 10-21u 
“De Kunstberg.. .stad op de helling, plannen en projecten 1731-2000” [tot 28/1]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel 002/507.84.66 - di-za 10-18u 
“Kijk, 100 jaar hedendaagse kunst” [tot 28/1 ]
Jean-Sylvain Bieth [9/3 tot 22/4]
“Retrospectieve Marcel Broodthaers” [9/3 tot 10/6]
■ On Location, Badcomplex
Reebokstraat28-1000Brussel 002/345.79.74 - ma-vr 8-17uza8-14u
Annick Nolle [13/1 tot 10/2]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9-1000 Brussel 002/511.35.80-wo-za 12-18u
“Walker Evans (1903-1975)” - fotografie [tot 23/1 ]
Dario Sena [10/2 tot 31/3]
■ Galerie Meert Rihoux
Wiartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Grazia Toderi [tot 30/1]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 002/513.56.62 - ma-za 9u30-19u 
“Macrophotographies” - Pascale Ayoub [tot 3/3]
Jacques Aron - collages [7/3 tôt 28/4]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 70 -1030Brussel 002/250.1166 - ma-vr 10-17u za 13-17u 
“Jonge kunstenaars” - Luc Compermol, Jean-Antoine Ciglia & Laurent Thiry, Freek 
Wambacq [tôt 27/1]
• Galerie Artiscopc 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]
B Galerie Dorothée Pauw

Charles Decosterstraat8 -1050Brussel 002/649.43.80- di-za 13-18u
Jessica Craig-Martin - fotografie [tot 24/2]
Tam Ochiai - schilderijen [7/3 tot 7/4]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 002/511.90.84- di-vr 13-18u30za-zo 10-17u 
“De kleur in opstand, van impressionisme tot avant-garde in de verzameling Carmen 
Thyssen-Bomemisza” [tot 18/2]
Fabrizio Plessi [tot 18/2]
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 002/642.24.80 - di-za 10u30-18u30
“American architecture, a vintage postcard collection” [tot 21/1]
“Andrea Branzi, objecten en territoria” - vormgeving [tot 19/2]
“3D+, Swedish design on stage” [3/2 tot 11/3]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18 - di-za 14-I9u
Marc Guillaume/’Project room; Plots on loan” - Raymond Pettibon [19/1 tot 24/3]
B Galerie Xavier Hufkens

St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 002/639.67.30 - di-za 12-18u
“Picture planes” - Malcolm Morley - schilderijen [tot 24/2]
Jan Vercruysse [1/3 tot 14/4]
■ Taché-Lévy Gallery

Tenbosstraat 74-1050Brussel 002/344.23.68 - di-za ll-19u
Jack Pierson [tot 17/3]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 0O2/53&42.2O - di-za 13-18u
Alain Janssens [8/2 tot 25/3]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg94- lOöOBrussel002/538.90.20-di-vr 14-17u30za-ZO 10-17u30
Josiane Moimont - schilderijen [tot 28/1 ]
Didio- De Reck [tot 11/2]
Catherine Amatheii [ 15/2 tot 11/3]
■ Atelier 340
Rivierendreef340 -1090Brussel 002/424.24.12 - di-za 14-19u
“La réunion” - Bob Verschueren [tot 18/2]
■ Kunstcentrum van het Rood Klooster
Rood Kloosterstraat 4-1160 Brussel 002/660.55.97- di-za 14-17u
“29eme Salon consacré aux artistes de Rouge-Cloître de la fin du 19ème siècle” 
[tot-/I]
“L’instant décisif’ - fotografie/Catherine Amatheii - schilderijen [-/2]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 002/226.12.11 - di-za ll-18u vr ll-21u 
“De uitnodiging tot een reis” - Serge Vandercam [19/1 tot 25/2]

Burcht

■ Cultureel Centrum‘t Waaigat
Keikstraat-2O7OBurcht0-dil3u3O19u3Owo-vrl3u3O-17uzalO-17uzol3u3O-17u 
“Pon Recce” - Fred Bervoets [17/2 tot 4/3]

Charleroi

B Palais des
Place du Manège - 6000 Charleroi 0071/30.15.97- di-za 10-18u 
“Giorgio de Chirico (1888-1978), les dix dernières années” [4/2 tot 13/5]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10 - 
di-za 10-18u
‘Trop de peines, femmes en prison” - Jane Evelyn Atwood/Virginia Haggard- 
Leirens [tôt 4/3]

Deurle

■MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - di-vr 13-17u za-za ll-17u 
“Salto prolungato” - Jan Vercruysse [28/1 tôt 25/3]

Eupen

■ Internationalen Kunstzentrums Ostbelgien
In den Loten3 - 4700Eupen 0087/56.01.10- do-za 14-18u 
“Sixties nineties” - Jacques Charlier [tot 21/1]

Gent

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent 009/222.17.03 - di-za 9u30-17u
“Het oorkussen van de melancholie” - Odilon Redon, Charles-François Daubigny,
Léon Spilliaert, René Magritte, Andy Warhol, Lili Dujourie... [tot 25/2]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1-9000Gent 009/221.17.03-di-za 10-18u
“Drapeau” - Jean-Pierre Raynaud [tot 28/1 ]
‘Territorium” - Philippe Van Snick [tot 4/2]
Raoul De Keyser, Luc Tuymans [3/2 tot 25/3]
“Panamarenko, een overzicht, Van Lanschotprijs voor Beeldhouwkunst” [4/3 tot 6/5]

Hasselt 

■CIAP
Zuivelmaria44 - 3500Hasselt 0011/22.53.21 - di-vr 12-18u za 14-17u
Stephanie Leblon, Hedwig Brouckaert [tot 30/1]
“CarteblanchevoorGalerijC. de Vos”-Marc Angeli,Brano Deere,Bart Vandevijvere,
Ignace Van Ingelgom... [2 tot 28/2]

Herent

B De Wildeman

Schoolstraat 15 - 3020 Herent 0016/21.14.31 - ma-vr 8-12u I3-17u
“How does it feel...” - Joz Vanrillaer, Andy Vincke, Mirella Boerjan, Christian
Martin, Eva Smeets... [tot 27/1]

Kortrijk

B Galerie Luc Hinnekens
Handboogstraat20 - 8500Kortrijk 0056/21.16.81 - vr-za 14-18u
Christ Michiels, Marc Leyman [28/1 tot 11/3]

— ————-------——------—— 
Lokeren

■ Stedelijk Museum Lokeren
Markt 15a - 9760 Lokeren 009/340.50.59- za 10-12u 14-17u
“Retrospectieve Romain Goeters (1916-1996)” - schilderijen [18/2 tot 8/4]
■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 009/348.06.42 - wo-do 14-18u vr-za 10u-12u30 
14-18u
“10 kunstenaars” - Alex Michiels, Francky Cane, Fik van Gestel, Chantal Chapelle,
René Rietmeyer, Richard Simoens... [tot 21/1]
Luc Coeckelberghs [28/1 tot eind/2]
Tom Jooris [11/3 tot -/4]

Mechelen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen 0015/33.63.36 - za ll-18u 
"Filmstudies & Stillevens” - Frank Theys [tot 28/1]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100- 7140Morlanwelz 0064/21.21.93 - di-za 10-18u 
“De face et de profil, livres illustrés et reliures” [10/2 tot 8/4]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Uegemstraat 6a - 8553 Otegem 0056/64.48.93 - wo-za 14-18u
“Arco 2001” - kunstbeurs - Johan Tahon [14 tot 19/2]

Roeselare

■ Cultureel Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare 0051/24.21.00 - ma-za ll-18u
Ria Verhaeghe [2/2 tot 11/3]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat61-63 - 9100Sint-Niklaas 003/777.29.42 - di-za 14-17uza 10-17u 
“Rockin’ art” - Don Van Vliet, Anton Corbijn, Rudy Trouvé, Bram Vreven... 
[10/2 tot 4/3]
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RICARDO DREY
INSTALLATIE EH RECENTE SCHILDERINGEN OP PAPIER

21 jan. t/m 18 feb. 2001. Opening 21 januari, 15.00 u.
20 min. van het centrum van Rotterdam. Open: do t/m zo 13-17 uur 
en op afspraak. Gastcurator: Roel Arkesteijn.

Cultureel Centrum Leopoldsburg
Hedwig Brouckaert
20/1/2001 - 28/2/2001
Opening 19/1/2001 vanaf 20u

Martien Van Beeck
17/3/2001 - 28/4/2001
Opening 16/3/2001 vanaf 20u

Cultureel Centrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1,3970 Leopoldsburg, 011-346548
Openingsuren tentoonstelling :van di tot do van 13Ù tot20u, vr van 13u tot 18u
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Stavelot Frankfurt Frankrijk
■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot ©080/86.42.94 - vr-w 14-19u
Jean Dubuffet - grafiek [tot 28/1]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein zn -1853 Stmmbeek-Bever ©02/263.03.43 - dagelijks 10-22u
Maria Gabriëlle, Ans Nys [tot 22/2]
“Collectie Gabriel Van de Weghe" [2/3 tot 8/4]

Tenuren

■ SchirnKunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt <0069/29.9882.20- wo-za ll-22u di+zo ll-19u 
“Das Gedachtnisder Kunst, Geschichte und Erinnerunginder Kunst derGegenwart” 
[tot 18/3] 
■ Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 Frankfurt am Main <0069/605.008.30 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Daniel Hunziker [tot 21/1]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrusse 10-60311 Fninlful-am-Main <0069/212304.47- di-zo 10-17uwo 10-20u
Felix Gonzalez-Torres, Miriam Cahn, Katharina Fritsch, Robert Gober... [tot 4/3]

Karlsruhe

Calais

■ Musée des Beaux Arts et de la Dentelle
Rue Richelieu 25 - 62100 Calais <003.21.46.62.00- wo-ma 10-12u 14-17u30 
“Hors limite, champs photographiques” [tôt 25/2]

Dunkerque

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque <003.2863.63.13 - di-za 10-18u 
“Clichés et banalités photographiques”- Lee Friedlander, Mimmo Rotella... [tot 27/1]

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <£>02/769.52.11 - 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... [tot 24/6]

Tielt

■ Zentrum fiir Kunst und Medien technologie
Lorenzstrasse 19 - 76135Karlsruhe <00721/81.00.0- wo ll-20u do-zo U-18u
"Indi viduelleSozialisation und Netzwerkarbeitinderzeitgenössischen Kunst” [tot-/6]

Grenoble

Kassel

•CN.A.C. Magasin
Cours Berriat 155- 38000 Grenoble ©04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Philippe Thomas [18/2 tot 13/5] - John Armleder [18/2 tot 2/9]

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23- 8700 Tielt £>051/40.04.18 - do-za 15-18u30zo 10u30-13u 
“Lost paradise” - Marie-Jo Lafontaine [tot 20/2]

Tongeren

■ Museum Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel <00561/707.27.20-di-zo 10-18u do 10-20u 
“Flexibilitatsversuche” - Heike Aumiiller, Annelise Coste, Sandra Schafer, Moritz
Wiedemann.. ./’Vier Rume" - Richard Hamilton/Tamara Grcic [tot 4/3]

Kleve

Lille

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille <003.20.06.78.00 - wo-zo 10-18u vrl0-19u 
ma 14-18u
"Settecento, de eeuw van Tiepolo, Italiaanse schiderkunst uit de 18de eeuw, 
afkomstig uit de Franse overheidscollecties" [27/1 tot 30/4]

En Velinx
Dijk 111 - 3700 Tongeren <0012/39.3800- ma-vr 10-21u za-zo 14-18u 
‘Trage meesters” - Gert Brams & Gunter Heynen, Sophie Rijckaert, ... [tot 21/1]

Turnhout

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse41 - 47533 Kleve <002821/75.010- di-zo 10-18u
“De kat die door mijn tuin loopt, is mijn arts” - Mario Merz [21/1 tot 1/4]

Köln

Marseille

■ Ateliers d’Artistes de la Ville de Marseille
Boulevard Boisson 11-19-13004Marseille <004.91.85.42.78- di-za 14-19u
Saverio Lucariello [tot 23/2]

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u 
"Zitgoed, stoelen verhalen” - vormgeving [tot 15/4]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fiir Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen <00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo-Vvr 
10-20u za-zo Il-17u
“9. Kunstpreis Aachen” [tot 11/2] “Die Schenkung Ludwig 2000” [tot 28/2]

Baden-Baden

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
LichtentalerAllee 8a - 76530Baden-Baden <007221/232.50 - di-zo ll-18u
“Big nothing, höhere Wesen, der blinde Fleck und das erhabene in der 
zeitgenössischen Kunst” [27/1 tot 18/3]

Berlin

■ Kunst-Werke Berlin Institut fiir zeitgenössische Kunst und Theorie 
Auguststrasse 69 -10117 Berlin <0030/281.73.25
"L'Etat des choses (part 1)” - Kader Attia, Harun Farocki, Wang Jianwei,... [tot 4/2] 
■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener Strasse 58 -10437Berlin <00172/764.47.97- di-zo 10-20u 
“Blow up, gevormde lucht in design, architectuur, mode en kunst” [tot 4Z2]
■ Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Museum fiir Gegenwart Berlin 
Invalidenstrasse 50-51 -10557 Berlin <O 030/39.78.34.11 - di-wo+vr 10-18u 
do 10-20u za-zo ll-20u
"After the wall, Kunst der neunziger Jahre vrai Berlin bis Baku, von Tallinn bis 
Tirana” [tot 4/2]

Bonn

■ Kunst-und Ausstellungshalle
FriedrichEbert-AUee4-53113Bonn<O0228/91.71.202-di-wol0-21udo-zol0-l9u 
“Sigmar Polke, die gesamten Editionen 1963-2000, Leidenschaft ist unser Antrieb” 
[tot 25/2]
“Gold from Ancient Peru, the royal tombs of Sipan" [tot 29/4]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn <00228/77.62.12 - di-zo 10-18u
“DAAD, weltwarts” [tot 4/2]
“Ein Jahrhundert, Hanne Darboven, Jochen Gerz, Rémy Zaugg, Werke aus der 
Sammlung” [22/2 tot 6/5]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn <00228/69.39.36 - di-zo ll-17u do ll-19u
Bernhard Prinz [tot 28/1 ]
John Bock - installatie/”Stars and stripes fi” - Katja Davar [14/2 tot 15/4]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213Dusseldorf <00211/83.810 ■ di-zo 10-18u vr 10-20u 
“Alle Anfang ist Merz, von Kurt Schwitters bis heute” [tot 18/2]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
HinterdemRahmen 13 - 26721 Emden <0021/209.95- di 10-20u wo-vr 10-17u za- 
zo ll-17u
“Schenkung Otto van de Loo und Sammlung Henri Nannen” [tot 28/1 ]
Emil Schumacher [3/2 tot 22/4]

■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln <00221/221.67.14
"Fotosammlung Jeane von Oppenheim, Norton Museum of Art” [tot 28/1]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrqfle 1 -50667Köln <00221/2212.23.82 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Von Matisse bis Morimura, neu im Museum Ludwig” [tot 20/1]
■ SK Stiftung Kultur, Kulturstiftung der Stadtsparkasse Köln
Im Mediapark 7- 50670Köln <00221^26.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u
“Motion, abstrakte Kunstwerke der Bewegung” [tot 30/1]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln <094.05.18-0
“China und die Hoffnung auf Gliick, Sammlung Peter und Irene Ludwig” [tot 18/2]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Josef-Haubrich-Hof1 - 50676 Köln <00221/221.23.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
"Wahre Wunder, Sammler und Sammlungen im Reinland” [tot 11/2]

Krefeld

■ Museum Haus Lange
Wlhelmshqfallee 91 - 47798Krefeld <002151/77.00.44 - di-zo ll-17u 
"Alte Hausschlampe" - Hannelore Reuen [tot -/5]

Ludwigshafen 

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

München

■ Schack-Galerie
Prinznegentenstrasse 9 - 80538München <0089/238.05-224 - di-zo 10-17u 
“Max Beckmanns Selbstdarstellung in Zeichnung und Durckgraphik" [tot 23/1] 
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 München <0089/23.80.52.16- di-zo 10-17u do 10-20u
“Venus, Bilder einer Göttin” [1/2 tot 22/4]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799 München <0089/23.80.50 - di 10-20u wo-zo 10-17u
“Max Beckmann, Selbstbildnisse" [tot 28/1 ]
“Marino Marini, Farb-Aspekte in der Plastik” [21/2 tot 27/5]

Minister

■ Westfàlisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10-48143Münster <00251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
“Eduardo Chillida, Graphik aus vier Jahrzehnten" [tot 28/1]
“Paul Klee, Fritz Winter, Ernst Ludwig Kirchner” [tot 4/3]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg <00911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u 
‘It crossed my mind” - Marijke van Warmerdam [tot 21/1]

Stuttgart

■ Galerie der Stadt Stuttgart
Schlossplatz 2 - 7000/1 Stuttgart <00711/216.21.88
“Joan Jonas, Performances, Film, Installations 1968-2000” [tot 18/2]
■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Strqfte30-32-70173Stuttgart <00711/212.40.50-di-zol0-18u 
dol0-21u
“Yves Tanguy (1900-1955) und der Surrealismus" [tot 29/4]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370Mouans-Sartoux <004.93.75.7130 - wo-ma 
ll-18u
“Lignes de conduite” - Al Held, François Morellet, David Rabinowitch... [tot 4/3]

Nice

■ Villa Arson
avenue Stephen Liégeard20-06105Nice cedex 2 <004.92.07.73.80- di-zo 13-18u 
“Scène de la vie conjugale” - Richard Billingham, Arme Brégeaut, Nan Goldin, 
Florence Paradeis, Eulàlia Valldosera... [tot 25/2]

Paris

■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris <001.42.65.12.73 - di-zo 10u-17u40 do 
10-20u
“Paul Belmondo (1898-1982), le dessin pour passion” [tot 21/1]
‘Chine, la gloire des empereurs” [tot 28/1]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7-75004 Paris <001.44.7875.00 -wo-zo ll-20u
“Détours” - Raymond Depardon [tot 4/2]
■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006 Paris <001.47.03.50.00- di-zo 13-19u
“Les dessins fiançais du XVlIe siècle” [tôt 31/3]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris <001.53.59.12.40 - di-zo 13-I9u
“Dutch modernism, la mode en version néerlandaise” [25/1 tot 11/3]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008 Paris <001.44.13.17.17■ wo 10-22u do- 
ma 10-20u
"Rétrospective Paul Signac (1863-1935)” [2/3 lot 28/5]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris <001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Bruit de fond" - Martha Rosier, e.a. [tôt 19/2]
“Lauréats du concours photographique du festival international des arts de la mode 
de Hyères” [24/1 tôt 19/2]
“Des films et leurs sites, documents, photogrammes, films” - Jean-Marie Straub &
Danièle Huillet/Joachim Koester [7/3 tot 14/5]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris <001.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
François Morellet [tôt 21/1]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014 Paris <001.42.1856.50 - di-zo 12-20u
Thomas Demand [tot 4/2]
H Musée Bourdelle
Rue Antoine-Bourdelle 18 - 75015Paris <001.49.54.73.73 - di-zo 10u-17u40
“L’oeil et la main, Bourdelle a la photographie” [tôt 18/2]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <001.53.67.40.00 - di-vr Khi-17u30 
za-zo 10u-19u
“Paris pour escale” - Bili Bidjocka, Chen Zhen, Huang Yong Ping, Pascale Marthine
Tayou, Wang Du, Yang Jiechang... [tot 11/2]
“L’Ecole de Paris 1904-1929, la part de l’Autre” [tot 11/3]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris <001.44.7812.33 - dagelijks ll-21u
“Les bons génies de la vie domestique” [tôt 22/1]
“Germaine Kraft (1897-1985)” - fotografie [tot 4/2]
“Brancusi et l’art minimal, part 2” [17/1 tôt 2/4]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 <001.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Autour de ‘Sainte Françoise Romaine’ de Nicolas Poussin” [7/2 tôt 2/4]
■Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343Paris cedex 07 <001.40.49.4884- di-zo 10-18u 
"M.K. Ciurlionis (1875-1911)” [tôt 4/2] - “Nijinsky (1890-1950)” [tot 18/2]

Essen Wolfsburg
Quimper

■ Museum Folk wang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrqfte 41 - 45128 Essen <00201/88.45.314 - di-zo 10-18u vr 10-24u
“Portraits in Farbe" - Bernhard Fuchs [tot 11/2]
“Hold still, keep going, Film- und Fotobilder von Robert Frank” [tot 11/2]

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse53 - 38440 Wolfsburg <005361/266.90- wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
"Roy Lichtenstein, images reflétées 1963-1997”/Gary Hume, Elizabeth Peyton [tot 21/1] 
“Bent & broken shafts of ligjit” - Lawrence Weina- [tot 18/2]

■Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper <002.98.5535.77- di-za 10-18u zo I4-17u
Olivia- Agid [20/1 tôt 1/4]
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Reims 

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims 003.2605.7832 - di-zo 14-18u
“Nouvelles acquisitions” - Erik Duyckaerts, Robert Filliou, Alain Jacquet, Angel
Vergara, Joëlle Tuerlinckx... [tôt 21/1]
Honoré 3’0 [42 tôt -/4]

Rennes 

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E Zola 20- 35000Rennes 002.99.2855.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
“Jacques Bellange (1575-1616)” [tot 26/2]
■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 002.99.22.27.27- ma-vr I3u30-20u wo 9-20u 
zal0-12u!3u30-18u
‘Citta” - Istvan Balogh [tot 25/2] - “Décorations” - Tania Mouraud [tot 8/4]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne 004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Solitude au Musée, Akademie Schloss Solitude” - Gruppo A12, Pavel Pepperstein,
Wiebke Siem, Karin Sander... [tot 26/3]
“Raoul Hausmann, photographe” [23/2 tot 28/5]

Tourcoing 

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing <1)03.20.28.91.60- wo-ma 13u30-18u
“2000 et un tableaux pour fêter Fan 2000" [tot 42]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy22 - 59207Tourcoing ©03.20.2838.00- wo-ma 14-19u za-zo 15-19u 
“Fables du lieu, curator Georges Didi-Huberman” - Pascal Convert, Simon Hantai, 
Claudio Parmiggiani, Giuseppe Penone, James Turrell [10/2 tot 8/4]

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes 003.27.22.57.59 - di-za 15-19u
“Sculptures pour un paysage d’hiver" - Guido Geelen [tôt 27/1] 
Aglaïa konrad [42 tôt 43]

Villeneuve d’Aseq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq 003.20.19.6868- wo-ma 10-18u 
“Roland Simounet à l’oeuvre (1927-1996)” - architectuur [tot 28/1 ]
“Le fauvisme en noir et blanc, de Gauguin à Vlaminck” - grafiek [10/2 tot 8/5]

Groot-Hertogdom Luxemburg

------------------ -
Luxembourg 

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240Luxembourg 00352/22.50.45 - 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 Schlitte... [tot 11/2]

Groot-Brittannië

Cornwall 

■ Tate Gallery Stives
Stives - TR261TG Cornwall 001736/79.65.43 - di-zo 10u30-17u30
“Coastal journey” - Peter Lanyon [tot 11/3] - Veronica Ryan [11/11 tot 11/3]

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 00131/332.22.66 - ma-za 10-17uzo 14-17u 
“Bitumen and burr, Andrew Geddes, painter and printmaker" [15/2 tot 27/4]
■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 00131/624.62.00- ma-za 10-17u zo 14-17u 
‘The Scottish colourists 1900-1930” - Cadell, Fergusson, Hunter, Peploe [tot 28/1 ]
“Music of unclear origin” - Sigmar Polke [tot 18/3]
“Birth of the cool” - David Bailey - fotografie [17/2 tot 22/4]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds 00845/309.89.89-dagelijks 10-17u30wo 10-2Iu 
“Homes for the soul, micro-architecturein medieval and contemporary art”-Thomas
Schlitte, Mike Kelley... [tot 18/3]
“Le Corbusier, the sculptural collaboration with Savina” Isa Genzken [3/2 tot 29/4]

London

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road-NW8 ORH London 00171/624.82.99-do-zo 12-18u 
‘Tm a camera” - Jessica Craig-Martin, Nan Goldin, Jason Brooks, Andy Warhol...
[18/1 tot 25/3]

■ Hayward Gallery The South Bank Centre
Belvedere Road-SEI 8XX London &0171/960.42.42-dagelijksl0-18udi-wol0-20u
Shona Illingworth [16/1 tot 18/2]
“Brassaï(1899-1984),the soulofParis”-fotografie/”Goya, drawings from hisprivate 
albums” [22/2 tot 13/5]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 0020/78.87.80.08- dagelijks 10-17u50 
“Retrospectieve William Blake” ‘Cleave 00” - Cerith Wyn Evans [tot 11Z2]
Tacita Dean [15/2 tot 6/5] 
■ Tate Modem
Bankside-SEI 9TG London <0020/78.87.86.87- vr-za 10-22u zo-do 10-18u
‘Century city, art and culture in the modem metropolis” [1Z2 tot 29/4]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly- W1V0DSLondon<00171/439.74.38-ma-zo 10-18u
‘The great watercolours of J.M.W. Turner” [tot 18/2]
“The genius of Rome 1592-1623” [20/1 tot 16/4]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 0020/72.9815.15 - dagelijks 10-18u 
“Collaboration with the Victoria & Albert Museum” - Hans Haacke [30/1 tot 1/4] 
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N5DN London 00171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo 
10-21u
“Impression, painting quickly in Rance 1860-1890” [tot 28/1 ]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607 7D Almelo ®0546/84.33.88 - di-w 13u30-17u
“Chengdu School, schilderkunst uit China” [tot 11Z2]
Beverdam, Hassink, Unger, de Vries [24/2 tot 25/3]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 -1325AL Almere <D036/537.82.82 - di-zp 12-17u 
“Nature(un)controlled'’-Bob Braine/”Mijn collega en ik”-ClaudiaHeinermann/”jViva 
Vinex!” - Joost van Hezewijk, William Jans, Renée Kool, Nico Bick... [tot 28/1 ]

Amersfoort 

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 0033/461.87.46- di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Marco Groenen - vormgeving [20/1 tot 14/3]
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36-3811 Amersfoort 0033/461.40.88 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“Armando, vormen van herinnering” [tot 18/3]
■Museum Flehite
Westsingel50 - 3811 BLAmersfoort 0033/461.99.87- di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
‘The invisible women’s network” - Krijnie Beyen [tot 4/3]

Zonnehof8-3811 ND Amersfoort 0033/463.30.34 - di-za 10-17u zol3-17u
“Beelden van banken” [tot 21/1]
■ Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PA Amersfoort0033/480.75.14- vr-zo l3-l 7u 
“Bagatelles(c’est pas lafin du monde)”-WemerMannaers-tekeningen. schilderijen 
[tot 11/2]
“In our business we are always ready to take a bullet" - Rob Regeer [ 17/2 tot 18/3]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 0020/547.50.50 - di-zo ll-17u 
“Het kind in Cobra” [tot 28/1]

Amsterdam 

■ Arcam Oosterdok
Oosterdok 14-Amsterdam 0020/620.48.78- vr-zo 13-17u
“De ArchitectenbureauX” [tot 21/11,- Venhoeven C.S. [2/2 tot 11/3]
E Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam (?)020/620.48.78 - di-za 13-17u
“Leve het erfgoed” [tot 10/2]
m De Nieuwe Kerk

Dam -1012 Amsterdam 0020/638.69.09 - ma-zo 10-18u
“De weg naar de hemel, reliekverering in de middeleeuwen” [tot 22/4]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 0020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-ZO ll-17u 
“Een gouden greep, juwelen en horloges uit de verzamelig Lopez Suasso (1816- 
1890)” [tôt 28/1]
“De keuze van Simon Levie, hoogtepunten uit de collectie oude tekeningen (1500- 
1900)” [23/2 tot 6/5]
“Een draak ontwaakt, de Chinese tempel en Chinese gemeenschap in Amsterdam” 
- Venus Veldhoen - fotografie [23/2 tot 6/5]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u
Johan Tahon [tot 4/2]
“Jong” - Kris Dewitte - fotografie [9/2 tot 11/3]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 13-18u
“Altijd staan weaan de grens vande wildernis”-Thomas BogaertjCelCrabeels, Yvonne
Dröge-Wendel, Geert Goiris, Edwin Zwakman, Kaleb de Groot... [tot 11/2]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276 -1013 HG Amsterdam 0020/523.15.23 - ma-vr 10-17u
“Nicolaas Wijnberg, een man van kleur” [tot 20/1]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 0020/623.62.37- di-vr ll-18uza 14-18u 
“After black-out’ - Willem Oorebeek, Jan van de Pavert, Antonietta Peeters, Rob 
Renoult [tot 27/1]

■ Art Singel 100
Singel 100 -1015  AD Amsterdam 0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
Marianne Vollmer - tekeningen, schilderijen [3 tot 24/2]
Chiel Vluggen - schilderijen [3 tot 24/3]
H Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30 
Arjen Baars - schilderijen/”Mystieke portretten” - Rik Meijers - schilderijen, 
tekeningen [tot 27/1]
•De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 0020/422.17.27- wo-za 13-18u
“2001 Art Rotterdam” [ 1 tot 5/3]
“We zijn weet druis” - kunstenaars van de galerie [3/2 tot 7/3]
Houcine Bouchiba - schilderijen [10/3 tot 18/4]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 0020/620.47.58- wo-vr 10u30-18u za 14-18u
“Bedspreien en rookgordijn” - Fransje Killaars [tot 27/1]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A -1016LZAmsterdam 0020/530.49.94- di-za 13-18u za 14-17u 
‘Two Minors & On/Of’ - Dora Garcia/Jan Rothuizen [tot 20/1 ] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 0020/422.04.71 - di-za ll-17u
“Mindset” - Saskia Oide Wolbers - video-installatie [tot 28/1 ]
Adam Colton [3/2 tot 18/3]
• Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Steven Aalders [tot 10/2] - Joris Geurts [17/2 tot 24/3]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PHAmsterdam 0020/524.17.77- wo-zo 14-20u
Jorgen Polman [24/1 tot 18/2]
“Werk”-Roberto Arcari, Balazs Gardi, Sarah Caron, SophiaEvans... [21/2 tot 18/3] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 - di-zo 12-17u 
"Unlimited.nl-4" [26/1 tot 18/3]
■ InnerCityWally
Amsterdam 0020/419.28.08
“InnerCity Wally, buiten in de binnenstad van Amsterdam” - Arnold Weel (Nes, [11 
tot 30/1 ]), Pépé Smit (Haarlemmerstraat [1 tot 20/2]), Jop Horst (Bijenkorf [22/2 tot 
13/3]), Carmen Freudenthal & Elle Verhagen (Rokin [15/3 tot 3/4]),.. (info 
www.wally.nl)
■ Stichting Wally openbaar kunstlicht
Vondelpark-Amsterdam 0020/419.2808
“Oehoe, nachtelijke projecties in het Vondelpark” - Wasco [tot 4/2], Ronald van 
Tienhoven [9/2 tot 4/3], Anne-Marie van Sprang [6/4 tot 6/5], Marjan Laaper [9/3 tot 
1/4], Han Hoogerbrugge [11/5 tot 3/6]
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291, Loods 6 -1019 LE Amsterdam 0 020/418.70.03 - wo-zo 11- 
17u30
Jas, Christina Kokou - schilderijen [tot 7/2]
Ernst Schaap, Brigitte Höppner - schilderijen [ 11/2 tot 14/3]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CX Amsterdam 0020/573.29.11 - di-zo ll-17u
“De voorstelling, Nederlands kunst in het Koninklijk Paleis, gastconservator Konin
gin Beatrix”/’Kabinet Overholland; Dutch glory” [tot 4/2]
Malick Sidibé - fotografie [tot 25/2] - “No easy rida” - Dennis Hoppa [17/2 tot 16/4]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u
“Licht! Kunst, technologie en samenleving in ha industriële tijdperk” [tot 11/2]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam 0020/664.56.88 - za-zo 15-18u 
na openingsdag en op afspraak
“Een andere hoek” - Lizan Freijsen [ 10/2 tot 23/3]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam 0020/674.70.00 - ma-zo 10-17u
“Document Nederland, buren, drie buitenlandse fotografen kijken naar Nederland” 
- Stefan Vanfleteren, Eva Leitolf, Mark Powers [tot 18/2]
“De soevereiniteitsoverdracht aan Suriname, 25 november 1975"/‛Een koninklijke 
dierentuin, porseleinen beesten uit Meissen” [tot 4/3]
“Regenten in de kleren, de schenking Six"PRoyers Chinese kabinet’ ’ [tot 11/3]
“Maurits, Prins van Oranje (1567-1625)” [tot 18/3]
"Surimono, poëzie en beeld in de Japanse prent” [tot 1/4]
"Geertgen gerestaureerd, de Heilige Maagschap na 8 jaar klaar” [3/2 tot 29/4]
“Rococo” [3/11 tot 1/2]

Apeldoorn

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat 402 - 7301 GLApeldoom 0055/578.55.55 - do-zo 13-17u
‘Tekeningen uit het reservaat” - Robbie Cornelissen [tot 4/2]
“Hash” - Kirsten Hutch, Georges Hanna [10/2 tot 11/3]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem 0026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Jan Voerman Jr. en Sr.” [tot 4/2]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utnechtseweg87-68I2AAAmhem 0026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u 
“De beeldhouwer Hendrik Zweerus, variaties op een rechthoekig thana” [tot 25/2] 
“Op de huid, de sieradencollectie van Arnhem 1960-2000” [tot 4/3]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 0072/589.89.27- di-zo 13-17u 
"David Kouwenaar, een portret" [20/1 tot 11/5]

Breda

■ lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 0076/514.19.28- do-zo 13-17u
“White trash” - Hans Klaverdijk, William Speakman, Rober-Jan Verhagen, 
Henk Visch [2/2 tot 4/3]
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■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22-4811 GHBreda <1)076/522.50.25-di-vrl0-17uww!3-17u 
“Alot(more)”-LoekGrootjans-schilderijen,mstallaties/”Het houvast van wolken”
-Henri Plaat [21/1 tot 11/3]

Den Haag

■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag <DO707338.ll.il - di-w ll-17u 
“Huiskamers? Schatkamers! Kunst van vrienden in Museum Het Paleis” [tot 4/2] 
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517 HVDenHaagDO70/338.11.11 -di-w9-21uw-ma9-18u 
“Bach schatten” [tot 18/2] - “Over en weer, mode en streekdracht” [tot 18/3] 
“De stijl van Jan Cremer” [tot 8/4] - “Rancis Bacon” [27/1 tot 13/5]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deurne ©0493/32.29.30 - di-zo 12-17u 
“Zadkine (1890-1967) terug in Deurne, gouaches en beelden” [tot 4/3]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vondenveg 1 - Eindhoven <D040/275.52.75 - di-zp ll-17u
‘ ‘Buren, een tentoonstelling van kunstenaars uit de buurt” - Thomas Bakker, Mare Bijl, 
Wineke Gartz, Mathilde ter Heijne, Erik van Lieshout, Sjaak Langenberg... [tot 4/2]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen <D050/366.65.55 - di-zo 10-17u
Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin/Viktor & Rolf [tot 25/3]

Haarlem 

■ ABC architectuur bouwhistorisch centrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem D023/534.05.84-di-za 12-17uzo 13-17u
“Tektoniek, Tekton architecten, bouwen in balans” [tot 29/1 ]
• Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem <D023/531.90.10 - di-za 10-17u w 12-17u
“Gerrit Schouten (1779-1839), een Surinaams kunstenaar” [tot 18/3]
■ Galerie Tanya Rumpff
Spaarmvouderstraat 74 - 2011AE Haarlem ©023/535.95.65 - do-zp 13-17u 
“(W)interface”-Karin Arink,AnnemarieNibbering, Henk Visch, Gerard Polhuis... 
[tot 28/1]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen <D045/560.44.49 - di-vr 11-17u za-ZP 14-17u
“Attitudes 4” - David Bade, Twan Janssen [tot 25/3] 

‘s-Hertogenbosch 

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41-5211 HT ‘s-Hertogenbosch <D073/687.78.00- di-vr 10-17u za-
ZP12-17U
“Het Zuidnederlandse landschap" [4/2 tot 6/5]

Hilversum

B Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum D035/629.22.62 -wo+vr+zp 12-16u30
“Architectuur is er niet voor de ansichkaarten" - Jan Hoogstad [tot 28/1 ]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn D0229/28.00.28 - ma-vr H-17u za-zp 14-17u 
"Altijds een kind, speelgoed in de schilderkunst” [tot 28/1 ]

Leeuwarden

•Princessehof Leeuwarden

GroteKerkstraatll-8911DZLeeuwanlenD058/212.74.38-ma-zpl0-17uzpl4-17u
“Comic relief’ - Gijs Assmann [tot 11/2]
■ Fries Museum
Turftnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden <D058/255.55.00 - di-ZP ll-17u
Harmen Abmal"Alles in de wind, portretten van Emo Verkerk"'r'Soulsafari" -
Daniela Steinfeld - fotografie [tot 18/2]

Leiden

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden @071/516.53.69- wo-za 12-17u 
do 19-21u
Maurice Braspenning - schilderijen [tot 28/1 ]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250 - Maastricht <D043/329.01.90 - di-zp ll-17u
“Works 1971-2000” - Roman Signer/”Dom Hans van der Laan (1904-1991)” - 
architectuur [tot 28/1 ]
■ Museum Spaans Gouvernement
Vrijthof 18-6211 LD Maastricht ©043/321.13.27
“Karel V en de ‘Blijde Inkomst’ der renaissance” [tot 11/2]

Nijmegen

■ Paraplufabriek

Van Oldebameveldtstraat 63A - 6512 AT Nijmegen <D 024/360.17.46 - do-zp 
13-17u
"Zweefmeisjes at Polderklei”-Mariska van Gelder, Edouard Genee [21/1 tot 18/2]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss 00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
‘Crawling pain" - Amo Mertens, Johan Claassen [tot 25/2]
“1001 nacht, de verbeelding” - David Bade, Usa Couwenbergh, Kees de Goede, 
Guido Lippens, Jaap Noordermeer, C.A. Wertheim [tot zomer 2001]

Otterio 

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterio 00318/59.12.41 - di-zp 10-17u 
“Wijd open ogen” [tot 11/3]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4- 6041 JE Roermond 00475/33.34.96- di-vr ll-17u zo-zo 14-17u
Gisèle d'Ailly-van Waterschoot - schilderijen [tot 28/1]
“Hendrik Luyten (1859-1945), portretten” - schilderijen [tot 25Z3]

Rotterdam 

■ RAM Foundation
Schouwburgplein 25 - Rotterdam 0010/476.76.44 - op afspraak
Arie de Groot [tot 31/1] - Miguel Angelo Rocha [9/2 tot 11/3]
■ Phoebus
Eendrachtsweg61 -3012LGRotterdam <D010/414.51.51 -wo-zp 13-17u
Loréne Bourguignon [21/1 tot 4/3] - “Art Rotterdam” - kunstbeurs [1 tot 5/3] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zp H-18u
Manlied Pemice/’Annarrations”-Anneke A. de Boer, FowPyngHu,Gabriel Lester, 
Pia Wergius [tot 11/2]
Meschac Gaba/"Wild zone” - LA. Raeven, Jennifer Tee... [24/2 tot 15/4]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BM Rotterdam 0010/213.09.91 - wo-zp 13-18u
Ditty Ketting, Janine Schrijver [tot 4/2]
Pedro Cabrita Reis, Avelino Sa, Carlos Vidal [9/2 tot 11/3]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 -di-zo ll-17u 
“China” - Bertien van Manen [tot 28/1 ]
“International Film Festival Rotterdam” - Ine Lamas, Mats Hjelm [21/1 tot 11/3] 
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20- 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00 - dagelijks 12-19u 
“Film Festival Rotterdam; Exploding cinema, cinema without walls” - James 
Coleman, Harun Farocki, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foerster, Uri Tzaig, 
AnaTorfs... [24/1 tot 4/3]
“Mobile wall system 1996, overzicht van aanwinsten vanaf 1996” [23/2 tot 6/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17u zp ll-17u 
“California dreaming, woonconcepten uit de San Francisco Bay Area” [tot 21/1] 
“Hollywood aan de Maas, de stad Rotterdam als filmdecor” [24/1 tot 25/2] 
Mecanoo Architecten [20/1 tot 25/2] 
“Richard Meier, architect ’ [3/2 tot 15/4]

Kunst
In Huis 
kennen

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

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

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

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

■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat81A-3015EERotterdam 0010/436.00.15-vr-zo 12-17u
Jeroen Bodewits [tot 4/2]
“Art Rotterdam” - kunstbeurs [1 tot 5/3] - Canedo, Fatima Mendosa [9/2 tot 11/3] 
■ Galerie Maas
Oudedijk 159-3061AB Rotterdam 0010/412.40.48- do-vr 14-20u zo 13-18u zo 14-17u
Willem Verbuig [ 19/1 tot 20/2] - Juke Hudig [27/2 tot 19/3]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586ELScheveningen 0070/358.58.57- di-zo ll-17u 
“De Spaanse beeldhouwer Alfaro en Goethe” [tot 21/1]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam 0010/246.36.66- di-za ll-17u zp 12u30-17u 
“Unisono polyfoon, aankopen uit de Unisono-reeks" [tot 2/3]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zp ll-17u 
“Retrospectieve Bas Jan Ader” [21/1 tot 25/3]

Tilburg

•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 0O13/58O.O&21 - di-vr 10-17u za-zp I3-17u 
“Goud op sneeuw” - Els de Meijer [tot 4/3]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00 -di-zo ll-17u
“Hedendaagse fotografie uit Japan” - Nobuyoshi Araki, Mikiko Hara, Naoya 
Hatakeyama, Noritœhi Hirakawa, Takashi Homma, Hiroshi Sugimoto... [tot 18/2] 
“Jan Dibbets, werken uit de periode 1990-2000" [24/2 tot 17/6]
“Groene karna” - Marien Schouten [27/1 tot 28/8]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zp 12-17u
‘Living tradition, historische Amerikaanse quilts” [tot 18/3]
Eugène van Veldhoven [19/1 tot 1/4]
“Eigenheimers? Zelfproducerende ontwerpers 1980-2000” [tot 2/9]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht 0030/231.99.95 - do-zp 14-18u vr 14-21u
Apolonija Sustencis, Jeanne van Heeswijk, LA. Raeven [tot -/I ]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zp 12-17u 
“Pieter Saenredam (1587-1665), het Utrechtse werk" - tekeningen, schilderijen [tot 4/2] 
David Bade [tot 19/3] - “Retrospectieve Dick Bruna” [tot -/6]
■Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“De weg naar de hemel, reliekverering in de middeleeuwen” [ta 22/4]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken wm Oppensingel 6-5911 AD Venlp <D077/35134S7-di-vrl0-16u30za-zo 14-17u
“Jef Diederen, het grafisch oeuvre 1950-2000” [tot 28/1 ]
“Bad girls and rubber"’ - Martine Jess, Christian Say [10/2 ta 25/3]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK deWillem3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
“Haring a go go” - Lucienne van de Mijle - fotografie [ta 21/1]
“Een rondje Frankrijk” - Marcel Robbe - schilderijen [ta 21/1]
Jossy Albertus - video, fotografie [4/2 ta 8/4]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zp 12-17u
David Lindberg. Niels Staal, Ad de Jong, Jan van Munster - sculpturen, installaties 
[ta 21/1]
Ricardo Brey, Philippe Vandenberg - installatie, schilderijen [4/2 ta 1/4]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap natuur
De Verbeelding25-3892HZTeewolde 0036/522.70.37-di-vr 11-17uza-zp 12-17u
Krijn Giezen, Atelier Van Lieshout [13/1 tot 4/2]
Tobias Rehberger, Annette Weissen-Ingo Vetter [10/2 ta 11/3]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 - 6020Innsbruck 00512/58.40.00 - ma-vr H-18u30za 
10-13u
“Das Malwerk und das Schone” - Christa Nher [tot 24/2]

Klosterneuburg

•SammlungEssl
Aufeldstrasse 17-23 - 3400 Klosterneuburg 002243/41.03.38 - di-zp 10-19u wo 
10-21 u
“Baselitz, In the forest of Blainville 1996-2000” [tot 28/1 ]
Marie-Jo Lafontaine/ ’Satire and irony” [16/2 ta 2914]

g —- -------
Salzburg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Salzburger Kunstverein
Hellbrurmer Strasse 3- 5020 Salzburg 00662/842.29.40 - di-zp 10-17u
"Jahresausstellung" [ta 28/1 ]

Wien

•Künstlerhaus
Karlsplatz 5 -1010 Wien 001/587.96.63 - dagelijks 10-18u do 10-21u
“Interim quarters, works of the Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien”
[ta 11/3]
■Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 001/504.98.80 - di-vr ll-18u do ll-20u 
za-zp 11-16U
“Shopping” [24/1 tot 15/4]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Robert Smithson (1938-1973), films, writings, drawings” [ta 25/2]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Living and working in Vienna, contemporary art in Vienna at the turn of the 
millennium” [ta 4/3]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania de Barcelona
Montalegre5 - 08001 Barcelona 0093/306.41.00
“Pere Calders, the mirrors of fiction” [ta 28/1 ]
“Art and time” - Pablo Picasso, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Luciano Fabro,
Stockhausen... [tot 25/2]
“Canaletto (1697-1768), an imaginary Venice” [14/2 tot 29/4]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15 - di-zp ll-20u
Eulalia Valldosera [23/1 tot 25/3]

Zwitserland

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Eurvpaplatz I -6002 Luzem 0041/226.78.00- wo 10-20u di-zo 10-18u
“Schweizer Soie” - Jean-Marc Bustamante/”Projekt Zentralschweiz Auftakt" -
JudithAlbert,RudolfBlatter,Stefan Wittmer.. ƒ’Landschaftsraume”-Zünd, Ferdinand
Hodler, Ugo Rondinone [ta 28/1 ]
"Fraktale" - Michelangelo Pistoletto [ta 11/3]
Magnus Plessen, Stefan Banz [9/2 ta 3/6]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15 maart 2001. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 februari 2001 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raafwill be released on 15 March 2001. Please send your 
information before IS February 2001 to: Postbus 1428 B-1000Brussel 1.
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• onderscheid u met uw steun van duizenden gratis lezers!

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

VAeYe} 8

750 BEF

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

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

40 NEL

Z Moderne Camiel van Winkel
« leegte Over leunst en opobacrhoid

6s

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

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. J 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 82 - NOVEMBER-DECEMBER 1999 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 aangebören 
angst voor architectuurU Koen Brams & Dirk Pültau Het mislukte 
theater van de verzoening: over het S.M.A.K. ■ Buck Spender & 
B. Kartoen De Lage Landen Bertje & Bartje

NUMMER 83- JANUARl-FEBRUARI 2000 

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

NUMMER 84 - MAART-APRIL 2000 

■ Eerste paneldiscussie 28 januari 2000 - Koen Brams, Bart Cassiman, 
JefComelis, Wouter Davidts, Willem Oorebeek, Lexter Braak, Richard 
Venlet,BartVerschcÿjèlUTweedepanel&scassie29januari2000-Koen 
Brams, Hans Brugman, Wouter Davidts, Rudi Laermans, Q.S. Serafijn, 
Camiel van Winkel, Barbara Visser ■ Derde paneldiscussie 31 januari 
2000 - Koen Brams, Daniel Buren, Wouter Davidts • Dirk Lauwaert 
Verhuisd ■ Camiel van Winkel Cumuli ■ Q.S. Serafijn Kunst als 
software ■ Pascal Gielen Professionalisering is... ■ Dirk Pültau 
Performing the system: de vernissage ■ Bart Meuleman De kracht van 
een gebaar ■ Rudi Laermans Het Vlaamse cultuurbeleid op nieuwe 
sporen? Kanttekeningen bij de Beleidsnota Cultuur 2000-2004 ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen Rudi’s redding

NUMMER 85 - MEI-JVNI2000 

■ 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 Heitmans 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 Van 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

NUMMER 88 - NOVEMBER-DECEMBER 2000 

■ Jorinde Seijdel Beschouwen, vergapen - verbinden, verdwij
nen ■ Jeroen Boomgaard Actieve immobiliteit ■ Hans Georg 
Nicklaus De lachende derde Een analyse van het canned laughter 
in Amerikaanse sitcoms ■ Sven Lütticken De imperatieven van 
de audiogids ■ Frank Vande Veire 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 ■ 
Wouter Davidts Het museum buitenspel gezet Over stadsten
toonstellingen ■ Ondertussen binnen de perken

• 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 REDACTIE

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AUTEURS 

■ Thierry de Duve Historicus en theoreticus moderne en 
hedendaagse kunst. Belangrijke publicaties (o.a.): Nominalisme 
pictural (1984), Au nom de l’Art (1989), Résonances du ready-made 
(1989), Faire école (1992), Clement Greenberg entre les lignes 
(1996), Kant after Duchamp (1996). Kijk, 100 jaar hedendaagse 
kunst is zijn eerste tentoonstelling.
■ Fredie Floré Ingenieur-architect, als assistente verbonden aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent, waar zij 
een proefschrift voorbereidt over interieur en moderniteit.
■ Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar en publicist. Werkt als 
advising researcher binnen het Design department Research Program 
van de Jan van Eyck Akademie (Maastricht).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden aan 
de opleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteitte Amsterdam. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Marie José Mondzain Filosofe. Ze is onderzoeksdirecteur van 
het Centre National des Recherches Scientifiques, en doceert aan de 
École Supérieure des Hautes Etudes te Parijs. Ze verricht onderzoek 
naar de beelddoctrines van de icoon. Haar sleutelwerk is Image, icône, 
économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain 
(Seuil, 1996). Ze stelde een tentoonstelling samen van Chinese 
hedendaagse kunst, die vanaf januari 2001 te zien is in Cultureel 
Centrum de Markten (Brussel).
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Recentelijk verscheen bij 
Uitgeverij SUN zijnboekModerneleegte. Over kunst en openbaarheid. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent 
Redactielid van De Witte Raaf, ( )bart.verschaffel@rug.ac.be

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

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

Algemeen
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte 
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u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer (KBC Brussel) 422-2181611-46
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KUNSTBEURS

ROTTERDAM
1 - 5 maart 2001 — Cruise Terminal

WILHELMINAKADE — ROTTERDAM
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The artists in their own words
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