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(Re)Media
Nu duidelijk wordt dat media een woe
kerend systeem vormen dat weinig 
meedeelt over een ‘buitenwereld’, 
maar vooral over en met zichzelf com
municeert, zou men het gebruik van 
de notie ‘media’ als label of theore
tisch instrument misschien even moe
ten verbieden, om te kijken wat er dan 
overblijft. Misschien moeten we stop
pen het mediale systeem te peilen en te 
analyseren teneinde er ‘buitenmediale’ 
boodschappen en betekenissen aan te 
onttrekken. En misschien is het vrucht
baarder om de eigen logica van media 
en hun onderlinge wisselwerkingen te 
volgen, precies vanuit het besef of het 
vermoeden dat er buiten de media 
weinig te zien valt Dit nummer onder
zoekt implicaties daarvan, in meer al
gemene termen maar ook in relatie tot 
het 'kunstmedium'.
Jouke Kleerebezem opent met een 
problematisering van de grenzeloos
heid van de mediale informatiemassa: 
het ‘alles’ van de media waarin elke 
redactie, articulatie en representatie 
strandt Kleerebezems antwoord is geen 
defensief‘informatie-kluizenaarschap’, 
maar het tegendeel: ‘alles op alles zet
ten’. Gert Verschraegen gaat in op de 
onzichtbaarheid van technologische 
media, die functioneren door hun eigen 
mediale werkelijkheid te verhullen. 
Kunst saboteert die schijnbare transpa
rantie van media, aldus Verschraegen, 
door de aandacht op het medium en 
haar eigenschappen te vestigen.
Het essay van Jeff Wall over mono
chromie en fotojournalistiek in 
On Kawara’s Today-schilderijen, is 
een subtiele omsingeling van een 
“verdwijnpunt van zowel schilder
kunst als fotografie”. Sven Lütticken 
laat zich door een specifiek en kritisch 
mediabewustzijn dat hij bij Pierre 
Huyghe herkent, uitnodigen tot reflec
ties over ‘het beeld als lijfeigene’ en 
over hedendaagse vormen van ‘appro
priation’ en ‘détournement’.
Twee andere onderwerpen, die niet 
geheel los van elkaar staan, zijn 
museumethiek en Sonsbeek 71. Thierry 
de Duve poneert in tien punten een 
bewust ‘naïeve’ museumethiek als ver
volg op Marcel Broodthaers' museum- 
ficties. Camiel van Winkel voerde een 
gesprek met Cor Blok, Judith Cahen 
en Lambert Tegenbosch, in 1971 hoofd
personen in de organisatie van en dis
cussie rond Sonsbeek. buiten de perken, 
die roemrucht geworden poging om 
op grote schaal door te breken naar 
het buitenmuseale domein. Met Jan 
Hoets Sonsbeek 2001 in aantocht, lijkt 
de tijd rijp voor een evaluatie.
In dit nummer ook een polemische 
bijdrage van Dirk De Schutter naar 
aanleiding van een essay van Manu 
Claeys over het Vlaams Blok.
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In Media Omnia

Gerald Van Der Kaap

Skating, 1988-2000, Still from videoloop, DVD, 30 min

Jouke Kleerebezem

De film is uit de camera gehaald. Het ganse 
loopwerk is verwijderd. Het transport- 
mechanisme, de vlinder, de cassette waarin 
duizenden lichtdoorlatende beelden kon
den ontstaan, ontbreken. De hele mechani
sche santenkraam ligt op de schroothoop, 
tussen nog zo wat wereldbeelden. Alleen de 
lens bleef over. Tienduizend ogen hangen 
vandaag aan het World Wide Web en blik
ken ononderbroken, zonder zich maar een 
fractie van een seconde te sluiten, onze 
dagelijkse werkelijkheid in. Sommige ogen 
worden door passanten bediend. Aan de 
hand van tegenstrijdige opdrachten van net
gebruikers pannen ze willekeurig naar links 
of rechts, tilten ze op en neer en zoomen ze 
doelloos in en uit. Deze beeldzoekende en 
-begrenzende motoriek wordt zonder enige 
overgave met een muisklik of toetsaanslag 
in werking gesteld. Er worden geen keuzes 
gemaakt, er wordt nauwelijks materiaal ver
sleten en niets blijft bewaard. Zelfs met een 
potentieel massabereik is er meestal geen of 
slechts zeer weinig publiek. Er valt ook niet 
veel te zien, en nog minder te beleven. De 
webcam draait zijn rondjes op het dak van 
een gebouw, in kantoren, kerken, keukens. 
Er worden geen beelden mee verzameld of 
gemaakt, maar informaties mee doorgege
ven. Er staat niet één cameraman achter, 
maar een massa anonieme ‘gebruikers’. Een 
dramatische handeling ontbreekt. De kans 
daartoe (‘er gebeurt iets!’) is minimaal en 
staat alleszins niet in verhouding tot de 
bonte verzameling ongelukken in het eigen
tijdse televisieaanbod. Ook daar worden de 
camera’s echter kleiner, lichter en leger en 
wordt steeds minder materiaal omgezet en 
bewaard. In het beste geval gaan de beelden 
een database binnen.

Informatie verplicht tot niets

In het Icepick huis, een gewoon Nederlands 
huishouden op het web, fungeren onder 
meerde magnetron, de afvalemmer, de voor
deur en de koelkast als plekken voor drama
tische interactie tussen de bewoners onder
ling, en met de hen omringende goederen en 
technologie. [1] Niet alleen de bewoners, 
ook alle huishoudelijke objecten hebben 
een eigen e-mailadres. Ze zijn aanspreek
baar, maar hebben geen verhaal. De beelden 
spreken voor zich en strekken niet tot lering 
en vermaak. Ze dienen niet tot troost, wekken 
geen irritatie op en geven geen aanleiding tot 
reflectie. De bezoeker kan de hele database 
van de afgelopen jaren afgrazen op zoek naar 
een gebeurtenis. Hem of haar wacht niets dan 
informatie. De afvalemmer registreert ge
duldig zijn barcodes. Een citaat:

2001-04-11, 07:45:51, 1-EI, an egg; 2001- 
04-11,07:45:49, 8711200010806, BECEL 
DIEET; 2001-04-11, 07:18:30, THEE
ZAKJE, a teabag; 2001-04-10, 20:43:25, 
4005808200405, ATRIX HANDCREME; 
2001-04-10, 17:17:33, 8710453160009, 
Reddy Sunflower oil (1 liter); 2001-04-10, 
17:00:07, SINAASAPPEL, 1 Orange; 2001- 
04-10, 17:00:04, SINAASAPPEL, 1 
Orange; 2001-04-10, 17:00:01, SINAAS
APPEL, 1 Orange; 2001-04-10, 16:59:58, 
GRAPES, GRAPES; 2001-04-10,16:47:14, 
THEEZAKJE, a teabag; 2001-04-10, 
16:39:50, 8713300079080, Goudappeltje 
Sprankel Fruit (appel); 2001-04-10, 
15:34:08, 8715000027422, Friskies 
Catfood; 2001-04-10, 15:31:03,
8713200839135, Royco Instant Chinese 
tomato soup; 2001-04-10,15:14:04, THEE
ZAKJE, a teabag; 2001-04-10, 15:14:03, 
CATS-LITTER, CATS-LITTER; 2001-04- 
10, 15:13:59, WATER, Fresh Water; etc.

Een opsomming van de laatste vijfentwintig 
stuks af val eindigt met de mededeling: ‘Since 
12-Jul-1998 the trashbin was used 10.480 
times.’ Sinds 4 oktober 1997 ging de tele
foon 5.378 keer over. Alleen de eerste vijf 
cijfers van de nummers worden op de website 
weergegeven. De bewoners gaan naar het 
toilet. Er staan steeds opnieuw mensen voor 
de deur. De magnetron piekt dagelijks rond 
13:00 uur.

Waar wrijving optreedt, ontstaat informa
tie. Waar grenzen ooit voor wrijving zorg
den - bijvoorbeeld tussen de camera en de 
scène, tussen verschillende disciplines, tus
sen naties, tussen de Beatles en de Stones, 
tussen knollen en citroenen, tussen auteur 
en lezer, tussen de paraplu en de naaima
chine, tussen Kikkers en Pleiners, tussen 
kunst en werkelijkheid - en de plaatsen van 
handeling onderscheidden en articuleerden 
- aan de hand van door schermutselingen en 
conflicten zwaar bevochten demarcaties -, 
staat het hele wereldgebeuren nu één onaf
zienbaar braakliggend terrein ter beschik
king. De media hebben de kwaliteit in het 
aanbod genivelleerd door grenzen uit te 
vagen en muren te slechten. Beelden wor
den niet meer verkregen dankzij grens
overschrijding. Ze worden niet meer vanuit 
het ene isolement het andere binnen
gesmokkeld, ze komen niet meer dankzij 
vergroting of verkleining tot leven. Elke 
illusie van verovering werd bruusk aan de 
kant geschoven om op het wereldtoneel 
ruimte te scheppen voor een gesmeerde 
informatieoverdracht. Het logistieke ideaal 
van informatieverwerving (‘alle informatie 
te allen tijde voor iedereen beschikbaar’) is 
geen model, maar een imperatief én een 
principe, dat geen richting dicteert maar 
mobiliteit garandeert. Het wereldtoneel is 
geen fabriek of theater, geen atelier of stu
dio, arena of sokkel, geen snelweg of zand-
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pad ook, nauwelijks een museum of markt. 
Met een beetje goede wil kun je het wel zo 
voorstellen; omwille van de smeer mag ik 
dat ook graag doen. [2] En ook dit wereld
toneel heeft zeker fabrieksmatige, theatrale, 
museale aspecten enzovoort, maar die func
tioneren enkel nog als handige meta-infor- 
matie in een mediale promiscuïteit waarin 
‘alles’ met ‘alles’ in verband wordt ge
bracht, om ‘alles’ voort te brengen. Door 
onze informatie-uitwisseling met de nodige 
associaties en kanttekeningen op te tuigen, 
dragen we bij aan een verantwoorde volume- 
vergroting, hoe snel die zich ook ontrolt: 
informatie óver informatie (de meta-infor- 
matie) leidt ons naar nieuwe inzichten, vormt 
patronen, schept verbanden. Die informatie- 
aanwas kan niet snel genoeg gaan. Alles 
moet gebeuren.

Niet het postmoderne ‘anything goes’, het 
‘alles kan’ dat jarenlang ten onrechte werd 
gevreesd, wordt bewaarheid, maar een veel 
radicaler en ongeremd ‘everything goes’: 
‘alles gebeurt’. Hier geldt geen ‘kunnen’ 
meer. Terwijl het ‘alles kan’ nog een selec
tieve en geprivilegieerde culturele orde uit
daagde - waarbij ‘alles kan’ een alternatief 
bood voor ‘al het andere’ -is ‘alles gebeurt’ 
simpelweg een feitelijke conditie. Een on
matig ‘evenementenlandschap’ dat geen 
rangorde of hiërarchie kent, lijkt elke selec
tie overbodig en zelfs onmogelijk te ma
ken. [3] ‘Alles gebeurt’ erkent geen onder
scheid. Iedere poging tot redactie, articula
tie en representatie strandt op het feit dat de 
afvalemmer tussen 12 juli 1998 en 11 april 
2001 10.480 keer gebruikt werd en dat de 
telefoon tussen 4 oktober 1998 en 1 april 
2001 5.378 keer overging. ‘Alles gebeurt’ 
levert minimale wrijving op. Wie (meer) 
informatie wil, zal dit ‘alles’ een structurele 
plaats in zijn of haar leven moeten geven, of 
anders gezegd, kritisch moeten maken.

Informatie verplicht tot alles

Ik ben als de kleine anemoon die ik in Rome 
eens in de tuin heb gezien, ze was overdag zo 
ver opengegaan dat ze zich ‘s nachts niet- 
meer kon sluiten. Het was vreselijk haar te 
zien op het donkere grasveld, wijdopen, nog 
altijd opnemend in de als razend open
gesperde kelk, met die veel te veelvuldige 
nacht boven haar die niet óp raakte. En 
daarnaast al haar slimme zusters, elk dicht
gegaan om hun kleine dosis overvloed. Ook 
ik ben zo heilloos naar buiten gekeerd, 
daarom ook door alles verstrooid, niets 
afwijzend, mijn zintuigen gaan, zonder het 
mij te vragen, uit naar al dat stoort, is er een 
geluid dan geef ik mezelf op en ben dat 
geluid, en, daar al wat eenmaal op prikke
ling is ingesteld ook geprikkeld wil worden, 
wil ik in de grond van de zaak gestoord 
worden en wordt het eindeloos. Voor dat 
onverholene heeft iets van leven zich binnen 
mij in veiligheid gesteld, heeft zich op een 
allerinnerlijkste plek teruggetrokken en leeft 
daar zoals de mensen tijdens een beleg 
leven, in ontbering en zorg. Trekt, als het 
meent dater betere tijden zijn aangebroken, 
de aandacht met fragmenten van de Elegieën, 
met een beginregel; moet weer terug, want 
buiten heerst nog altijd hetzelfde prijsgege- 
ven-zijn. En daartussen, tussen die onon
derbroken naarbuiten-belustheid en dat voor 
mijzelf nauwelijks meer bereikbare inner
lijke bestaan, zijn de eigenlijke woningen 
van het gezonde gevoel, leeg, verlaten, ont
ruimd, een onherbergzame tussenzone, 
waarvan de neutraliteit ook begrijpelijk 
maakt waarom al het. weldoen van mensen 
en natuur aan mij verkwist blijft. [4]

Wat met ‘alles’ aan te vangen?... Hoe de 
ogen wijd en lang genoeg open te sperren 
om alles te volgen? Hoe wrijving te genere
ren zonder de stromen opnieuw in te dam
men? Zonder de film weer terug in de don
kere camera te plaatsen en de vierde wand 
van het toneel weer op te richten? Wat is dit 
‘alles’, waarvan informatisering ons ver
plicht deel uit te maken? En waarom zou 
hier een ‘niets kan’ gelden: een einde aan 
redactie en articulatie? Waarom zouden 
behalve de grote verhalen ook de kleine 
anekdotes ten overstaan van dit ‘alles’ on
geloofwaardig worden? En waarom ook 
niet? Waarom hebben we ‘alles’ nooit de 
plaats van die paar mooie verhalen laten 
innemen? Kunnen we ‘alles’ niet aan? Kun
nen we het niet op een zinvolle manier 
betekenen?

Informatisering brengt ‘alles’ binnen hand
bereik. Nieuwe media, met elkaar verbon
den tot een netwerk, zorgen voor ongelimi
teerde opslag en grenzeloze uitwisseling 
van ervaringen, kennis en amusement. Tot 
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Gerald Van Der Kaap

Wherever you are on this planet, 1996, boek 
codes: 6921,6922,6925, 6926, 

6929,6930, 8201,6909

onze ideeën vastleggen, evalueren en distri
bueren. Alle gegevens kunnen willekeurig 
met elkaar in verband worden gebracht. 
Alles kent oneindige doorsneden, onein
dige verbanden, oneindige uitkomsten, die 
zelf weer het materiaal van nieuwe bereke
ningen en betekeningen vormen. Als we 
voorwaarts willen, leidt informatie ons naar 
voren, als we geschiedenissen willen op
zoeken, leidt ze ons het verleden binnen: 
een nieuw of een oud verleden, we hoeven 
niet te kiezen, we kunnen ook in de tijd alle 
kanten op. Wegens technische onvolkomen
heden, door gebrekkige informatie en com
municatie en onvolmaakt gereedschap, is 
de geschiedenis blijven steken in de be
perkte historische mogelijkheden en mid
delen waarin wij haar zich zagen voltrekken 
- in de geschiedenisboeken, in Servië, 
Rwanda, Washington of de Gazastrook. Zij 
die de geschiedenis leven, worden geslacht
offerd aan een trage doelgerichte ontwikke
ling van kennis en de primitieve gebruiken 
die daarmee gepaard gaan. Geschiedenis, 
verleden en toekomst, het is vandaag alleen 
maar voer voor informatisering. We kunnen 
‘alles’ alleen bereiken door ons zonder 
schaamte of medelijden van dit alles (ge
schiedenissen, verhalen, anekdotes, gereed
schappen) te bevrijden, door het opnieuw 
(en deze keer onvoorwaardelijk) in te zet
ten. Alles tegelijk. Sommige nieuwe media 
en communicatietechnologieën nodigen 
daar expliciet toe uit en we maken een 
historische fout als we ze daar nu niet voor 
gebruiken.

Freiheitwolltlhr Alle, Ihrwollt die Freiheit. 
Warum schachert Ihr denn um ein Mehr 
oder weniger? Die Freiheit kann nur die 
ganze Freiheit sein; ein Stuck Freiheit ist 
nicht die Freiheit. [5]

Wij zijn niet richtingloos, maar ongericht, 
want algericht. We zoeken geen stok om 
mee te slaan (geen ‘Stück Freiheit’), maar
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zien bomen groeien, zich vertakken, stok
ken vormen en afwerpen. We zien ze bossen 
vormen, hellingen bedekken. We zien ze in 
het licht en in het donker. We zien stokken 
over water hangen en erin vallen. We zien 
ze ten hemel strekken, waar ze insecten, 
vogels en kleine zoogdieren herbergen. We 
zien ze verstrengelen. We zien ook houten 
constructies, tafels en stoelen, hutten, knup
pels, ladders en leuningen, speelgoed. We 
zien alles: hout en niet-hout, boom en niet- 
boom, hout-in-boom en boom-in-hout. We 
zien alle groei, bloei en bederf zich in voor
waartse en achterwaartse richting afwikke
len, met vertragingen en versnellingen, in 
slow motion en step motion. Wc zien dit 
‘alles’ Juist omdat niemand het ons toont en 
wij het op onze beurt aan niemand tonen. 
Maar we zien dit alles, ‘met zijn allen ’. We 
zien alles en allen. Alles en allen komen in 
een hoog tempo voorbij, alsof we miljoenen 
lichtdoorlatende beeldjes uit de camera over 
de montagetafel halen en astronomisch snel 
heen en weer spoelen. We verzamelen, dit
maal echter zonder schaar in de hand, infor
matie over informatie, over licht, kleur, 
vorm en beweging, over dialogen en 
grensoverschrijdingen, en over geschiede
nissen. We verzamelen informatie die we 
uiteindelijk alleen maar willen delen, niet 
meedelen. Redactie en expressie maken 
plaats voor een ander soort bemiddeling, 
waarbij allen met allen over alles spreken. 
We verzamelen informatie over allen: over 
alle relaties.

Alles gebeurt

Dankzij een explosief groeiende informa
tie- en communicatieindustrie, die sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw commer
cieel versneld wordt aangeboden, komt ‘al
les’ binnen ons bereik. Volume en dichtheid 
(en de technische verwerkingssnelheid) van 
de informatie die we delen, verdubbelen 

elke achttien maanden. Ons gebruik van die 
wassende informatiestroom wordt echter 
nog beheerst door een oud informatiebeeld: 
we verwerken gegevens als informatie ‘Over’ 
een onderwerp. We houden nog geen reke
ning met het feit dat die informatie, die 
voorheen altijd uit één dominante, ‘goed 
geïnformeerde’ bron kwam, zich de laatste 
decennia verdeelt over ontelbare gebruikers 
en gebruiken, over ervaringen en interpreta
ties, over formuleringen en herformule
ringen. Deze fragmentatie treedt vooral ook 
op omdat informatie niet meer uitsluitend 
‘over’ onderwerpen gaat, maar in toene
mende mate over informatie (die weer kan 
gaan over informatie over informatie, enzo
voort, ad infinitum), bijvoorbeeld over ge
deelde interessen. Allen spreken met allen 
over alles. Oude vormelijkheden ter legiti
matie en introductie gelden niet meer in een 
medium, dat zich er op laat voorstaan dat het 
censuur omzeilt en de anonimiteit waar
borgt, onder het motto ‘information wants 
to be free’. Ook de verificatie van de 
informatiebron wordt minder belangrijk, nu 
we ons meer op de directe ervaringsfeiten 
van een maximale hoeveelheid mede
gebruikers oriënteren, dan op het gezagheb
bende gelijk van één goed geïnformeerde 
instantie. Waar alles gebeurt, kunnen we 
alles gebruiken. In plaats van ons op enkele 
objecten te richten en informatie over die 
objecten in te winnen, zullen we eraan moe
ten wennen ‘alles’ te verwerken. Dit bete
kent vóór alles dat we een strategie moeten 
bepalen om ons tot dit ‘alles’ te verhouden, 
waarbij ‘alles’ niet staat voor ‘alle dingen’, 
maar voor alle relaties tussen alle dingen.

De ideologen van de ‘anything goes’ gene
ratie waren de eersten die het ongehinderde 
verlangen naar ‘alles’ exploiteerden, met 
name door verwarring te scheppen tussen 
high en low. Het ‘alles’ leek binnen bereik te 
komen dankzij een platte optelling van de 
hoge en lage waarden in de culturele 
productie. Plots waren populaire en elitaire 
cultuur even belangwekkend, waarbij men 
zich wel eens aan overcompensatie 
bezondigde en de populaire boven de eli
taire cultuur verkoos. Deze overgangs- 
generatie, de laatste protestgeneratie, zag 
nog niet in dat het ‘alles kan’ (de voorwaar
den die high en low vergelijkbaar maken) 
pas wordt bereikt als er niet naar objecten of 
geobjectiveerde waarden wordt gekeken, 
maar naar relaties tussen objecten. De mo
gelijkheid om het brandpunt eindeloos te 
verleggen en onophoudelijk patronen te 
vormen, is een verworvenheid van de 
informatisering, van nieuwe technologieën 
en media en van een nieuw kritisch bewust
zijn dat ermee gevoed wordt. Het protest 
van ‘anything goes’ bleef echter steken in 
de onscherpte van een nostalgische 
socioculturele agenda. Het was geen alles- 
beweging, maar een antibeweging, geen 
‘ja’ maar het zoveelste ‘nee’. Dat was voor 
een deel te wijten aan de middelen waarmee 
geobserveerd en gecommuniceerd moest 
worden. Een 16mm Paillard-Bolex en een 
webcam geven nu eenmaal niet hetzelfde 
beeld. Tussen televisie en web bestaat een 
wereld van verschil; hetzelfde geldt voor 
fax en e-mail. De ervaring en interpretatie 
van beelden uit verschillende machines en 
media leiden tot verschillende conclusies, 
die weer aanleiding geven tot andere ambi
ties, welke weer andere technologische toe
passingen verlangen. De wisselwerking tus
sen technologie, beeldproductie en cultu
rele reflectie is elders voldoende beschre
ven om er hier niet uitgebreid op in te 
hoeven gaan. [6] De opmerking mag vol
staan dat we met een paar grote mediale 
sprongen, na ‘the medium is the message’ 
van McLuhan, de Ta société du spectacle’ 
van Debord, en na het gemankeerde 
‘anything goes’ - kortom voorbij de 
thematiseringen van het culturele, politieke 
en economische ideaal -, terecht zijn geko
men in een mediaal cultureel bestel waarin 
‘kunnen’ niet meer als voorwaarde optreedt 
voor ‘gebeuren’, een bestel dat zich ten 
overstaan van niets of niemand nog legiti
meert. Voorbij het ‘kunnen ’ zien we alles 
gebeuren en wordt niets ontzien.

Alles met allen bespreken: trans-actie

De cultuurindustrie, die traditioneel volle
dig teert op een harde esthetische en ethische 
demarcatie tussen kunnen en niet-kunnen, 
suggereert een mogelijkheid om aan deze 
allesverterende mediarealiteit te ontsnap
pen door de thematisering van haar evene
menten en instituties. Festivals en musea, 
ontwerpers en kunstenaars, tijdschriften en 
websites, liefhebbers, amateurs en dilettan
ten vinden elkaar rond gethematiseerde pre
sentaties. Ze thematiseren zichzelf en hun



interessen.'Een even voor de hand liggende 
uitweg wordt geboden door aan de culturele 
productie een doel toe te kennen buiten de 
kunst en haar instituties. In dat geval vinden 
de belanghebbenden uit het eerste voor
beeld elkaar rond een maatschappelijk doel 
waaraan de culturele productie in kwestie 
dienstbaar wordt gemaakt. Liefhebbers kun
nen zich, los van tijd en plaats, nog treffen 
rond talloze andere bijzondere interessen, 
die mede dankzij de nieuwe communicatie
kanalen beter getraceerd kunnen worden. 
Wie een mediale realiteit liever niet in zijn 
volle hevigheid ondergaat, kan zich zonder 
problemen op bovenstaande manieren te
gen ‘alles’ teweerstellen en het aanbod be
perken of vereenvoudigen.

Het lijkt misschien een paardenmiddel om, 
tegen de keer van een debiliserende media- 
industriële thematisering, alles en allen op 
het spel te zetten en zich ten overstaan van 
‘alles’ te willen positioneren. Het middel 
erger dan de kwaal? Is het niet comfortabe
ler om zich achter een veilige redactie te 
verschansen, en zich te koesteren in de 
beperkende keuze uit een snel verruimend 
aanbod? Is die isolerende tendens niet een 
voorrecht dat gefundeerd is in onze esthe
tische faculteiten? Moeten we ons niet, zo
als Huysmans’ personage Des Esseintes, 
opsluiten in een overzichtelijk universum, 
waarin alleen zorgvuldig gefilterde gelui
den doordringen, en waaruit alleen nauw
keurig afgemeten reacties en proposities 
gelost worden?

Des Esseintes wilde niets te maken hebben 
met dit weerzinwekkende tijdperk van ver
achtelijke vlegels en hij had ook geen zin in 
schilderijen, die mensen afbeeldden, zyvoe- 
gend in Parijs tussen vier muren of zwer
vend door de straten op jacht naar geld; 
deze gevoelens van afkeer werden hoe lan
ger hoe sterker.

Nu hij geen enkele interesse meer 
had voor het leven van zijn eigen tijd, had hij 
besloten in zijn afzondering niets meer toe 
te laten dat ook maar een greintje afkeer of 
spijt zou kunnen veroorzaken; en daarom 
verlangde hij vurig naar schilderijen van 
een subtiel, exquis raffinement, een atmo
sfeer van zeer oude dromen ademend, ge
huld in een geur van antieke verdorvenheid, 
ver van onze zeden, ver van onze tijd. [7]

Ook voor een informatiekluizenaarschap 
bieden nieuwe media op het eerste gezicht 
interessante voorwaarden. In volmaakte 
anonimiteit haalt men beelden ‘van een sub
tiel, exquis raffinement (...), ver van onze 
zeden, ver van onze tijd’ moeiteloos binnen 
in de eigen sfeer, om ze in afzondering te 
genieten, subtiel aan de eigen wensen aan te 
passen, zonodig te herscheppen. Mobiele 
netwerken bieden een eigentijdse Des 
Esseintes zelfs de mogelijkheid van een 
nomadisch heremietenbestaan. Wie voor 
isolatie kiest, is echter nog in een ander 
opzicht heremiet. Het uitdijende esthetisch 
universum is niet meer te bevatten omdat 
het zich oneindig snel in allé richtingen 
uitstrekt. Door een selectie uit het groeiend 
aanbod te isoleren, ketent men zich niet 
zozeer vast aan een keuze, maar klampt men 
Zich vast aan het object, in het tijdperk van 
de relaties. De hedendaagse heremiet sluit 
zich op in een eenzame protestactie, in het 
tijdperk van de trans-actie. Zo’n vrijwillig 
offer is een zinloze daad op een moment 
dat consumptie en productie onbeperkt 
kunnen groeien. Met elke nieuwe connec
tie die de media aanbrengeh, breiden de 
mogelijkheden voor een individuele 
positionering tussen privé en openbaar zich 
uit in evenveel richtingen. Het kluizenaar
schap wordt op hetzelfde moment zowel 
een achterhaald als een universeel prin
cipe. We sluiten ons op in ongelimiteerde 
wensen en verlangens die ‘te allen tijde en 
overal ’ bevredigd kunnen worden, niet door 
ze te laten cateren door één of andere 
groothandel, maar door ze te delen met alle 
anderen die zich op hun beurt in hun eigen 
ongelimiteerde wénsen en verlangens op
sluiten. We confronteren ons alleen met 
‘overdaad’ door onszelf te overladen en op 
onze beurt anderen te overladen. Alleen zo 
kan ‘alles’ kritisch worden, alleen zo kan 
een massa in een kritische massa verande
ren ten overstaan van de grenzeloze, van 
alle wrijving gevrijwaarde beweging op 
het wereldtoneel.

Consumptie en productie van informatie 
smeden alles uit alles, verteren en herkau
wen alles tot alles, zonder zich aan de mili
tair gelaarsde grenzen van de betekenis
geving op te laten houden, waar stenen en 
kogels niemand meer raken, behalve de 
ongelukkigen die zich op locatie in de baan 
bevinden en zich niet tijdig kunnen terug-
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trekken. Voor hen geldt hetzelfde als voor 
“mensen zwoegend in Parijs tussen vier 
muren of zwervend door de straten op jacht 
naar geld”: ze leveren geen informatie, we 
hebben genoeg van zoveel weerzinwek
kende uitsloverij, wé offeren ze op. Vroeg 
of laat wordt de zinloze strijd gestaakt. Er is 
geen terugkeer mogelijk naar de wetgeving 
van betekenaar en betekende. Alles en allen 
verhinderen dat. Het heeft geen zin meer 
Over grenzen, over centra en periferieën te 
spreken of te fantaseren, ook niet over het 
verlies ervan, dat per slot van rekening al 
aan de gang is sinds dé industrialisering in 
dé negentiende eeuw; Zij die nog denken 
dat zé zich in centra of langs randen moe
ten ophouden, hebben slecht begrepen dat 
wrijving en informatie zich thans manifes
teren waar alles tegen alles opstuwt en 
reliëf geeft, waar allen zich over alles bui
gen zonder enige behoefte tot ontrafeling, 
aangezien dit waardevolle patronen zou 
kunnen verstoren.

Wie zich op eender welk moment voor 
eender welke duur uit eender welke positie 
op het wereldtoneel kan terugtrekken, door 
voortdurend andere posities in en ten aan
zien van de informatiestroom en de eigen 
wensen en verlangens in te nemen, leeft het 
leven als een schakelloze aaneenschakeling 
van relatieve isolementen/momenten in 
plaats en tijd, en beleeft transactie in de 
dubbele betekenis van het woord: een on- 
derhandeling ‘tussen’ (onbeschreven) par
tijen, met andere woorden de uitwisseling 
van informatie; en een communicatie ‘voor
bij’ elke vorm van actie - zonder object, 
zonder handeling, zonder mededeling, zon
der medelijden. Hoe wonderlijk oogt de 
interactie tussen communicerende, infor
merende partijen... allen die zich over alles 
buigen zonder maar een moment te willen 
denken in of aan competitieve ‘beginselen’ 
die, paradoxaal genoeg, juist altijd een einde 
inluidden.

Found footage

Verreweg de grootste opgave zal zijn om 
ons in de mededeling zoveel mogelijk te 
beperken. Consumeren is niet het probleem, 
dat doen we graag en met een vanzelfspre
kend gemak, en met hetzelfde gemak ook 
zullen we produceren. Consumeren en pro
duceren zullen bijna inwisselbare vermo
gens worden, met een grote esthetische 
schoonheid en met een onmiskenbare 
ethische dimensie. Niets zullen we nog op
leggen, geen dwang meer, alles geschiedt in 
vrijheid en wordt bemiddeld zonder dat er 
nog een boodschap aan vasthangt. Alles 
wordt onmededeelzaam gedeeld. We zullen 
alleen spreken om te kunnen luisteren, ge
ven om te kunnen nemen, verspreiden om te 
kunnen delen. Onze invloed op de informa
tiestromen op het wereldtoneel wórdt terug
gebracht tot die van de opengesperde 
anemoon van Rilke. In het ‘alles willen 
nemen’, zonder zich te mogen sluiten om 
gedoseerd te kunnen geven, vinden we de 
enige expressiemogelijkheid. Meen vooral 
niet dat dit geen productieve bezigheid is! 
Dankzij onze bereidheid om te delen en de 
ogen gezamenlijk niet meer te sluiten, wor
den relaties gelegd en patronen gevormd, 
die voorheen het resultaat waren van op
name, proces, montage en vertoning, en van 
de begrenzingen in tijd en ruimte tussen 
deze handelingen, inclusief grensbewaking 
en grensverlegging door verovering van 
naburige gebiedsdelen.

De omweg door het alles ondernemen we 
maar met één doel, met één zekerheid: van 
de objecten in de relaties te geraken, van de 
dingen in de informatie. Terwijl uitgespro
ken ideeën en anti-ideeën altijd tot begrensde 
objecten, gesloten systemen en derhalve tot 
schermutselingen leidden (ook al wilde de 
propaganda dat deze excercities ‘transpa
rant’ waren), willen we nu alles zien voor 
wat alles waard is, in elke graad van helder-

heid: van glashelder tot volstrekt ondoor
zichtig; van totaal open tot oninneembaar 
hermetisch. Zo laten we de postmoderne 
periode achter ons, die geen eenduidige 
transparantie meer kende en waarin niets 
enige waarde leek te kunnen behouden, 
maar die met haar ‘alles kunnende’ grenze
loze krachtpatsérij ook zonder ware 
onbegrensdheid was. Pas vandaag kunnen 
we de twintigste-eeuwse protesthoudingen 
verlaten en delen boven mededelen verkie
zen.

Wie wil leven in een alles opnemende 
socialiteit, in een maatschappijvorm die 
oneindige isolementen met elkaar in relatie 
brengt, zonder dat een dominante, aanmati
gende informatie-industrie een monocultuur 
creëert, zal alles op alles moeten zetten. We 
willen geen informatie meer over de wereld 
en het leven - geen mededelingen, orders, 
bevelen en dus geen redactie, desinformatie, 
kogels, stenen, laarzen. We willen informa
tie van en uit de wereld en het leven. We 
willen alles met allen delen, zonder beve
len; geen redactie op objecten, maar relaties 
tussen interesses, wensen en verlangens.

Verleden, heden en toekomst, ‘alles’ isfound 
footage. Geen sprake meer van een ‘ready
made’, een object waarvan de informatie 
door ieder mens zo te verdraaien valt dat het 
de grens van gebruiksvoorwerp naar kunst
voorwerp overschrijdt, en onze perceptie en 
ons bewustzijn op een ander niveau brengt. 
Dat oude spelletje was uitgespeeld toen de 
grenzen door de informatisering werden 
opgeheven en de muren van de musea en de 
themaparken werden geslecht. Zet die 
sneeuwruimer maar weer gewoon in de 
schuur en hoop op een strenge winter. De 
camera is leeg, de montagetafels staan stil. 
In de culturele ruïnes wordt gewinkeld. Een 
webcam registreert het rek met tuin
gereedschap, of de knoppen van nieuwe 
nieuwe anemonen, of een nieuwe nieuwe 
media-installatie van een nieuwe nieuwe 
mediakunstenaar of ontwerper. Onverstoor
baar volgt de afvalemmer onze metabolische 
voorkeuren. Die afvalemmer is de echte 
nieuwe zoeker, die mogelijk eens onze blik 
weer zal richten, op een product, op een 
proces, op een object, en dat omwille van 
dat object; niet om de informatie die zelfs 
mét ‘alles’, onze genereuze gulzigheid ten 
spijt, toch nog verloren gaat. Waarom? 
Omdat een systeem god zij dank fouten 
blijft maken, en daarom tijdelijk is. Over 
tien jaar denk ik er anders over, misschien 
nu al. Waarom? Begrijp uit het voorgaande 
en vergeef me dat ik het antwoord op die 
vraag schuldig blijf. Omnia mea mecum 
porto. [8] Ik draag al het mijnemet mij mee.

Noten

[1] , een adres in 
Apeldoorn
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[2] Jouke Kleerebezem, Vormgeving ont
werpen, in: De Witte Raaf nr. 89, pp. 4-5 
[3] Ik ontleen de term evenementen- 
landschap aan Paul Virilio, Un paysage des 
événements, Parijs, Galilée, 1996.
[4] Rainer Maria Rilke, De wegnaar bin
nen (brief aan Lou Andreas-Salomé, 1914), 
in: Een handvol innerlijkheid, Zeist, uitge
verij Vrij Geestesleven, 1988, pp. 86-87.
[5] Max Stimer, Der Einzige und sein 
Eigentum ( 1845), Stuttgart, Philipp Reclam, 
1972, p. 176
[6] B ij voorbeeld in Manuel Castells, The 
Information Age: Economy, Society and 
Culture (3 delen); Vilém Flusser, o.a. Der 
Schrift en Lob der Oberflâchlichkeit; Für 
eine Phanomenologie derMedien; Richard 
A. Lanham, The Electronic Word: Demo
cracy, Technology and the Arts', Brenda 
Laurel, Computers aS Theatre; Marshall 
McLuhan, Understanding Media; Mark 
Poster, The Mode of Information; Peter 
Sloterdijk, Medien-Zeit, Drei gegenwarts- 
diagnostische Versuche; Paul Virilio, Un 
paysage d’événements en La bombe 
informatique...
[7] J.K. Huysmans, Tegen de keer (‘A 
rebours’, 1903), Amsterdam, Ambo, 1987, 
p. 76.
[8] (onder andere) toegeschreven aan Bias, 
één der zeven Griekse wijzen, als antwoord 
op de vraag waarom hij zijn bezittingen niet 
voor de vijand in veiligheid had gebracht.
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Het onzichtbare medium

Gert Verschraegen

I.

De introductie van een technisch waar- 
nemingsapparaat, zoals de platenspeler, het 
fotoapparaat of de film, laat werkelijkheids- 
structuren ontstaan die voor de mens niet 
onmiddellijk waarneembaar zijn. Elk nieuw 
medium laat iets zien wat nog nooit te zien 
is geweest, legt een voorheen ongekende 
realiteitsdimensie bloot. Toen Thomas Alva 
Edison in 1877 aan de trommel draaide van 
wat hij aanvankelijk zijn ‘talking machine’ 
noemde, had hij er geen enkel idee van dat 
hij een auditieve werkelijkheid blootlegde 
die niemand voor hem ooit had gehoord. 
Rainer Maria Rilke beschreef het geluid van 
de fonograaf als een ‘oergeluid’, een zelf
standig geluid dat van nergens leek te ko
men maar als het ware de oorspronkelijke, 
ongefilterde ruis van de buitenwereld leek 
te bevatten. Met deze omschrijving trof 
Rilke de technologische kern van Edisons 
uitvinding; want in tegenstelling tot de men
selijke oren die vanaf hun geboorte worden 
getraind om stemmen, woorden en geluiden 
uit de ruis te filteren, registreert en bewaart 
de fonograaf akoestische evenementen als 
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dusdanig. [1] Op het optische vlak vond in 
dezelfde periode een gelijkaardige tech
nische innovatie plaats. Vanaf 1870 begon
nen Marey en Muybridge de houding van 
bewegende mensen, dieren en vogels foto
grafisch vast te leggen en te analyseren. 
Daarmee creëerden ze waarnemings
mogelijkheden die er voordien niet waren. 
Met een reeks fototoestellen of een 
chronofotografisch geweer kon men zaken 
zichtbaar maken die voordien nooit te zien 
waren, omdat het gewoon veel te snel ging 
voor het ongewapende oog.

De eersten die zich bewust werden van 
de implicaties van deze nieuwe media en 
nieuwe waarnemingsmogelijkheden, waren 
militairen en kunstenaars. De Duitse Gene
rale Staf had snel begrepen dat de nieuwe 
media enorme mogelijkheden boden op het 
vlak van de luchtartillerie (chronofotografie) 
en de propaganda (fonograaf/grammofoon). 
In de kunst deden onder meer de futuristen 
en Duchamp (Nu descendant un escalier, 
1911-1912) hun voordeel met de nieuwe 
waamemingsapparatuur. Maar in de theorie 
hinkte men - zoals meestal - ver achterop. 
Toen Walter Benjamin in zijn Kleine ge
schiedenis van de fotografie uit 1931 de 
term ‘optisch onbewuste’ introduceerde, 
waren de fonograaf en chronofotografie al 
meer dan een halve eeuw in gebruik. Met de 
foto’s van Muybridge of Marey in het ach
terhoofd, schreef Benjamin: “De natuur die 
tot de camera spreekt, is immers een andere 
dan degene die tot het oog spreekt; anders 
vooral in die zin dat in de plaats van een door 
de mens met bewustzijn doordrongen ruimte 
een onbewust doordrongen ruimte komt. Al 
is het niet ongewoon dat iemand zich bij
voorbeeld van de gang van de mensen, al is 
het slechts ruwweg, rekenschap geeft, van 
hun houding in de fractie van de seconde 
van een ‘schrede’ weet hij beslistniets meer. 
De fotografie met haar hulpmiddelen - ver
traagde opname, vergroting - ontsluit dat 
voor hem. Door hr merkt hij pas iets van 
dit optisch onbewuste, zoals van het drift
matig onbewuste door de psycho-ana- 
lyse". [2] De camera ontsluit een andere 
werkelijkheid, voorbij het ‘normale spec
trum van de zintuiglijke waarneming’, een 
onbewust doordrongen ruimte, die Benja
min in analogie met de ontdekkingen van de 
psychoanalyse het optisch onbewuste 
noemde. Met deze term maakte hij duidelijk 
dat het oog van de camera niet zozeer het 
onduidelijke verduidelijkt in datgene wat 
men reeds gezien heeft, maar in bekende 
fenomenen een onbekende dimensie bloot
legt. De camera laat iets zien wat nog nooit 
te zien is geweest.

II.

Technische media zoals fotografie en film 
tonen echter niet alleen een voorheen onbe
wuste of onzichtbare werkelijkheid. Ze func
tioneren zelf ook op een automatische, on
bewuste manier; ze verhullen hun eigen 
mediale werkelijkheid. Volgens die andere 
grote mediatheoreticus, Marshall McLuhan,

Clarence H. White

Raindrops, 1902

heeft dit te maken met het hybride, onzui
vere karakter van media. Een medium heeft 
namelijk steeds een ander, ouder medium 
tot inhoud: film en radio vormen de inhoud 
van televisie; platen en tape vormen de 
inhoud van radio; stille film en audiotape 
die van de film. Volgens McLuhan is het 
deze ‘inhoud’ die de werkwijze van het 
medium versluiert; de inhoud leidt de aan
dacht af van de eigenlijke effecten van het 
medium. Wie naar de televisie kijkt, wordt 
in beslag genomen door het getoonde praat
programma of de uitgezonden film: de zin- 
tuiglijke massage van het televisiemedium 
zelf blijft buiten het blikveld. Wie een ro
man leest, richt zich op het vertelde.verhaal 
en de dialogen; wat het medium ‘schrift’ 
met de lezer doet, onttrekt zich aan de waar
neming. Media verduisteren hun eigen 
mediale functioneren; ze verhullen hun ei
gen grondregels en structuur. Zoals het doek 
of het beeldscherm dat achter het getoonde 
beeld verdwijnt, zo functioneert het me
dium automatisch en onzichtbaar.

Zelfs de meest basale media als licht, 
lucht, letters enzovoort, werken alleen door
dat men ze niet ziet, hoort of op één of 
andere manier thematiseert. [3] We zien 
datgene wat wordt belicht, niet het licht- 
medium zelf; wij horen klanken, niet de 
lucht zelf; we lezen woorden, geen fysieke, 
afzonderlijke letters. Indien we het licht zelf 
zouden waarnemen, werden we geheel ver
blind; indien we de lucht zouden horen, zou 
er niets dan gefluit te beluisteren zijn; en 
moesten we alleen de materiële letters le
zen, dan was het verdomd moeilijk om daar 
ook samenhang en betekenis aan te geven. 
Vandaar ook de moeite die we moeten doen 
om teksten te corrigeren. Al wordt een tekst 
tien keer gelezen, er blijven fouten instaan. 
Dat komt doordat we bij het lezen ingesteld 
zijn op de voorstellingen waar de tekens 
naar verwijzen. We lezen niet de materiële 
letters, maar de betekenissen die ze uitdruk
ken. Alleen wanneer de tekst uitdrukkelijk 
een beroep doet op de aandacht voor het 
fysieke woordbeeld (in raadsels, concrete 
poëzie, experimentele literatuur) is het mak
kelijker om ook de ordening van de letters 
zelf waar te nemen.

III.

Door onwaarschijnlijke, problematische of 
ronduit onleesbare beelden en teksten te 
maken, verschuift de moderne kunst onze 
aandacht naar wat zich achter de tekst, achter 
het beeld bevindt: het medium zelf. Van 
Benjamin tot McLuhan beschouwt de media- 
theorie de kunst daarom in termen van 
Aufidarung: doorheen de artistieke construc
tie poogt de kunst de onzichtbare mediale 
omgeving weer zichtbaar te maken. [4] In de 
fotografische experimenten van de surrea
listen bijvoorbeeld herkende Benjamin een 
poging tot onttovering van de effecten van 
het fotografische medium. Door haar onge
wone beeldconstructie trok het surrealisme 
de aandacht op het medium van de fotogra
fie, op het automatische, machinale appa
raat dat de wereld registreert, los van alle 
categorieën van taal en identiteit. Het sur
realisme legde het fotografische dispositief 
bloot; het liet zien dat de fotografie niet 
observeert zoals menselijke ogen dat doen. 
De fotografie is blind: ze registreert, maar 
ziet niets; ze maakt alles zichtbaar, maar 
herkent niets. [5]

De moderne kunst stelt zich tot doel 
om de reïficatie van het medium ongedaan 
te maken. Meestal werken technische me
dia (fotografie, televisie, video...) zoals 
contactlenzen, als doorzichtige prothesen 
die zich ongemerkt met het oog integreren. 
De gebruiker kijkt er als het ware doorheen 
en wordt daar de getoonde werkelijkheid 
gewaar, zonder aandacht te hoeven beste
den aan het medium dat tussen de eigen 
waarneming en het waargenomene zit. Die 
transparantie of onmiddellijkheid wordt in 
de kunst verstoord. Artistiek mediagebruik 
verschuift de aandacht van hetgeen verteld, 
getoond of gespeeld wordt naar het medium 
waarmee het wordt verteld, getoond, ge
speeld. Mediatheoreticus Arjen Mulder: 
“Het verschil tussen artistiek en ander ge
bruik van media is dat de kunst uitgaat van 
de specifieke materiële eigenschappen van 
een medium, in concreto: het materiaal 
waarmee de kunstenaar werkt. Niet-artis- 
tiek mediagebruik hermedieert een ander 
medium in het eigen medium om een trans

parant effect te bereiken: het reproduceert 
andere media, en verdomd, het lijkt, het is 
net echt! Artistiek mediagebruik probeert 
het medium zelf aan de praat te krijgen, het 
laat het materiaal van het medium spre
ken.” [6] Niet-artistieke films verfilmen een 
roman, vertellen een verhaal en proberen de 
gebruiker een ervaring van ‘immediacy’ te 
bezorgen, van directe menselijke werke
lijkheid -zo moet hij zich geen zorgen 
maken over het feit dat een film de werke
lijkheid op een heel andere manier aan ons 
doorgeeft dan een roman. Een artistieke 
film daarentegen weert alle andere media 
zoveel mogelijk uit de eigen praktijk en 
trekt de aandacht op de specifieke filmische 
procédés: geen dialogen, geen theater, geen 
roman, alleen een wereld aan diggelen en 
een camera dié snijdt en monteert, een tech
nisch objectief dat de realiteit verknipt en 
weer aaneenplakt.

Wanneer we nu McLuhans stelling 
bijtreden dat een medium steeds een ander, 
ouder medium tot inhoud heeft en dat die 
inhoud de werkwijze van het medium ver
sluiert, dan komt het er voor de kunst 
inderdaad op aan oudere, ‘inhoudelijke’ 
media te weren en zich zoveel mogelijk te 
concentreren op de specifieke, ‘formele’ 
procédés en structuren waarmee het me
dium de werkelijkheid presenteert. Sinds 
Clement Greenberg kan dit als het pro
gramma van de moderne kunst gelden: de 
‘uitzuivering’ van het eigen medium, het 
aftasten en bespelen van de specifieke ei
genschappen van het eigen materiaal. Door 
de structuur van het mediale dispositief te 
onderzoeken, hoopt men het medium zelf 
aan de praat te krijgen. [7] Door bijvoor
beeld alle narrativiteit uit de schilderkunst 
te weren en zich exclusief toe te leggen óp 
haar picturale procédés, meent de moderne 
schilderkunst het medium als medium zicht
baar te maken. Door te spelen met de ambi
guïteit van de woorden én de constructie
principes van een tekst, wil de moderne 
literatuur de taal als taal, de tekst als tekst 
laten verschijnen.

IV.

De sinds Greenberg ihgeburgerde gedachte 
dat elk medium de taak heeft zich progres
sief op de eigen specifieke vorm van 
zintuiglijkheid toe te leggen, is in het licht 
van McLuhans mediatheorie echter niet zo 
vanzelfsprekend als ze lijkt. Het medium 
kan niet zó makkelijk worden uitgepuurd 
tot een transparante identiteit van het me
dium met zichzelf. [8] Zuivere media be
staan immers niet. Media doen niets anders 
dan elkaar herdefiniëren en beïnvloeden. 
Media zijn nooit ‘voltooid’, ze blijven in 
ontwikkeling, zowel technisch als inhoude
lijk. Typerend voor die mediale ontwikke
lingen, contaminaties en kruisbestuivingen 
is dat ze niet strikt chronologisch lopen, 
maar van oud naar nieuw en omgekeerd. Bij 
de opkomst van nieuwe media stellen we 
bijvoorbeeld altijd vast dat ze zich eerst aan 
oudere media oriënteren, alvorens zich te 
meten aan de maatstaven van de eigen tech
nologische mogelijkheden. De fotografie 
bijvoorbeeld drong de cultuur binnen via de 
circuits van de schilderkunst. Veel fotogra
fen van de eerste generatie hadden hun 
achtergrond in de schilderkunst - zoals 
Daguerre zelf. William Fox Talbot was 
amateurschilder. Net zoals schilders en te
kenaars werkten deze pioniers van de foto
grafie in een atelier; ze lieten hun klanten 
poseren, beoefenden klassieke genres als 
het stilleven, het naakt of het historiestuk en 
exposeerden in ‘salons’. Ook de film was 
aanvankelijk volledig gemodelleerd naar de 
vertrouwde media van de schilderkunst, het 
theater en de fotografie.
Pas na verloop van tijd namen nieuwe me
dia de oorspronkelijke afhankelijkheids
verhouding in eigen handen en begonnen ze 
het vormenmateriaal van andere media zo- 
veel mogelijk binnen de eigen vormentaal 
te herdefiniëren. Jay David Bolter en Richard 
Grusin spreken in dat verband over 
'hermediatie' van oudere media: de nieu
were media beelden oudere media - bij
voorbeeld het schrift, de foto of de televi
sie - gewoon af in het eigen format. [9] De 
televisie assimileert de technieken van de 
radio; het internet neemt oudere media (boek, 
krant, televisie...) op in het eigen kader; het 
medium film incorporeert procédés uit de



schilderkunst zoals het perspectivistische 
tableau of het chiaroscuro, het sluierende 
en onthullende licht. [10]

Maar zoals gezegd lopen de kruis
bestuivingen tussen media niet enkel van 
oud naar nieuw, en dus hermediëren oudere 
media ook nieuwere media. Ook oude me
dia beelden pas geïntroduceerde media
technologieën af in de elementen van het 
eigen medium. Nemen we twee bekende 
voorbeelden. Bijna dertig jaar na de intro
ductie van de film verscheen Ulysses van 
James Joyce. Het boek kan onder meer 
gelezen worden als een literaire toepassing 
van de filmische montagelogica. [11] Joyce, 
die gefascineerd was door film - in 1909 
speelde hij een belangrijke rol in de intro
ductie van de film in Dublin - maakt in 
Ulysses overvloedig gebruik van de pas 
geïntroduceerde montagetechnieken. In de 
loop van de roman worden de meest uiteen
lopende plaatsen (het strand, de bar, het bed 
van de geliefde) en gebeurtenissen (ge- 
dachtestromen, een ruzie, een drinkgelag) 
door cuts en associatieve juxtaposities 
aaneengeschakeld tot een min of meer co
herent beeld van een toevallig moment in 
Dublin, 16 juni 1904. De virtuoze montage 
stelt de lezer in staat om de vertelde brok
stukken in zijn verbeelding samen te voe
gen tot een sluitend verhaal. Joyce schrijft 
film: hij zet de romanvorm voort zoals die al 
eeuwen bestaat, maar incorporeert tegelijk 
het filmmedium in de literatuur.

In de schilderkunst doet Gerhard 
Richter iets gelijkaardigs: hij schildert fo
to’s. Hij schildert foto’ s in zwart-wit, foto’ s 
die slordig zijn uitgesneden of vage contou
ren vertonen, alsof ze onscherp getrokken 
zijn. Richters beelden herhalen het klas
sieke medium van de schilderkunst, maar 
reflecteren tegelijk de machinale, fotogra
fische condities waarbinnen de schilder 
werkt. Met de tactiliteit en zinnelijkheid van 
de verf schildert Richter fotografische beel
den, die je doen beseffen dat er vóór de 
introductie van de fotografie niemand ooit 
‘onscherp’ of in zwart-wit schilderde. Het is 
de fotografie, de interface van de camera die

mum
ons voor het eerst onscherpe beelden heeft 
getoond. Het is de fotografie die de schilder 
opnieuw leert schilderen.

V.

De introductie van een nieuw medium staat 
dus niet gelijk met de vervanging van an
dere media, maar bezorgt het oudere me
dium een andere functie en betekenis. 
McLuhan schreef ooit dat wanneer een nieuw 
medium het oude aflost, dit oude medium 
steeds terugkeert als kunstvorm. Dat komt 
omdat nieuwe media onze aandacht vesti
gen op de materialiteit van een vorig me
dium. Juist omdat we bijvoorbeeld gewend 
zijn geraakt aan de digitale neutraliteit van 
de cd, worden we ons bewust van de speci
fieke klankpatronen van het vinyl; juist de 
acceptatie van de nieuwe, gedigitaliseerde 
geluidsmedia maakt de analoge of continue 
geluidsstroom van de platenspeler weer raad
selachtig en interessant. In de hedendaagse 
muziek vormt deze mediatechnische vast
stelling het uitgangspunt voor de klank- 
producties van onder meer Christian Marclay 
en Otomo Yoshihide. Door te onderzoeken 
hoe de platenspeler digitale procédés zoals 
de collage of de sample verwerkt, maken ze 
de platenspeler weer tot een levend geluids- 
medium. Marclay bijvoorbeeld stelt geluids- 
collages samen met het gekraak, de krassen 
en de achtergrondruis van oude vinylplaten; 
zo accentueert hij de erosie die ontstaat door 
het gebruik van vinyl. In plaats van de in 
vinylgroeven gegrifte muziek te bewerken, 
vestigt hij de aandacht op de achtergrond
ruis van het medium zelf, dat weinig met de 
smetteloze cd gemeen heeft. Daarmee maakt 
Marclay duidelijk hoe de introductie van de 

digitale geluidsapparatuur een ouder me
dium als de platenspeler - waarvan het ge
bruik kort daarvoor nog volkomen vanzelf
sprekend was - opnieuw uit zijn winter
slaap kan halen.

De nieuwe digitale geluidsmedia ope
nen nieuwe mogelijkheden Voor het oude 
medium; de cd en sampler geloven mis
schien dat ze de oude media gewoonweg 
vervangen; de facto zorgen ze ervoor dat het 
oude medium terugkeert als kunstvorm, als 
onderzoek naar het materiaal van het me
dium. Het is de ‘paring’ of 'hybridisering' 
van media, zo schreef McLuhan al, die 
nieuwe vormmogelijkheden aan het licht 
brengt. “The hybrid or the meeting of two 
media is a moment of truth and revelation 
from which new form is bom. For the paral
lel between two media holds us on the 
frontiers between forms that snap us out of 
the narcissus-narcosis. The moment of the 
meeting of media is a moment of freedom 
and release from the ordinary trance and 
numbness imposed by them on our 
senses.” [12]

VI.

Dat de digitalisering van geluid nieuwe 
mogelijkheden opent voor de oude ver
trouwde draaitafels, is echter niet de belang
rijkste consequentie van de introductie van 
digitale media.

In een predigitale wereld beschikken 
alle media over hun eigen elementen - waar
mee dan eventueel andere media kunnen 
worden afgebeeld of gehermedieerd-en 
datakanalen. Het optische, het akoestische 
en het schrift bijvoorbeeld beschikken alle
maal over een eigen technologisch bewaar- 
en transmissiemedium: bewegende beelden 
worden vastgelegd door de film, geluiden 
door de grammofoon en woorden door de 
schrijfmachine. [13] Met de digitalisering 
— i.c. met de introductie van de computer, de 
digitale signaalverwerking en het glasvezel
netwerk- verliezen de media deze vorm 
van autonomie. Als letters en klanken, foto, 
film en video overgaan op een digitale stan
daard, worden ze in feite verschijningsvor
men van éénzelfde fenomeen: bits. In de 
digitale wereld worden geluid en beeld, 
stem en tekst gereduceerd tot oppervlakte- 
effecten, tot gebruiksvriendelijke ‘inter
faces’. Binnen de computer - in de hard
ware - en in het glasvezelnetwerk worden 
alle media uitgedrukt in een gestandaardi
seerd, uniform formaat: de binaire getallen. 
Stem, geluid en beeld zijn er herleid tot enen 
en nullen, want dat zijn de enige gegevens 
die de computer begrijpt. Volgens Friedrich 
Kittler zal de computer daarom het medium 
blijken dat een eind maakt aan alle andere
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media; een supermedium dat voorheen ge
differentieerde mediatechnologieën en data
kanalen reïntegreert in één en dezelfde nu
merieke code. [14] Kittler: “Met getallen is 
alles mogelijk. Modulatie, transformatie, 
synchronisatie; uitstel, opslaan, verplaat
sing; vervorming, scanning, ontwerp - een 
totale mediakoppeling op digitale basis zal 
het concept ‘medium’ zelf doen verdwij
nen.” [15]

De digitale lingua franca van bits zal 
de verschillende wijzen van bewaring, be
werking en transmissie tussen de voorheen 
afzonderlijke media domweg overbodig 
maken. Bits mengen zich namelijk moeite
loos. Gedigitaliseerde media kunnen samen 
of afzonderlijk worden gebruikt; een me
dium kan worden vertaald in om het even 
welk ander medium. Deze situatie van di- 
recte, intermediale vertaling creëert een 
enorm reservoir aan mogelijkheden, ook 
voor de kunst. Of het artistieke subgenre 
van de elektronische of digitale kunst die 
mogelijkheden ook daadwerkelijk weet om 
te vormen tot esthetisch geslaagde kunst
werken, is een vraag die we hier in het 

midden laten. De pogingen zijn alvast tal
rijk. [ 16] Enkele voorbeelden: met zijn pro
gramma PLANTRON transformeert de 
Japanse geluidskunstenaar Mamoru Fujieda 
de elektrische oppervlaktelading van ka
merplanten tot een ritmisch-melodische 
klankenstroom; Stelarc laat zijn lichaam via 
spierstimulatoren bewegingen uitvoeren, 
uitgaande van informatie die hij van het 
internet plukt; Christian Möller en Logos 
Foundation maken computergescande ruim
ten die als een muziekinstrument kunnen 

worden bespeeld doordat men er doorheen 
loopt. Beweging wordt omgezet in geluid, 
geluid in beelden, beelden in woorden, en
zovoort.

Dat verschillende media in digitale 
reeksen kunnen worden uitgedrukt, doet 
niet enkel hun onderlinge verschillen 
eroderen. De digitalisering van muziek, fo
tografie, video - en binnen afzienbare tijd 
ook televisie en film - leidt er eveneens toe 
dat deze media ‘virtueel’ worden. Woor
den, klanken en beelden worden van de 
‘actualiteit’ losgekoppeld. Omeengeluids- 
compositie of een foto te maken heb je geen 
behoefte meer aan een echte buitenwereld; 
beeld en geluid kunnen binnenin de compu
ter, op strikt numerieke basis geënsceneerd, 
bewerkt of getransformeerd worden. Dat 
maakt traditionele, analoge media zoals lucht 
en licht grotendeels overbodig. De trilling 
van een snaar of het spoor van een naald 
door een groef is niet langer vereist voor het 
maken van muziek. Laat wat software op je 
powerbook lopen, druk op een toets en het 
hele klankenuniversum staat ter beschik
king. Ook voor het maken van foto’s of 
films is geen licht of buitenwereld meer 
nodig: voor fotografische of bewegende 
beelden volstaan computerprogramma’s 
alleen. Met de computer kun je dus muziek 
creëren, of grafische voorstellingen en 
animaties maken die enkel en alleen de 
resultante zijn van een reeks bits en een 
rekenprogramma, door de beschikbare soft
ware omgezet in beelden op een beeld
scherm, of klanken in een luidspreker.

Die virtuele, door de computer gege
nereerde klanken en beelden zijn in niets te 
onderscheiden van de echte, realiteits
getrouwe varianten. De klank van een 
gesampelde gitaar verschilt niet van het 
getokkel op een houten gitaar. Het uit een 
wiskundige code afgeleide beeld is onmo
gelijk te herkennen uit een reeks gewone 
foto’ s of videobeelden. Begrippen als auteur
schap en originaliteit, die door vroegere 
media al onherstelbaar beschadigd waren, 
helpt de computer nu definitief om zeep. In 
theorie kan iedereen ingrijpen in de stem, de 
tekst of het beeld van de ander; men kan alle 
geluiden, beelden en teksten - geproduceerd 
door wie dan ook - kopiëren, aanvullen, 
omschrijven, vervormen of vervalsen, en 
dat zonder dat deze manipulatie technisch te 
traceren valt in het eindresultaat. [17] De 
digitale bewerking heeft iets van de perfecte 
misdaad; er is geen spoor meer dat zou 
kunnen leiden tot ontmaskering, In onze 
alledaagse omgang met teksten, geluiden en 
beelden kunnen we onderhand maar beter 
uitgaan van deze perfecte kunstmatigheid. 
Elke foto, elke beeld- en geluidsopname 
kan gesimuleerd, geënsceneerd of geretou
cheerd zijn. De vraag of het digitale, 
algoritmische beeld een illusoir effect is of 
werkelijk bestaat, is volslagen futiel. “Alles 
is echt, alles is onecht, en vergeet die oppo
sitie nu verder maar.” [18] Het beeld is 
immers gegenereerd of gesimuleerd op ba
sis van een gestandaardiseerde, digitale be
rekening die in niets meer verwijst naar een 
buitenmediale werkelijkheid. De vraag ten
slotte of er achter de getoonde werkelijk
heid nog een medium is, waarvan de ver
hulde structuur en werkwijze moet worden 
blootgelegd, lijkt in dit opzicht al even 
irrelevant. Want achter de gebeurtenis - de 
gesimuleerde akoestische, optische, 

tekstuele en andere werkelijkheids
effecten - die dankzij de interface kunnen 
worden bekeken of beluisterd, staat louter 
inhoudsloze berekening: de digitale reeks 
van 1 en 0, van + en -. Achter de veelheid 
van mediale oppervlakte-effecten bevindt 
zich enkel een algoritme, een spel van puur 
formele berekening, en daar valt weinig of 
niets over te vertellen.
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CARSTEN HOLLER
Het Boudewijn/Baudouin 
experiment: een bewust, 
niet-fatalistisch, grootschalig 
groepsexperiment in deviatie
Het geplande experiment gaat als 
volgt: er wordt een ruimte 
voorzien met accommodatie voor 
200 personen die bereid zijn om 
gedurende 24 uur uit hun 
“gewone leven” te stappen —, 
exact even lang als de tijd dat 
Z.M. Koning Ooudewijn geen 
koning was. De ruimte zal van 
de buitenwereld afgesloten zijn. 
Dit ter bevordering van het 
groepsaspect van het experiment 
en om een structuur te scheppen 
waarin iedereen er samen “uit 
kan stappen”. Er zal gezorgd 
worden voor de noodzakelijke 
infrastructuur, bemeubeling, 
voeding, sanitaire voorzieningen 
en beveiliging, maar er worden 
geen programma’s of methodes 
voor vermaak voorzien — de 
mensen mogen meebrengen wat 
ze willen. Het experiment is 
vooral bedoeld om na te gaan wat 
er in dergelijke omstandigheden 
gebeurt: de mensen zijn bevrijd 
van hun gebruikelijke 
verplichtingen, maar geketend aan 
een bepaalde ruimte en tijd. 
Het Boudewijn/Baudouin 
experiment zal niet op foto’s, 
film of video worden vastgelegd. 
De enige “opnames” zullen de 
herinneringen van de deelnemers 
zijn en deze zullen worden 
“uitgezonden” met de verhalen 
die ze bereid zijn te vertellen. 
Het wordt dus een heel 
onwetenschappelijk experiment, 
aangezien objectiviteit geen 
streefdoel is. Het wordt veeleer 
een unieke gelegenheid om samen 
met anderen de mogelijkheid te 
beleven om te ontsnappen aan 
wat je gewoonlijk bent.
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Het politiek stelsel van het 
koninkrijk België is gebaseerd op 
overleg en compromissen tussen 
diverse belangengroepen zonder 
een welomlijnd centraal gezag — 
de koning heeft geen echte macht 
en de eerste minister is 
uiteindelijk de meest aangewezen 
persoon om overeenkomsten ten 
uitvoer te brengen.
Een speciale uitdrukking, Belgisch 
compromis, werd bedacht ter 
aanduiding van de typische 
oplossingen die op deze manier 
tot stand komen: complexe 
kwesties worden geregeld door 
elke betrokken partij ergens mee 
ter wille te zijn in 
overeenkomsten die doorgaans zo 
ingewikkeld zijn dat niemand nog 
in staat is om alle implicaties 
ervan volledig te vatten. Ondanks 
de schijnbare inefficiëntie van 
dergelijke regelingen, zijn deze 
compromissen in de praktijk toch 
afdoend, omdat ze een einde 
stellen aan bestaande conflicten 
en er zo voor zorgen dat het 
leven zonder twisten of 
hinderpalen zijn verdere gang kan 
gaan. Dankzij het Belgische talent 
voor improvisatie worden de 
praktische dubbelzinnigheden en 
de verwarring waarmee een 
compromis gepaard gaat 
doorgaans ter plekke opgelost. 
Een heel bijzonder en 
gedenkwaardig voorbeeld van 
deze vreemde methode voor het 
oplossen van problemen dat de 
internationale pers heeft gehaald, 
was de mini-koningskwestie. 
De koning moet alle door het 
Belgisch parlement aanvaarde 
wetten ondertekenen alvorens 
ze rechtsgeldig zijn. Normaal 
is dit slechts een formele 
bekrachtiging, maar in het geval 
van de wet ter legalisering van 
abortus besloot wijlen Z.M 
Koning Boudewijn, om 
godsdienstige redenen, dat zijn 
geweten hem niet toestond om 
deze wet goed te keuren.

De regering zocht en vond in de 
grondwet een kleine paragraaf die 
stipuleerde dat de goedkeuring 
van de koning niet vereist was 
indien hij, vanwege uitzonderlijke 
omstandigheden zoals een 
psychische aandoening, 
onbekwaam was om te regeren. 
Het destijds bereikte compromis 
tussen de regering en de koning 
was dat de koning gedurende een 
dag onbekwaam verklaard werd 
om te regeren, wat volstond om 
de wet zonder zijn handtekening 
goed te keuren. Op het ogenblik 
dat hij de wet moest 
ondertekenen, nam hij voor één 
dag afstand van zijn koningschap. 
De volgende dag was Boudewijn/ 
Baudouin opnieuw koning. 
Mensen met een hoge achting 
voor formele regels zullen 
misschien geschokt zijn door een 
dergelijke pragmatische 
behandeling van gevoelige 
kwesties, maar in feite werd het 
probleem op een voor iedereen 
aanvaardbare manier geregeld: 
het geweten van de koning bleef 
ongeschonden en het 
democratisch genomen besluit 
werd binnen de kortst mogelijke 
termijn ten uitvoer gebracht. Er 
werd een grondwetswijziging 
voorzien om dergelijke problemen 
in de toekomst te vermijden. De 
oplossing van dit dilemma is 
geniaal eenvoudig. Het is een 
korte-termijnafwijking van het 
eigen normaal gedrag, een 
karakterverschuiving om te 
voorkomen dat we iets 
produceren dat we niet willen 
produceren, een tijdelijke 
weigering om met de gebruikelijke 
professionaliteit te handelen. Het 
is alsof we met een vaste 
handelswijze breken. Stoppen en 
opnieuw beginnen? Geen 
verandering in wat we doen, 
maar een oneigen moment van 
niet-handelen invoegen.
Het Boudewijn/ Baudouin 
experiment werd opgezet voor 

het Indiscipline project in het 
kader van het Bruxelles/Brussel 
2000 programma, Europese 
culturele hoofdstad van het jaar 
2000. Maar om onduidelijke 
redenen werd het project van het 
officiële Bruxelles/Brussel 2000 
programma "weggeleid".
Dit jaar zal Het Boudewijn/ 
Baudouin experiment autonoom 
georganiseerd worden door 
Carsten Holler in samenwerking 
met Roomade.

Jens Hoffmann, Carsten Höller, Barbara 

Vanderlinden

Voor meer informatie en/of deelname 

Roomade,

Koopliedenstraat 60-62, 6-1000 Brussel

T: 02-223 26 73

F: 02-219 12 79

E: office@roomade.org
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Monochromie en fotojournalistiek 
in On Kawara’s Today-schilderijen

Jeff Wall

Om de schilderijen van On Kawara te door- 
gronden, kunnen we beginnen met vast te 
stellen dat hij iets op een monochroom heeft 
geschreven. Dat is een verschil met iets 
schrijven of noteren op een willekeurig leeg 
vlak of een schoon vel papier. Voor ons is 
het schildersdoek niet langer neutraal, wat 
een onbeschreven vel papier of elk ander 
materiaal nog wel zou zijn. Het opgespannen 
schilderslinnen is namelijk al een mono
chroom, en dus een bepaald type schilderij. 
De redenen daarvoor hoef ik hier niet te 
herhalen, afgezien van de opmerking mis
schien dat de historische identiteit en het 
karakter van wat wij ‘avant-garde’ noemen 
ons dwingen het lege doek als zodanig te 
ervaren. Mogelijk moet ik daar nog aan 
toevoegen dat voor ons de esthetische waar
den, door de avant-garde bepaald of te
weeggebracht, wezenlijk onontkoombare en 
noodzakelijke structuren zijn geworden, 
transcendentale condities voor het ervaren 
van kunst.

Het monochroom luidde een nieuwe 
periode in, meer dan enig ander type schil
derij . Het moment dat de figuur-grondrelatie 
wordt onderdrukt of ontstegen, is het mo
ment dat we breken met de hele figuratieve 
traditie, met kunst als een hoofdzakelijk 
figuratieve activiteit. Toen Rodchenko zijn 
'trimonochrome' Pure Red-Yellow-Blue 
Color ( 1921 ) had gemaakt, verkondigde hij 
met deze handeling een nieuw artistiek en 
cultureel model te hebben geschapen. De 
nieuwe kunst keerde zich af van het eenzel
vige karakter van representatie en illusie, 
van de geïsoleerde wereld van vakman
schap en spitsvondig getover, van neuroti
sche substitutie. Ze scheidde zich af van de 
‘burgerlijke kunst’, die ze opvatte als een 
kunstuiting van de heersende klasse, afge
zonderd van de mensheid als geheel. Ze 
doorzag wat de aristocratische cultuur uit 
het verleden had nagelaten aan de negen- 
tiende-eeuwse kunst: het politiek cynisme 
in de manipulatie en metamorfose van 
machtssymbolen, ooit uitsluitend het voor
recht van koningen, maar nu in handen van 
gewone burgers in de nieuwe democratieën 
van de moderne tijd. Rodchenko’s schilder
kunstige model was een aanval op de bur
gerlijke esthetiek, voortkomend uit een ra
dicale kritiek op de burgerlijke democratie.

De revolutie creëerde voor de avant- 
garde van de jaren twintig een gunstig kli
maat voor nieuwe culturele modellen, 
nieuwe scheppings- en productievormen en 
mogelijkheden tot kennisvermeerdering. De 
bestaande modellen, de burgerlijke kunst
vormen, werden afgedaan als ‘verouderd’. 
Ze zouden beantwoorden aan wat Marx “de 
prehistorie van de mensheid” noemde. De 
doodsklokken over de schilderkunst wer
den geluid door nieuwe vormen van soeve
reiniteit in moderne constitutionele staten 
en door de kapitalistische vindingrijkheid, 
de bakermat van technologische ontwikke
lingen. Tegen de jaren twintig was elk ge
schiedkundig, sociaal of spiritueel pro
gramma dat zich baseerde op figuratief vak
manschap ten einde. Het monochroom is 
een definitief afscheid, het laatste grote 
moment van de figuratieve, muzikale en 
poëtische schilderkunst.

Was Rodchenko’s maatschappelijke 
revolutie niet zonder succes geweest, dan 
zou de hele generieke structuur van de kunst 
radicaal getransformeerd zijn, vermoede
lijk in de richting van een meer complete, 
meer symfonische, meer synesthetische 
productiviteit, een vrije spelstructuur van 
omgevingsesthetiek. Maar omdat dat niet is 
gebeurd en de burgerlijke kunst is doorge
gaan, is het monochroom nog steeds het 
grensteken van een punt dat we niet hebben 
kunnen bereiken, de herinnering aan een 
cultuur die we niet hebben weten te creëren. 
Als zodanig staat het monochroom buiten 
de schilderkunst, buiten haar genres en voor
nemens. Het reflecteert het historisch afge
ronde karakter van alle genres en alle 
figuratieve ondernemingen.

Door deze uitzonderlijke positie van 
het monochroom vormt de onvolledige 
maatschappelijke transformatie van de kunst 
een transcendentale basis voor de voortzet
ting van alle werkelijk bestaande genres in 
de schilderkunst; deze voortzetting bete
kende een stagnatie van de historische trans
formatie en vooruitgang. Vanuit dit gezichts-
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punt continueren we alle genres door iets 
additioneels met een monochroom te doen, 
bijvoorbeeld door het uit te wissen, aan te 
vullen of te vervormen. Met andere woor
den, alle schilderkunst is per definitie een 
terugkeer naar de schilderkunst, een herle
ving of restauratie ervan.

Iets additioneels doen met een 
monochroom is dus een handeling die leidt 
tot het hervatten van de ontwikkeling van de 
traditionele generieke structuur van de mo
derne schilderkunst. Wàt precies wordt her
vat, hangt in elk individueel geval af van 
wat er aan het monochroom wordt toege
voegd. In het geval van On Kawara is dat de 
datum die aangeeft wanneer het schilderij is 
gemaakt. De aanwezigheid van een datum 
dwingt ons Kawara’s werk te herdefiniëren 
in relatie tot een speciaal genre, te weten de 
historieschilderkunst. Dat wil niet zeggen 
dat Kawara’s schilderijen daar in enig op
zicht toe behoren, maar de identiteit van zijn 
werk wordt gevormd vanuit een negatieve 
relatie tot dit genre, een relatie van ontken
ning, specifiek bepaald door de orde van het 
avant-gardedi scours.

Waarom zou de notitie van een da
tum op een monochroom ons verplichten 
Kawara’s Today-schilderijen juist met de 
historieschilderkunst in verband te brengen 
en niet met een ander genre? De historie- 
schilderkunst werd traditioneel gedefinieerd 
als een verbeelding van een gebeurtenis die 
belangrijk wordt geacht - meestal met be
trekking tot vorstenhuizen of andere natio
nale zaken. Over het algemeen is deze ge
beurtenis op de een of andere manier al 
verbeeld of vastgelegd voordat de schilder 
aan het werk gaat en is ze al benoemd tot de
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problematische entiteit van ‘historische ge
beurtenis’ . De historische gebeurtenis wordt 
verondersteld als iets ‘echts’ te hebben 
plaatsgevonden op een bepaald moment; in 
samenspel met de kalender krijgt ze een 
datum. Essentieel aan een historische ge
beurtenis is dat ze zich voordoet als een punt 
op een tijdsbalk. Het onderwerp van de 
historieschilderkunst onderscheidt zich dus 
van het onderwerp van elk ander genre 
doordat het eerstgenoemde noodzakelijker- 
wijs van een datum is voorzien.

In de historieschilderkunst wordt het 
zwevende en subjectieve karakter van de 
schilderkunst ingetoomd door de onbetwist
bare geldigheid van het bewuste voorval, 
een voorval dat we kunnen benoemen door 
enkel een datum aan te halen - bijvoorbeeld 
14 juli 1789, Quatorze Juillet, een dag die 
een officiële feestdag is geworden en als 
zodanig wordt aangegeven op kalenders. 
Beroemde historiestukken, zoals Velâzquez’ 
Overgave bij Breda (1634-35), om maar 
één van de traditionele voorbeelden te noe
men, of Manets Executie van Keizer 
Maximiliaan (ca. 1867), wellicht het eerste 
modernistische voorbeeld, hebben duide
lijk een retorische en ideologische grond
slag; het zijn aangepaste of juist afwijkende 
poëtische expressies, gekleurde interpreta
ties van dezelfde bronnen die door ande
ren werden gelezen in die tijd. Dit type 
schilderij raakte in onbruik door toedoen 
van de fotografie-of preciezer, de foto- 
journalistiek. De historische periode en het 
karakter van deze transformatie kunnen bij 
benadering aan de hand van enkele schilde
rijen en hun datering worden afgebakend. 
De fotojournalistiek kwam op en begon het 

historische discours te domineren in de tijd 
die verstreek tussen Manets Executie uit 
1867 en Picasso’s Guernica uit 1937. Van 
de fotojournalistiek in de vorm van bewe
gende en stilstaande beelden kan worden 
gezegd dat zij de maatschappelijke basis 
van de historieschilderkunst heeft wegge
nomen, en zelfs van alle andere ‘mindere’ 
genres, zoals la peinture de la vie moderne. 
Maar ondanks de maatschappelijke veran
deringen blijft de structuur van het histo
rische genre in ons bewustzijn hangen, ten
minste als herinnering binnen het domein 
van de schilderkunst, het ‘politieke lichaam’ 
van de ‘schildersgemeenschap’.

Misschien wordt het tijd de dood van 
de dood van de schilderkunst te overden
ken. Zodra een bepaald type schilderij wordt 
gekarakteriseerd als ‘verouderd’ of‘achter
haald’, krijgt het algauw iets van een over
blijfsel uit een vorig tijdperk. Ik geloof 
stellig dat dit een sociologische illusie is, 
voortkomend uit de retoriek van de avant- 
garde die alles inzette op de begrippen dis
continuïteit en ‘epistemologische breuk’. 
De historische conditie van de schilder
kunst en van de radicale experimenten van 
haar voorhoede worden niet bepaald door 
het feit dat de oudere genres ter ziele zijn 
gegaan, maar juist door het feit dat ze nog 
voortleven, hoewel de voorhoede liever van 
het eerste uitgaat.

Het radicaal analytische en ‘molecu
laire’ onderzoek van de avant-gardistische 
schilderkunst ontwikkelde zich vanaf 1900 
door de ondervraging en ontleding van spe
cifieke beeldtypen. Picasso en Braque 
creëerden het analytisch kubisme met stille
vens, portretten en enkele landschappen; 
Mondriaan begon eveneens met landschap
pen. Malevich ontwikkelde het suprema
tisme vanuit een kubistisch-futuristische 
versie van la peinture de la vie moderne; en 
maakte tevens de traditionele iconenkunst 
weer functioneel. Het discours van de radi
cale schilderkunst beweert dat deze kunste
naars, en degenen die hen gevolgd zijn in de 
abstractie en in verdere experimenten, op 
een revolutionaire manier de schilderkunst 
hebben veranderd, én dat zij - wat genoemd 
kan worden - de ‘ontologie van de schilder
kunst’, of misschien de ‘maatschappelijke 
ontologie van de schilderkunst’, hebben 
getransformeerd. De juistheid van deze be
wering moet echter worden genuanceerd 
door het besef dat toegang tot het ‘wezen’ 
van de schilderkunst alleen mogelijk blijkt 
door te experimenteren met een specifiek 
type schilderij. Tijdens het experimenteren 
hebben schilders het monochroom en an
dere vormen van abstracte kunst uitgevon
den, waarmee ze tegelijkertijd de oudere 
genres in een nieuwe negatieve hoedanig
heid hebben geplaatst.

Er wordt beweerd dat Cézanne, 
Picasso en Mondriaan juist de zogenaamde 
‘lagere genres’, zoals het stilleven, hebben 
herbewerkt, omdat die binnen het traditio
nele instituut van de schilderkunst de meeste 
ruimte boden voor experimenten. De ge
broeders Goncourt hadden het idee van de 
potentiële radicaliteit van de lagere genres 
eerder al teruggevoerd tot de kunst van de 
achttiende eeuw; ze verbonden dit idee met 
het modernisme van de ‘lichte’ rococo-kunst 
en stelden het tegenover de meer voorzich
tige, beheerste en deftige genres, zoals de 
historieschilderkunst en de staatsallegorie. 
De werkelijke revolutie van de schilder
kunst zou zich hebben gerealiseerd in de 
lagere genres, en daarom staan de lagere 
genres voor de ‘schilderkunst als zodanig’, 
de schilderkunst in haar historische hoeda
nigheid van kunstvorm en object van 
esthetiek.

Dit is een interessant model van
wege zijn beperkingen, temeer omdat het 
zelf al een model is vooreen onderzoek naar 
grenzen. Vanaf het begin zag de modernis
tische schilderkunst zichzelf als een specu
latief project dat beoogde de transcendentale 
voorwaarden te belichten die het mogelijk 
maakten om een beeld als een beeld te zien. 
De traditionele schilderkunst was de kunst 
van de afbeelding. De breuk met de productie 
van afbeeldingen, gestimuleerd door tech
nologische vernieuwingen in bijvoorbeeld 
de fotografie, gaf richting aan twee afzon
derlijke, maar onderling afhankelijke ont
wikkelingen. De eerste was de non- 
figuratieve schilderkunst: het openen van 
nieuwe visuele domeinen, het creëren van 
ruimtes en ervaringen die niet gebonden 
zijn aan picturale wetten of tradities. De
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tweede was natuurlijk de analyse van die 
wetten zelf, de onzichtbare wetten van de 
visualiteit en van de relatie tussen het visu
ele en het picturale. Dit was de inhoud van 
de kritiek op illusie en illusionisme. Het 
anachronisme van de traditionele schilder
kunst bleek niettemin de basis voor deze 
reflexiviteit. Als de modernistische schil
derkunst zich heeft ontwikkeld door te kij
ken naar haar eigen condities en criteria, dan 
zijn de oude genres de spiegel waarin die 
condities worden gereflecteerd. Analytische 
schilderkunst heeft zichzelf leren kennen in 
deze spiegel, door de kennis die ze heeft 
ontdekt of voortgebracht over de interne 
relaties van de afbeeldingen die aan haar 
voorafgingen en die haar mogelijk en nood
zakelijk hadden gemaakt. De analytisch- 
modernistische schilderkunst erfde de aca
demische kennis over genres, maar ver
nieuwde die kennis door werken te maken 
die een model vormden van zowel hun ei
gen interne relaties als die van de genres van 
waaruit ze zelf, in een revolutionair proces, 
waren ontstaan.

Maar wat is er gebeurd met de ho
gere genres - in het bijzonder de historie- 
schilderkunst, die samen met de religieuze 
kunst en de staatsallegorie ooit het hoogste 
was? Met zijn Harvard-lezingen, getiteld 
Working Space (1986), heeft Frank Stella 
één van de meest suggestieve studies over 
deze kwestie gepubliceerd. Stella’s analyse 
is ook relevant omdat ze licht werpt op 
gedachten die tot op zekere hoogte geïden
tificeerd kunnen worden met de artistieke 
ideeën van de New York School. Hij be
toogt dat belangrijke formele en structurele 
aspecten van de dramatische schilderkunst 
van de barok door de abstracte kunst werden 
opgepakt, vervolgens verworpen, en weer 
opgepakt zouden moeten worden. Hij noemt 
zijn eigen werk, vooral dat van de laatste 
vijftien jaar, als voorbeeld van een derge
lijke verbintenis.

Stella laat zien dat de dramatische 
schilderkunst van de hoge barok, zoals het 
werk van Caravaggio en Rubens, zich tot 
een structuur van actie, compositie en sfeer 
ontwikkelde voor de hogere genres. De aan
wezigheid van een barokke structuur in een 
werk is dus een verwijzing naar, of een 
teken van de relatie van dat werk tot die 
genres. Dat wil niet zeggen dat zulke for
mele structuren niet zouden voorkomen in 
de lagere genres. Ze doen dat zeker wel, 
maar hun retoriek van ontstuimige groots
heid voelt zich minder thuis in afbeeldingen 
van relatief ondramatische motieven. De 
complexiteit van Caravaggio’s werk is deels 
het resultaat van een ongeziene combinatie 
van formele hoge-genre retoriek met de 
lagere kunst van de dramatische enscenering. 
Deze combinatie wakkerde mede het idee 
van een modem schilderij aan en heeft ook 
invloed gehad op de esthetiek van de film
kunst. Stella suggereert dat dramatische re
laties ook door non-figuratieve vormen kun
nen worden uitgedrukt, zoals een compo
nist van pure muziek dramatische of epische 
stemmingen zou kunnen oproepen zonder 
over middelen te beschikken om die te re
presenteren. Wij kunnen deze analogie se
rieus nemen, omdat we ervaring hebben met 
symfonische muziek en kunstmuziek en 
omdat we bekend zijn met de traditionele 
analogie tussen beeldende kunst en muziek 
in de postromantische kunsttheorie. Het idee 
dat een ‘abstracte barok’ kan doen wat de 
hogere genres van de traditionele kunst heb
ben gedaan, is niet noodzakelijk indruk- 
wekkend, omdat het berust op een metafoor 
en niet op een sluitend concept van 
figuratieve representatie. Toch suggereert 
dit idee dat het visuele drama een barokke 
structuur heeft en dat afwijken daarvan ern
stige implicaties zal hebben voor de ab
stracte kunst.

Stella probeert het idee van de schil
derkunst, als een technisch geavanceerde 
kunst met een voorname verbeeldingskracht, 
overeind te houden in een tijdperk dat van 
zichzelf denkt de drempel van de figuratie te 
hebben genomen. De abstracte barok heeft 
als doel het idee van schilderkunst als een 
intense poëtische expressie van een signifi
cant thema te handhaven, te ontwikkelen en 
te verdedigen tegen academische interpre
taties van figuratieve kunst en de reductie 
van abstracte kunst tot banaliteit. Stella ziet 
Franz Kline, Jackson Pollock, Barnett 
Newman en Mark Rothko als kunstenaars 
die de innerlijke wetten van de hogere gen
res accepteerden, maar iedere structurele 
verwantschap met de instituties die deze 
genres eeuwenlang onderdak hadden gebo
den - de kerk en de aristocratie - van de 
hand wezen. Deze afwijzing manifesteerde 
zich als een weigering zich te conformeren 
aan enig conventioneel iconografisch pro
gramma. In de jaren veertig versmolt de 
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Franz Kline

Siegfried, 1958

behoefte om nieuwe stemmingen uit te druk
ken, zoals onderdrukking, angst en schuld
gevoel. Het resultaat was een ontstellende 
maar innovatieve herziening van de hogere 
genres in het abstract expressionisme, een 
herziening die een crisissituatie inluidde.

Omdat deze herziening zich voltrok 
in de experimentele geest van de radicale 
abstracte kunst, vervolgden de schilders van 
de New York School het reflectief-analyti- 
sche programma dat zich al ontwikkeld had 
in de deconstructie van de lagere genres. 
Deze fusie tussen hoog en laag bracht een 
episch-lyrische kunst voort, niet geworteld 
in conventionele symbolen, maar in een 
kritische, zelfbewuste en reflectieve bena
dering van de vorm. De schilders van de 
New York School combineerden een sym
fonie van grootse gevoelswaarden met een 
reducerend onderzoek naar de mogelijkhe
den van de schilderkunst. Soms suggereren 
de schilderijen van Newman en Rothko het 
grondbeginsel van een episch monochroom, 
een type werk dat de categorieën van de 
traditionele kunst ontstijgt en tegelijkertijd 
voorbij de pure kritiek een nieuw domein 
ontsluit, een nieuwe vorm van cultuur. Deze 
kunstenaars hebben de structuur van de schil
derkunst ontwricht en een geheel andere 
toon gegeven aan het reductieproces - voor
namer en tragischer.

De nieuwe toon heeft minder van 
doen met een onderzoek naar het wezen van 
het kunstobject dan met een lyrische en toch 
intense beschouwing van de essentie van de 
verouderde hoge genres, om zo tot een defi
nitieve uitspraak te komen over hun overbo-

digheid. Een vergelijking van Klines 
Siegfried (1958) met Picasso’s Bloedbad in 
Korea (1951), vlak na elkaar gemaakt, geeft 
een idee van de manier waarop Klines type 
schilderij het streven naar de hogere genres 
voortzet en toont tegelijk de beperkingen 
aan van iedere directe poging om die genres 
binnen de moderne kunst te continueren. 
Klines schilderij vat de dynamische ele
menten samen die het gevoel van hoog 
drama kunnen uitdrukken, en suggereert dat 
de coderingen van de figuratieve kunst deze 
essentiële elementen niet langer kunnen 
benaderen. Bloedbad in Korea verliest zich 
in mijmeringen over conventionaliteit en 
veroudering, niet in het bedenken van om
standigheden waarin het anachronisme van 
de hoge genres zichtbaar zou kunnen wor
den.

Op belangrijke punten blijven de 
hogere genres, hoewel drastisch gemuteerd, 
in het abstract expressionisme aanwezig. Ze 
zijn omgevormd tot een paradoxale staat 
van absoluut subjectivisme, een anti- 
conventie zo verschillend van wat de ho
gere genres traditioneel waren, dat elk on
miskenbaar verband überhaupt verrassend 
is. Maar de continuering van deze generieke 
identiteit ontvouwt zich als een ontkenning. 
Ze is als een restant, overgebleven van iets 
wat is terugggebracht tot de essentie, te 
ervaren maar niet direct te zien in het werk. 
Abstract expressionisme faalt als historie- 
schilderkunst en faalt misschien ook als 
hogere allegorie. Niettemin behoort het tot 
de logica van het abstract expressionisme 
dat zijn mislukking aan wezenlijke elemen

ten van de oudere genres de mogelijkheid 
biedt om langs een omweg weer op te bloeien 
- bij voorkeur als ‘het nieuwe’, het aspect 
van een archaïsch universum dat, onver
wacht terugkerend op de plek van zijn 
loochening, het complexe en bijna onver
klaarbare gevoel van revolutionaire ver
nieuwing toestaat.

De dialectiek van de ontkenning, het 
onthullende beeld van de mislukte wapen
feiten van de schilderkunst, is een van de 
belangrijkste ontdekkingen van het moder
nisme. Het vroegste uitgangspunt van de 
abstracte schilderkunst was dat zij het ge
hele visuele domein zou hervormen en een 
nieuwe universele taal zou creëren waarvan 
de reikwijdte groter was dan alles wat de 
figuratieve kunst ooit had bereikt. Langza
merhand is de legitimiteit van deze houding 
verzwakt, naarmate duidelijk werd dat de 
transcendentie van het picturale en de ont
snapping aan de burgerlijke kunst niet op de 
manier plaatsvonden die de radicale avant- 
garde zich had voorgesteld. Dat moment, zo 
kunnen we speculeren, vertegenwoordigt 
het einde van de avant-garde en geeft aan
leiding tot de ontwikkeling van de doctrine 
dat de legitimiteit van de nieuwe vormen 
van schilderkunst niet gebaseerd is op hun 
werkelijke transcendentale kracht, maar op 
hun onvermogen die kracht te zijn-de 
kracht die ze zich konden voorstellen te zijn, 
maar in werkelijkheid niet hadden kunnen 
worden. Op dat moment gaat de schilder
kunst een nieuwe relatie aan met haar eigen 
geschiedenis en met de notie van veroude
ring waaraan ze haar eigen legitimering
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Andy Warhol

Five Deaths Seventeen Times in Black and White, 1963 
Öffentliche Kunstsammlung Basel, Kunstmuseum, foto: Martin Biihler

heeft ontleend. Dit nieuwe negativisme, fi
losofisch vervat in Theodor W. Adorno’s 
Asthetische Theorie ( 1969), heeft zijn wor
tels in de debatten van de jaren twintig; het 
was geen factor van betekenis in de definitie 
van, de modernistische schilderkunst totdat 
een jongere generatie vanuit een afstande
lijke positie in de jaren vijftig kritisch begon 
te reflecteren op het idee van avant-garde.

Wat Peter Bürger de ‘neoavant- 
garde’ heeft genoemd, begon met een uiting 
van teleurstelling door jonge, naoorlogse 
kunstenaars over de niet verwezenlijkte 
doelen van de radicale beweging uit de j aren 
twintig en dertig. In een sfeer van her
nieuwde evaluatie werd het subjectivisme 
van de abstract expressionisten en l’art 
informel onderworpen aan zeer scherpe kri
tiek. De jonge schilders - met Stella in een 
prominente rol - zagen in dat de doelstellin
gen van de hogere schilderkunstige genres 
slechts ten dele waren gerealiseerd door 
kunstenaars als Newman, Rothko en 
Clyfford Still. Het was deze kunstenaars 
gelukt de formele en technische procedures 
van de experimentele abstracte schilder
kunst te bezielen met de morele noodzake
lijkheid die epische werken uit het verleden 
ook bezaten. Maar hun mislukking school 
in de reducerende logica die had postgevat 
tijdens het formele vernieuwingsproces, een 
logica van waaruit kunstenaars de waarde 
onderkenden van een verwerping van de 
mogelijkheden van de schilderkunst, een 
bezuiniging op haar middelen en een 
esthetiek van verstilling en onmacht (in 
plaats van een esthetiek van conflict en 
transformatie). Dit was de authentieke ex
pressie van kunstenaars die, in de woorden 
van Brecht, de voorkeur hadden gegeven 
aan “het maken van werken” in plaats van 
aan “het herstructureren van instituten”, en 
zo de revolutie hadden opgegeven en verra
den. Zij waren de schuldigen; zij eisten de 
schuld zelfs op.

De jonge schilders uit de jaren zestig 
werden gedwongen te beginnen op een keer
punt in de logica van de reductie. Van daar
uit zagen ze in dat het abstract expressio
nisme weliswaar de voorwaarden had ge
schapen voor een voortzetting van de struc
turele en generieke herdefiniëring van de 
schilderkunst en de herdefiniëring van haar 
onvermogen, maar dat zijn grandioze lyriek 
ook de uitwerking van een nieuwe analyti
sche benadering had verhinderd. Deze kun
stenaars werden getroffen door het feit dat 
de subjectivistische schilderkunst een rou

tine was geworden, dat het ‘spontane’ zich
zelf had uitgeput en onttrokken aan wat de 
New York School ééns voor ogen stond. De 
eerste krachtige verrichtingen van Jasper 
Johns, bijvoorbeeld, onderschreven de te
loorgang van de spontaniteit in de schilder
kunst en haar onverwachte terugkeer in pro
zaïsche tekens en symbolen.

Op dit punt - midden jaren vijftig - 
ziet Stella het idee van een abstracte barok 
wegkwijnen. Ongetwijfeld bekijkt hij zijn 
eigen schilderijen van delate jaren vijftig en 
vroege jaren zestig vanuit de nieuwe hou
ding die, prozaïsch en onderzoekend, drama 
en complexiteit verwerpt en impliceert dat 
de kennis over het wezen van de schilder
kunst niet verdiept kan worden in directe 
relatie tot de hogere genres. Die vormen 
leken te literair, te zeer vervuld van irrele
vante morele gevoelens, te pretentieus om 
zich te kunnen richten op de condities van 
hun eigen ontstaan. De reducerende schil
derkunst van de jaren zestig behelsde een 
terugkeer naar het domein van de lagere 
genres en naar een mentaliteit die typerend 
was geweest voor het kubisme en het 
constructivisme. Het is dus niet vreemd dat 
zich op dat moment het monochroom weer 
liet gelden als een centraal motief.

De hernieuwde interesse voor de 
experimentele kunstvormen van de jaren 
twintig bracht niet alleen de belangstelling 
terug voor de monochrome schilderkunst, 
maar ook voor de functie van de fotografie, 
en met name de fotojoumalistiek. Andy 
Warhols Five Deaths Seventeen Times in 
Black and White (1963) laat de polaire rela
tie tussen deze twee constructies expliciet 
zien. Het paneel met de afbeeldingen is een 
zone waarin de al-gelezen, al-geziene, al- 
vergeten afbeeldingen van de fotojoumalis
tiek worden gerepeteerd. Het andere paneel 
geeft alleen een ondergrond voor een moge
lijke of denkbeeldige repetitie, één die niet 
plaatsvindt. Warhol heeft zo precies moge
lijk de twee niveaus geformuleerd waarop 
de schilderkunst wordt gedwongen de pro
gramma’s en vaardigheden te verstoten 
waarmee zij zich tot dan toe historisch had 
geïdentificeerd. Op het linkerpaneel met de 
afbeeldingen geeft het schilderij aan dat de 
fotojoumalistiek de normatieve bemidde
laar is geworden voor het afbeelden van 
gebeurtenissen, het construeren van histo
rische beelden. Het paneel suggereert dat 
het enige wat de schilderkunst nog te doen 
rest, erin bestaat na te denken over de con
dities van haar vervanging en over de daar

uit voortvloeiende ironie dat er in deze ne
gatieve omstandigheden nog steeds schil
derijen gemaakt kunnen worden. Vervol- 
geils zaait het monochrome rechterpaneel 
twijfel over het paneel met de afbeeldingen. 
Het suggereert zelfs dat de reflectie van de 
fotojoumalistiek overbodig is, of althans, 
dat het mogelijk geen grondvoorwaarde is 
voor de voortzetting van de kritische schil
derkunst. Het monochrome paneel in Five 
Deaths Seventeen Times... vertelt ons dat 
het, binnen de context van de overheersing 
van de fotojoumalistiek, misschien een es
sentiële uitoefening van de schilderkunst is 
om een oppervlak te preparen voor de re
flectie van haar eigen relatie met de foto
joumalistiek. Maar dit oppervlak is er één 
waarbinnen een specifieke reflectie niet 
plaatsvindt, en eigenlijk ook niet plaats zou 
mogen vinden.

De door Warhol gebruikte foto van 
een verkeersongeluk is exemplarisch voor 
de fotojoumalistiek en voor het reproductie- 
systeem van afbeeldingen in het algemeen. 
Het probleem is dat de foto hierdoor nood- 
zakelijkerwij s ook exemplarisch wordt voor 
de verschijning van een specifiek onder
werp. Door een emotionele en associatieve 
respons van de beschouwer te verlangen, 
stuurt ieder onderwerp aan op een sfeer van 
legitimatie voor de representatie ervan. Dat 
wil zeggen, zodra een kunstenaar het aan de 
beschouwer toestaat betrokken te raken bij 
een onderwerp, impliceert hij of zij dat de 
middelen waarmee dat onderwerp zichtbaar 
is gemaakt ook de meest bekwame midde
len zijn om betrokkenheid met dat onder
werp teweeg te brengen. Bij Warhol even
wel wordt deze geldigheid juist in twijfel 
getrokken. Zijn herhaling van de foto lijkt 
de twijfelachtige aard van iedere betrokken
heid met fotojoumalistieke of schilder
kunstige representaties te benadrukken: de 
legitimiteit van een representatie vervalt 
met het 're-presenteren' of repeteren ervan. 
Dat is wat zo opmerkelijk was en is aan deze 
werken.

Het monochrome paneel brengt het 
proces van ironische delegitimatie dus nog 
een stap verder dan het paneel met de af
beeldingen, en beide stadia van dit proces 
worden tegelijkertijd, zij aan zij, gepresen
teerd. Dit suggereert dat, omdat de presen
tatie van de representatie de uitdrukking is 
van een gebrek aan geldigheid van wat er 
wordt gerepresenteerd en ook van de daad 
van het presenteren, de logische conclusie 
van het proces de presentatie is van de 

afwezigheid van representatie - en in dit 
geval de specifieke afwezigheid Van een 
specifieke representatie. Het monochroom 
is, nogmaals, de logische en uiteindelijke 
vorm van de schilderkunst binnen de logica 
van de reductie en het overwicht van de 
fotojoumalistiek.

Het monochroom tékent voor het 
verlies van geldigheid van het gehele sa
menstel van schilderkunst als figuratie en 
fotojournalistiek als maatschappelijke norm. 
Het herhaalt de aanspraken van de radicalen 
uit de jaren twintig, maar dit keer zonder het 
perspectief van maatschappelijke verande
ring. Wat 'positief-negatief' uitpakte voor 
Rodchenko wordt hier iets anders. Deze 
logica zou een belangrijke rol spelen in de 
experimentéle kunst van de jaren zestig en 
zeventig. De ‘stijlfiguren’ van de concep
tuele kunst zijn gebonden aan bepaalde struc
turele gedachten uit dit werk van Warhol. Het 
idee van een monochroom vlak met daarop 
een verdacht teken of een twijfelachtige af
beelding keert voortdurend terug in het werk 
van Joseph'Kosuth, John Baldessari, Art & 
Language, Ed Ruscha, Lawrence Weiner, 
Daniel Buren, en Kawara zelf. De schilder
kunst neigt zonaar ‘teken’ -kunst. Tegelij- 
kertijd komt het probleem van de foto
joumalistiek de beeldende kunst weer bin
nen via de vele nieuwe experimenten met 
‘fotodocumentatie’.

In een monochroom verschijnen per 
definitie geen gebeurtenissen. De verschij- 
ning van gebeurtenissen in de kunst wordt 
ontkend door het monochroom, en dié ont
kenning is ook zijn doel. Dé foto
joumalistiek, aan de andere kant, heeft geen 
andere ambitie dan gebeurtenissen zicht
baar te maken met afbeeldingen. Toch func
tioneert fotojoumalistiek niet als kunst 
- althans niet als modernistische kunst. Op 
een bepaald moment, rond 1930, komt een 
nieuw fenomeen op. Het gaat om een we
derzijdse navolging, waarbij de foto
joumalistiek op kunst begint te lijken en de 
kunst op fotojoumalistiek. Twee belang
rijke getuigenissen daarvan zijn Walter 
Benjamins essay De auteur als producent 
(1934) en Walker Evans’ expositie en boek 
American Photographs (1938). In deze en 
andere werken is, wat ik zou noemen, het 
‘kunstconcept van de fotojoumalistiek’ neer
gelegd. De vernieuwing lag niet zozeer in de 
prestaties van de fotojoumalistiek, maar in 
haar beperkingen en misschien zelfs in haar 
tekortkomingen. Door de aandacht te rich
ten op haar beperkingen is de journalistieke
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fotografie werkbaar gemaakt voor de kunst. 
Dit doet denken aan, of imiteert zelfs, de 
manier waarop schilderkunst zichzelf her
kent in het concept van haar eigen overbo
digheid.

Evans en Benjamin waren beide beïn
vloed door het Parijse surrealisme; als we 
teruggaan naar 1928, naar André Bretons 
Nadja, een roman of prozagedicht geïllus
treerd met foto’s, vinden we de eerste neer
slag van een artistiek concept van foto- 
journalistiek. Breton maakte in Nadja dui
delijk dat het dualisme tussen tekst en foto
grafie (of in Benjamins bewoordingen: de 
relatie tussen foto en onderschrift) niet voort
kwam uit het proza van de geschreven jour
nalistiek, maar uit de poëzie, uit een poë
tisch concept van schrijven en afbeelden. 
Bretons poëtica was diep doordrongen van 
het idee, eerder benadrukt door het Franse 
symbolisme, dat poëzie zichzelf niet defini
eerde vanuit een dualisme met proza in het 
algemeen, maar met journalistiek in het 
bijzonder. Mallarmé heeft deze kwestie ex
pliciet gemaakt voor het symbolisme. Het 
rijk van de poëzie werd gesticht door een 
weloverwogen en militante beweging tegen 
het beginsel van bezit, de staat, en de wetten 
van identiteit - ordes die zich voornamelijk 
door de journalistiek in taal laten gieten. Het 
doel of de taak van poëzie was een ontken
ning te verwezenlijken van de instrumentali- 
sering van de taal. Symbolistische poëzie 
wilde net als de abstracte kunst deuren ope
nen naar nieuwe dimensies van het zijn, 
naar domeinen die tot dan afgesloten waren 
geweest door vooruitgangsgeloof en ratio
nalisme, in een tijd die Martin Heidegger in 
1938 “het tijdperk van het wereldbeeld” 
heeft genoemd, het tijdperk van hoog- 
kapitalisme, cinema en de pers.

In de eerste historische fase van de 
kritische definitie van de fotografie was het 
overheersende geluid afkomstig van dege
nen die de nadruk legden op de overeen
komst van foto’s met machinale producten, 
het feitelijke en prozaïsche. De grote dichter 
Charles Baudelaire zette de toon van deze 
discussie met een openlijke veroordeling 
van de fotografie in 1859. “Poëzie en voor
uitgang,” zei hij, “zijn als twee ambitieuze 
mannen die elkaar instinctief haten; en wan
neer ze elkaar op dezelfde weg tegenkomen 
moet één van hen pas geven.” Geschreven 
door misschien wel de grootste expert in 
haat uit de geschiedenis van de poëzie, geeft 
deze uitspraak de verwantschap aan die 
Baudelaire voelde tussen poëzie en fotogra
fie. Deze verwantschap werd het onderwerp 
voor Breton en de tweede kritieke fase van 
de theorievorming over fotografie als kunst. 
Nadja onthulde dat de identificatie van jour
nalistiek proza met fotografie een illusie 
was, zij het een maatschappelijk noodzake
lijke. Het was - en is - een ideologie. Het 
markante effect van deze onthulling op de 
theorieën van representatie was het besef 
dat de fotografie niet dezelfde structuur had 
als proza.

De beleving van een foto is geba
seerd op nabijheid en gelijktijdigheid. Elke 
foto is de registratie van een gebeurtenis of 
handeling en een verdichting daarvan tot 
een enkel beeld, waarin alle ongerichte ener
gie van beweging en interactie in een pa
troon is bevroren. Door dit procédé lijkt de 
fotografie op vroegere vormen van figura
tieve kunst, waarin de schilderkunstige illu
sie van een gebeurtenis in een langzaam en 
tijdrovend proces tot stand kwam volgens 
de principes van vertolking en compositie. 
De foto heeft als bevroren beeld en syn
chroon fenomeen een dialectische, nega
tieve relatie met de gebeurtenis, de vertel
ling, het verslag en de kroniek, maar kan 
fundamenteel niet zelf een verslag zijn. Al
leen door een analyse van zijn technische 
onvermogen om een narratieve structuur te 
omvatten, kan de relatie van een foto met 
een verslag worden geïnterpreteerd. Deze 
analyse kunnen we de 'narratologie' van de 
fotografie noemen. De beleving van een 
foto is associatief en momentaan en in dat 
opzicht herinnert zij aan de beleving van 
poëzie. In gedichten wordt de betekenis niet 
gecreëerd door een consistente structuur 
van gecontroleerde bewegingen langs re
gels en zinnen. Het gedicht bestaat uit regels 
die alleen typografisch aan zinnen doen 
denken en zo de noodzaak om als zinnen 
gelezen te worden opheffen. Iedere posi
tieve relatie met een kroniek is doorbroken.

Met het besef dat fotografie niet over
eenstemt met proza begon de kenmerkende 
tegenwerking die de fotojournalist op weg 
naar erkenning als kunstenaar heeft onder
vonden. Deze tegenstand komt voort uit de 
innerlijke conflicten van de fotojoumalistiek 
als institutie. In dit proces ontwikkelde zich 
een nieuw soort kunstenaar, de fotograaf in 
loondienst, die om verschillende redenen 
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erop uit gaat en foto’ s op de markt brengt als 
vrije ondernemer. Walker Evans’ carrière is 
hiervan een goed voorbeeld. Hij, en anderen 
met hem, vereenzelvigden de open situatie 
van de bespiegelende beeldenmaker met de 
poëtische conditie van de fotografie als 
kunst; bewegend in het schemergebied van 
werknemer en vrije kunstenaar vonden ze 
zichzelf terug in alweer een vertelling over 
moderne kunst. Aan het begin van het mo
derne tijdperk had de traditionele kunste
naar eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt, 
door te breken met het systeem van staats- 
academies en de onzekere wereld van de 
kapitalistische cultuur in te gaan, die be
heerst werd door publieke opinie, mode en 
angst - dat wil zeggen, beheerst door de 
pers.

Dus, heel ironisch, de fotojourna
listen die ontdekken dat zij en hun voorgan
gers de moderne kunstwereld hebben hel
pen vóórtbrengen en het leven van de bewo
ners daarvan hebben vormgegeven, moeten 
dezelfde ontwikkeling doormaken - vanuit 
een historisch oogpunt zelfs voor de tweede 
keer. De fotojournalist is verwikkeld in een 
mimetische relatie met de moderne kunste
naar en moet de overgang van werknemer 
naar speculatief producent, in dramatische 
zin, uit de tweede hand ervaren. Hij of zij 
volgt een pad dat al eerder is betreden. Het 
pad van de artistieke bewustwording van de 
fotojoumalistiek behelst een nabootsing van 
het kunstenaarsidee zoals dat gevormd was 
door de esthetische denkbeelden van de 
negentiende eeuw, en later door de avant- 
garde van de jaren twintig en dertig aan een 
grondig kritisch onderzoek werd onderwor
pen. Rond 1930 was het kunstconcept van 
de fotojoumalistiek een feit, een concept dat 
nogal verschilde van de fotojoumalistiek 
zelf. Via de imitatie van de kunst ontstond in 
de fotojoumalistiek de behoefte om zichzelf 
te definiëren aan de hand van haar beperkin
gen, en niet aan de hand van haar schier 
oneindige capaciteiten. Hierdoor manifes
teerde het kunstconcept van de foto
joumalistiek zich op dezelfde manier als de 
modernistische schilderkunst (die mede door 
de fotojoumalistiek was voortgebracht), met 
andere woorden, het deed zich voor als niet- 
legitiem en obsoleet avant la lettre. De 
associatie van fotografie met poëzie en ana
chronismen - haar ongeschiktheid om een 
onderwerp adequaat weer te geven - gaf 
haar de erkenning als kunst, waarmee het 
kunstconcept van de fotojournalistiek on
derdeel werd van het onderzoek van de 
avant-garde naar de middelen van de kunst 
en waarmee tegelijkertijd de deur werd ge
opend naar een derde kritische fase in de 
theorievorming. Dit begon rond 1966 met 
het parodiërende hergebruik van het idee 
van fotodocumentatie in de conceptuele 
kunst, performance en land art, en werd 
later gesystematiseerd in de nieuwe kritie
ken van kunst-als-fotografie door schrijvers 
van de late jaren zeventig en de vroege jaren 
tachtig, die beïnvloed waren door het 
conceptualisme en het poststructuralisme.

Het monochroom als het trans
generieke of postgenerieke moment van de 
schilderkunst, versus de fotojoumalistiek 
als nabootsing van de avant-gardistische 
zelfkritiek: deze twee grote conceptuele 
‘knopen’ worden steeds opnieuw als 
antagonisten samengebracht in de schilde
rijen van On Kawara. Kawara’s herhaalde 
handeling is de weg waarop de twee ambi
tieuze tegenspelers van Baudelaire elkaar 
ontmoeten. Maar hier geeft geen van beide 
toe. De confrontatie wordt tot in het onein
dige herhaald, als iets permanents - het di
lemma is uitgangspunt voor een productie 
geworden. Het dilemma zal geen oplossing 
krijgen, deels omdat de handeling een ri
tueel is geworden, een noodzakelijke uit
voering van een metafysische crisis; en deels 
omdat de uitvoering plaats heeft op het 
podium van het laatstgebouwde theater van 
de avant-garde, het podium van de kunst in 
haar negatieve staat van zijn, een staat van 
jammerlijke treurnis om haarzelf, gedefini
eerd als de ontkennende vorm van haar 
validiteit.

Ik keer nu temg naar het kader van de 
historieschilderkunst. Doordat het enige punt 
van overeenkomst tussen de antagonisten 
de datum is, is hun confrontatie in Kawara’s 
schilderkunst als zodanig gemarkeerd. De 
datum kan gelezen worden op het schilderij, 
maar ook op de pagina’ s van de krant die in 
de doos van het schilderij is bijgesloten. De 
schilderkunst en de fotojoumalistiek zijn 
beide op het niveau van een historisch zelf
bewustzijn gebracht, dat draait om de over
tuiging dat geen van beide in staat is om enig 
onderwerp bevredigend weer te geven. De 
schilderkunst bereikte dit punt door een 
zelfbeeld dat ze in foto’s dacht te zien op 
zichzelf te projecteren, en de foto
journalistiek door de reactie van de schilder 

te imiteren. De confrontatie kan gezien 
worden als een dubbele mimesis, een kome
die van onderkenning en misverstand. Dat 
mag dan zo zijn, het resultaat van de con
frontatie is dat we van beide kunstvormen 
niets meer kunnen verwachten dat herinnert 
aan beloften die in het verleden door enige 
vorm van figuratieve representatie zijn ge
daan - hetzij geschilderd, hetzij gefotogra
feerd. Sinds 1966 is Kawara’s schilderkunst 
een van de meest standvastige uitwerkingen 
van het voornemen de schilderkunst te rea
liseren door al haar middelen te verwerpen 
- waarbij de fotojournalistiek deze verwer
ping ondersteunt en niet veroorzaakt.

Alleen Warhol en Gerhard Richter 
zijn tot vergelijkbare conclusies gekomen 
en hebben die even zorgvuldig ter harte 
genomen. Beiden lieten zich in met de foto
joumalistiek als een herschepping van “de 
schilderkunst van het moderne leven”, om 
nog een bekende uitdrukking van Baudelaire 
te gebruiken. In Le Peintre de la vie mo
derne schreef Baudelaire het scenario voor 
de definitieve transformatie van de edele 
genres, die hij “filosofische schilderkunst” 
noemde, in de lagere genres. De schilder
kunst van het moderne leven nam alle ho
gere verbeeldingskwaliteiten over van de 
allegorie en de historieschilderkunst en trans
formeerde die kunstvormen expliciet naar 
het model van de journalistiek. Constantin 
Guys was het voorbeeld van de kunstenaar 
als journalist én freelancer. Baudelaire be
reidde de weg voor een manifestatie van de 
modernistische schilderkunst die de 
versmelting van de hoge genres met de 
lagere in zich droeg en tegelijkertijd in die 
lage genres naar de geest van de hogere 
zocht. Op dezelfde manier werd het verle
den - het fantoom en de éminence grise van 
de negentiende eeuw - gezocht in het he
den. Het werk van Richter en Warhol uit de 
jaren zestig was net zo goed een voortzet
ting van het idee van ‘de schilderkunst van 
het moderne leven’ als dat het pop art was.

We zouden kunnen denken dat de 
wereld van de hoge genres compleet is ver
dwenen, net als de jeugd van Proust, en nu 
alleen nog bestaat in een voortdurend op
duikende en weer verdwijnende spiegeling 
in het lage, in de scènes van het alledaagse 
leven, in het nu. Als lager kunstgenre wordt 
de historieschilderkunst de schilderkunst 
van het nu, van ‘geschiedenis in wording’. 
Daarmee is zij ook deel gaan uitmaken van 
een analytisch project waarin zij haar eigen 
verdwijning observeert in de lens die haar 
bekijkt. Bij Kawara is het schilderen altijd 
gefixeerd op Today. Alle structurele aspec
ten van het historische verloop van de kunst
vormen die ik heb trachten te beschrijven, 
lijken in Kawara’s werk samen te komen 
om de fysieke opmaak van zijn schilderijen 
te vormen, alsof de elementen van zijn werk 
- doos, schilderij, krant - staan voor de 
krachten die het hebben voortgebracht. Op 
perfect modernistische wijze is de inhoud 
van het werk de ervaring van zijn vorm en 
materialiteit. Toch zijn deze vormen ook het 
resultaat van een bespiegelend moment van 
artistieke intelligentie, die niet alleen de 
geschiedenis zelf observeert, maar ook de 
noodzakelijk en bindend geachte beperkin
gen van de mogelijkheid dat er in de kunst 
- in welke kunst dan ook - überhaupt iets 
historisch als een beeld tevoorschijn komt.

Elk Today-schilderij is de markering 
van een moment dat de schilder heeft moe
ten laten lopen zonder er een beeld van te 
maken. De schilder ziet in dat een historisch 
moment, het nu, is gearriveerd en hem voor 
het lege doek heeft aangetroffen. Op dat 
moment herkent de schilder het doek als een 
monochroom, een voltooid schilderij, en 
deze herkenning compromitteert hem. Ze 
verplicht hem te bevestigen dat elk teken dat 
hij aan het al bestaande schilderij toevoegt, 
het schilderij zou terugverwijzen naar het 
aanhoudende en futiele spel van genres, het 
spel van verdwijning en restauratie dat het 
blijspel van de schilderkunst schijnt te zijn. 
Deze mogelijkheid, de uitnodiging om mee 
te spelen in de komedie, wordt hem iedere 
dag geboden, en iedere dag slaat de schilder 
de uitnodiging weer af. In plaats daarvan 
noteert hij de datum van zijn weigering om 
te schilderen. Zijn weigering ontsiert na
tuurlijk het monochroom waarop die is aan
getekend, net zoals het gezicht van een 
jonge dode vrouw (Gerhard Richters Tote, 
1988) dat zou doen. Maar ontsiert het op een 
andere manier.

Richters serie 18. Oktober 1977, 
waartoe Tote behoort, probeert het droom
beeld van de hoge historieschilderkunst, dat 
in de problematiek van de schilderkunst en 
de fotojoumalistiek rondwaart, nieuw leven 
in te blazen. De serie poneert dat de schil
derkunst daartoe nog steeds de middelen 
heeft, wanneer de tijd, de stemming en het 
onderwerp op het juiste moment bij elkaar 

komen. 18. Oktober 1977 lijkt een poging 
de historieschilderkunst te verlossen van de 
dubbele ontkenning waarin zij is geplaatst. 
Het werk lijkt zich te baseren op een moge
lijkheidin plaats van een verbod van repre
sentatie -maar de ambivalentie daarvan 
laat zich voelen in de neiging om het beeld 
weer uit te wissen, zoals bijvoorbeeld te 
zien is in The Arrest I. Het is alsof Richter de 
wens uitdrukt dat deze beelden zouden zijn 
gebleven wat ze ooit waren, monochromen, 
en niet de misvormde monochromen die ze 
nu zijn geworden.

Kawara’s misvorming is zeker min
der dramatisch. Eigenlijk is zij helemaal 
niet dramatisch, omdat het doek niets af- 
beeldt. Het beeld van de dag is verdreven 
naar de geselecteerde krant die het schilde
rij begeleidt. De krantenfoto’s, waarvan de 
bijschriften het schilderij volgens de kun
stenaar altijd een “ondertitel” gaven, zijn 
voorbeelden van fotojoumalistiek die de 
belofte om te transformeren tot schilder
kunst niet hebben vervuld. Maar dat maakt 
ze niet tot onvervulde fotojoumalistiek, want 
fotojoumalistiek is in Kawara’s werk alleen 
aanwezig in een staat van voltooide trans
formatie, door haar onontkoombare 
mimetische relatie met een kunstwerk. De 
foto’s volgen het pad van zelfverlooche
ning, hetzelfde pad dat werd afgebroken 
door het schilderij. Hun aanwezigheid stelt 
de vraag naar representatie en daarmee ook 
de vraag of kunst nog wel figuratieve moge
lijkheden heeft. De vraag wordt van tevoren 
al ontkennend beantwoord.

Kawara’s misvorming van mono
chromen is een elementair en helder gebaar 
om het monochroom als een beoordelings- 
principe van de kunst te ondersteunen. Met 
dit gebaar doet hij afstand van de figuratieve 
en vormgevende mogelijkheden van zijn 
kunst. Het moment van het ‘nu’ moet 
ongeschilderd voorbij gaan, maar niettemin 
erkend worden als dat specifieke wat niet 
zichtbaar te maken is. In zijn weigering om 
historieschilderkunst of om een historiestuk 
van het heden te maken, wijst Kawara’s 
schilderkunst op de wereldorde die de 
historieschilderkunst heeft verslagen en die 
nu aan haar ontsnapt, of - zoals hij meent - 
aan haar zou moeten ontsnappen. Schilder
kunst zet zich voort in een staat van herha
ling: elke dag weer wordt haar gemis aan 
vitale middelen bekendgemaakt, en deze 
bekendmaking herinnert ons aan de tijd die 
verstreken is sinds het begin van deze con
ditie.

Oude historiestukken verhielden zich 
tot de kalender, net zoals feestdagen dat 
doen; zij lieten zien wat er voor nodig was 
om een speciale of zelfs heilige datum te 
scheppen. Grote historieschilderkunst ver
bond twee van dergelijke data: de geschil
derde datum en de datum waarop het schil
derij werd gemaakt. Traditionele kunst 
maakte de roem van de tweede datum on
dergeschikt aan de eerste: haar feestelijke 
herdenkingen waren openbaar. Moderne 
kunst gaf zo’ n prominente rol aan de tweede 
datum dat allengs zelfs het mogelijke be
staan van een eerste datum verdween. In de 
staat waarin de moderne kunst ons heeft 
gebracht - die van de overbodigheid van 
alle genres - blijkt de enige viering van de 
schilderkunst de viering van haar eigen 
voortzetting te zijn. Als zodanig wordt de 
schilderkunst geprezen, maar ook betreurd; 
zo staat het er voor vandaag de dag. Kawara’s 
datumschilderijen zijn de perfecte uitdruk
king van deze situatie. De schilder heeft 
alleen zijn eigen daad te herdenken. In dit 
verdwijnpunt van zowel schilderkunst als 
fotografie komen oneindige dilemma’ s naar 
boven. Eén daarvan is de onttovering van de 
tijd.

Vertaling uit het Engels: Maudi Quandt

Eerder verschenen als Monochrome and 
Photojournalism in On Kawara’s Today 
Paintings, in: Lynne Cooke en Karen 
Kelly (red.), Robert Lehman Lectures on 
Contemporary Art, vol. 1, New York, Dia 
Center for the Arts, 1996, pp. 135-156.
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DE PRAKTDK
t/m 30 mei

Natasia Kensmil 
'By the Rivers of Babylon' — tekeningen 

Ronald Zuurmond 
'Bonsaï (Coming to the Point)" — schilderijen

2 juni t/m 1 juli
Tilburgs Special 

De Bedenkelijk Kijkende Grondeekhoorn 
Gummbah, S. Lloyd Trumpstein, Jeroen de Leijer, Ivo van Leeuwen

5 juni t/m 10 juni
KunstRAI 2001

Martin van Vreden, Thom Puckey

The objectives of researchers and 
advising researchers are of primary 
significance to the programme at the 
Jan van Eyck Akademie. Researchers 
are expected to establish the aims, 
methodologies and realisation of their 
projects as well as to be engaged in what 
is being produced by fellow researchers. 
The Jan van EyckAkademiefacilitates, 
an advisory framework for individual 
and collaborative projects. •

The following advising researchers are 
active in the Akademie: Ecke Bonk, NadeMa 

ainovi. Sue Golding (johnny de philo), 
Melle Harnmer,'Suçhan Kinoshita, Jouke 
Kleerebezem, Aglaia Konrad, Sylvère 
Lotringer, Sarat Maharaj, Eva Meyer, John , 
Murphy, Eran Schaerf.

Artists, designers, theorists are 
invited to submit their research pro
posals for a one or two year working 
period, starting January 2002.

Information on the departments of Fine 
Art, Design and Theory, as well as details 
about conditions, grants and registration can 
be found at www.janvaneyck.nl 
Application forms can be downloaded. - 
Applications/research proposals, inEnglish, 
should be submitted before 1 June 2001 to 
Jan van Eyck Akademie, Academieplein 
NL-6211KM Maastricht / attention 
Leon Westenberg o '" - .. ;

phone+31(0)43 350 37 24
fax +31(0)43350 37 59
e-mail leon.westenberg@janvaneyck.n}.
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OPEN.H 2001*
New facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural and 
recently we have opened a 16x34 m work-space for 
experiments and media presentations.

*0PEN DAYS March 16th, 17th 2001 / 11.00 - 17.00 HRS

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

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
W www.dutchartinstitute.nl12

http://www.janvaneyck.nl
http://www.de-ateliers.nl
mailto:dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
http://www.dutchartinstitute.nl


De herhalingen van Pierre Huyghe
Over de eeuwige terugkeer van een scheepsramp en de remake van een bankoverval

Pierre Huyghe

Atlantic (versions multiples GB/F/D), 1997

S VEN LÜTTICKEN

Pierre Huyghes video-installatie Atlantic 
(versions multiples GB/F/D) uit 1997 toont 
drie varianten van dezelfde film: een 
Engelse, een Duitse en een Franse. De sets 
zijn identiek, de acteurs — en deels ook de 
enscenering— verschillen. In de vroege 
dagen van de geluidsfilm werd één productie 
vaak in verschillende talen opgenomen, een 
praktijk die later plaatsmaakte voor de 
nasynchronisatie. Ook van de film waar 
Huyghe zijn werk op baseerde, Atlantic 
(1929), het licht gefictionaliseerde verhaal 
van de Titanic, bestaan drie versies. In drie 
aanpalende projecties voltrekt zich drie keer 
hetzelfde verhaal: steeds weer is er de ‘in
tense’ scène met de man in de rolstoel, die er 
de ene keer onmiskenbaar Brits en de an
dere keer onmiskenbaar Pruisisch uitziet, 
maar toch ook altijd dezelfde man in een 
rolstoel blijft. Er zijn kleine verschillen tus
sen de versies; zo lijken vrouwen en 
amoureuze verwikkelingen in de Franse prent 
meer ruimte te krijgen. Maar al bij al zijn deze 
parallelle universa toch angstaanjagend ge
lijk. Huyghe ensceneert de triomf van de 
uniformiteit in de cultuurindustrie, en dat 
juist waar deze haar producten op verschil
lende culturen meent af te stemmen.

Hoewel de films parallel worden 
geprojecteerd, zorgt de accumulatie van 
tempoverschillen ervoor dat men de meeste 
gebeurtenissen net even na elkaar te zien 
krijgt. Als een bepaalde scène op het ene 
scherm net voorbij is, begint ze op het 
andere, en kort daarna op het derde. Het 
werk lijkt zo een illustratie van de 
kosmologische theorie die de negentiende- 
eeuwse revolutionair Blanqui als oude man 
in de cel ontwikkelde. Aangezien het uni
versum uit een eindig aantal elementen be
staat, zo redeneerde Blanqui, moet iedere 
gebeurtenis die zich voordoet op aarde on
vermijdelijk elders in het uitgestrekte uni
versum worden herhaald. “Hetgeen ik op dit 
moment schrijf in een kerker van het fort 
van Taureau, heb ik geschreven en zal ik 
schrijven in alle eeuwigheid, aan een tafel, 
met een veer, in dezelfde kleren, in dezelfde 
omstandigheden.” [1] Walter Benjamin ci
teert deze passus in het Passagen- Werk, het 
project waarin hij de moderne ideologie van 
de vooruitgang wilde demonteren. Derge
lijke moderne theorieën over oneindige her
haling - waartoe uiteraard ook Nietzsches 
ewige Wiederkehr behoort- waren voor 
Benjamin van groot belang omdat ze vol
gens hem een ‘herhaling van de mythe’ 
binnen de moderniteit impliceerden. [2] De 
topos toont, als de historicus door de 
fantasmagorische vorm prikt die hij nog 
aanneemt bij Blanqui, het archaïsche ge
zicht van de negentiende eeuw. Hij laat zien 
dat de kapitalistische moderniteit, onder
worpen als zij is aan de ‘theologische gril
len’ van de waar, niet in het teken staat van 
de ratio en de vooruitgang, maar van een 
herleving van de mythische, cyclische tijd. 
Ook bij Huyghe, die in Atlantic gebruik 
maakt van een film die uit de periode stamt 
waarin Benjamin de eerste plannen voor 
zijn Passagen-Werk ontwikkelde, lijken de 

gebeurtenissen in de greep van een mythi
sche, cyclische tijd van de eeuwige herha
ling. Er is geen ontkomen aan deze scheeps
ramp, die zich altijd weer zal voltrekken - al 
is het dan met kleine variaties (in een uni
versum waarin een beperkt aantal elemen
ten eeuwig worden herhaald, komen logi
scherwijs immers niet alleen exacte ‘ko
pieën’ van gebeurtenissen voor, maar ook 
alle mogelijke varianten).

Voor de filmindustrie werd het al snel 
goedkoper en praktischer om films na te 
synchroniseren of te ondertitelen, in plaats 
van verschillende versies van één film te 
maken. De letterlijke herhaling won het van 
de herhaling-met-afwijkingen- die toch maar 
een unheimlich gevoel van verstikkende iden
titeit blijkt te genereren. In de huidige cultuur 
triomfeert de herhaling-met-afwij kingen ech
ter in de vorm van de remakes die van oude 
films zoals Psycho worden uitgebracht. Er 
zijn ook ‘transmediale’ remakes: de laatste 
jaren zijn van oude televisieseries zoals 
Mission: Impossible, The Avengers en 
Charlie’s Angels filmversies gemaakt. Ter
wijl films zonder meer op televisie kunnen 
worden vertoond, hebben televisieseries een 
filmische herenscenering nodig om het grote 
doek te halen. Niettemin kunnen ook films, 
vooral dan kinder- en jeugdfilms, uitmon
den in televisieseries, die vaak animatie
technieken toepassën en waarin het gegeven 
langer kan worden uitgesponnen. Het tijd
perk van gedigitaliseerde media, die elkaar 
doordringen en imiteren, is ook het tijdperk 
van het ongeremde hergebruik van mediale 
‘content’, van de letterlijke of variërende 
herhaling, zowel horizontaal (binnen een me
dium) als verticaal (tussen verschillende 
media). De media versmelten tot een alles
omvattend multimedium waarover de geest 
van Blanqui lijkt te regeren. Het werk van 
Pierre Huyghe maakt deel uit van dit univer
sum, maar neemt er geen genoegen mee.

Toe-eigening en verdraaiing

Huyghes video Remake (1994-95) is be- 
paald geen conventionele remake van de 
film waar hij op gebaseerd is, Hitchcocks 
Rear Window. Het werk doet geen enkele 
poging om de ‘oorspronkelijke’ film zo 
eigentijds en flitsend mogelijk te maken. De 
remake blijkt veeleer een nogal klunzige 
na-speling van het script van Rear Window 
door enkele amateurs. Een groter contrast 
met één van de meest volmaakte films uit de 
glorietijd van Hitchcock is nauwelijks denk
baar. Omdat de Laiendarsteller het script 
van een wereldberoemde film spelen op een 
manier die op een repetitie lijkt, komt geen 
moment een suspension of disbelief op, en 
dus ook geen suspense. Net als bij Atlantic 
verschuift de aandacht van het afzonder
lijke beeld naar de relaties tussen beelden 
-in casu de relatie tussen het beroemde 
voor-beeld van Hitchcock en het na-beeld 
van Remake. Huyghe onderzoekt, imiteert 
én saboteert de heerschappij van de herha- 
ling in de hedendaagse cultuur. Zijn werk 
ligt in dit opzicht in het verlengde van de 
appropriation art waarmee kunstenaars als 
Sherrie Levine en Richard Prince rond 1980 
bekendheid verwierven.

Hun karakteristieke methode was de 
rephotography. Richard Prince 'her- 

fotografeerde’ bijvoorbeeld (reclame)foto’s 
uit tijdschriften. Door deze praktijk brak hij 
met het modernistische geloof als zou de 
kunst een fundamenteel tegengewicht kun
nen bieden voor de corrumperende massa
cultuur. De notie van een autonome high art 
die zich als een tweede machtsblok tegen
over de cultuurindustrie stelt, wordt door 
hem losgelaten. Bij Prince breekt het besef 
door dat de kunst voortaan enkel bestaat uit 
ingrepen in de cultuurindustrie, ingrepen 
die mogelijkerwijze veranderingen in die 
cultuur kunnen bewerkstelligen, maar er 
ook altijd deel van uitmaken. Cruciaal hier
bij was dat de appropriation art de moder
nistische notie van ‘mediumspecificiteit’ 
prijsgaf. Als Sherrie Levine een diaprojectie, 
gebaseerd op een tijdschriftfoto van moeder 
en kind, in de omtrekvorm van het hoofd 
van Kennedy knipt, wat is dan - zo vroeg 
Douglas Crimp zich af - het medium van dat 
werk? Een dia, ‘licht’, of een knipsel uit een 
tijdschrift? Op de uitnodiging van haar ten- 
toonstelling werd nog een ander presidenten
profiel afgedrukt, en oorspronkelijk wilde 
Levine weer een ander exemplaar tot poster 
verwerken; geen wonder dat Crimp stelde 
dat de notie van een ‘origineel’ werk in een 
specifiek medium hier volledig wordt on- 
dermijnd. [3] De appropriation art erkent 
zo de facto dat eigentijdse kunst deel uit
maakt van een wirwar van beelden die niet 
alleen horizontaal, maar ook verticaal wor
den gerecycleerd.

Wat is echter de inzet van deze prak
tijk? Gaat het niet simpelweg om een inhaal
slag van de kunst, die leert van de werking 
van mediaconglomeraten die hun content 
op allerlei manieren hergebruiken? Er is in 
ieder geval één belangrijk verschil met de 
‘gewone’ media: kunstenaars als Prince en 
Levine recycleren niet zomaar, ze gaan ui
terst selectief en met veel gevoel voor orde 
te werk. Als Richard Prince de cowboy van 
Marlboro herfotografeert, dan wordt dit 
mannelijk archetype opgenomen in een 
oeuvre waar hij onder meer het gezelschap 
krijgt van de pornografische biker chicks 
die de kunstenaar in mototijdschriften heeft 
aangetroffen. De selectieve logica achter 
deze toe-eigeningen leidt tot een wel
bepaalde blik op de cultuur waar Prince zijn 
beelden vandaan haalt. Doordat Prince op 
die manier aan een oeuvre bouwt, leidt hij 
de kunstkritische blik echter weer af van de 
cultuur waar zijn beelden uit voortkomen. 
De selectiviteit die ‘appropriation’ een kri
tische dimensie kan geven, dreigt dus de 
aandacht ook te vernauwen tot de ‘diepe 
beweegredenen’ van de ‘maker’. Om die 
reden zou men de appropriation art, en in het 
verlengde daarvan het werk van Huyghe, 
kunnen afdoen als een slap, kunstmarkt- 
vriendelijk aftreksel van het situa-tionistische 
détournement uit de jaren vijftig en zestig 
- de toe-eigening en kritische ‘verdraaiing’ 
van bestaande beelden of teksten. Dat Huyghe 
vaak nadrukkelijk in zijn ‘bronnen’ ingrijpt, 
brengt hem echter dichter bij de situationisten 
dan bij Prince en Levine, voor wie selectie en 
het ‘herfotograferen’ meestal voldoende leek 
te zijn.

Het presenteren van détournements 
binnen een kunst- of literaire context werd 
door de situationisten (aanvankelijk) goed
gekeurd om de teloorgang van de in zichzelf 

gekeerde culturele wereld te bespoedigen; 
uiteindelijk diende het détournement echter 
niet gevangen te blijven in die sphères 
culturelles anciennes. [4] Strips en reclame- 
foto’s die gedetourneerd werden - die van 
situationistische, kritische teksten werden 
voorzien - zouden vooruitstrevender en 
politiek effectiever zijn. Het is des te opmer
kelijker dat Guy Debord en Gil Wolman, 
toen ze in 1956 de ideologische betekenis 
van het détournement wilden karakterise
ren, teruggrepen op de vergelijking met een 
bij uitstek ‘conservatieve’ activiteit, name
lijk de restauratie van schilderijen. Door 
restauratie wordt een schilderij weer toe
gankelijk, zonder dat we nog beneveld wor
den door de slechte staat waarin het ver
keerde. Zo brengt ook het détournement de 
ware historische en politieke betekenis van 
beelden of teksten aan het licht. [5] Het 
breekt door de ideologische waas van het 
spektakel. Een dergelijke situationistische 
‘restauratie’ kan heel gemakkelijk te be
werkstelligen zijn: Debord en Wolman stel
len dat Bi rth of a Nation van Griffith gemak
kelijk te detourneren zou zijn door er een 
soundtrack met antiracistische teksten aan 
toe te voegen. [6]

Veel complexer dan dat voorstel is 
Pierre Huyghes The Third Memory (2000), 
dat men kan beschouwen als détournement 
- binnen de sphère culturelle ancienne van 
de kunstcontext - van Sidney Lumets film 
Dog Day Afternoon (1975). The Third 
Memory bestaat onder meer uit documenten 
- televisiefragmenten, krantenknipsels - 
die deels betrekking hebben op de overval 
die John Wojtowicz in 1972 pleegde op een 
bank in New York, en deels op de film Dog 
Day Afternoon waarin Al Pacino een op 
Wojtowicz gebaseerde rol vertolkte. [7] Het 
voornaamste bestanddeel is een twee- 
kanaals-videoprojectie waarop we een ouder 
en dikker geworden John Wojtowicz zien, 
die zijn overval nog eens naspeelt in een 
filmstudio. Hij neemt de gelegenheid te baat 
om de leugens recht te zetten die hij in Dog 
Day Afternoon ontwaart. Volgens hem sug
gereert de film volkomen ten onrechte dat 
hij een akkoordje had met de FBI waarbij 
die vrij spel kreeg om zijn medeplichtige 
neer te schieten. De FBI zou integendeel 
hen beiden uit de weg hebben willen ruimen 
op instigatie van Nixon, die ontstemd was 
dat zijn cruciale renomination speech van 
het scherm dreigde te worden verdrongen 
door ‘een homoseksuele bankrover’. Huyghe 
laat Wojtowicz zijn eigen overval doorne
men in een nogal unheimliche, geabstra
heerde set van de bank (posters aan muren 
zijn bijvoorbeeld alleen doorlege rechthoe
ken aangegeven), waardoor het lijkt alsof 
hij een traumatische gebeurtenis herbeleeft 
die al talloze malen door zijn hoofd is ge
schoten. Wanneer hij een dialoog repeteert 
met een acteur die een agent speelt en hem 
precies vertelt wat hij dient te zeggen, is het 
alsof we de remake bekijken van een onuit
wisbare, zich steeds herhalende droomscène. 
Uiteindelijk bewegen de lichten boven de set 
langzaam opwaarts en doven ze uit; meer dan 
ooit lijkt de set vooral een mentale, en minder 
een fysieke plek te zijn. Maar dit keer heeft 
Wojtowicz de regie van zijn innerlijke thea
ter stevig in handen. Hij geeft zijn eigen 
versie van de gebeurtenissen.
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Hoewel dit détournement het fictieve relaas 
van Dog Day Afternoon met de versie van 
de échte hoofrolspeler confronteert, heeft 
Huyghe niet de pretentie om ‘de historische 
waarheid’ achter ‘de Hollywood-fictie' te 
onthullen. Hij toont veeleer hoe ook de 
zogenaamde historische werkelijkheid al
tijd al met fictie doordesemd is. De dag voor 
de bankoverval gingen Wojtowicz en zijn 
medeplichtigen naar The Godfather kijken, 
om moed en inspiratie te ontlenen aan de
zelfde Al Pacino die later in Dog Day 
Afternoon de rol van Wojtowicz zou spelen. 
De relatie van kijkers tot het spektakel hoeft 
blijkbaar niet zo passief te zijn als Debord 
dacht, al wordt Wojtowicz’ actie natuurlijk 
weer door datzelfde spektakel geabsorbeerd 
en voor gemakkelijke consumptie toebereid. 
En als Wojtowicz zijn eigen verhaal weer 
toe-eigent in The Third Memory, geeft 
Huyghe er een vorm aan die de situationisten 
zouden hebben verafschuwd: hij maakt er 
een esthetisch, tot contemplatie uitnodigend 
kunstwerk van. Het détournement van Dog 
Day Afternoon resulteert niet in agressieve 
propaganda, maar in bezonnen reflectie. 
Welk verband is er dan nog met het 
détournement van de situationisten? Heb
ben we hier inderdaad alleen maar met een 
marktgerichte remake van de situationis- 
tische praktijk te maken?

Het beeld als lijfeigene

Het begin van de dubbele projectie van The 
Third Memory brengt een FBI-sticker in 
beeld met de waarschuwing dat het onge
oorloofd kopiëren van films en video’s een 
federal offense is. Ondertussen horen we 
Wojtowicz schelden op de FBI en op Warner 
Brothers, de studio die hem nog steeds geld 
schuldig zou zijn voor Dog Day Afternoon. 
Wojtowicz lijkt op dat moment veel op 
Lucie Dolène uit Huyghes video Blanche- 
Neige, Lucie (1997). Lucie, de 'Franse stem' 
van Disneys Sneeuwwitje, vertelt daar over 
haar strijd om de rechten op haar vertolking 
terug te winnen. Wojtowicz en Lucie strij
den allebei tegen mediaconcerns die ook 
kunstenaars als Huyghe het leven zuur ma
ken, door exorbitante bedragen voor her
gebruik van beelden te vragen. De FBI- 
sticker is dan ook een rake ironische geste. 
Detoumeren is niet eenvoudig in een maat
schappij waar overal advocaten op de loer 
liggen. In feite hebben Dolène en Wojtowicz 
overigens structureel meer gemeen met de 
mediaconcerns waar ze tegen vechten dan 
met Huyghe. Het is misschien makkelijker 
om sympathie op te brengen voor de claim 
van Dolène - die immers echt aan het be
treffende product heeft meegewerkt - dan 
voor die van een bankrover annex gijzel
nemer wiens avonturen gewoon het onder
werp van een film zijn geweest, maar beiden 
spelen toch mee in een cultuur waarin 
copyrights tot het laatste worden opgeëist 
en uitgemolken.

In de huidige verjuridiseerde samen
leving moeten kleuterscholen die het lef of 
de naïviteit hadden om Donald Duck en 
Mickey Mouse op hun ramen te schilderen 
een bezoekje van Disneyadvocaten vrezen. 
Nu alles geïntegreerd is in één groot 
multimedium voor optimale verwerking en 
herverwerking van content, claimt een firma 
als Disney niet alleen het copyright van zijn 
figuren voor strips, tekenfilms, computer
spelletjes en allerhande merchandising; zelfs 
kleuterschoolramen moeten eraan geloven. 
De alomtegenwoordigheid van producten 
die door de grote conglomeraten de wereld 
in worden geslingerd, maakt ze in principe 
tot gedeeld cultuurgoed, tot openbaar bezit, 
maar die notie lijkt steeds, minder betekenis 
te hebben. Onze cultuur wordt steeds 
archaïscher: er is een priesterklasse (de 
copyrighthouders) die het monopolie heeft 
op de omgang met de góden (de cultuur). 
Voor de rest van de mensheid is actieve 
bemoeienis met de cultuur taboe. Zij is er 
om te consumeren. Voor kunstenaars die 
gebruik maken van - bijvoorbeeld - be
staand filmmateriaal, is het dan ook steeds 
lastiger en duurder om werk te maken.

Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre 
Huyghe en Philippe Parreno hebben in het 
licht van deze situatie een nieuwe vorm van 
appropriation art ontwikkeld: zij hebben 
zich niets toe-geëigend, maar iets gekocht, 
en wel de rechten op een mangafiguurtje 
genaamd Ann Lee. Gonzalez-Foerster, 
Huyghe en Parreno onttrekken Ann Lee aan 
de greep van het bedrijf dat haar op de markt 
bracht; ze detoumeren haar, veranderen haar 
in “a deviant sign”. Huyghe gebruikt de 
term in zijn video Two Minutes Out of Time 
(2000), waarin Ann Lee voorts wordt om
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schreven als “a pictorial character with a 
copyright, designed by a company and 
proposed for sale.” In Two Minutes Out of 
Time en in de aanverwante video van Parreno 
praat Ann Lee tegen de beschouwer; zij legt 
uit hoe zij uit haar gepredestineerde leven is 
bevrijd, hoe zij een ander ui terlijk kreeg en 
van een stem werd voorzien. Het is alsof we 
een bevrijde slaaf horen spreken. Ann Lee 
was een virtuele lijfeigene. Zoals de meeste 
culturele producten, inclusief mensen 
inzoverre die content zijn, werd zij geke
tend door copyrights. Toen de popster Prince ' 
enkele jaren geleden een conflict had met 
zijn platenmaatschappij en met het woord 
slave op zijn gezicht in het openbaar ver
scheen, was dat weliswaar potsierlijk, maar 
ook een sign of the times. Terwijl beelden 
schijnbaar steeds mobieler worden, aange
zien zij in de digitale wereld makkelijker 
dan ooit de geïntegreerde media doorkrui- 
sen, zijn zij in feite volkomen geketend aan 
een eigenaar. Het Ann Leeproject, waar
voor ook andere kunstenaars zullen worden 
uitgenodigd, genereert in ieder geval voor 
dit ene figuurtje een nieuwe mobiliteit, een 
hernieuwde toegankelijkheid van een cul
tuur die is designed by companies.

In de situationistische theorievor
ming over de spektakelmaatschappij speelde 
de relatie tussen archaïsche samenlevingen 
(die in het teken staan van de mythe) en de 
moderne kapitalististische wereld (die inde 
greep is van de geschiedenis) een belang
rijke rol. Voor de situationistische theoreti
cus Raoul Vaneigem was de mythe datgene 
wat in premoderne samenlevingen de maat
schappelijke tegenstellingen schijnbaar ver
zoent. De mythe troost de bevolking (inclu
sief slaven) met het feit dat ook heersers 
ondergeschikt zijn aan een god, zoals de 
bevolking ondergeschikt is aan de heersers. 
Zo houdt ze de macht in stand. [8] Dit was 
voor de situationisten allerminst grijs verle
den; Guy Debord stelde weliswaar dat het 
historische wereldbeeld sinds de Middel
eeuwen de heerschappij van de mythe ver
drongen heeft, maar hij benadrukte ook dat 
dit proces nooit helemaal voltooid werd. 
Integendeel zelfs: het historische wereld
beeld raakte onder invloed van de kapitalis
tische productie weer in een nieuwsoortig 
mythisch-cyclisch wereldbeeld gevangen. 
De tijd van de kapitalistische warenproductie 
is volgens Debord “een oneindige accumu
latie van gelijke intervallen”, en deze ab
stracte, onomkeerbare tijd - de linear time 
waar Ann Lee het in Huyghes video over 
heeft - kan terug omslaan in een pseudo- 
cyclische tijd die geen progressie en geen 
“menselijke ontwikkeling” meer kent. [9] 
In de pseudo-cyclische tijd van het spekta
kel, die op fantasmagorische wijze werd 
verwoord doorBlanqui in zijn kosmologische 
speculatie, strandt het revolutionaire project 
dat het marxisme van de verlichting heeft 
geërfd: het streven van de mens naar een 
mens waardige samenleving. Volgens 
Vaneigem is het spektakel dan ook niets 
anders dan “gedesacraliseerde en gefragmen
teerde mythos.” [10] Het einde van het spek
takel kan er alleen komen door een nog 
radicaler doorgevoerde desacralisering; het 
détournement, volgens Debord dé “vloei
bare taal van de anti-ideologie", is dus een 
middel om de ideologische - mythische- 
schijn té doorbreken. [11]

Vaneigems positie lijkt verwant met 
die van Roland Barthes in Mythologies, 
maar er is een cruciaal verschil. Barthes is 
eveneens van mening dat de massamedia in 
het teken van de mythologie staan, maar hij 
is geen voorstander van een brute bewer
king van beelden en teksten teneinde de 
schijn van het spektakel te vernietigen. Hij 
pleit er veeleer voor de mythe op haar beurt 
te mythificeren, en zo een tweedegraads- 
mythos, een “waarachtige mythologie” te 
creëren. [12] In tegenstelling tot de 
situationisten koestert Barthes niet de hoop 
dat zulke praktijken kunnen bijdragen tot 
een totale ineenstorting van de maatschap
pij; hij lijkt er eerder van uit te gaan dat een 
dergelijke kritische mythologie nodig is om 
in de bestaande maatschappij überhaupt nog 
een vorm van cultuur overeind te houden. 
Zijn ‘mythificatie van de mythe’ zou men 
dan ook als beginpunt kunnen nemen voor 
een andere visie op het détournement, een 
visie die niet meer getekend wordt door de 
alles-of-nietsmentaliteit van de situationis
ten. De juridische kwesties worden hier
door evenmin van de baan geholpen als 
door het Ann Leeproject, maar de rol van 
het détournement in de huidige cultuur kan 
er in elk geval door worden gepreciseerd. 
Doel is niet meer de revolutie, maar het in 
stand houden van de mogelijkheid om 

multimediaal herhaalde mythen te remytholo- 
giseren, om remakes te creëren die deze 
mythen laten ontsporen, en aldus hun cultu
rele en politieke implicaties aan het licht 
brengen. The Third Memory kan worden 
gezien als een dergelijk détournement.

Sleepwalking/Sleeptalking

The Third Memory maakte onlangs deel uit 
van Huyghes expositie Interludes in het 
Van Abbemuseum. De tentoonstelling deed 
minder denken aan de sphère culturelle 
ancienne van het traditionele museum dan 
aan een themapark vol prikkels en verras
singen. Zo gingen eens per half uur alle 
video- en aanverwante werken uit, en op 
hetzelfde moment begon een gloeilamp te 
branden en (via luidsprekers) te praten. De 
‘pauzelamp’ verdeelde de hele tentoonstel
ling in gelijke tijdsintervallen, en zorgde 
tegelijk voor een onwerkelijke sfeer. Tel
kens de lamp aanging, en de andere werken 
uitvielen, stoven de bezoekers als motten 
naar het pratende peertje dat zichzelf als 
daydream omschreef. Dit irreële interludium 
sloeg terug op de gehele tentoonstelling, 
omdat plots duidelijk werd dat heel deze 
wereld door een simpele tijdschakelaar kon 
uitvallen, en dat de diverse projecties en 
lichtbronnen slechts technologische droom
beelden waren in een tentoonstellingspar- 
cours dat even onwerkelijk was als de set 
van The Third Memory. Traden de werken 
vervolgens weer in werking, dan bleken de 
projecties van Blanche-Neige, Lucie en Two 
Minutes Out of Time van plaats verwisseld 
- één van de manieren waarop Huyghe de 
kijker bij de les hield en op de verbanden 
wees tussen de verschillende werken. 
Huyghes tentoonstelling was didactisch in 
de beste zin van het woord: niet drammerig, 
maar erop gericht de kijker/luisteraar door 
geleidelijke exploratie tot nieuwe (of oude) 
inzichten te brengen.

De droomsfeer van The Third 
Memory kenmerkt ook het oudere Sleep
talking (1998) - dat in Eindhoven niet te 
zien was. Toen het werk in 1998 op 
Manifesta 2 in Luxemburg werd getoond, 
bestond het uit twee naast elkaar gelegen 
ruimtes van gelijke grootte, waarvan de 
tussenwand een grote glazen ruit bevatte; in 
de ene ruimte werd Andy Warhols film 
Sleep (1963) geprojecteerd, in de andere 
ruimte vertelde de stem van John Giomo 
- de dichter die de ‘acteur’ in Sleep is - over 
de roerige jaren zestig. In de ‘geluidsruimte’ 
is de film alleen door het glas te zien; in de 
’beeldruimte’ kan men de film bekijken 
maar niet horen, terwijl het door de spiege
ling in het glas lijkt alsof de film ook in de 
ruimte ernaast wordt geprojecteerd. Terwijl 
de zo populaire audiogidsen in musea com
mentaar geven bij het kunstwerk waar je 
voor staat, zodat ervaring en commentaar 
schijnbaar samenvallen, heeft Huyghe 
woord en beeld gescheiden. Ze hebben met 
elkaar te maken (er is een ruit), maar ze 
vormen geen volmaakte eenheid. Het één is 
ook niet noodzakelijk de uitleg van het 
ander, al dreigen deze (letterlijk) sprekende 
beelden soms te suggereren dat het beeld an 
sich tot een schijnwereld behoort, en dat 
enkel de taal het daaruit kan redden. Uitein
delijk berust Huyghes werk echter niet op 
zo’n simplistische dichotomie. In Sleep
talking contextualiseert de vertelling welis
waar het beeld door het binnen de sociale en 
politieke ontwikkelingen van de jaren zes
tig te plaatsen en zo te verhinderen dat het 
puur spektakel wordt, maar de tekst van 
John Giomo bezondigt zich ook wel een 
beetje aan nostalgische mythologisering van 
de jaren zestig.

Het beeld van de slapende man iro
niseert bovendien het relaas van Giomo, die 
de jaren zestig afschildert als een immens 
opwindende en politiek bewuste tijd. Was 
deze Zeitraum bij nadere beschouwing niet 
ook een Zeit-traum, zoals de negentiende 
eeuw volgens Benjamin? [13] Het lijkt het 
lot van de ‘historische’ jaren zestig om 
voortdurend nostalgisch herkauwd te wor
den, om rond te draaien in een mythische 
cyclus van modieuze revivals en remakes. 
Als beelden echter blijven terugkomen en 
door het heden blijven slaapwandelen, dan 
is het zaak ze aan de praat te krijgen, ze van 
sleepwalkers in sleeptalkers te transforme
ren. “Die droom, die wij het verleden noe
men” kan volgens Benjamin immers uit
spraken doen over de “wakkere wereld” van 
het heden. [14] Overigens is deze wakkere 
wereld volgens Benjamin - hij schrijft dat 
in de jaren dertig - niet categorisch wakker
der en bewuster dan het verleden. Het is 

alleen de dialectische historicus die, door 
een bepaald fragment van het verleden als 
droom te doorzien, in het heden ontwaakt. 
In aan Benjamin ontleende termen kan men 
stellen dat de détournements van Huyghe in 
dienst staan van een nooit voltooide, altijd 
gefrustreerde poging om de “techniek van 
het ontwaken” onder de knie te krijgen. [15] 
Zij suggereren bovendien dat men niet wer
kelijk uit de droom kan ontwaken, alleen 
tijdelijk en gedeeltelijk in de droom, in de 
mythe, De opgave bestaat erin de terugkeer 
van het eeuwig gelijke dusdanig te ont
wrichten dat de cirkel een derde dimensie 
krijgt en in een spiraal verandert. Aldus 
wordt een derde vorm van tijdservaring in 
het spel gebracht, naast die van de lineaire 
geschiedenis en van de mythische cyclus. In 
The Third Memory bevindt John Wojtowicz 
zich in een dergelijke tijdsspiraal - dro
mend, maar helderder, scherper dromend 
dan ooit te voren, zijn dromen doorziend en 
becommentariërend.

Noten

[1] “Ce que j’écris en ce moment dans un 
cachot du fort du Taureau, je l’ai écrit et je 
l’écrirai pendant l’éternité, sur une table, 
avec une plume, sous des habits, dans des 
circonstances toutes semblables.” Dit citaat 
uit Blanqui’s Eternité pas les astres komt 
enkele malen voor in het Passagen-Werk; 
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, 
Gesammelte Schriften Band V.l (red. Rolf 
Tiedemann), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1982, pp. 170-171.
[2] Ibidem, p. 177. Aldaar ook: “Die 
‘ewige Wiederkehr’ ist die Grundiorm des 
urgeschichtlichen, mythischen Bewusst- 
seins.” Zie tevens: Susan Buck-Morss, The 
Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and 
the Arcades Project, Cambridge (Massa- 
chusetts)/London, MIT Press, 1989, met 
namepp. 103-107.
[3] Douglas Crimp, Pictures (1979) in: 
Brian Wallis (red.), Art after Modernism: 
Rethinking Representation, New York/Bos- 
ton, The New Museum of Contemporary 
Art/David R. Godine, 1984, p. 185.
[4] Anoniem, Définitions, in: Internatio
nale Situationniste, nr.1, juni 1958, p. 13.
[5] Guy-Ernest Debord en Gi 1 J Wolman. 
Mode d'emploi du détournement, in: Les 
Lèvres nues, nr. 8, mei 1956, p. 7.
[6] Ibidem, p. 6.
[7] Zie over dit werk de tentoonstellings
catalogus PIERRE HUYGHE - The Third 
Memory, Centre Georges Pompidou, Paris/ 
The Renaissance Society at the University 
of Chicago, 2000.
[8] Raoul Vaneigem, Banalités de base, 
in: Internationale Situationniste, nr. 7, april 
1962, pp. 37-38.
[9] “Le temps de la production, le temps- 
marchandise, est une accumulation infinie 
d’intervalles équivalents. [...] C’est le temps 
dévalorisé, l’inversion complète du temps 
comme ‘champ de développement humain’.” 
Guy Debord, La Société du spectacle (1967), 
Paris, Gallimard, 1992, p. 149.
[10] “Le spectacle n’est que le mythe 
désacralisé et parcellarisé.” Raoul Vaneigem, 
Banalités de base (II), in: Internationale 
Situationniste, nr. 8, januari 1963, p. 37.
[11] “Le détournement est le langage fluide 
de l’anti-idéologie.” Debord, op. cit. (noot 
9), p. 199.
[12] “A vrai dire, la meilleure arme contre 
le mythe, c’est peut-être de le mythifier à 
son tour, c ’ est de produire un mythe artificiel: 
et ce mythe reconstitué sera une véritable 
mythologie.” Roland Barthes, Mythologies 
(1957), Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 222. 
[13] Benjamin, op. cit (noot 1), p. 491.
[14] “Die neue dialektische Methode der 
Historik prâsentiert sich als die Kunst, die 
Gegenwart als Wachwelt zu erfahren, auf 
die sich jener Traum, den wir Gewesenes 
nennen, in Wahrheit bezieht.” Ibidem.
[15] “Was hier im Folgenden gegeben wird, 
ist ein Versuch zur Technik des Erwachens.” 
Ibidem, p. 490.
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Museumethiek na Broodthaers: een naïeve theorie

Thierry de DUVE

"Als ik een woord gebruik, " zei Wiggel 
Waggel op nogal honende toon, “betekent 
het gewoon wat ik verkies dat het betekent 
— niet meer en niet minder. ”
“De vraag is, ” zei Alice, “of u dat kunt, 
woorden zo veel verschillende betekenissen 
geven. ”
“De vraag is, ” zei Wiggel Waggel, “wie de 
baas is - punt uit. ”

Lewis Carroll, Achter de spiegel (vertaling: 
Nicolaas Matsier)

Herinnert u zich de wijsheid uit het baker
rijmpje? All the King’s horses and all the 
King’s men... En de “zware klap” die het 
woud “schokte (...) van het ene einde tot het 
andere” wanneer de kleine Alice met haar 
gezond verstand van bij Wiggel Waggel 
wegwandelde. Aangezien ik ooit de woor
den picturaal nominalisme heb ontleend 
aan een nota in Marcel Duchamps Witte 
doos om ze op het voorplat van een boek te 
gebruiken, moet ik hier beginnen met een 
rechtzetting. [1] Nooit heb ik gedacht, ge
loofd of gesuggereerd dat Duchamp zou 
hebben gedacht of geloofd dat “een 
nominalistische visie op de taal, die inhoudt 
dat woorden geen vaste ontologische essen
ties hebben die hun betekenissen zijn,” au
tomatisch leidt tot het besluit dat “beteke
nissen veeleer moeten gezien worden als 
louter het product van conventie, als arbi
trair en bijgevolg manipuleerbaar.” [2] Ik 
protesteer ten stelligste tegen het “bijgevolg 
manipuleerbaar” in dit citaat van kunst
criticus Thomas McEvilley, die zelf als een 
Wiggel Waggel woorden manipuleert wan
neer hij zich, in de volgende zin van het
zelfde artikel, op het gezag van De Saussure 
en Wittgenstein beroept om zijn nomina
listische kijk te rechtvaardigen. Waarop hij, 
nog wat verder, stelt:

“Als woorden (zoals ‘kunst’) geen duide
lijke essenties hebben, als ze veeleer lege 
variabelen zijn die voor verschillend ge
bruik kunnen worden aangewend, dan is in 
taal het gebruik de enige grond van beteke
nis. Dit of dat te zijn is eenvoudigweg zus of 
zo genoemd worden. Kunst te zijn is kunst 
genoemd worden, door de mensen die blijk
baar in de wereld de touwtjes in handen 
hebben: kunstenaars, critici, curatoren, 
kunsthistorici enzovoort. Er is geen beroep 
mogelijk vanuit het betekenis genererende 
gebruik, geen hoger hof dat zich daarover 
buigt. Als iets (om het even wat) als kunst 
wordt aangeboden door een kunstenaar en 
vervolgens als kunst wordt gecontextuali- 
seerd in het systeem, dan is het kunst, en 
daar kan niemand wat aan veranderen.” [3]

Je kan er heel wat aan veranderen. Je kan 
beginnen met je niet te laten intimideren 
door “de mensen die blijkbaar in de wereld 
de touwtjes in handen hebben.” Ziehier wat 
bijvoorbeeld Brydon Smith, Max Dean, Ron 
Martin en ikzelf hebben gedaan toen Smith, 
toentertijd hoofdcurator voor moderne kunst 
in de National Gallery van Canada, ons 
enkele jaren geleden verzocht om hem te 
helpen bij de inrichting van een Duchamp- 
kamer. Daar zouden acht readymades uit de 
Schwarzeditie van replica’s een plaats krij
gen. We beslisten gezamenlijk om de wer
ken zoveel mogelijk te de-institutionalise- 
ren: geen piëdestals, geen kisten van plexi
glas, geen bordjes aan de muur, en een 
accrochage die opnieuw het provocerende 
vermogen van readymades wilde bekrachti
gen, om de vraag op te roepen ‘Wat doet dit 
verdorie in een museum?’. Het resultaat 
was dat de sneeuwschop daar gewoon tegen 
de muur stond - en dan moetje weten dat in 
Canada de sneeuwschop een buitengewoon 
nuttig voorwerp is. [4] Misschien namen 
we McEvilley gewoon op zijn woord: “Het 
proces van universalisering van de kunst
context gaat minstens terug tot het ogenblik 
waarop Duchamp zijn readymades is begin
nen te tonen.” [5] Maar wat deze anekdote 
werkelijk duidelijk maakt, is - denk ik, nu 
ik erop terugkijk - dat in esthetische aange
legenheden het antwoord op pseudo-theo- 
rieën echte ethiek moet zijn. Wanneer een 
curator, die belast is met de kunstschatten 
die werden verzameld door een nationaal 
museum (en Duchamps sneeuwschop fs een 
kunstschat), het risico wenst te nemen ze 
aan de test van de ‘wederkerige readymade’ 
te onderwerpen (‘gebruik een Rembrandt 
als strijkplank’), dan bewijst hij het eens te 
zijn met McEvilley wanneer die stelt: “Kunst 
te zijn is kunst genoemd worden, door de

1 6

Marcel Duchamp

In Advance of the Broken Arm, November 1915/1964

D
e W

itt
e R

aa
f 9

1 •
 m

ei
-ju

ni
 2

00
1

mensen die blijkbaar in de wereld de touw
tjes in handen hebben (sic!): kunstenaars, 
critici, curatoren, kunsthistorici enzovoort.” 
Hij bewijst dat voor zover, en enkel en 
alleen voor zover, ‘enzovoort’ iedereen en 
om het even wie omvat. Maar hij bewijst 
dan ook dat het niet waar is dat er “geen 
beroep mogelijk (is) vanuit het betekenis 
genererende gebruik, geen hoger hof dat 
zich daarover buigt.” Vraag het maar eens 
aan de knul die vroeg of laat met die sneeuw
schop wandelen gaat

Hier breng ik, zo eerlijk en rechtuit moge
lijk, een hopelijk verfrissende kijk op de 
moderne, westerse idee van kunst ter sprake: 
natuurlijk de idee van haar autonomie. Hoe
wel deze idee in zekere zin oneindig veel 
ouder is dan de moderne tijd en hoogst 
waarschijnlijk niet eens een exclusief wes
terse aangelegenheid is, kwam ze toch pas 
tot volle bloei samen met het ontstaan en de 
ontwikkeling van de kunstmusea - toen 
bepaalde dingen, die al kunst werden ge
noemd, werden losgemaakt van hun magi
sche, religieuze, politieke, sociale of an
derszins functionele gebruikscontexten en 
werden opgeslagen in gespecialiseerde pu
blieke ruimten die mikten op een belange
loze contemplatie en een esthetisch genie
ten. Omstreeks het midden van de negen
tiende eeuw, zowat een eeuw na het ont
staan van het museum, werd het stilaan 
duidelijk dat de praktijk van de kunstenaars 
- het maken van kunst, van dingen die nog

geen kunst werden genoemd - als enige 
uiteindelijke bestemming het museum had. 
Toen ontstond het besef dat de autonomie 
van een kunstwerk - zijn vermogen om zijn 
bestemming in eigen handen te hebben - 
niets anders was dan de autonymie van het 
kunstwerk - zijn vermogen om zichzelf 
kunst te noemen. Duchamps readymade 
maakte de identiteit van autonomie en 
autonymie van kunst op schandalige wijze 
overduidelijk: niets verleent een gebruiks
voorwerp als een sneeuwschop de autono
mie van een kunstwerk behalve dan het feit 
dat het kunst wordt genoemd. Maar met het 
opnemen van readymades in kunstmusea 
gebeurde er iets anders en perverser: als het 
waar is dat musea er tegelijk naar streven 
om de autonomie van dingen die reeds kunst 
worden genoemd te bevestigen én de enige 
bestemming zijn van dingen die de naam 
van kunst claimen maar nog geen kunst 
worden genoemd, dan is het zo dat de zoge
naamde autonymie of het vermogen tot zelf- 
benoeming van kunstwerken de puur insti
tutionele macht die wordt verondersteld in 
de procedure van het tot kunst benoemen 
tegelijk verbergt en reveleert. En dan blijft 
enkel de vraag over: wie heeft die macht? 
De kunstpraktijk wordt dan een soort war
game, gevoerd tussen kunstenaars en 
museummensen. Iemand is kunstenaar in
dien hij of zij met behulp van de geschikte 
strategie er in slaagt om zijn of haar kunst
werk door een kunstmuseum te laten opne
men. De enige spelregel is daarbij: een

museum is een kunstmuseum als het kunst 
in huis heeft; alles wat een kunstmuseum in 
huis heeft is kunst. Deze tautologie be
schrijft op parodistische wijze de triomf van 
de autonomie van de kunst, en/of haar lach
wekkende ineenstorting tot circulaire spel
letjes in de kunstwereld. Marcel Broodthaers, 
die als eerste kunstenaar na Duchamp een 
volmaakt inzicht ontwikkelde in de patho
logische aard van deze vicieuze cirkel en in 
de morele tragedie die er het gevolg van was 
voor kunstenaars en integere kunst
liefhebbers, doorbrak de cirkel door als 
museumdirecteur te poseren. In september 
1968 richtte hij het fictieve Musée d’art 
moderne, Département des aigles, Section 
XIXème Siècle op, bij hem thuis in de Boom- 
kwekerijstraatteBrussel. Vervolgens stelde 
hij op verschillende plaatsen meerdere af
delingen van zijn Musée d ’art moderne ten
toon. In 1972, in de Kunsthalle van 
Düsseldorf, stelde hij de Section des figures 
van zijn Museum tentoon, met als ondertitel 
De arend van het Oligoceen tot het heden. 
De tentoonstelling bevatte zo’n 300 objec
ten die arenden voorstelden. Sommige daar
van waren erkende kunstwerken, andere 
niet - maar alle waren voorzien van een 
etiket waarop in het Duits, Engels of Frans 
stond: “Dit is geen kunstwerk.” In een inter
view lichtte Broodthaers toe dat deze etiket
ten “een concept van Duchamp samenbrach
ten met eèn tegengesteld concept van 
Magritte.” Hij illustreerde dit door in de 
catalogus op twee tegenover elkaar liggende 
bladzijden een foto van Duchamps Fontein 
en een reproductie van Magrittes La 
Trahison des images samen te brengen. 
Wanneer ik mij baseer op een analyse van 
Broodthaers’ installatie in Düsseldorf, ben 
ik geneigd om zijn visie op de toestand in de 
kunstwereld van na Duchamp als volgt te 
zien: om het even welk voorwerp wordt, 
wanneer het door een kunstmuseum als kunst 
wordt gepresenteerd, als het ware automa
tisch voorzien van een onzichtbaar etiket 
waarop staat ‘Dit is een kunstwerk’ - zoals 
een beeld dat een pijp presenteert voorzien 
wordt van een onzichtbaar etiket dat zegt 
‘Dit is een pijp’. Magrittes tekening fun
geert inderdaad op dezelfde manier als een 
presenteerblad voor de pijp, als de sokkel 
onder Duchamps Fontein als een presenteer
blad fungeert voor het urinoir. Broodthaers 
leest Magrittes impliciete ‘Dit is een pijp’ 
als een equivalent van Duchamps expliciete 
‘Dit is een kunstwerk’, om vervolgens 
Duchamp te ontkennen op dezelfde manier 
waarop Magritte zijn beeld ontkende. Maar 
Magrittes tekening van een pijp fungeert 
ook als een zelf-presenteerblad. Hij zegt: dit 
is een tekening (van een pijp). De tekening 
werkt met andere woorden als onzichtbare 
aanhalingstekens rond ‘Dit is een pijp’, te 
vergelijken met de onzichtbare aanhalings
tekens die je onmiddellijk zou denken rond 
het woord ‘Socrates’ als ik je zou zeggen: 
‘Socrates heeft acht letters.’ Zo is het ook 
met de sokkel onder Duchamps Fontein: 
ook die fungeert als aanhalingstekens. 
Broodthaers’ fictieve museum vormt de start 
van een nieuwe, bewust naïeve, ethische 
theorie van het museum, die ik hier wil 
voorstellen. In een notendop: kunstmusea 
zijn publieke instellingen waarvan de twee 
belangrijkste functies zijn: het verzamelen 
en bewaren van voorwerpen die door de 
naam van de kunst worden aangeduid, en 
het tonen van die voorwerpen in de naam 
van de kunst. Daarin situeert zich de legi
tieme claim van autonomie voor de kunst. Ik 
schets deze theorie hier in tien punten.

1) Musea zijn in de eerste plaats opslag
ruimten die toegankelijk zijn voor het pu
bliek. Bewaren en tentoonstellen zijn de 
belangrijkste taken van het museum. De 
naïeve visie - ik zou zeggen: de post- 
Broodthaersvisie - stelt dat het tentoon
stellen het meest essentieel is. Ik zal inder
daad argumenteren dat de ethische en poli
tieke legitimiteit van het kunstmuseum om 
te verzamelen en te bewaren voortspruit uit 
zijn taak tentoon te stellen, en niet omge
keerd. Iets tentoonstellen is de vraag ‘welk 
ding?’ beantwoorden met een quasi-zin die 
bestaat uit drie aanwijzers: ‘dit, hier, nu’. 
Verscheidene conventies en hulpmiddelen 
van het tentoonstellen - lijsten, sokkels, vi
trines, spots of de witte muren van de 
tentoonstellingsruimte- hebben dezelfde 
functie als ‘dit, hier, nu’. Dergelijke 
tentoonstellingsmiddelen tref je niet alleen 
in kunstmusea aan. Je vindt ze ook in kunst
galeries, Salons en Kunsthallen - en daar 
wordt niet verzameld. Ze komen ook voor in 
andere musea, maar evengoed in winkel- 
etalages, warenhuizen, commerciële beur
zen, informatiestands, pretparken en aller-



lei soorten uitstallingen - en laten we de 
privé-woningen niet over het hoofd zien. 
Specifiek voor kunstmusea en galeries is 
dat de dingen die zij tentoonstellen er als 
kunst worden gepresenteerd. De aanwij
zende quasi-zin wordt dus aangevuld: ‘dit, 
hier, nu, is kunst’. Of, korter (aangezien de 
hier en de nu impliciet aanwezig zijn in het 
uitspreken van de zin): ‘dit is kunst’.

2) Elk willekeurig ding dat zijn weg heeft 
gevonden naar een kunstmuseum of een 
kunstgalerie draagt een onzichtbaar etiket 
met ‘ “dit is kunst” ’. Het etiket toont een 
citaat: de zin ‘dit is kunst’ staat tussen 
aanhalingstekens. Het tussen aanhalings
tekens plaatsen van de zin maakt hem 
autoniem (zoals het woord ‘Socrates’ in de 
zin ‘Socrates heeft acht letters’). [6]

Wanneer een museum iets als kunst 
tentoonstelt, dan is het alsof wordt gezegd: 
‘Hier en nu is er een geval van “dit is 
kunst”’. In de ‘mond’ van het museum 
- metaforisch gesproken - is ‘dit is kunst’ 
geen performatieve uitspraak, maar zoiets 
als een geciteerde performatieve uitspraak. 
Dit betekent dat het museum geen aan
spraak maakt op de macht, en dat het ook de 
verantwoordelijkheid van zich af schuift 
om van het ding in kwestie kunst te maken. 
Hoe dan ook, als museum van kunst, en niet 
van iets anders, heeft het museum een ver
antwoordelijkheid die het niet van zich af 
kan schuiven en een macht die het niet kan 
nalaten te assumeren: het stelt dingen ten
toon die het in de naam van de kunst het 
etiket ‘dit is kunst’ opspeldt. Er bestaat een 
intrinsieke solidariteit tussen het feit van de 
aanhalingstekens rond ‘dit is kunst’ en het 
feit van de tentoonstelling in de naam van de 
kunst. Deze intrinsieke solidariteit maakt 
dat het tentoongestelde object twee keer tot 
de toeschouwer wordt gericht: een eerste 
keer rechtstreeks, door toedoen van zijn 
piëdestal of zijn lijst, die als aanwijzer fun
geren; een tweede keer onrechtstreeks, door 
toedoen van het onzichtbare citaat ‘dit is 
kunst’, waarbij de piëdestal of de lijst als 
aanhalingstekens fungeren. De zin ‘dit is 
kunst’ gebruikt - want het is een citaat - het 
object waarnaar het verwij st autoniem, alsof 
het voor zijn eigen naam stond: kunst. Deze 
zin zegt niet wie hier wordt geciteerd.

3) Iets voorstellen in de naam van de kunst 
is handelen alsof men door de kunst zelf 
gemandateerd is om dit ding, hier en nu 
kunst genoemd, tot de toeschouwer te rich
ten. Maar kunst zelf bestaat niet op dezelfde 
manier zoals de dingen die kunst worden 
genoemd bestaan. Je kan de kunst zelf niet 
aan wijzen met behulp van de drie aanwijzers: 
dit, hier, nu. Kunst zelf is het voorwerp van 
een idee. Zeggen dat musea dingen tentoon
stellen in de naam van de kunst, is zeggen 
dat ze handelen namens die idee. Als het 
museum iets voorstelt in de naam van de 
kunst, richt het zich tot elk van ons persoon
lijk, alsof het zei: ‘Ik vraag jou te bevestigen 
dat dit ding, dat ik je hier en nu presenteer als 
zijnde iets dat kunst wordt genoemd, inder
daad kunst is.’ Of, korter: ‘ “Dit is kunst”, 
nietwaar?’ Of, uitvoeriger: ‘Neem alsje
blieft deze aanhalingstekens weg en neem 
de zin “dit is kunst” op je.’ Als je dat doet, 
drukt de zin ‘dit is kunst’ je oordeel uit en 
ben je dit ding hier aan het dopen, of aan het 
herdopen, met de naam kunst. Het resultaat 
van dat oordeel - of die doop - is datje het 
tentoongestelde ding een plaats hebt gege
ven in je eigen imaginaire kunstverzameling.

4) Bemerk dat we nu zijn overgegaan van 
tentoonstelling tot verzameling, via jouw 
persoonlijke ervaring en oordeel. Volgens 
de naïeve theorie vraagt het museum je, 
wanneer het iets in de naam van de kunst 
voorstelt, om dit ding, hier, een plaats te 
geven in je eigen verzameling zoals het 
museum het een plaats heeft gegeven in de 
publieke verzameling. Ik heb het hier uiter
aard niet over aankoop, schenking of legaat. 
Ik heb het over het oordeel dat museum- 
verantwoordelijken doet besluiten tot de 
aankoop van dit en niet van dat ding, en tot 
de aanvaarding of de weigering van schen
kingen en legaten. Volgens de naïeve theo
rie ligt in deze overdracht van macht en 
verantwoordelijkheid van de instelling naar 
de toeschouwer de ethische rechtvaardiging 
van het museum als een instelling waarvan 
de ogenschijnlijk primordiale functie is: het 
verzamelen en bewaren van dingen die kunst 
worden genoemd. Ik vraag met opzet aan
dacht voor de circulariteit van dit argument. 
Want ik heb zeker niet gedefinieerd hoe 
musea dingen aan hun verzameling toevoe
gen. Ik stel alleen dat museumverantwoorde- 
lijken oordelen precies zoals jij dat doet.
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Marcel Broodthaers

Musée d'art moderne. Département des aigles, Section des figures (Der Adler vom Oligozân bis heute), 
1972, Stadtliche Kunsthalle Düsseldorf (details), foto: Maria Gilissen-Broodthaers

Waardoor het argument eigenlijk wordt 
omgekeerd: als een museum dit ding, hier, 
aan de publieke verzameling heeft toege
voegd, dan deed het dat op dezelfde manier 
als waarop jij het nu aan jouw persoonlijke 
verzameling toevoegt. [7]

5) Op welke manier? Door middel van, 
zoals ik zei, een oordeel dat zichzelf de 
uitdrukking aanmeet van een doop. Als toe
schouwer die objecten voorgeschoteld krijgt 
die een onzichtbaar etiket dragen met daarop 
‘dit is kunst’, kan je niet anders dan deze 
objecten te ervaren in relatie met wat het 
etiket beweert. Met andere woorden: aange
zien deze objecten aan jou worden gepre
senteerd met de melding - het citaat - dat ze 
kunst zijn, kan je ze niet anders meer beoor
delen dan in relatie met kunst - dat wil 
zeggen: in relatie met welke kunst dan ook 
waarmee je vertrouwd bent. De presentatie 
van iets in de naam van de kunst houdt een 
uitnodiging in om het te beoordelen in het 
licht van de kunst die eraan voorafgaat, een 
uitnodiging die niet besloten ligt in de lou
tere presentatie van iets als kunst. Of je het 
nu luidop zegt of niet, je oordeel krijgt de 
vorm van een ‘dit is kunst’ (goede kunst, 
slechte kunst, interessante kunst, vervelende 
kunst, om het even), of van een ‘dit is geen 
kunst’. Zo komen we terug bij McEvilleys 
nominalistische theorie: kunst is wat kunst 
wordt genoemd. Alleen ben jij nu verant
woordelijk voor dat noemen, en niet alleen 
“de mensen die blijkbaar in de wereld de 
touwtjes in handen hebben: kunstenaars, 
critici, curatoren, kunsthistorici enzovoort.” 
Nu is het alsof de individuele toeschouwer 
belast is met de museumverzameling, in 
weerwil van het evidente feit dat de verza
meling in de tijd aan het oordeel van de 
toeschouwer voorafgaat. Het is alsof je per
soonlijk oordeel, wanneer je het tentoon
gestelde ding met de naam kunst doopt, de 
legitieme bron is geweest van het geciteerde 
oordeel dat tot jou was gericht in de naam 
van de kunst. De eigenaardige circulariteit 
waarin het kunstmuseum zijn ethische legi
timiteit vindt is niets anders dan de 
reflexiviteit van het esthetisch oordeel. [8]
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6) Hierboven (zie punt 3) zei ik dat iets 
tentoonstellen in de naam van de kunst erop 
neerkomt dat men handelt alsof men een 
mandaat heeft gekregen van de kunst zelf 
om te vragen dat het ding in kwestie, waar
van wordt gezegd dat het kunst is, in zijn 
kunststatus zou worden bevestigd. [9]

De vraag is nu deze naar het mandaat: 
wat is het verband tussen de uitdrukkingen 
‘in de naam van de kunst’ en ‘namens de 
kunst zelf ? De kunst zelf, zei ik, bestaat niet 
op dezelfde manier zoals de dingen die 
kunst worden genoemd bestaan. [10]

Het zou neerkomen op iets als de ge
meenschappelijke noemer van al de dingen 
die kunst worden genoemd. Het is duidelijk 
dat deze gemeenschappelijke noemer een 
loutere idee is. Toch kunnen de dingen zelf, 
in principe, worden verzameld en tentoon
gesteld. Dit zou leiden tot iets als het mu
seum van alle kunstmusea, de verzameling 
van alle kunstverzamelingen. Laat ons, in 
tegenstelling tot de kunst zelf, wat een idee 
is, het virtuele verzamelen van alle bestaande 
kunstwerken in de wereld heel de kunst 
noemen. Voor het museum betekent hande
len alsof het was gemandateerd door de 
kunst zelf derhalve: zijn verzameling voor
stellen in naam van heel de kunst, in naam 
van de verzameling van alle kunst
verzamelingen.

7) Tot hiertoe heb ik het museum geperso
nifieerd. Ik zei dingen zoals: het museum 
stelt tentoon, het is alsof het museum zei... 
Maar musea zijn geen personen, het zijn 
instellingen die worden gerund door perso
nen. Het zijn publieke instellingen waarvan 
het personeel niet wordt gemandateerd door 
de kunst zelf maar door de staat, de stad, de 
provincie enzovoort, of door een private 
stichting die een publiek belang dient. Het 
museum is, à la limite, een publieke instel
ling die gemandateerd wordt door het Volk. 
Als professionals met een specifieke kunst- 
expertise worden museumdirecteuren en 
curators aangewezen en ook aangemoedigd 
om zich door de kunst zelf gemandateerd te 
voelen; als dienaren van een publieke in
stelling evenwel worden ze betaald om din

gen te verzamelen die kunst worden ge
noemd in naam van het Volk en om deze 
dingen aan het publiek te tonen. De poli
tieke legitimiteit van musea en museum
directeuren is gelegen in een zekere equatie 
van vier termen: twee ideeën en twee empi
rische werkelijkheden. Het Volk is - zoals 
de Natie of de Republiek of de Mensheid - 
een idee, zoals de kunst zelf. Het publiek 
daarentegen is een empirische realiteit, net 
als de materiële inhoud van de kunstmusea. 
De equatie tussen de vier termen gaat als 
volgt: heel de kunst verhoudt zich tot de 
kunst zelf zoals het publiek zich verhoudt 
tot het Volk. Of, anders gezegd: de relatie 
van heel de kunst tot het publiek staat voor 
de relatie van de kunst zelf tot het Volk. Of 
nog anders: het publiek is verantwoordelijk 
voor de verzamelingen die zijn bijeenge
bracht door de kunstmusea van deze wereld 
zoals het Volk garant staat voor de idee van 
de kunst zelf. Dit is wat humanisten bedoe
len wanneer ze zeggen dat de kunst het 
collectieve bezit is van de mensheid. Ik 
geloof dat de humanisten zich enkel daarin 
vergissen omdat ze de publieke aard van het 
museum baseren op zijn patrimoniaal ka
rakter. Zij voeren aan dat aangezien de 
mensheid deze collectieve schat, kunst ge
naamd, bezit, individuele mannen en vrou
wen het recht toekomt er toegang toe te 
hebben. Ik keer het argument om: op voor
waarde dat mannen en vrouwen toegang 
hebben tot de schat en over de vrijheid 
beschikken om zijn kunststatus op elk ogen
blik ter discussie te stellen, is zijn instand
houding in publiek gefinancierde bewaar
plaatsen gerechtvaardigd. Tentoonstelling 
(het publiek maken) legitimeert verzame
ling (patrimonium). De specifieke ethiek 
van kunstmusea berust op het onderscheid 
tussen hun twee taken - verzamelen en ten
toonstellen -, en de politieke legitimiteit 
van hun verzamelingen berust op tentoon
stelling, en niet omgekeerd.

8) Ik zei al eerder (zie punt 4) dat wanneer 
een museum iets voorstelt in de naam van de 
kunst, het jou vraagt om dit ding, hier, een 
plaats te geven in je eigen verzameling zoals 
het museum het een plaats heeft gegeven in 
de publieke verzameling. Ook hier heb ik 
het museum gepersonifieerd. Maar toen ik 
aanvoerde dat deze identiteit eigenlijk om
gekeerd moest worden uitgelegd, doordat 
het museum dit ding, hier, een plaats gaf in 
de publieke verzameling zoals jij het nu een 
plaats geeft in je persoonlijke verzameling, 
hield ik op met het museum nog langer te 
personifiëren: ik zei dat museumfunctiona- 
rissen precies zoals jij oordelen. Ik bedoelde 
dat zij, als individuen die belast zijn met het 
verwerven van kunstwerken, esthetisch oor
delen. [11]

Alleen wanneer deze identiteit wordt 
herkend komt het verschil in mandateringen 
naar boven. Bij het verzamelen zijn de 
museumfunctionarissen gemandateerd door 
het Volk. Bij het tentoonstellen handelen ze 
alsof ze zijn gemandateerd door de kunst 
zelf. Musea tonen met andere woorden din
gen in de naam van de kunst, en verzamelen 
dingen in de naam van het publiek belang, 
of in de naam van het publiek belang dat 
cultuur wordt genoemd. Als individu ben je 
door niemand gemandateerd, en voel je je 
niet verplicht om je gemandateerd te voelen 
door iets meeromvattend dan jezelf. Noch
tans is het zo dat als jij het ding dat door het 
museum als kunst wordt tentoongesteld 
‘kunst’ noemt (dat wil zeggen, als jij zelf de 
aanhalingstekens van ‘ “dit is kunst” ‘ weg
neemt), datje dan het feit onderschrijft dat 
het ding in kwestie aan jou werd gepresen
teerd in de naam van de kunst. En zodra je 
dat feit hebt onderschreven, is het alsof je 
het ding zijn plaats in de publieke verzame
ling heb teruggegeven en opnieuw de 
aanhalingstekens rond ‘dit is kunst’ hebt 
aangebracht. Alsof je had gezegd: ‘Men 
zegt dat dit kunst is. Ik ben het daarmee 
eens.’ Op dat ogenblik keur je de autono- 
mie/autonymie van het ding als kunst goed. 
En meteen legitimeer je ook het museum als 
een instelling.

9) Het wordt tijd dat we de moderne - en 
misschien niet eens zo moderne - en wes
terse - en misschien niet eens zo westerse - 
definitie herbekijken van de autonomie van 
een kunstwerk, zoals ik die in mijn inleiding 
heb gegeven. Ik heb deze autonomie gede
finieerd als het vermogen van het werk om 
zijn bestemming in eigen handen te nemen 
- dat is precies wat autonomie betekent. Ik 
was natuurlijk sceptisch. Ik wist dat de idee 
- de ideologie - van autonome kunst mis
schien niets anders was dan een gevolg van 
het ontstaan en de ontwikkeling van kunst-
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musea als opslagplaatsen voor dingen die al 
kunst werden genoemd. En hoe kon ik mij 
het feit niet hebben gerealiseerd dat zodra er 
musea bestonden, zij voorbestemd waren 
om de enige uiteindelijke bestemming te 
worden van dingen die de naam kunst claim
den maar die nog geen kunst werden ge
noemd, en dat van dan af de autonomie van 
een kunstwerk was voorbestemd om te wor
den geherdefinieerd als zijn autonymie. Ik 
definieerde deze autonymie als het vermo
gen van het werk om zichzelf kunst te noe
men - en dat is, opnieuw, een strenge defi
nitie. Maar ook daarin was ik sceptisch. Ik 
liet mij inspireren door Duchamp en wist tot 
op welke hoogte een ding afhankelijk was 
van zijn institutionele context om als kunst 
te worden waargenomen. En wanneer ik mij 
liet inspireren door Broodthaers’ kritiek op 
de kunstwereld van na Duchamp, wist ik 
hoe onvermijdelijk de kunststatus van om 
het even welk ding was geworden, eens 
bekrachtigd door een kunstmuseum. On
vermijdelijk, dat wil zeggen: als je 
McEvilleys Wiggel Waggelnominalisme 
aanhangt. Ik citeer hem opnieuw: “Als iets 
(om het even wat) als kunst wordt tentoon
gesteld door een kunstenaar en als kunst 
wordt gecontextualiseerd in het systeem, 
dan is het kunst, en daar kan niemand wat 
aan veranderen.” Maar als je je laat inspire
ren door Broodthaers - die duidelijk Alice 
speelt tegenover McEvilleys Wiggel Wag
gel-, dan is er niets onvermijdelijks be
halve de zware klap die het woud van het 
ene einde tot het andere schokt wanneer 
Wiggel Waggel van zijn muurtje valt. Toen 
Broodthaers zich, kunstenaar zijnde, als 
museumdirecteur vermomde, belastte hij 
zichzelf met slechts één van diens twee 
taken: tentoonstellen. Zeer uitdrukkelijk liet 
hij het verzamelen over aan andere, werke
lijke museumdirecteuren: op het voorplat 
van de catalogus van de tentoonstelling in 
Düsseldorf staat de volledige lijst afgedrukt 
van de publieke verzamelingen waar hij de 
300 tentoongestelde voorwerpen die een 
arend voorstelden had ontleend. Broodthaers 
nam zijn vrijheid als kunstenaar op om de 
autonomie van het museum te incarneren. 
Maar hij respecteerde de ethiek van het 
museum. Eens verzameld, zijn kunstwer
ken niet autonoom. Ze worden slechts ten
toongesteld als autonoom. En natuurlijk is 
hét niet wenselijk dat kunst autonoom zou 
zijn in de zin van: afgesneden van het leven, 
om het even of dat leven nu privaat is of 
politiek. Het is waar dat ontelbaar veel din
gen werden verwijderd uit hun private, so
ciale, religieuze, politieke of andere func
tionele contexten op het ogenblik dat ze 
werden opgeslagen in musea. Maar het ver
gaat ze zoals alle dingen uit het verleden: 
hun oorspronkelijke context is verdwenen 
en ze moeten door historische arbeid een 
nieuwe contextkrijgen. Hun bewaring vormt 
de beste bescherming tegen de autonomie 
van de vergetelheid. Wanneer ik probeerde 
om zowel de autonomie als de autonymie 
van kunst te rechtvaardigen, dan deed ik dat 
niet aan de zijde van de verzameling maar 
alleen aan de zijde van het tentoonstellen. 
Het blijft wenselijk dat de kunst als auto
noom wordt tentoongesteld, en de naïeve 
theorie die ik hier verdedig is duidelijk een 
pleidooi voor het behoud van een soort van 
museum waar van dingen wordt gezegd dat 
ze door de naam van de kunst worden aan
geduid en in de naam van de kunst worden 
tentoongesteld.

10) (Bij wijze van voorlopig besluit, of 
misschien als coda.) Het is duidelijk dat de 
naïeve theorie de legitimiteit van het mu
seum in de handen legt van het brede pu
bliek. Ze onderwerpt museumfunctiona- 
rissen bij het opzetten van tentoonstellingen 
aan het verdict van de hoi polloi, en tegelijk 
moedigt zij deze functionarissen aan om bij 
het aanleggen van een verzameling te ver
trouwen op hun expertise. De naïeve theorie 
streeft naar legitimatie daar waar het schoen
tje wringt: in het tentoonstellen - en dat op 
een moment in de geschiedenis waarop 
kunstmusea, die zich al van een vaste stek 
hebben verzekerd in de vrijetijdsindustrie, 
nu net de nadruk aan het leggen zijn op een 
voortdurende vernieuwing van hun tentoon- 
stellingsstrategieën en het gevaar lopen hun 
patrimoniale functie te verwaarlozen. Van
daag worden tentoonstellingsdesigners be- 
langrijker dan curatoren, terwijl deacces- 
sioning het ordewoord is geworden. Is de 
naïeve theorie niet onverantwoordelijk? In 
elk geval veel minder - durf ik te beweren - 
dan de nominalistische en circulaire theo
rieën die alle macht aan de instelling toever
trouwen maar er niet in slagen om de vraag 
te stellen naar haar legitimiteit. Of wanneer 
ze dat wel doen, dan om het hele museum
wezen te delegitimeren, precies omwille 
van de absolute macht die daarin besloten 
lijkt. De naïeve theorie is eigenlijk een po
ging om te ontsnappen aan het dilemma dat 
wordt aangevoeld door vele radicale intel- 

lectuelen in de kunstwereld die zich ver
plicht voelen om een quasi schizofrene dub
belzinnige taal te hanteren wanneer de in
stelling waarop ze van binnenuit kritiek 
uitoefenen van buitenaf wordt bedreigd. 
Met hun institutionele kritiek verkondigen 
zij dat de autonomie van de kunstinstelling 
een ideologie is, meestal óm deze instelling 
dan met humanistische argumenten te ver
dedigen wanneer conservatieve politici het 
recht opeisen om binnen te dringen in haar 
autonoom domein en pogingen onderne
men om, zogezegd sprekend in naam van 
het volk, de vrijheid van expressie van 
museumfunctionarissen en kunstenaars aan 
te tasten. De voornaamste bedreiging gaat 
niet zozeer uit van institutionele kunst
theorieën en nominalistische esthetica’ s, en 
ook niet van circulaire coöptaties binnen de 
kunstwereld - dit zijn, hoewel theoretisch 
vals en praktisch pervers, uiteindelijk maar 
verdedigingsstrategieën om de autonomie 
van de kunst te vrijwaren. De voornaamste 
bedreiging is dat kunstmusea, zoals we ze 
kennen, binnenkort zullen ophouden te be
staan. Daarmee bedoel ik niet dat Marinetti’s 
slogan, ‘Steek alle musea in brand’, ook 
maar de minste kans heeft om in de praktijk 
te worden omgezet. Wat ik wel bedoel is dat 
de volledige transformatie van musea tot 
themaparken, met winstoogmerk uitgebaat 
door de privé-sector, ons boven het hoofd 
hangt. De naïeve theorie erkent de culturele 
kwetsbaarheid van de hedendaagse musea: 
deze worden enerzijds bedreigd door over
name door bedrijven, en anderzijds door de 
aftakeling van hun oude humanistische le
gitimaties. Precies omdat de beheerders van 
de musea te gemakkelijk de humanistische 
legitimatie toe-eigenen met het dog op het 
streven naar populistische blockbusters, is 
het voor elk van ons die echt bekommerd is 
om de toekomst van de kunst zo dringend 
noodzakelijk dat we voor het verleden van 
de kunst een toekomst veiligstellen die ge
baseerd is op een andere legitimatie. Deze is 
noch humanistisch in de oude betekenis 
noch antihumanistisch. Ik geef toe: het is 
een riskante onderneming. Maar er kan over 
gepraat worden, en ik bied het hier ter dis
cussie aan.

Vertaling uit het Engels: Pascal Cornet

Noten

[1] Thierry de Duve, Nominalisme 
pictural. Marcel Duchamp, la peinture et la 
modernité, Paris, Minuit, 1984; Pictorial 
Nominalism. On Marcel Duchamp’s Pas
sage from Painting to the Readymade, ver
taald door Dana Polan, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1991.
[2] Thomas McEvilley, Art in the Dark, 
in: Artforum, jrg. 21, nr. 10, zomer 1983, 
p. 62.
[3] Ibidem, p. 63.

Marcel Broodthaers

Musée d’art moderne. Département des aigles, Section des figures (Der Adler vom Oligozân bis heute), 
1972, Stadtliche Kunsthalle Düsseldorf (detail), foto: Maria Gilissen-Broodthaers

[4] Brydon Smith had een beperkt ad 
hoccomité voor de Duchampkamer samen
gesteld. Daar maakten ook de kunstenaars 
Max Dean en Ron Martin deel van uit. Ik 
pleitte hard voor de de-institutionalisering 
van de readymades, maar de uiteindelijke 
beslissingen waren toch het gevolg van ge
zamenlijk overleg; ze behelsden zelfs over
leg met de veiligheidsdienst van het mu
seum en met de verzekeringsmaatschappij. 
[5] Thomas McEvilley, op. cit. (noot 2), 
p. 63.
[6] Het boek van François Récanati, La 
transparence et l’énonciation (Parijs, Le 
Seuil, 1979), maakt ons duidelijk hoe 
aanhalingstekens de aangehaalde zin 
autoniem maken. “De enige objecten die we 
móeten representeren als we ze ter sprake 
willen brengen, zijn deze die we niet mate
rieel in het discours kunnen inbrengen; al de 
andere kunnen we in principe presenteren, 
produceren, in plaats van ze te represente
ren. Zo kunnen we bijvoorbeeld, zegt 
Carnap, de regel aanvaarden volgens de
welke we in plaats van het woord ‘lucifer’ 
de lucifer zelf op het papier plaatsen. Maar 
we gebruiken vaker talige uitdrukkingen 
om deze zelf aan te duiden dan buitentalige 
objecten. Van een uitdrukking die op die 
manier wordt gebruikt, zeggen we dat ze 
autoniem is.” (p. 70) Interessant is dat 
Récanati- samen met Searle tegen Russell - 
een antirepresentationistische taaltheorie 
aankleeft die hem ertoe brengt aanhalings
tekens te beschouwen als een presenteer- 
middel, dat nu precies talige uitdrukkingen 
autoniem maakt.
[7] Niet alleen lijkt het erop dat ik in 
cirkels redeneer en het punt in kwestie als 
bewezen aanneem, ik heb de naïeve theorie 
van het museum bewust naïef voorgesteld, 
en op een schandalige wijze onverenigbaar 
met mijn bewering dat ze overeenstemt met 
een post-Broodthaersvisie op het museum. 
Laat ons inderdaad eens kijken hoe 
Broodthaers het concept uitlegde na zijn 
tentoonstelling van 1972 in Düsseldorf, De 
arend van het Oligoceen tot het heden. “Het 
concept van de tentoonstelling is gebaseerd 
op de identiteit van de arend als idee en 
kunst als idee.” Teneinde ‘de arend als idee’ 
niet te verwarren met het concept arend, die 
handige zoölogische categorie waaronder 
alle vliegende arenden in de wereld kunnen 
worden ondergebracht, voegde Broodthaers 
daar in een interview met Irmeline Lebeer 
aan toe: “Ik onderstreepte het principe van 
autoriteit dat van het symbool van de arend 
de kolonel van de kunst heeft gemaakt.” 
Daarmee liet hij er geen twijfel over be
staan: met “kunst als idee” bedoelde hij 
kunst als macht. Derhalve leek ik - toen ik, 
mij beroepend op de erfenis van Broodthaers, 
durfde te stellen dat als musea handelen in 
naam van de kunst zij namens de idee van 
kunst handelen - door de vingers te zien wat 
Broodthaers probeerde te delegitimeren: de 
institutionele macht van het museum. Zie 
noot 10 voor een antwoord op deze tegen
werping.
[8] De paragrafen 10 tot 13 van Kants 

Kritik der Urteilskraft bevatten de kiemen 
van een retroactieve lezing van de fameuze 
‘doelgerichtheid zonder doel’ die de 
reflexiviteit van het esthetische oordeel ken
merkt. Deze reflexiviteit is verwant met een 
feedback loop in een tijdskronkel. Zie het 
tweede hoofdstuk van mijn Au nom de l’art 
(Parijs, Minuit, 1989) en ook verschillende 
opmerkingen over geanticipeerde retro- 
spectie en retrospectieve anticipatie in Kant 
after Duchamp (Cambridge, Massachusetts, 
MIT Press, 1996).
[9] Ik weet dat ik mezelf hier in nesten heb 
gewerkt. Wat moet ik antwoorden op de 
voorspelbare tegenwerping dat ik door de 
achterdeur het pure essentialisme binnen
smokkel dat de kern is van de bourgeois 
notie van de autonomie van de kunst en het 
ideologische alibi voor de absolute institu
tionele macht van het museum? De kunst 
zelf! Heeft er ooit een meer idealistische, 
essentialistische, en jawel, platonische uit
drukking bestaan dan ‘de kunst zelf’? 
Waarom dan niet, in de plaats daarvan, ‘de 
arend zelf? Dat zou al heel wat dichter 
aanleunen bij de ontsluiering van de macht 
die Broodthaers voor ogen had toen hij 
sprak over ‘de identiteit van de arend als 
idee en de kunst als idee’. Zie noot 10 voor 
een antwoord op deze tegenwerping.
[10] Ik heb er niets op tegen dat ‘de arend’ 
wordt vervangen door ‘kunst’. Maar be
schuldig me niet van essentialisme. Is macht 
op de een of andere manier de essentie van 
arenden? Neen, de arend is een symbool van 
macht, een metafoor, een allegorie. In 
Broodthaers’ handen worden de 300 objec
ten die een arend voorstellen in zijn tentoon
stelling in Düsseldorf driedimensionale 
metaforen, dat wil zeggen: poëtische objec
ten. Wees op je hoede voor zijn verdubbelde 
perversiteit als pad naar de herovering van 
de onschuld. Over poëtische objecten zei hij 
tot Irmeline Lebeer dat “ze schuldig zijn in 
de zin van ‘kunst als taal’ en onschuldig in 
de zin van taal als kunst”. Schuldig dus als 
je gelooft in kunst als een middel om te 
communiceren, en onschuldig voor zover je 
ervan overtuigd bent dat poëzie en retorica 
kunstvormen zijn. De 300 arenden die 
Broodthaers voor deze tentoonstelling ver
zamelde tonen de arend zelf niet méér dan 
de kunst zelf of de macht zelf. Ik zei het al 
eerder: je kunt met de drie aanwijzers - dit, 
hier, nu - niet naar de kunst zelfwijzen. Dus 
wordt niet de kunst zelf ontkend door de 
300 etiketten die naar de objecten wijzen en 
zeggen ‘Dit is geen kunstwerk’. Broodthaers’ 
arend zelf is onschuldig.
[11] Ook andere criteria spelen uiteraard 
mee. De belangrijkste zijn de prijs en de 
aankooppolitiek van het museum met het 
oog op bepaalde specialisaties, ‘leemten’ in 
de verzameling, nationale of regionale im
peratieven enzovoort. Maar wanneer aan al 
deze criteria is tegemoetgekomen, is de 
uiteindelijke beslissing van esthetische aard. 
In de driejaar dat ik deel heb uitgemaakt van 
het aankoopcomité van het Musée national 
d’art moderne in het Centre Pompidou, heb 
ik dat vele malen kunnen vaststellen.



Dertig jaar buiten de perken
Gesprek over Sonsbeek 71 met Cor Blok, Judith Cahen en Lambert Tegenbosch

CAMIEL van Winkel

Op 2 juni aanstaande zal in Arnhem de 
negende aflevering van dé internationale 
beeldententoonstelling in en rond Park 
Sonsbeek worden geopend. De artistieke 
leiding is dit keer in handen van Jan Hoet. 
Zijn directe voorgangers waren Valerie 
Smith (1993) en Saskia Bos (1986).

‘Sonsbeek’ is in 1949 gestart als een 
klassieke tentoonstelling van Europese 
beeldhouwkunst in de open lucht. De tweede 
aflevering in 1952 was getiteld Van Rodin 
tot Moore en die karakterisering bleef in 
feite steeds van toepassing, totdat de traditie 
in 1971 met veel kabaal en publiciteit werd 
doorbroken. Onder invloed van de minimal 
art, conceptuele kunst en land art brak 
Sonsbeek 71 - beter bekend als Sonsbeek 
buiten de perken - door de grenzen van het 
park naar buiten. Wim Beeren schortte zijn 
conservatorschap in het Amsterdamse Ste
delijk Museum voor langere tijd op om 
kunstwerken te laten maken voor locaties 
verspreid over heel Nederland, van Schier
monnikoog tot Maastricht, en van Emmen 
tot Zuid-Beveland. Het overkoepelende 
thema luidde ‘ruimte en ruimtelijke relaties’. 
Deelnemende kunstenaars waren onder an
deren Carl Andre, Richard Artschwager, 
Joseph Beuys, Ronald Bladen, Stanley 
Brouwn, Daniël Buren, Jan Dibbets, Robert 
Grosvenor, Douglas Huebier, Donald Judd, 
On Kawara, Hans Koetsier, Sol LeWitt, 
Richard Long, Robert Morris, Claes 
Oldenburg, Panamarenko, Ulrich Riickriem, 
Ed Ruscha, Wim T. Schippers, Tony Smith, 
Robert Smithson, Shinkichi Tajiri, Carel 
Visser en Lawrence Weiner. Belangrijk on
derdeel van de manifestatie was een door 
Frans Haks samengesteld film- en video
programma.

Het opzienbarende van Sonsbeek bui
ten de perken zat niet zozeer in de keuze 
van kunstenaars. Veel van hen hadden hun 
werk al 1 a ten z ien op ten toons tel 1 i ngen 
zoals Minimal art (Gemeentemuseum Den 
Haag, 1968) en Op losse schroeven (Stede
lijk Museum Amsterdam, 1969). Wel ver
nieuwend waren de grootschaligheid van de 
manifestatie, de doorbraak naar het 
buitenmuseale domein en de koppeling van 
de formule van een openluchttentoonstelling 
aan de procesmatige en conceptuele tenden
sen in de kunst van dat moment. Eén en 
ander leidde tot veel commotie in de pers en 
zelfs tot protestacties van de kunstenaars
vakbond BBK, die verwikkeld was in een 
ideologische strijd met de vermeende artis
tieke elite.

Voor Sonsbeek buiten de perken werd 
een wijdvertakt informatie- en communicatie
netwerk aangelegd dat geïnteresseerden in 
staat zou moeten stellen om in één van de 
regionale informatiecentra kennis te nemen 
van de projecten. De tentoonstelling be
hoorde tot de vroegste voorbeelden van 
institutionele toe-eigening van de site 
specificity - het locatiegebonden productie- 
model dat kunstenaars in de jaren zestig 
ontwikkeld hadden. Op dat punt had zij nog 
iets puur en onbedorven. Sonsbeek buiten 
de perken speelde zich af in de prehistorie 
van het cultuurtoerisme. Er werd welgeteld 
één busreisje voor journalisten georgani
seerd; verder durfde men erop vertrouwen 
dat het publiek zijn weg wel zou vinden. 
Een dergelijk geloof is tegenwoordig on
denkbaar. De land art mag dan allang door 
latere kunststromingen zijn overvleugeld, 
het fenomeen van de locatietentoonstelling 
is een geheel eigen leven gaan leiden. Na
men als Münster, Diepenheim en Fort 
Asperen worden nu direct geassocieerd met 
periodieke beeldententoonstellingen op 
locatie. De grote schaal waarop Sonsbeek 71 
zich afspeelde, wordt nooit meer gehanteerd: 
men beperkt zich liever tot de relatieve 
overzichtelijkheid van één stad of regio.

De tijd lijkt rijp voor een hernieuwde 
evaluatie van Sonsbeek buiten de perken. 
Op 19 juni aanstaande is het precies dertig 
jaar geleden dat de tentoonstelling werd 
geopend. Het officiële startsein werd des
tijds gegeven door de nieuwslezer van het 
NOS-televisiejournaal, die rechtstreeks in 
honderdduizenden huiskamers melding 
maakte van “een kunsttoestand" en “een 
molshoopachtige tentoonstelling”. In de 
collectieve herinnering is de tentoonstelling
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sindsdien uitgegroeid tot een legendarisch 
evenement. Maar het effect van die reputa
tie lijkt vooral dat veel van het specifieke 
karakter uit beeld is verdwenen. Wat was er 
in 1971 aan de hand? Waarom riep de ten
toonstelling zoveel weerstand op? Hoe ver
hield de tentoonstelling zich tot de culturele 
en maatschappelijke omstandigheden van 
die tijd? In welk opzicht was zij een misluk
king, in welk opzicht een succes? Wat heeft 
zij betekend voor de latere ontwikkelingen 
in de kunst en voor de direct betrokkenen 
persoonlijk? Wat is er met het erfgoed van 
Sonsbeek gebeurd?

Cor Blok, Judith Cahen en Lambert 
Tegenbosch hebben Sonsbeekbuiten de per
ken van zeer nabij meegemaakt, de eerste 
twee als lid van de organisatie, de laatste als 
kritisch buitenstaander. Het hierbij afge- 
drukte gesprek met Blok (67), Cahen (62) 
en Tegenbosch (75) vond plaats op 2 april 
van dit jaar.

Camiel van Winkel: Cor Blok, u was educa
tief adviseur bij Sonsbeek buiten de perken. 
Wat hield die functie in?
Cor Blok: Ik verzorgde de educatieve bege
leiding, wat neerkwam op diaprogramma’s 
maken en discussiëren met het publiek. Ver
der was ik beschikbaar voor de publiciteit. 
In zekere zin werd ik de officiële woord
voerder en verdediger van Sonsbeek. Ik heb 
interviews gedaan met verschillende kran
ten en heb ook voor een schriftelijke bege
leiding gezorgd: een uitgebreide folder en 
een ‘kijkwijzer’ met tekeningen die lieten 
zien hoe je tegen een aantal van de objecten 
aan kon kijken. Hoe je de thematiek van 
ruimte, afstand en dergelijke concreet kon 
verbinden met de kunstwerken. Wat ik ver
der deed was de rondleiders instrueren, dat 
waren studenten van de kunstacademie van 
Arnhem.
C.V.W.: Hoe verliepen de discussies met 
het publiek?

C.B.: De discussies begonnen in de opblaas- 
tent die door de Eventstructure Research 
Group in Park Sonsbeek was opgetrokken. 
Dat bleek geen succes want die tent was zo 
leuk, met een soort trampoline als vloer, dat 
er weinig terecht kwam van serieuze discus
sie. We zijn daarom uitgeweken naar de 
kelder van Huis Sonsbeek. Uiteindelijk bleef 
het bij vrij klassieke diavertoningen met af 
en toe wat vragen en opmerkingen vanuit 
het publiek. Het is me niet bijgebleven als 
een levendige zaak. Er werd lauw gerea
geerd.
C.V.W.: Het publiek had een afwachtende 
houding?
C.B.:Ja.Nouwasde situatie ook niet ideaal. 
Je moest naar het park toekomen, je moest 
geïnteresseerd zijn in wat daar te zien was, 
je moest door het hek heen, je kon niet 
zomaar binnenlopen. De opzet nodigde niet 
uit tot participatie.
C.V.W.: In ons voorgesprek noemde u 
Sonsbeek buiten de perken een afknapper. 
Waarom was het een afknapper?
C.B.: De verwachtingen waren hoog ge
spannen. We kwamen uit de musea, en 
waren allemaal hevig betrokken bij wat er in 
de jaren zestig aan nieuwe dingen in de 
kunst was gebeurd. Onze mentaliteit was zo 
dat we ons tamelijk kritiekloos inzetten voor 
alles wat nieuw was. Sonsbeek zou in dat 
opzicht een hoogtepunt worden; het zou 
allemaal bij elkaar komen, zonder de beper
kingen van een museum of beeldenpark. De 
dingen gebeurden op grote schaal, het hele 
land door, met een enorm communicatie
netwerk eromheen. Het moment leek aan
gebroken voor de grote doorbraak van de 
nieuwe ontwikkelingen naar het publiek. 
De noemer van ruimte, tijd en afstand was 
ook bedoeld om het gebeuren te verbinden 
met meer dan de kunstwereld alleen. Maar 
in dat opzicht viel de uitkomst erg tegen. Er 
was van tevoren al veel weerstand tegen 
Sonsbeek en de publieke respons was matig. 
C.V.W.: Ging het om een tegenvallende 
publieksopkomst?

C.B.: Die opkomst was moeilijk te meten 
omdat Sonsbeek over het hele land was 
verspreid. Maar we kregen totaal niet het 
gevoel dat de zaak werd opgepakt, dat de 
mensen nu eindelijk begrepen wat er al die 
jaren in de kunst was gebeurd, dat ze er iets 
mee konden. Ook de kunstwereld zelf bleef 
vrij afzijdig. Er was even een uitbarsting 
van energie, maar daarna viel alles weer stil. 
De energie van Sonsbeek verdween in een 
zwart gat. Daarna werd het een tijd heel 
rustig in de kunstwereld.
C.V.W.: Waren uw verwachtingen naïef? 
C.B.: Dat denk ik wel. We hebben de poten
tie van die kunst overschat en ons te weinig 
gerealiseerd hoe het grote publiek aankeek 
tegen datgene wat er al die tijd in de musea 
was gebeurd. Ik herinner me dat ik één keer 
een serieus gesprek heb gehad met twee 
arbeiders, die wilden weten waarom het 
eigenlijk zo nodig was dat zij ‘leerden kij
ken’ en ‘met de ruimte leerden omgaan’. 
Dat waren mensen die bepaald niet afwij
zend stonden tegenover Sonsbeek, maar in 
een totaal andere wereld leefden. Ik had op 
dat moment geen antwoord op hun vraag. Ik 
ben me toen nog sterker dan voorheen gaan 
realiseren dat de kunstwereld en de wereld 
daarbuiten echt verschillende werelden zijn. 
Dat het verschillende manieren van leven 
zijn die elkaar maar heel weinig raken.
C.V.W.: Judith Cahen, u was assistent van 
Wim Beeren. Hebt u Sonsbeek ook als een 
afknapper ervaren?
Judith Cahen: Jawel, maar vanuit een an
dere invalshoek. Ik kwam net van de univer- 
siteit en voor mij was Sonsbeek de eerste 
werkzame confrontatie in de praktijk. Mijn 
taak was om projecten op gang te brengen 
en te begeleiden, zorgen dat de dingen op 
tijd klaar waren, praktische oplossingen 
aandragen. Cor zat meer met een inhoude
lijk probleem: hoe hij de gedachten van de 
kunstenaars kon vertalen naar het publiek. 
Ik heb later in mijn dagelijkse praktijk ge
merkt hoe moeilijk en frustrerend het kan 
zijn om je ideeën door te geven aan de 
mensen. B ij Sonsbeek heb ik de basis gekre
gen van hoe ik mij later heb opgesteld ten 
opzichte van mijn vakgebied en de beel
dende kunst in het algemeen. Ik heb 
Sonsbeek ervaren als een geweldig avon
tuur. Sonsbeek heeft mij gevormd.
C.V.W.: Herkent u dat beeld van naïeve 
verwachtingen over een doorbraak naar het 
publiek?
J.C.: Ja. Je deed een hoop dingen waarvan je 
wist dat ze moesten gebeuren, maar waar
van je je afvroeg waar ze eigenlijk goed 
voor waren. Die twijfel had ik ook. Maar er 
was nog iets anders. Voordien beantwoordde 
Sonsbeek aan een heel ander decorum dan 
wat er in 1971 te voorschijn kwam. We 
waren gewend dat de tentoonstellingen in 
Park Sonsbeek fraaie esthetische beelden te 
zien gaven, datje er heerlijk kon wandelen 
en sculpturen kon bewonderen van museale 
kwaliteit. De manifestie van 1971 doorbrak 
dat patroon. De gigantische, grof geconstru
eerde beelden die toen in het park stonden 
waren nieteleganten, een uitzondering daar
gelaten, niet goed gemaakt. Je kon zien dat 
ze weinig subtiel in elkaar waren gezet. Het 
gipsen beeld van Ad Dekkers bijvoorbeeld 
was als model prachtig, maar werd zo slecht 
uitgevoerd dat het er in het park als een lor 
bij stond. Ik denk dat het, met uitzondering 
van de roestvrijstalen kogel van André Vol- 
ten en de structuur van Kenneth Snelson 
over het water, een tamelijk gammele han
del was allemaal. Dat betekende op zich al 
een ontgoocheling voor de mensen die naar 
Sonsbeek waren gekomen om daar mooie 
beelden te zien uit verre oorden, die ze tot 
dusver in Nederland niet hadden kunnen 
zien.
C.V.W.: Hoe heeft Wim Beeren de kritiek 
ervaren?
J.C.: De kritiek sneed door zijn hart. Iedere 
aantijging was er voor hem één te veel. Hij 
had daar persoonlijk erg last van. Hij vond 
het onbegrijpelijk dat veel mensen waarvan 
hij had gehoopt dat ze in zijn gedachtegang 
mee zouden gaan, die sprong niet konden of 
wilden maken.
C.B.: Wim werd volledig met Sonsbeek 
vereenzelvigd.
J.C.: Dat kwam door de gedreven manier 
waarop hij er mee bezig was geweest en 
iedereen had aangestoken. Hij was het voor 
wie we ons allemaal uit de naad werkten.
Lambert Tegenbosch: En daarna is hij naar i 9
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Groningen gegaan. Dat was een vreselijke 
trendbreuk in zijn leven.
C.V.W.: Was hij gedesillusioneerd?
C.B.: Het is voor hem een enorme teleur
stelling geweest. Ik heb zijn vertrek naar de 
universiteit opgevat als een uitwijk
manoeuvre. Hij wilde op dat moment weg 
uit het tentoonstellingsbedrijf.

Stencils!

C.V.W.: Lambert Tegenbosch, u hebt als 
criticus in de Volkskrant en in een aantal 
tijdschriften harde kritiek geuit op Sonsbeek 
buiten de perken. Wat was de kern van uw 
kritiek?
L.T.: Ik heb geen artistiek concept aan 
Sonsbeek overgehouden, ik heb het niet 
gezien of gehoord, het is ook niet verdedigd, 
het was er gewoon niet. Sonsbeek was een 
geweldig duur, miljoenenverslindend pro
ject, dat was alles. Het concept bleef beperkt 
tot wat stichtingsvoorzitter Piet Sanders in 
de catalogus schreef: dat alles anders zou 
worden dan bij de vorige Sonsbeekshows. 
En wat Wim Beeren betreft, het enige con
cept dat hij te berde heeft gebracht, luidde 
dat alles ‘maxi’ zou worden. Opgeblazen. 
En dat werd het: opblazen wat al enige jaren 
in de musea en de tijdschriften te zien was 
geweest. Niets nieuws. Hele hete soep, maar 
van oude kluiven.
C.V.W.: U vond het concept ridicuul en de 
kunst onbelangrijk?
L.T.: Er waren enkele objecten, waaronder 
de Snelson, die ik mooi vond. Maar mijn 
kritiek ging over de opzet van het geheel. 
Het buiten de perken treden maakte het 
onmogelijk om de hele tentoonstelling ook 
werkelijk te zien. Alsof je iemand een ency
clopedie geeft en zegt: we vragen zo dade
lijk wat je ervan vindt. Sonsbeek was een 
waanzinnige antipubliekstoestand. Er werd 
wel gesproken over communicatie, maar de 
hele zaak was bijzonder oncommunicatief. 
C.V.W.: Was uw probleem niet het pro
bleem van de criticus die met de veelheid 
moest zien om te gaan?
L.T.: Dat zou ik zo niet willen stellen. Het 
was het probleem van de tentoonstelling 
zelf. Sonsbeek was een zeer slechte, 
onintelligent gemaakte tentoonstelling. Een 
intelligente tentoonstelling moet toch kun
nen overtuigen? De afknapper was een in
gebouwde afknapper.
C. V. W. : Maar om dat te kunnen beoordelen 
moest u toch eerst...
L.T.: ...naar Groningen, naar Emmen, naar 
Maastricht, enzovoort. Het was een slechte 
tentoonstelling omdat je niet van mensen 
kunt verlangen dat ze veertien dagen uit
trekken om een tentoonstelling te bekijken. 
C. V. W. : Judith Cahen, verwachtte de orga
nisatie inderdaad dat mensen een week lang 
het land zouden doorkruisen?
J.C.: Het kon niet in een week en het hoefde 
ook niet in een week.
L.T.: Je moest in die twee maanden min
stens veertien dagen uittrekken.
C.B.: Er is natuurlijk een verschil tussen het 
algemene publiek en een criticus die be
roepsmatig te maken heeft met een tentoon
stelling. Van het publiek werd zeker niet 
verwacht dat ze het hele land zouden afrei
zen. Uiteindelijk werd Sonsbeek bij ze voor 
de deur gezet, weliswaar niet het geheel, 
maar toch een aantal dingen. Je kon je 
beperken tot de projecten die bij jou in de 
buurt waren, dat moest op zichzelf vol
doende zijn. Op de critici deed Sonsbeek 
inderdaad een zwaar beroep, hoewel het 
ook weer niet nodig was dat je werkelijk 
alles zag. Ikzelf heb ook niet alles gezien. 
J.C.: Ik ook niet.
C.V.W.: Het tentoonstellingsmodel van 
Sonsbeek, met zijn enorme spreiding in 
ruimte en tijd, verhinderde u om überhaupt 
een ervaring te hebben, goed of slecht?
L.T.: Ik weet niet eens of er zoveel te zien 
was. Er was niet zo bar veel nieuws. Het 
enige nieuwe was de geweldige poeha er
omheen.
J.C.: Dat is niet waar, kom op zeg.
L.T.: De enige echte maxikunstenaar die 
mij overtuigde, die ook nog iets te zeggen 
had en wiens werk veel mensen aansprak, 
was Christo, maar die ontbrak op deze ten
toonstelling.
J.C.: Christo was wel uitgenodigd, maar hij 
kwam met een flauw plan dat bovendien 
niet uitvoerbaar was.
C.V.W.: Kon u niet accepteren dat het ver
haal van Beeren over ruimte en ruimtelijke 
relaties een vrij globale noemer was waar
onder allerlei verschillende dingen werden 
gepresenteerd?
L.T. : Nee. Ruimte en kunst, wat is dat? Is dat 
architectuur? Er bestaan geen beelden die 

niet in de ruimte staan. En als je er ook nog 
de tijd bij haalt, krijg je misschien film, 
maar dan is er nog steeds geen sprake van 
beeldende kunst. In beginsel heb je twee 
soorten kunstkritiek. De ene, dat is dan de 
mijne, veronderstelt datje vanuit de traditie 
hebt ervaren wat kunstwerken zijn, wat ze 
betekenen en oproepen - emoties bijvoor
beeld, iets wat Wim Beeren expressis verbis 
heeft verworpen. Daaraan kun je toetsen 
wat je ziet. Sonsbeek had gerekend op een 
ander soort kritiek, van mensen die aanne
men dat museumdirecteuren en galeristen 
het beter weten, en die daar verslag van 
uitbrengen, als objectief te behandelen 
nieuws. Zo heb ik het nooit gezien, ik zag 
het als een subjectieve ervaring.
C. V. W. : U noemde Sonsbeek buiten de per
ken “een leugenachtige affaire”, en u bent 
herhaaldelijk ingegaan op wat u de 
“fraseologie” van Sonsbeek noemde, het 
verhaal, de gebruikte terminologie. Waarom 
koos u ervoor om vooral daarover te schrij
ven?
L.T.: Wat was er verder? Een prachtig werk 
van Snelson, en wat nog meer?
C. V. W. : U kreeg voortdurend stencils thuis
gestuurd...
L.T.: Stencils!
C.V.W.: ...over lokale projecten in steden 
als Enschede of Rotterdam. Er was toch een 
enorm aanbod?
L.T.: Aan beeldende kunst? Er was infor
matie te over, maar ik heb het over beel
dende kunst.
C.V.W.: Een van uw verwijten was dat de 
thematiek van ruimte en ruimtelijke relaties 
uitsluitend formeel werd ingevuld: “Over 
de ruimte als leefruimte geen enkel idee bij 
Sonsbeek”, schreef u, “wel over ruimte als 
plastisch probleem ”. U verweet de organi
satoren dat ze niet ingingen op de mogelijk
hedenom de maatschappelijke kant van het 
ruimtebegrip, zoals dat toen actueel was, 
uit te werken.
L.T.: Ik heb opgemerkt dat dit aspect ont
brak. Het was geen verwijt, want ik zag dat 
niet als beeldende kunst.
C.V.W.: Toch waren die projecten er wel. 
In Rotterdam liep een project dat ging over 
hoe je flats in een moderne buitenwijk leef
baarder kon maken door begroeiing aan te 
brengen. Een ander project ging over het 
dagelijks aantal meldingen van smog in hef 
Rijnmondgebied. Ook in Enschede deed men 
projecten die gericht waren op het leefmi
lieu. Had u daar geen overzicht over of viel 
het buiten uw definitie van beeldende kunst? 
L.T.: Dat laatste. Als het wel kunst was, dan 
was het kunst die ik nooit heb begrepen,; 
waar ik geen relatie mee had en die me ook 
niet interesseerde. Het had niet dezelfde 
betekenis als een beeldend kunstwerk.
C.V.W.: Maar om dat te kunnen toetsen 
moest u het toch zelf ervaren?
L.T.: Mijn ervaring was datje iedere keer 
tegen dezelfde fraseologie opliep.

Kunst en publiek

C.V.W.: Is niet de les van Sonsbeek dat, 
wanneer je kunst op ongebruikelijke plek
ken buiten het museum gaat presenteren, 
het publiek, om daarvan kennis te nemen, 
toch altijd afhankelijk is van het informatie- 
circuit van de kunstinstituties, waardoor de 
expansie heel relatief is?
C.B.: Misschien was Sonsbeek wat dat be
treft te vroeg en te groot, te grootschalig 
ineens. Maar ook bij de huidige kunst
manifestaties op locatie zie je steeds de
zelfde problemen opduiken. Hoe leg je con
tact met het publiek - en niet alleen het 
publiek dat toch al bereid is een museum of 
galerie binnen te stappen. Je valt al snel 
terug op catalogi en andere museale vor
men. Ik heb wel het idee dat er op het 
ogenblik steeds meer kunstenaars actief zijn 
die daar een uitweg voor proberen te vinden. 
Sonsbeek buiten de perken kwam voort uit 
de museale kunstwereld, haalde daar zijn 
kunstenaars vandaan en ging van daaruit 
naar buiten. Nu heb je te maken met kunste
naars die maatschappelijke situaties of ‘het 
leven’ als uitgangspunt nemen en van daar
uit proberen te komen tot vormen van kun
stenaarschap. In hoeverre dat dan strikt beel
dend is...
L.T.: Het einde van die ontwikkeling is dat 
je de beeldende kunst opheft.
J.C.: Die heft zichzelf nooit op.
C. V. W. : Een belangrijk aspect van Sonsbeek 
waaraan nog weinig gerefereerd wordt, is 
de communicatietechnologie. Kunst werd 
geheel opgevat in termen van informatie. 
De bedoeling was om de meest moderne 
communicatiemiddelen — video, telex, tele
visie, telefonie -aan elkaar te breien tot een
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immaterieel netwerk waar iedereen op elke 
plek in Nederland zou kunnen inpluggen. Zo 
wisselden de lokale informatiecentra in Gro
ningen, Enschede, Leiden, Maastricht en Rot
terdam voortdurend informatie over projec
ten uit met elkaar en met het hoofdkwartier in 
Arnhem. Het publiek zou alles kunnen erva
ren zonder steeds ter plaatse te hoeven zijn. 
C .B. : Dat was een aspect waar ik zelf weinig 
greep op had. En Carel Blotkamp schreef in 
zijn stuk over Sonsbeek juist dat lang niet 
alles wat er gebeurde via de informatie
kanalen te achterhalen was.
C.V.W.: Hoe kwam dat?
C.B.: Gebrekkige techniek, gebrekkige or
ganisatie, ik heb er geen precies zicht op. 
C.V.W.: Maar zou het ook theoretisch on
mogelijk zijn geweest?
C.B.: Dat lijkt me niet. Maar misschien zijn 
de technische voorwaarden daarvoor pas 
later geschapen. Of is er toch te weinig over 
nagedacht.
C.V.W.: Waarom is die mogelijkheid later 
nooit meer opgepakt? De meeste locatie- 
tentoonstellingen benadrukken vooral dat 
je de werken zelf ter plaatse moet onder
gaan. Zo wordt toch voortdurend het pro
bleem onderdrukt dat de bezoeker eerst zijn 
foldertjes en plattegrondjes moet ophalen? 
Dat kunst ervaren neerkomt op informatie 
vergaren?
C.B.: Ik denk dat dit aspect inderdaad niet 
voldoende aandacht heeft gekregen. Dat 
komt mede doordat het daarna geheel stil
gevallen is. Sonsbeek buiten de perken was 
iets waar je voorlopig liever niet meer over 
sprak. Daar kwam het wel op neer. 
Sonsbeek 86 was weer een brave beelden
tentoonstelling en Sonsbeek 93 heeft het 
wiel opnieuw trachten uit te vinden, zoals 
dat meestal gaat. Ik heb in die tussenliggende 
jaren veel les gegeven op academies. Wat ik 
daar heb ervaren, was een groot hiaat in de 
historische continuïteit. De studenten aan 
wie ik in de jaren tachtig les gaf op de 
Rietveld Academie hadden geen idee van 
wat er in de jaren zestig en zeventig was 
gebeurd. Warhol kende iedereen, maar ver
der was er een groot gat in het historisch 
bewustzijn.
C.V.W.: Dat is toch eigenlijk de schuld van 
uzelf, van u beiden, of althans van uw gene
ratie, de generatie die zelf is gevormd door 
de kunst van de jaren zestig? Hoe komt het
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dat u er nooit in geslaagd bent om die kennis 
over te dragen?
J.C.: Ik voel me daar niet schuldig over. Het' 
gevoel dat Cor verwoordt, ken ik niet, maar 
dat heeft misschien te maken met het feit dat 
ik direct na Sonsbeek voor de PTT ben gaan 
werken, waar ik heel pragmatisch met het 
begeleiden van kunstopdrachten ben door
gegaan en vaak met kunstenaars over 
Sonsbeek heb gesproken. Zo’n ontkennings- 
fase is bij mij persoonlijk niet aan de orde 
geweest. Integendeel - ik voelde me ook 
naderhand altijd bevoorrecht dat ik aan die 
tentoonstelling heb mogen meewerken. 
C.V.W.: Was uw probleem misschien dat de 
avant-garde van de jaren zestig - minima
lisme, postminimalisme, conceptuele kunst - 
implicaties heeft die dat werk extra moeilijk 
verteerbaar maken voor een algemeen pu
bliek, invergelijking met de historische avant- 
garde van de vroege twintigste eeuw?
J.C.: Ik denk dat de historische avant-garde 
net zo moeilijk heeft gelegen. Wie zegt dat 
het niet zo was? Ik denk dat bij de beleving 
van die nieuwe ontwikkelingen - of het nou 
binnen De Stijl was of het constructivisme 
of het Bauhaus - maar een zeer kleine club 
mensen was betrokken, die toch altijd als 
een stel halvegaren werd aangekeken, 
C.V.W.: Maar die kunst had enorme meta
fysische pretenties, dat is het verschil waar 
ik op doel. Vergelijk Mondriaan eens met 
On Kawara die een telegram verstuurt of 
Carl Andre die elektriciteitsbuizen neerlegt 
in het gras van Park Sonsbeek, of Michael 
Asher- kunstenaars die in feite alleen maar 
de condities van de kunstproductie reflecte
ren en dat dan als kunst presenteren. Uw 
generatie is er niet in geslaagd om de impli
caties van dat werk bij het publiek te laten 
doordringen. Ook Rudi Fuchs grijpt altijd 
terug op de historische avant-garde: om 
Judd uit te leggen verwijst hij naar 
Mondriaan, terwijl dat onvergelijkbare 
werelden zijn.
J.C.: Ik ben het niet met je eens dat we daar 
niet aan gewerkt hebben. De uitstraling en 
invloed van dat werk zijn gewoon margi
naal gebleven. En sprekend voor mezelf, ik 
denk dat ik een vrij schoon geweten heb. 
Naast de dingen die ik moest doen om een 
dagelijkse boterham te verdienen, heb ik me 
altijd ingespannen om bepaalde ideeën te 
bevorderen en een mentaliteit in de beel-
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In de dertiger jaren begon in de verenigde staten een 
nieuw miedaad-tijdperk. Op het toneel verscheen de - 
respektabele gangster. De wittenboorden-misdadigermet 
het aangepaste woordgebruik. Misdaad werd business en 
frank costello werd een zakenman die politici finan
cierde. Bet heette een nieuwe tijd te zijn. Het was 
allemaal anders geworden.
Zoals het na Sonsbeek allemaal anders zou moeten ‘wor- 
den.

nietwaar mijnheer Beeren 1
De aan de bourgeoisie verkochte kunstenaars plegen nu 
kommunikatie.
De kunstenaars die werken binnen de aangeharkte en ge- 
kultlveerde perkjes van de meest reaktionaire en eks- 
klusieve kunstkenners

kunstverzamelaars 
kunstbeschrijvers 
kunstparasieten 
kunsttheologen

zijn van ordinaire leveranciers van produkten gepromo
veerd tot leveranciers van de leugens en de laffe eks- 
kuses. De hand en spandiensten worden verricht door de 
mensen die de truuk doorhebben.
DE KLOWN AMBIEERT HET BIECHTVADERSCHAP VAN DE TRADITI- 

ONELE ELITE.

" goed, mijnheer zus of zo, het maakt niet uit wat je 
bent, waarvan je profiteert, waar je, krachtens je 
maatschappelijke positie bijhoort.
Vertel je moeilijkheden aan je kunstenaar èn hij zal 
je helpen te "kommuniceren", waar jullie elke kommuni- 
katie systematies ónmogelijk gemaakt hebben.
Hij moes in sonsbeek de bellen in de boom hangen.
Maar vergissen jullie je niet. Wij zijn een beetje in 
beweging gekomen en wat gaan jullie nu doen als je weer 
teruggeworpen wordt op je eigen leugen.
Die waarschijnlijk niet onbenulliger zal zijn dan sons
beek maar aan duidelijkheid gewonnen zal hebben. 
Soznsbeek is het aangeharkte paadje van de profiteurs 
die de verandering denken uit te stellen door hem te ver
zuipen in het lege.verhaal.
Sonsbeek is het kongres van de fetiohisten die de daad 
willen ontkrachten in het woord.
En behalve de voosheid van jullie verhaal, is het de ma
teloze verveling die uit je onderneming spreekt die ons 
éven mateloos irriteert.

"kijk, maxmmie, de keizer heeft geen kleren aan*. 
"Stil jongen, het ie de keizer".

Dat ws het sprookje en1 sprookje gaat voorbij.
Zodat je morgen naakt zal staan.

aktie BBK

Het BBK - pamflet, tekst Frans van Bommel

zichtbaar te maken, bracht slechts de handen van de in 
steenrood ribfluweel gehulde Volkskrant - recensent Lam
bert Tegenbosch op elkaar, wiens applaus evenwel afkeu
rend bedoeld was. Van BBK * zijde kon men, dank zij ‘n 
muurkrant, nog vernemen dat „de kunstenaar nog steeds 
het parfum van de gevestigde orde is" en dat „er nog heel 
wat krotwijken in Arnhem zijn." En een gestencild vlugschrif- 
tje van de BBK verkondigde dat „er geen reden is voor 
prestigeprojekten ais Sonsbeek, alvorens er eerst behoorlijk

dende kunst te ondersteunen die in musea 
weinig aan bod kwam.

Specialisme

J.C.: Ik denk dat het ook met de tijdgeest te 
maken heeft, die beweegt, die rouleert... 
Mijn grote identiteitscrisis in de kunst kwam 
toen ik moest toegeven dat ik de schilder
kunst van Lüpertz, Kiefer en Baselitz ook 
weer geweldig vond. Dat voelde als een 
verraad aan mezelf -een verraad aan het 
immateriële gebeuren waarmee ik me in de 
jaren zeventig had geïdentificeerd.
C.V.W.: Maar na de kater van Sonsbeek 
kwam die nieuwe picturale kunst eigenlijk 
als geroepen.
J.C.: Die kunst was er toen al. Ik herinner me 
dat ik in 1969 in Düsseldorf de eerste omge
keerde schilderijen van Baselitz heb gezien. 
C.V.W.: Ik doel meer op de golf van ‘spon
tane’ en ‘expressieve’ jonge schilderkunst 
vanaf het eind van de jaren zeventig. Die 
kon het vacuüm vullen waarmee u was blij
ven zitten.
J.C. : Ja. Maar het was vóór mij heel moeilijk 
om toe te geven dat ik ook dat aspect van de 
moderne kunst weer geweldig vond.
C.B.: Ik had meer moeite met die immate
riële en conceptuele kant. Ik denk dat ik van 
nature meer verwantschap voel met schil
derkunst. Desondanks kwamen de Neue 
Wilden en de Transavanguardia voor mij 
niet bepaald als een vrolijke verrassing. 
Daar zat veel bij dat ik al eens eerder had 
gezien. Maar wat betreft de publieke uitstra
ling van de kunst van de jaren zestig: ik denk 
dat het ascetische karakter van dat werk 
inderdaad een belemmering is geweest. Er 
was zo weinig te zien, het publiek werd zo 
sterk op zichzelf teruggeworpen, dat moet 
voor veel mensen toch een probleem zijn 
geweest.
C.V.W.: Dus die transformaties binnen de 
kunst hebben het publiek nooit mee kunnen 
transformeren ?
C.B.: Nee. De pop art, die direct is aangesla
gen en nu ten onrechte wordt gevierd als de 
echte kunst van de consumptiemaatschappij, 
kon het publiek veel gemakkelijker verove
ren dan Lawrence Weiner of Dan Graham.
C.V.W.: U legde een paar maanden voorde 
opening van Sonsbeek al een bom onder de 
doorbraakgedachte. In een artikel in De

geïnvesteerd wordt ten behoeve van de kreatieve ont 
ingsmogelijkheden van de bevolking in haar gehee 
lunch werd gebruikt in het vogel - annex pretpark Avi 
te Alphen aan de Rijn, een attractie, die in dit jaargetij 
vele schoolreisjes op het programma staat. Om niet 
vallen poseerden de kunstkenners dan ook voor een 
dwongen groepsfoto naast de bus, waarbij Fanny Ke 
Het Parool lichtelijk gegeneerd verzet bood, toer 
overmoedig geraakte medereiziger haar naast zich

Groene Amsterdammer schreef u: “Kunst 
is een gespecialiseerd terrein, d.w.z.. dathet 
publiek voor de informatie erover afhanke
lijk is van een kleine groep. ” Dat is door 
actievoerders van de BBK meteen opgepikt 
als een onwillekeurige erkenning van het 
elitaire karakter van Sonsbeek. Heeft de 
kater van Sonsbeek misschien te maken met 
de ontdekking van de exclusiviteit van dat 
specialisme?
C.B. : Ja, het was exclusiever dan we hadden 
gehoopt. Met dat specialisme bedoelde ik 
dat beeldend kunstenaars gezien konden 
worden als mensen die op ruimtelijk-visu- 
eel terrein bezig zijn met vormgeving, in 
algemene zin. Kunstenaars waren voor mij 
specialisten op het gebied van de communi
catie door middel van zichtbare en tastbare 
vormen. De specifieke interesse van kun
stenaars in hoe de dingen eruitzien, hoe ze 
ruimtelijk in elkaar zitten, hoe ze aanvoe
len, zou veel algemener gedeeld kunnen 
worden, omdat iedereen een zintuiglijk con
tact met de omgeving deelt en omdat het 
voor iedereen van belang is hoe die omge
ving wordt ingericht. Maar op dat punt is er 
toch een enorme afstand ontstaan tussen de 
kunstenaars als specialisten en het grote 
publiek dat van het specialisme zou kunnen 
profiteren. Dat werd in de loop van Sonsbeek 
opnieuw duidelijk. Ik heb destijds in al mijn 
artikelen over Sonsbeek die twijfel wel mee
genomen. De strekking was: we gaan het 
proberen, we hopen dat het lukt, maar reali
seer je dat het niet gemakkelijk zal zijn.
C.V.W.: Door beeldende kunst te benoe
men als een specialisme wilde u de relevan
tie ervan aannemelijk maken.
C.B.: Ja. Daarmee ging ik in tegen opvattin
gen die onder andere door de BBK werden 
geventileerd: dat het betreffende ‘specia
lisme’ slechts een elitaire behoefte van be
paalde groepen was om zich te onderschei
den van de rest. Een jongen die in het 
Vondelpark op zijn fluit zat te spelen zou 
maatschappelijk relevanter zijn dan het 
Concertgebouworkest. Alsof de toespitsing 
op de vorm geen enkel belang zou hebben. 
Ik verzette me tegen de gedachte dat ieder
een een kunstenaar is en dat het publiek zelf 
wel uitmaakt wat het mooi of lelijk vindt. 
C. V. W.: Is er in de dertig jaar die sindsdien 
zijn verstreken ooit een oplossing bedacht 
voor dat dilemma ?

C.B.: Een oplossing niet, maar doordat de 
beeldende kunst nu zulke verschillende vor
men heeft aangenomen, is de kwestie veel 
meer ontspannen geworden. Toen ging het 
nog hard tegen hard. Neem bijvoorbeeld de 
huidige populariteit van het werken in op
dracht voor de openbare ruimte. Dertig jaar 
geleden deden kunstenaars dat hooguit als 
schnabbel; het echte werk gebeurde in het 
atelier. Dat onderscheid is inmiddels ver
dwenen. Jonge kunstenaars gaan zelf uit 
van de openbaarheid. Niet dat daaruit nu een 
duidelijk algemeen antwoord rolt op de vraag 
naar de inhoud van het kunstenaarschap. 
Daar moet nog steeds naar worden gezocht.

Anderhalf ding

C.B. : Voor mij is Sonsbeek buiten de perken 
toch vooral een eindpunt geweest van water 
in de jaren zestig aan de hand was. Ik zie 
weinig continuïteit met de situatie van van
daag. Er is zoveel veranderd in de kunst, en 
meer nog in het kunstbedrijf, in de positie 
van de musea. De situatie is zoveel diffuser 
geworden.
C.V.W.: Een belangrijk verschil is dat de 
actuele kunst in die tijd weerstand opriep en 
nu alleen nog maar onverschilligheid. Alsu 
moest kiezen tussen weerstand en onver
schilligheid, wat zou u dan prefereren? 
J.C.: Weerstand.
C.B.: Klopt het wel watje beweert? Denk 
eens aan de discussie die in 1997 losbarstte 
na de vernieling van Barnett Newmans 
Cathedra. Je zou denken dat de abstracte 
kunst inmiddels wel geaccepteerd was, maar 
de kwaadaardigheid van sommige reacties 
deed mij denken aan de tijd van de entartete 
Kunst.
C.V.W.: In het algemeen is een ideolo
gische discussie zoals die toen zo fel werd 
gevoerd over Sonsbeek, nu toch ondenk
baar?
C.B.: Jawel, maar die ideologische discus
sie moetje ook niet overschatten. Het kwam 
vanuit een kleine groep neomarxisten die 
bezig waren met kunst. De terminologie is 
daarna opgepikt door de BBK en een aantal 
kunstenaars. Inhoudelijk stelde het niet veel 
voor. Er was even een opleving van de 
klassenstrijd, maar die klassenstrijd was 
feitelijk allang gestreden. De ideologische 
oprisping ging ook weer snel voorbij, zeker 
in de kunst.
J.C.: Aan de academies heeft het nog een 
tijdje doorgesudderd.
C.V.W.: De felle polemiek tussen Blok en 
Tegenbosch, voor en tegen nieuwe kunst
vormen, is nu onvoorstelbaar.
C.B.: Die tijd is wel voorbij denk ik, en 
eerlijk gezegd was het toen ook al op zijn 
retour. Ik heb nog steeds het gevoel dat het 
een rollenspel was. Ik had de rol van woord
voerder van Sonsbeek en vertegenwoor
digde de bende van vier - de critici 
Blotkamp, Haks, Von Graevenitz en Blok, 
die bovenop de actualiteit zaten, tegenover 
de rest die het allemaal niet zag zitten. En ik 
had het idee dat Lambert zich ook bewust 
opwierp als de verdediger van de gangbare 
waarden en de belastingbetaler.
L.T.: Ik heb het nooit een interessante dis
cussie gevonden, omdat ik Sonsbeek zelf 
niet serieus kon nemen. Ik heb Sonsbeek 
hoofdzakelijk geridiculiseerd.
C.B.: Mijn grootste grief was datjij je meest 
geruchtmakende kritiek al spuide voor de 
tentoonstelling überhaupt geopend was. 
J.C.: Inderdaad, aan de hand van de folder
tjes van Wim Beeren.
C.B.: Je dacht dat je aan de hand van de 
informatie vooraf al kon voorspellen dat het 
niks zou worden.
L.T.: Dat is ook uitgekomen.
J.C.: In jouw ogen.
L.T.: Die teksten zijn toch niet voor niets 
verspreid?
C.B. : Ze waren bedoeld ter informatie, maar 
dat wil niet zeggen dat je alleen op grond 
daarvan...
L.T. :.. .niet over het concept van de tentoon
stelling mag spreken?
C.B. : Over het concept misschien wel, maar 
er was nog geen beeld van...
L.T. : Ik heb geen enkel kunstwerk afgekraakt 
op basis van de voorpubliciteit.
C.V.W.: Maar ook na de opening bleef u 
vooral op de kretologie inhakken. Alsof die 
als een scherm tussen u en de kunstwerken 
in stond.
L.T.: De tentoonstelling was de gebeurte
nis, niet de auto van Wim Schippers. De 
tentoonstelling was de gebeurtenis, en het 
concept maakte daar deel van uit.
C.B.: Maar de tentoonstelling was ook het 
totaal van alle objecten die daar te zien 
waren en die je ook los van het concept kon 

bekijken. Als het concept je niet aanstond, 
kon je altijd nog gaan kijken wat er te zien 
was.
L.T.: Zeker. Bij anderhalf ding was dat ook 
de moeite waard.
C.B. : Ik had het bij meer dan anderhalf ding. 
J.C.: Ik ook.
C.V.W.: U vond het onbelangrijke, slechte 
kunst. Vindt u dat nu nog steeds?
L.T. : De kunstenaars die aan Sonsbeek mee
deden, zijn nu allemaal museale, geconsa
creerde figuren.
C. V.W.: Bent u nog steeds negatief over hun 
werk?
L.T.: Ik denk niet dat het mijn favoriete 
kunstenaars zijn. Voor Lawrence Weiner 
zou ik geen stuiver geven.
C.V.W.: Maar u genoot wel van uw rol in 
het rollenspel rond Sonsbeek?
L.T. : Dat heeft me nooit verveeld. Met mijn 
beperkte intellect heb ik daar intellectueel 
ook wei van genoten. En met mijn gebrek
kig sociaal vermogen...
C.B.: Het heeft iets van een martelaarschap. 
L.T.: Dat zou kunnen. Dat is het eerste wat 
me heeft aangetrokken in mijn leven, mar
telaar te zijn.
C. V.W.: U koestert een uiterst sacraal kunst- 
concept.
L.T.: Ik denk het. Zou kunnen. En dat an
dere, daar heb ik weinig gevoel voor. Als ik 
dat hoor over informatie en ruimte... Voor 
mij gaat het in de kunst allemaal om onein
digheid. Ja. Dat is tamelijk lastig.
C.V.W.: Lastig? Dat wordt nu toch weer 
helemaal geaccepteerd. Ik denk dat veel 
mensen zo ’n kunstconcept hebben.
C.B.: Infinity in a grain of sand. Dat kan 
toch ook?

Met dank aan Koen Brams (Jan van Eyck 
Akademie, Maastricht) en Valentijn 
Byvanck (Witte de With, Rotterdam).

Illustraties
pagina 20 onderaan: De ‘PTT-centrale’ in 
Sonsbeek, links Judith Cahen, rechts Wim 
Beeren.
pagina 21: Het BBK-pamflet, tekst Frans 
van Bommel

Van 3 juni tot 16 september 2001 is in De 
Gele Rijder in Arnhem de expositie 
Sonsbeeld, de tentoonstellingen van 
Sonsbeek 1971,1986 en 1993 te zien. Zij 
biedt een terugblik op de laatste drie 
Sonsbeekmanifestaties en schept daar
mee een historisch kader voor de ne
gende editie van Sonsbeek die in dezelfde 
periode plaatsvindt. De tentoonstelling is 
gemaakt door studenten museumstudies 
en kunstgeschiedenis van de Universiteit 
van Amsterdam, in opdracht van de 
Arnhemse stichting Gemeenschap Beel
dende Kunstenaars (GBK). Bij deze ten
toonstelling verschijnt een publicatie met 
kritisch-historische essays van Jeroen 
Boomgaard, Antje von Graevenitz, Marga 
van Mechelen en Camiel van Winkel, aan
gevuld met een volledige fotodocumentatie 
van de drie tentoonstellingen.
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Vlaanderen is 
leidinggevend als 

posthogeschoolvorming 
op het gebied van de 

beeldende kunst. 
Het biedt vijfendertig 

jonge kunstenaars een 
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Inlichtingen en 
aanmeldingsformulieren: 

» deadline voor het 
indienen van de 

aanmeldingsformulieren 
en dossiers: 16 juni 2001 « Hoger Instituut

voor Schone Kunsten

Lange Leemstraat 338

B-2018 Antwerpen . Belgium

tel + 32 3 286 78 40

fax + 32 3 281 50 26

e-mail hisk@hisk.edu

internet-site www.hisk.edu
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Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen
Dirk De Schutter

Tijdens de kerstweek vorig jaar heeft de 
Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard da
gen na elkaar de volledige opiniepagina, 
lezersbrieven incluis, opgeofferd voor de 
publicatie van een kritisch pamflet van Manu 
Claeys tegen het Vlaams Blok. De opgang 
en groei van extreem-rechts in Vlaanderen 
(en in andere delen van Europa) wekt te
recht grote bezorgdheid en verontwaardi
ging, en doet vragen stellen bij de politiek- 
of het gebrek eraan. De Standaard stelde 
met de publicatie een opmerkelijk ‘gebaar’ 
en koos partij. Manu Claeys van zijn kant 
handelde als een moedig man - en zoals 
Hannah Arendt opmerkt, is moed een on
ontbeerlijke deugd in menselijke aangele
genheden. De interventies, die intussen bij 
uitgeverij Van Halewyck te boek zijn ge
steld, getuigen van goede en zuivere bedoe
lingen. Maar helaas, wat de auteur in zijn 
boek ook moge beweren, met goede bedoe
lingen zullen we het Vlaams Blok niet be
strijden, noch terugdringen. Integendeel. De 
weg naar de hel is geplaveid met goede 
bedoelingen.

Claeys onderzoekt wat men de zuurtegraad 
van Vlaanderen is gaan noemen. In zijn 
onderzoek stoot hij op zes ondeugden die 
hij de Vlamingen ten laste legt: een gebrek 
aan consequentie, een gebrek aan inle
vingsvermogen, een gebrek aan realiteits
besef, een gebrek aan rationaliteit, een ge
brek aan durf en een gebrek aan burgerzin. 
Een groot deel hiervan is herkenbaar. 
Claeys verdient allicht applaus voor deze 
rake typering.

En applaus heeft hij gekregen. Omdat hij de 
dingen bij hun naam noemt en de Vlamingen 
een geweten schopt. Er was wel wat 
awoertgeroep te horen, hier en daar klonk 
wel een kritische stem, maar velen - en niet 
de minsten - loofden de door Claeys naar 
voor gebrachte leer der Vlaamse ondeugden. 
Geert van Istendael bij voorbeeld, bekend om 
zijn scherpzinnige analyses van Belgische, 
Vlaamse en Brusselse (wan)toestanden, 
schreef in De Standaard van 8 maart met het 
onmiskenbare aplomb van de gelijkhebber: 
“Met dit boek schopt Claeys rechts maar 
ook links tegen Vlaamse schenen. Ik hoop 
dat zeer veel Vlamingen nog lang met pijn
lijke grimassen over de zere plekken moe
ten wrijven.” Een stoutmoedig verzet tegen 
het Vlaams Blok volstaat om bijval te oog
sten. Gematigd links en gematigd rechts 
vinden elkaar in een gedeelde afkeer en 
doen niet langer de moeite om zich af te 
vragen of die af keer niet als een boomerang 
in hun triomfantelijk gezicht terugslaat. De 
redenering lijkt: wie tegen het Vlaams Blok 
opkomt, moet wel uit het goede hout gesne
den zijn. Ik zou de vrijheid willen nemen om 
mij te hoeden voor deze onbezonnen en 
kritiekloos gedeelde emoties, en willen be
togen dat de ‘political correctness’ velen 
heeft verblind. Daardoor wordt- geloof ik - 
uit het oog verloren dat het geschrijf van 
Claeys vervaarlijk dicht aanleunt bij de po
litiek waarmee hij pretendeert in de clinch te 
gaan.

Manu Claeys bundelde zijn interventies 
onder de titel: Het Vlaams Blok in elk van 
ons. De titel is pijnlijk juist gekozen. Hij 
zegt allicht meer over de auteur, Manu 
Claeys, en over diens manier van denken 
dan die onmiddellijk zal willen toegeven. 
Maar toch. Op het einde van hoofdstuk 6 
schrijft hij: “Misschien moeteen steenrijke 
miljonair een partij oprichten met als enige 
programmapunt het bestoken van de poten
tiële Blokkiezers met Blokiaans geformu
leerde anti-Blokpropaganda.” Dit is precies 
wat zijn boek ons voorschotelt: “Blokiaans 
geformuleerde anti-Blokpropaganda.” Ik sta 
versteld dat deze teneur zo weinig lezers is 
opgevallen en gestoord heeft.

Claeys wordt veelal geprezen omdat hij een 
pleidooi houdt voor “een scherpe, flonke
rende, compromisloze debatcultuur” (Van 
Istendael). Welnu, laten we debatteren. Mijn 
stelling luidt: het boek van Claeys deugt 
niet, want het staat bol van de Vlaams Blok- 
praat. Eén ding kan hem vergeven worden: 
vele van zijn uitspraken, over het gezin, 
over de nieuwe mens, over de nabijheid met 
onze medemens, zijn gemeengoed. Maar 

mogen we niet verwachten dat iemand die 
een pamflet over het Vlaams Blok schrijft, 
beter weet, en dat wil zeggen: meer ver
trouwd is met de metaforiek en de ideologie 
die door extreem-rechts wordt (of is) ver
spreid?

Claeys vergelijkt intellectuelen met de ka
naries die vroeger in de steenkoolmijnen 
werden gebruikt omdat zij als eersten vrij
komende gifgassen op het spoor kwamen en 
zo de mijnwerkers konden waarschuwen 
voor dreigend gevaar. Hij schrijft: “De in
telligentsia moeten alle vormen van 
kromdenken blootleggen! Ze moeten tekst 
en uitleg geven bij hun ongemak.” (p. 51 ) Er 
is, vrees ik, nogal wat giftig gas in het boek 
van Claeys. Waarover gaat het?

Tot mijn steile verbazing schrikt de auteur 
niet terug voor uitdrukkingen als: “het 
Vlaamse volk”, “de Vlaamse volksaard”, 
“de Vlaamse identiteit”, “het volkseigene 
en het volksvreemde”, “de gemiddelde Vla
ming”, “wij Vlamingen”, “de typisch 
Vlaamse ziel”. Op het moment dat hij begint 
te twijfelen, zoekt hij nog een uitweg in “het 
Europese volk”. Talloze vragen dringen zich 
hier op. Welke normen zullen bijvoorbeeld 
gehanteerd worden om te beslissen dat ie
mand tot dat Europese volk behoort? Waar 
eindigt Europa? Behoren de joden tot Eu
ropa en het Europese volk? De moslims? En 
welke? Enkel de soennitische? En wat met 
de Lappen? De Tsjetsjenen? De Armeniërs? 
De zigeuners? Is er ook een Aziatisch volk? 
En een Afrikaans? Is het niet één van de 
fundamentele uitgangspunten van rechtse 
ideologieën dat het volk, als prepolitieke 
entiteit, bestaat? En dat dit kan worden 
gedefinieerd? En dat op basis van die defi
nitie een uitsluiting kan plaatsvinden? In 
hoeverre wijkt Claeys’ taalgebruik af van 
het taalgebruik dat gehanteerd wordt door 
het Vlaams Blok? Dat heeft het immers ook 
over “de gemiddelde Vlaming” en preten
deert ook te weten wat goed is voor de 
“gemiddelde Vlaming” en hardop te zeggen 
wat “de gemiddelde Vlaming” alleen maar 
durft denken.

Het ligt geheel in de lijn van deze 
‘essentialistische’ benadering dat Claeys 
zelfs geen poging onderneemt om een histo
rische en/of politieke analyse te brengen 
van wat in Vlaanderen, in België en in 
Europa de opkomst van extreem-rechts heeft 
mogelijk gemaakt. Neen, het maakt blijk
baar deel uit van onze volksaard om voor het 
Vlaams Blok te stemmen. “Vlaanderen en 
het Vlaams Blok zijn voor elkaar gemaakt”, 
staat al op de openingsbladzijde te lezen. 
Als dat het geval is, kunnen we vrij cynisch 
concluderen dat Vlaanderen op de jongste 
verkiezingen een goede stem heeft uitge
bracht en dat Vlaanderen enkel zichzelf 
verloochend had, als het massaal voor de SP 
of voor Agalev had gestemd.

Elke politieke analyse ontbreekt in het boek 
van Claeys. Wat we krijgen, zijn sociologi
sche bedenkingen en eindeloos lang 
gemoraliseer. Claeys analyseert niet, hij 
preekt. Het is niet toevallig dat een groot 
deel van zijn boek geschreven is in de impe
ratief, een stijlkenmerk dat zijn hoogtepunt 
bereikt tussen pagina 91 en 95. Op drie na 
beginnen alle zinnen hier met werkwoorden 
(“Zet u in”, “Doe”, “Wees”, “Bezorg”, 
“Noem” enzovoort). Heel het boek wemelt 
echter van de zinnen die de meest uiteenlo
pende geboden en verboden uitvaardigen, 
en die worden ingeleid door “moeten” of 
“niet mogen” (“Het Vlaamse volk mag zich 
niet langer verstoppen”, “Het moet op eigen 
benen staan” enzovoort).

De sociologische beschrijvingen die Claeys 
brengt, bulken van de suggesties. Het begint 
al met de openingszin: “Al eens aan een 
bushokje in het buitenland gestaan? Je hoort 
er gesprekken.” In Vlaanderen daarentegen 
wordt er niet gesproken, en daarom stemt 
Vlaanderen voor het Vlaams Blok. Een der
gelijke allegorie is op zij n plaats in fictionele 
literatuur, niet in een politieke discussie. Dit 
doet denken aan de achterbakse schot
schriften van de nazi’s: “Al eens door een 
jodenbuurt gelopen? Het stinkt er naar look 
en naar opgepot geld.” Of aan de vuilbekkerij 
van de KKK: “Al eens bij de negers ge
weest? Ze doen het op straat.” Of aan de 
laaghartige insinuaties van het Vlaams B lok: 
“Al eens in Borgerocco geweest?”

Het wekt geen verwondering dat Claeys op
roept tot de schepping van een nieuw volk. 
“Het ziet ernaar uit dat er maar één oplossing 
is, één uitweg slechts uit de impasse waarin 
het Vlaamse volk zich bevindt: het moet een 
nieuw volk creëren.” (p. 35) Het Vlaamse 
volk moet zichzelf ontmaskeren, natuurlijk. 
Pas wanneer een astronomische mentaliteits
verandering plaatsgrijpt, “pas dan zullen de 
symptomen van vervreemding zoals be
schreven in Van Dale - angstigheid, apa
thie, egocentriciteit, het gevoel er niet bij te 
horen, pessimisme, rancune en wantrou
wen - niet meer van toepassing zijn op de 
Vlamingen.” Hitler had het niet beter kun
nen zeggen, en Filip Dewinter al evenmin. 
Ik weet wel: Claeys roept het vervreemde 
volk op om zichzelf terug te vinden en dus 
niet langer voor het Vlaams Blok te stem
men. Maar waarom leunen stijl en structuur 
van zijn aanmaningen zo angstaanjagend 
dicht aan bij het schreeuwerige discours en 
de protserige idealen van extreem-rechts? 
Allen kunnen we ons steentje bijdragen “ter 
vervolmaking van het nieuwe Vlaan
deren”. (p. 103) Wie de geschiedenis van 
het totalitarisme bestudeert, weet dat de 
roep om een nieuwe mens en een nieuw volk 
onveranderlijke ingrediënten waren van het 
totalitaire gedachtegoed. Een nieuwe 
wereldorde - maar het lidmaatschap is be
perkt.

Hoe ziet dat nieuwe volk eruit? Zoals “een 
goed draaiend gezin”, (p. 49) Alsof Claeys 
nooit de verkiezingsaffiches van het Vlaams 
Blok heeft gezien! Het gezin kan onmoge
lijk een model zijn voor een politieke ge
meenschap die naam waardig. Een politieke 
gemeenschap wordt immers geconstitueerd 
door vrijen en gelijken, terwijl “een goed 
draaiend gezin” wezenlijk leeft van 
afhankelijkheidsrelaties, van ongelijkheid 
en onvrijheid. Het is één van de grootste, 
hedendaagse misverstanden te denken dat 
alle samenlevingsverbanden moeten wor
den gedemocratiseerd, terwijl vele samen
levingsverbanden, zoals de kerk, de school, 
het leger, wezenlijk hiërarchisch van aard 
zijn. De uitspraak “all men are bom equal” 
is een politieke uitspraak; ze zegt niets over 
de mens als mens, maar ook niets over de 
mens als economisch of sociaal wezen. De 
vraag om de maatschappij te organiseren als 
“een goed draaiend gezin” houdt een mis
kenning in van het politieke domein en is 
daarom typisch voor het totalitarisme.

Niemand zal ontkennen dat Claeys met zijn 
sociologische bedenkingen een massa 
heikele punten aanraakt. Sigarettenpeuken 
in de goot, hondenpoep op de stoep, 
snelheidsmaniakken in de wijk, ze maken 
het leven niet aangenamer. Maar welke les 
trekken we daaruit? Dat alleen Blokkers 
zulke onaangename dingen doen? Of dat 
mensen die niet roken, die hun hond uitlaten 
gewapend met een plastic zak, en zich strikt 
aan de snelheidsregels houden, niet voor het 
Blok stemmen? Wat Claeys niet lijkt te 
beseffen, is dat ook hele ordentelijke men
sen voor het Vlaams Blok stemmen. Zoals 
hele degelijke huisvaders actief lid waren 
van de SS. Wat Claeys evenmin lijkt te 
beseffen, is dat kunst weinig vermag tegen 
de politieke bekrompenheid van rechts. Zijn 
voorschrift - nog maar één - dat “we naar 
verhevigde waarnemingen van de wereld 
moeten kijken, naar kunst dus, veel kunst, 
goede kunst, sterke kunst, eerlijke kunst, 
kunst in allerlei vormen” (p. 38) is volledig 
naast de kwestie. We weten dat in de kam
pen muziek gespeeld werd, en niet de min
ste: Bach, en we weten dat enkele van de 
grootste kunstenaars van de twintigste eeuw 
met totalitaire systemen gesympathiseerd 
hebben: Céline, Pound, Brecht. Het 
gemoraliseer van Claeys lijkt op vroom 
geprevel, voor wie de harde historische fei
ten indachtig is. De manier waarop hij het 
morele en het politieke, het privé-leven en 
de publieke sfeer op één hoopje gooit, is in 
die context haast onvergeeflijk.

Niet alleen elke politieke, ook elke histori
sche dimensie ontbreekt in het boek van 
Claeys. Het lijkt alsof hij alles in het werk 
heeft gesteld om niet voor ‘intellectueel’ te 
worden versleten. Als dat het geval is, zit hij 
opnieuw perfect op dezelfde golflengte als 
extreem-rechts, dat intellectuelen altijd al 
heeft beschouwd als volksverraders. Frap
pant is overigens het ontbreken van elke 
verwijzing naar politieke filosofen, zoals 

Hannah Arendt en Claude Lefort, die het 
totalitarisme bestudeerd en geanalyseerd 
hebben, of naar geschiedschrijvers, die de 
op- en neergang van het Duizendjarige Rijk 
hebben verteld.

En wat te denken van enkele van zijn raad
gevingen. “Wat kunnen we doen om de 
onvrede weg te nemen, vragen veel lokale 
politici zich af.” Enkele adviezen, zoals 
“Doe. Gewoon.” sla ik over. Iets verder 
volgt: “Vergeet nooit dat de klant koning is, 
dat de burger dus de scepter zwaait en niet 
de staatsdienaar.” (p. 92) Wat is dit, tenzij 
een variant op “de kiezer heeft altijd gelijk”, 
dat elders terecht omschreven wordt als “de 
grootste antipolitieke slogan van de voor
bije jaren” (p. 17). Als binnen de politiek de 
wetten van economie en handel gelden, dan 
valt te vrezen dat ongeveer alles te koop is, 
en dat met politieke programma’s zal wor
den omgesprongen als met koopwaar: een 
consumptieartikel, een wegwerpproduct.

Of nog: “Ga zo vlug mogelijk gezamenlijk 
een weekend op stap in de Ardennen. Neem 
bij voorkeur uw intrek in een jeugdherberg 
en niet in hotels met aparte kamers. Kook 
samen, maak lange wandelingen en klets 
met elkaar, ver weg van achterban, partij
voorzitters, krantenkoppen en politieke 
agenda’ s.” (p. 45) Ik ben bang dat dit al lang 
gebeurd is, bijvoorbeeld samen met 
Vlaanderens grootste komische duo, Bart 

De Pauw en Tom Lenaerts. Ik ben ook bang 
dat we dan snel een eerste minister in korte 
broek zullen krijgen.

Waarom is dit allemaal nodig? “Wanneer u 
dit op regelmatige basis doet, zult u mis
schien opnieuw zo dicht bij elkaar komen 
als uw potentiële kiezers dat onderling al 
zijn in het dagelijkse leven.” Dichtbij elkaar 
komen, daar komt het op aan. De hypnose 
van het sportgebeuren als paradigma voor 
de politieke gemeenschap. Waar hebben we 
dat nog gehoord?

Neen, niet “dicht bij elkaar komen” is de 
boodschap, maar een zorg voor de wereld 
die mensen de ruimte geeft om te spreken en 
te handelen, en een respect voor de ander die 
ik in zijn optreden zo afschuwelijk en hate
lijk kan vinden dat ik helemaal niet in zijn 
buurt wil komen, en die ik niet hoef te 
ontmoeten omdat er wetten zijn, instituties 
en structuren die dat in mijn plaats doen.
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ons, werd in 2001 uitgegeven door Van 
Halewyck, Leuven. ISBN 90 5617 323 5.23
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HUIS SONNE VELD. Het Nederlands Architectuurinstituut 
in Rotterdam heeft er een belangwekkende dependance bij. 
Het huis Sonneveld, dat deel uitmaakt van de bescheiden 
villawijk naast het NAi, is sinds 24 maart jongstleden als 
museumwoning opengesteld voor het publiek. In 1933 ver
huisde de familie Sonneveld van een negentiende-eeuwse 
burgerwoning naar een ‘total design object’ van het 
architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt, bekend van 
de Rotterdamse Van Nellefabriek. Meubels, servies, stoffe
ring: alles werd achtergelaten. In het nieuwe huis stonden 
verchroomde buismeubelen van Gispen, hingen gordijnen 
van de firma Metz & Co, ontworpen door Bart van der Leek, 
en hadden Brinkman & Van der Vlugt tot in detail de 
plaatsing van de meubels en de kleuren van vloeren en muren 
bepaald. De woning verkeerde in relatief goede staat toen ze 
in 1997 werd aangekocht door de Stichting Volkskracht 
Historische Monumenten. In samenwerking met het NAi 
werd besloten tot een zo volledig mogelijke restauratie en 
reconstructie van zowel exterieur als interieur.
Bertus Sonneveld (1885-1962) trad in 1900 als veertien
jarige in dienst bij de Van Nellefabriek. Als jonge bediende 
startte hij onderaan de maatschappelijke ladder waar hij zich 
middels cursussen in vreemde talen en bedrijfskunde gestaag 
omhoog werkte. Tien jaar later maakte hij zijn eerste reis 
naar de Verenigde Staten voor de inkoop van tabak. Weer 
tien jaar later trad hij als procuratiehouder toe tot de directie 
van Van Nelle. Zijn echtgenote Gesine Bos (1886-1972), 
voor haar huwelijk werkzaam als handwerklerares, bege
leidde de sociale klim met een strak georganiseerd huishou
den en de opvoeding van twee voorbeeldige dochters. Deze 
levensloop verklaart wellicht iets van de radicaliteit van huis 
Sonneveld. Op een diepgaande interesse voor de moderne 
kunst kan het echtpaar niet betrapt worden. Wel op een 
levenswijze van ijzeren discipline en tucht en orde, die zich 
moeiteloos voegt in de efficiëntie-esthetiek van de villa van 
de Nieuwe Zakelijkheid.
Wie vandaag de dag door de voordeur binnenkomt, staat 
direct oog in oog met de hypermoderniteit van het huis anno 
1933. De metallicverf van de deur wekt de suggestie dat we 
eerder een ruimtecapsule dan een comfortabel woonhuis 
binnengaan. De bekende elementen van het Nieuwe Bouwen 
zijn vrijwel allemaal terug te vinden in het huis. De begane 
grond is voor de personeelsvertrekken en voor de garage, 
want op de verdieping wordt gewoond. Uitzicht en licht
toevoer zijn daar optimaal, dit dankzij lange strookramen 
(mogelijk gemaakt door de techniek van de staalskeletbouw) 
en grote balkons. De plattegrond van de woonverdieping is 
zo open en vrij als mogelijk: de zithoeken en het eet- en 
bureaugedeelte bevinden zich in een doorlopende ruimte, al 
kan een moderne variant van de schuifdeur de woonkamer 
nog steeds tot een klassieke kamer-en-suite onderverdelen. 
Referenties aan de moderne wereld van machines, transport, 
hygiëne en efficiëntie zijn in het huis zo overvloedig aanwe
zig, dat ze regelmatig op de lachspieren werken. Voor de was 
zijn er stortkokers op de verdiepingen die direct naar de 
wasruimte op de benedenverdieping leiden; vrijwel elke 
kamer heeft een klok, een spiegel, een telefoon, een inge
bouwde radio en luidsprekers die op de pick-up zijn aange
sloten beneden in het atelier; in de klerenkasten zitten ijskast- 
lichtjes, die aangaan zodra de deur opengaat; de bedienden in 
de keuken kunnen middels een belsysteem overal in het huis 
worden opgeroepen, zelfs wanneer er gegeten wordt aan de 
Gispen eettafel, waar elke zitplaats onder het tafelblad een 
eigen knopje heeft. Dan zijn er de luxueuze badkamers, 
overal met verwarmde handdoekrekjes en dubbele wasta
fels, en speciaal voor de heer Sonneveld een uit de Verenigde 
Staten geïmporteerde massagedouche met negen extra 
douchekoppen.

Brinkman & Van der Vlugt

Huis Sonneveld, situatie 1933, foto: Jan Kamman, Archief van den 
Broek en Bakema, Nederlands Foto Archief

De hygiënecultus heeft bij het personeel weinig goede herinne
ringen achtergelaten. Het voordeel van de moderne geschiede
nis is dat er nog veel levende getuigen te vinden zijn. De 
audiorondleiding die elke bezoeker meekrijgt, maakt daar 
uitstekend gebruik van. Uitleg over de architectuur, de esthetiek 
en de restauratie, gaat vergezeld van herinneringen van mensen 
die in het huis gewoond en gewerkt hebben. Een bediende 
beschrijft hoe de heer en mevrouw Sonneveld elke vrijdag
avond de vroege filmvoorstelling bezochten. Bij thuiskomst 
werd geïnspecteerd of de keuken wel goed op orde was en 
wanneer dit niet het geval bleek, moest dies opnieuw worden 
schoongemaakt, zodat het personeel tot middernacht zijn be
zigheid had. Omdat dit zo veelvuldig voorkwam, besloot het 
personeel de enkele uren afwezigheid van hun broodheer en 
-dame te benutten door gezellig niets te doen en met de schoon
maak te wachten tot hun thuiskomst. Een kleinzoon die in zijn 
vroege jeugd enkele jaren bij zijn grootouders woonde, herinnert 
hoe hij permanent achtervolgd werd door de poetsdoek om zijn 
vingerafdrukken van alle chroomwerk af te wrijven.
Dergelijke details maken duidelijk dat de Moderne Beweging 
niet altijd even functioneel en praktisch was. Huis Sonneveld 
laat met zijn grijze en bruine metallicverven, zijn chromen 
deurklinken, de belijning van verwarmingsbuizen en gordijn
rails, de kleurstellingen van de vertrekken en de composities 
van de meubelarrangementen in de eerste plaats zien dat de 
moderne beweging een evocatieve esthetica kende die als 
belangrijkste doelstelling had de moderniteit te fêteren. Soms 
wordt echter duidelijk dat de bewoners minder snel hun oude 
gewoontes loslieten dan ze door middel van hun hypermoderne 
woning wilden suggereren. Hoe open de plattegrond ook is, 
van een informele manier van wonen was nog geen sprake. 
Alles gebeurde op vaste tijden en op vaste plekken. Het door de 
architecten aanbevolen linoleum - alternatief voorstoffen vloer
bedekking - ging zelfs de Sonnevelds te ver. En Gispen 
ontwierp speciaal voor mevrouw Sonneveld een kaptafel; in de 
vaste collectie kwam het meubelstuk niet meer voor.
Huis Sonneveld is te bezichtigen met hetzelfde entreebewijs 
als van het NAi, en heeft dezelfde openingstijden. Het 
maximale aantal bezoekers is 25. Reserveren is niet moge
lijk. Een uitstekende audiotour wordt gratis verstrekt en 
duurt ongeveer een uur. (P.B.)

UITBREIDING RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 
DOOR CRUTZ & ORTIZ. Het Amsterdamse Rijksmu- 
seum zal gerenoveerd worden door het Spaanse architecten
duo Antonio Crutz en Antonio Ortiz. Dit werd 2 april 

jongstleden bekendgemaakt door Rijksbouwmeester Jo 
Coenen. Zeven architectenbureaus uit binnen- en buitenland 
waren uitgenodigd hun ontwerpvisie te geven op het zoge
naamde ‘Nieuwe Rijksmuseum'. Belangrijkste eis was het 
herstellen van de ruimtelijke structuur van het museum naar 
het oorspronkelijke concept van P.J.H. Cuypers uit 1885, 
maar met een eigentijdse uitstraling. Ten tweede was ge
vraagd om een helder en overzichtelijk concept voor de 
verkeersroutes en de verschillende functies in het gebouw en 
voor de entree. Het ontwerp van Crutz & Ortiz voldeed op 
overtuigende wijze aan deze eisen, aldus het unanieme 
oordeel van de selectiecommissie die bestond uit Coenen, 
directeur van het Rijksmuseum Ronald de Leeuw, hoofd van 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg Fons Asselbergs, oud- 
burgemeester van Amsterdam Schelto Patijn en journalist 
Max van Rooy. Eén van de resultaten van het publieke debat 
over het Nieuwe Rijksmuseum, dat in februari jongstleden 
plaatsvond, was de voorspelling dat de nagestreefde vergro
ting van het tentoonstellingsoppervlak binnen de opgegeven 
marges niet tot de mogelijkheden zou behoren. Er was 
immers ook geëist dat de oorspronkelijke ruimtelijke struc
tuur zou worden hersteld, en dat impliceert het openbreken 
van de twee lichthoven, die in de loop der jaren juist waren 
dichtgebouwd vanwege ruimtegebrek. De ontwerpen van 
architecten die het ruimte verlies (als gevolg van het vrijma
ken van de binnenhoven) trachten te compenseren door 
grootschalige ondergrondse uitbreidingen, zijn echter afge
wezen omdat ze technisch (en financieel?) onhaalbaar wor
den geacht. Hoewel het ontwerp van Crutz & Ortiz voorziet 
in een ondergrondse entree en een extra paviljoen tegen het 
gebouw aan, is de ruimtewinst onvoldoende. Helderheid, 
eenvoud, elegantie, zowel structureel als in het materiaal
gebruik, wonnen de voorkeur van de jury. De vraag is echter 
of het Nieuwe Rijksmuseum werkelijk de langetermijn- 
investering wordt, die het museum slagkracht en (letterlijk) 
speelruimte zal geven om zich op vernieuwende wijze te 
presenteren. (P.B.)

HET ZWART HUIS. Het Zwart Huis in Knokke, een 
vroegmodernistisch meesterwerk van architect Huib Hoste, 
is zopas aan een ‘tweede leven’ begonnen. Zo meldt althans 
de folder die de nieuwe bestemming van de recentelijk 
gerestaureerde woning aankondigt. Sinds kort is het huis 
immers geen woning meer, maar een galerie voor ‘heden
daagse kunst en modernistisch design’.
Het Zwart Huis werd in 1924 in opdracht van huisarts De 
Beir gebouwd en staat in architectuurpublicaties bekend 
onder de naam Woning Dr. De Beir. Het is één van de sterkste 
realisaties van Hoste uit de vroege jaren twintig, en is 
opgevat als een aan de Nederlandse Stijlbeweging verwante 
‘decompositie’ van geometrische volumes, vlakken en kleu
ren. Hoewel het gebouw op het eerste gezicht een vrij 
monolithisch geheel vormt, is het tegelijk samengesteld uit 
afzonderlijke ruimtelijke elementen. Zo wordt het zwarte 
volume waarin de bovenste twee verdiepingen zijn onderge
bracht, begrensd door gevels die op dakniveau duidelijk als 
vlakken worden gearticuleerd: de voorgevel is hoger dan de 
zijgevel en de dakplaat kraagt zijdelings uit. Voor de bouw 
van de woning maakte Hoste gebruik van recente technieken 
en gestandaardiseerde materialen uit de fabrieksbouw en de 
sociale huisvesting. Zo bestaat de structuur van het huis 
grotendeels uit sintelbeton - een erg vroege toepassing van 
deze techniek -en zijn de grote raampartijen samengesteld uit 
een combinatie van gestandaardiseerde betonnen raamkaders. 
Woning De Beir was opgevat als een totaalkunstwerk. Ook 
de interieurs en het meubilair waren door Huib Hoste ont
worpen. De kasten, stoelen en tafels vertonen een gelijk
aardig volume-, vlakken- en kleurenspel als de architectuur 
van de woning. Van het oorspronkelijk interieur van Woning 
De Beir is echter niet veel bewaard gebleven en ook de 
structuur van het gelijkvloers en de afwerking van de gevel
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Ten in One, New York. Susa

Main sponsor: E. Gutzwiller

22
HMM

Banquiers, Base STE
ingeles.

■

1

■

■

250 jaar Architecten van de Academie Gent 
Hedendaagse architecten 1961 - 2001

Caermersklooster Gent / 27 april -17 juni 2001

D
e W

itt
e R

aa
f 9

1 • 
in

ei
-ju

ni
 20

01 C
Provincie

Oost-Vlaanderen

Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11
e-mail: caermersklooster®oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be

toegang gratis
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag

2 6

mailto:info@ArtBasel.com
http://www.ArtBasel.com
mailto:inf@liste.ch
vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be


ondergingen in de loop van de jaren ingrijpende veranderin
gen. Het huis wisselde een paar keer van eigenaar, kende een 
periode van leegstand en werd pas in de loop van de jaren 
negentig gerestaureerd. Sinds 18 januari 2001 is het bij 
ministerieel besluit ook beschermd.
Met deze restauratie heeft woning De Beir onder meer haar 
karakteristieke kleuren-aan binnenkant en buitenkant- 
teruggekregen, maar tot een echte reconstructie van het 
interieur, inclusief het oorspronkelijk meubilair, is het niet 
gekomen. Wat nog restte van de inrichting is zorgvuldig 
behouden en hersteld, maar anders dan het recent geopende 
Huis Sonneveld in Rotterdam, is Woning De Beir niet 
omgevormd tot een ‘museumwoning’. De eigenaar - geen 
stichting maar een particulier - opteerde voor een meer 
commercieel georiënteerde bestemming. Refererend naar de 
tijd waarin dokter De Beir zijn huis openstelde voor jonge 
kunstenaars als Stijn Streuvels, Michel Seuphor, Floris Jespers 
of Constant Permeke, is het Zwart Huis vandaag een galerie 
voor actuele kunst. In de vertrekken van de modernistische 
woning is momenteel werk te zien van Luc Deleu, Liliane 
Vertessen, Thomas Bogaert, Jan De Vliegher, Gaston De 
Mey en Urbain Mulkers.
Opmerkelijk is dat, hoewel het Zwart Huis een nieuw pro
gramma heeft verworven, men niet heeft getracht de oor
spronkelijke bestemming van het gebouw uit te wissen of te 
marginaliseren. Meer nog, galeriehouder Gerda Vander 
Kerken heeft er bewust voor gekozen om de herinnering aan 
het wonen deel te laten uitmaken van de expositieruimte. Dit 
gebeurt eerst en vooral door de aard van de programmatic die 
een vrij langdurig ‘verblijf van de kunst of kunstenaar 
veronderstelt. In de grote leefruimte van het Zwart Huis zal 
pas om de vier maanden een andere ‘eregast’ worden uitge
nodigd; en vijf kamers op de eerste en tweede verdieping 
zullen telkens voor een volledig jaar aan kunstenaars ter 
beschikking worden gesteld.
De galerie refereert nog op een tweede manier naar de 
oorspronkelijke functie van het gebouw. In het Zwart Huis 
wordt immers niet alleen kunst, maar ook meubilair tentoon
gesteld. Zowel in de grote leefruimte als in de andere vertrek
ken zijn naast het beeldend werk ook reproducties van 
modernistisch design opgesteld van onder meer Mies van der 
Rohe, Marcel Breuer en Harry Bertoia. Hoewel de combina
tie niet overal overtuigt, dragen ook deze meubelen bij tot de 
‘artificiële huiselijkheid’ die de nieuwe galerie typeert. Vooral 
het werk van Luc Deleu - de eerste centrale gast van het 
Zwart Huis - weet met deze conditie om te gaan. De wijze 
waarop zijn maquettes, objecten en tekeningen worden ge
presenteerd, versterkt zelfs de dubbele identiteit die de 
woning-galerie ambieert. Als ging het om de persoonlijke 
verzameling van een bewoner, staan kleine schaalmodellen 
zorgvuldig gerangschikt in een wandkast van Huib Hoste. 
De tekeningen uit de reeks ‘De Onaangepaste Stad’ - reflec
ties over stedelijkheid en wonen - hangen verspreid over het 
hele huis. Nog een maquette van Deleu staat op een tafeltje 
met een stoel erbij, alsof de maker ervan de ruimte net heeft 
verlaten.
Zwart Huis, Dumortierlaan 8,8300 Knokke (050/61.35.65). (F.F.)

Wissels

DE PAVILJOENS. Macha Roesink volgde op 1 maart Lia 
Gieling op als directeur van ACHK-De Paviljoens. Roesink 
studeerde in 1988 af als kunsthistorica aan de Vrije Univer- 
siteit Amsterdam. Ze was als eerste conservator verbonden 
aan de Rotterdamse Caldic Collectie, en ze cureerde projec
ten voor onder meer De Appel in Amsterdam en Galerie 
Mot & Van den Boogaard in Brussel, waarbij ze werkte met 
kunstenaars als Martin Creed, Steve McQueen en De Rijke/ 
De Rooij. Ze was ook actief op de Gerrit Rietveld Acade
mie in Amsterdam en het Department of Fine and Performing 
Arts in Zomba, Malawi. Sinds 1994 voert Roesink haar ac
tiviteiten uit onder de naam Rhizome.
ACHK-De Paviljoens is gevestigd in de gelijknamige 
Documenta IX Paviljoens van de Belgische architecten Paul 
Robbrecht en Hilde Daem in Almere-Stad. In de afgelopen
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Het Zwart Huis, © BVBA Zwart Huis, foto: Bart van Leuven

De debatten Goede kunst behoeft geen theorie? en De cura
tor in de hedendaagse kunst vinden plaats in Witte de With, 
Witte de Withstraat 50 in 3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44); Grenzen van de wereldkunst in Zaal De Unie, 
Mauritsweg 34 in Rotterdam. Steeds om 20u. Reservatie 
wordt aanbevolen. (E.W.)

NICC BRUXEL. De Brusselse afdeling van kunstenaars- 
kollektief NICC plant de komende maanden twee lezingen. 
Op 25 mei presenteert kunstenaar Michel François Eén ten
toonstelling, twee ruimtes en op 22 juni spreekt Maria 
Gilissen over haar man Marcel Broodthaers.
Beide presentaties vanaf 20u30 gratis toegankelijk in de 
achterzaal van café Greenwich, Kartuizerstraat 7 in 1000 
Brussel. (E.W.)

jaren waren er tentoonstellingen te zien van onder meer 
Sabine Bitter & Helmut Weber, Remy Jungerman, Aemout 
Mik en Joke Robaard. Op dit moment loopt onder meer de 
tentoonstelling Love and Happiness van Bik/Van der Pol, 
met een overzicht van hun projecten waarin ze de functie en 
betekenis van kunst en kunstruimten onderzoeken. Er staat 
ook een nieuwe installatie die vertrekt van een rapport over 
de sociale structuur van de bevolking van Almere. Volgens 
Macha Roesink is voor de Paviljoens een rol weggelegd om 
historische verbanden zichtbaar te maken tussen de heden
daagse kunst en de internationale autonome beeldcultuur 
vanaf de jaren zestig. De Paviljoens zullen daartoe samen
werkingsverbanden aangaan met diverse culturele en we
tenschappelijke instellingen. (D.P.)

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM. Net nu het Van 
Abbemuseum zijn tentoonstellingen in het tijdelijk verblijf 
aan de Vonderweg heeft beëindigd, om zich op de verhuis 
naar de vernieuwde en uitgebreide vestiging aan de Bilder- 
dijklaan (heropening in het najaar 2002) te kunnen voorbe
reiden, stapt tentoonstellingsmaker Jaap Guldemond over naar 
het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Hij volgt er adjunct- 
directeur Jaap Bremer op, die met pensioen gaat. (E.W.)

ARNHEMSE GEMEENTEMUSEA. Op 15 april trad Max 
Meijer aan als directeur van de Arnhemse Gemeentemusea, 
waaronder het Museum voor Moderne Kunst en het Histo
risch Museum. Hij volgt er Liesbeth Brandt Corstius op die 
na 18 jaar directeurschap vorig jaar afscheid nam. Meijer 
was hoofd communicatie van het Instituut Collectie Neder
land en werkte eerder als hoofd algemene zaken in het Ste
delijk Museum in Amsterdam. (E.W.)

Lezingen

WITTE DE WITH. De serie gespreksavonden gewijd aan 
conventies in de hedendaagse kunst wordt dit vooijaar afge
sloten met drie debatten. Op donderdag 17 mei spreken Koen 
Brams, directeur van de Jan van Eyck Akademie en voorma
lig hoofdredacteur van deze krant, en Jeroen Boomgaard, kunst
historicus aan de Universiteit van Amsterdam, over de relatie 
tussen kunst en theorie. Op 31 mei volgen Iwona Blazwick en 
Catherine David over de curator in de hedendaagse kunst, en 
op 22 juni hebben onder meer Katalin Herzog en Els van der 
Plas het over de grenzen van de ‘wereldkunst’.

Plastische kunsten

MARCEL BROODTHAERS. Vijfentwintig jaar na diens 
dood presenteert het Paleis voor Schone Kunsten een retro
spectieve van Marcel Broodthaers. Trots wordt aan de eigen 
historische band met Broodthaers herinnerd: affiche en folder 
tonen de kunstenaar voor het PSK, met de kameel die hij er in 
1974 binnenleidde naar aanleiding van zijn installatie Un 
jardin d’hiver. In de huidige tentoonstelling is dit werk (versie H) 
uiteraard ook te zien: een oerburgerlijke palmentuin met stoel
tjes en aan de wanden illustraties uit negentiende-eeuwse 
boeken over het dierenrijk. Er draait ook een film die beelden 
toont van de installatie en van Broodthaers met de kameel, wat 
een soort 'dubbeltijdigheid' bewerkstelligt.
Bij een installatie domineert gewoonlijk de ervaring van de 
ruimte in het heden. Bij dit werk van Broodthaers echter wordt 
de oorspronkelijke situatie van het werk simultaan met de 
huidige staat getoond - maar zonder dat men daar veel wijzer 
van wordt, zonder dat het iets verklaart. Niet voor niets 
verbeeldde de kameel voor Broodthaers ‘het uitblijven van 
communicatie’. Zwijgzaam, in zichzelf gekeerd, oncommuni
catief: die termen zijn op Broodthaers’ gehele oeuvre van 
toepassing. In deze retrospectieve komt de hermetische aard 
van zijn werk des te meer naar voren door het feit dat 
anderhalve maand na de opening een catalogus nog steeds 
ontbreekt, en de organisatoren verder ook niet te kennen geven 
waarin zij de huidige relevantie van Broodthaers zien, en of zij 
nieuwe inzichten over zijn werk te melden hebben.
Hoewel dit alles eerder het gevolg lijkt van organisatorische 
problemen dan van een doordachte strategie, heeft het resul
taat zijn voordelen voor de beschouwer. De afwezigheid van 
didactische en theoretische kaders doet Broodthaers’ voort
durende sabotage van betekenis des te beter uitkomen. Zijn 
gebruik van mosselen en eierschalen in de jaren zestig is 
hiervoor tekenend. In enkele opmerkelijke antropomorfe 
assemblages uit 1963/64, worden eieren en mosselen op plat- 
surrealistische wijze ingezet als symbolen voor respectieve
lijk testikels en vagina. Mosselen symboliseren ook het 
Belgendom, wat dan weer door de mosselpotten wordt 
benadrukt. (Broodthaers ironiseert pogingen om het volk een 
volksaard toe te dichten nog nadrukkelijker met een bot 
beschilderd in de Belgische driekleur: Fémur d’homme 
belge uit 1964-65 - de kleuren zijn duidelijk een arbitraire 
toevoeging aan het bot.) Verder worden de mosselen ook in 
een soort zeroreliëfs ingezet, kennelijk louter als manier om 
een oppervlak te vullen. Net als de eierschalen zijn zij 
bovenal lege hulzen, mallen (moules) zonder inhoud, of met 
uiteenlopende potentiële inhouden en betekenissen - van 
testikel tot hemellichaam.
De adelaar, totemdier van Broodthaers’ Musée d’Art Mo
derne, Département des Aigles, is even ambigu. Op de 
tentoonstelling Der Adler vom Oligozan bis Heute in 
Düsseldorf (1972) -in de Section des Figures van het 
Musée - bracht Broodthaers tal van adelaars uit de kunstge
schiedenis en de massacultuur bijeen, waarbij de symboli
sche betekenissen van de adelaar vaak een prominente rol 
speelden: “grandeur, autorité, puissance. Esprit divin. Esprit 
de conquête. Impérialisme.” In de in Brussel getoonde (ge
reconstrueerde) Section Publicité van het museum, die te

ALLEN RUPPERSBERG 17 mei um. 30 juni
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W139 MVRDV
GALERIE LIESBETH LIPS

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

t/m 03/06 
Albert Verkade

08/06 t/m 15/07 
Manu Baeyens

o VOORZAAL PIG CITY
GALERIE MAAS

Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 
tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

06/05 t/m 10/06
Nora Tholhuijsen, Erik Vos

18/06 t/m 01/07 
Herman Bosboom

PRIMA JONGE JENEVER
08/07 t/m 26/08 

Zomerexpositie: 60 jaar keramiek

THIJS KAUFFMANN
6 T/M 20 MEI » OPENING: 6 MEI, 16.00 UUR

en andere 
installaties MK EXPOSITIERUIMTE

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

ACHTERZAAL + VOORZAAL

IAWAS!
KM’/ RIG CITY
over data en di chthei d 
en stapeling van vee' •

31 maart tm 16 juni 2001

MORALS ƒ
een paneldiscussie/over 
de moraal van de /
intensieve varkens hou- . 
derij —/ '

t/m 13/05 
Otto Egberts, 
Wyn Geleynse

16/06 t/m 15/07 
Susanne Weirich, 

Jason Coburn

19/05 t/m 10/06 
Wim Bosch, 

Andrea Stieltjens

22/07 t/m 26/08 
Midden in de Zomer

Spui 193-196 4e etage, 
Den-' Haag ‘ 
open di tm za 1] uur

0.1.v. Winy Mas en 
Ronald var/fienhoven

woefisdag 9 mei 2001 
aanvang 20 uur .

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

AGNUNG KURNIAWAN, AGUS SUWAGE, 
APOTIK KOMIK (ARIDIYANTO, SAMUEL 
INDRATMA, POPOK), ARAHMAIANI, 
BUNGA JERUK, EDDIE HARA, HANURA 
HOSEA, HERI POND, KRISNA MURTI, 
NINDITYO ADIPURNOMO, SAMUEL 
INDRATMA, S. TEDDY D., TRI WAHYUDI 
(POPOK), TISNA SANJAYA.
2 JUNI T/M 1 JULI » OPENING: 2 JUNI 21.00 UUR.

haags centrum 
voor beeldende kunst
t 070 365 89 85
f 070 361 79 62
e info@stroom.n1
www.stroom.nl ■

Studio 3
Spui' 152., Den Haag 
(reserveren 
noodzakelijk) 
e reserv@stroom.nl 
t 070 365 89 85

t/m 13/05 
Paul de Kort 

Henri Roquas 
Eva-Maria Schön

20/05 t/m 30/06
Henri Roquas, Karin van Dam, 

E. Jan Grolleman, 
Esther Bruggink, 
Frederic Geurts

juli ! augustus 
op afspraak geopend

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 30/06
Atelier van Lieshout, Paul Cox 
Willem Buffing, Tacita Dean, 

Tjibbe Hooghiemstra, 
Joe Cillen

20/05 t/m 30/06 
Franck Brarigand

juli / augustus 
RAM in Progress

G a e r i e s

Centrum voor 

Hedendaagse 

Kunst 
Maastricht

Cortenstraat 3
6211 HT Maastricht •
T 0031 (0) 43 351 01 75
F 0031 (0)43 351 0176

. hedah@niew.nl
www.niew.nl/hedah

DeBEYERD
Gemeente Breda

Boschstraat 22 Breda T: 076-529 99 00
Dinsdag t/ m vrijdag 10 - 17 uur
Zaterdag, zondag én 2e pinksterdag 13 - 17 uur
Maandag gesloten

21 april t/m 28 april-----------------------------------------------------------------------

COflCBpT een eindproject van het vak beroepsvoorbereiding 

van de studenten van ABK Maastricht. Studenten bedenken een 

tentoonstellings concept voor de ruimte Hedah Brusselsestraat, 

begeleid door Krien Clevis.

opening: vrijdag 20 april 17:00 

openingstijden: hele week 13:00 -17:00 

locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht

5 mai t/m 27 mei----------------------------------------------------- ---------------—

Tommy Perman 'Always looking up'

opening: vrijdag 4 mei 17:00

openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 -17:00 

op 19 en 20 mei open van 12:00 -18:00 

locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht
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Hedah ontvangt de kunsttour in Maastricht

locatie Brusselsestraat 114 is geopend van 12:00 -18:00

Photo Studio 
Koos Breukel 
Portretten uit het 
gelijknamige boek

Ben
Sleeuwenhoek
'De rivier die altijd stroomt'
Schilderijen en keramische objecten 
1987 - heden

De Beyerdavond 2001

'Mix van Oost en West'
Afshin Ellian / Ashok Bhalotra / 
Dhroeh Nankoe Ensemble/ 
30 mei: 20.15 uur

Rondleidingen 'De Rivier die altijd stroomt'
24 juni door Bert Jansen: 14.00 uur
8 juli door Ben Sleeuwenhoek: 14.00 uur

Informatie / reserveren: 076-529 99 00

27 mei t/m 22 juli

mailto:info@stroom.n1
http://www.stroom.nl
mailto:reserv@stroom.nl
mailto:hedah@niew.nl
http://www.niew.nl/hedah


zien was op de Documenta van 1972, zijn de ‘echte’ kunst
werken vervangen door reproducties (foto’s, dia’s). Beelden 
van moderne producten met adelaarslogo’s domineren. 
Broodthaers schreef dat in de reclame de adelaar zijn magi
sche, mythische kracht herwint, maar de enorme verschei
denheid aan adelaarsbeelden ondermijnt deze kracht: “Il est 
aisément constatable qué je voulais neutraliser la valeur 
d’usage du symbole et la réduire à son degré zéro.” De 
adelaar is, net als mossel en ei, een mal die eindeloos gevuld 
en geleegd kan worden.
Zoals Broodthaers adelaars uit kunst en commercie herbruikte, 
zo deed hij dat ook met zijn eigen vroegere werk, en refe
reerde hij voortdurend aan negentiende-eeuwse schilders en 
schrijvers. Broodthaers is een allegoricus die met de brok
stukken van een weemoedig bewonderd verleden werkt. In 
een interview uit de jaren zeventig dat hier op video wordt 
getoond, vertelt hij dat hij de negentiende eeuw - de eeuw 
van Baudelaire, Ingres, Wiertz en wintertuinen - superieur 
acht aan zijn eigen tijd. De negentiende eeuw zou werkelijk 
nieuwe vormen hebben bedacht, terwijl latere kunstenaars ze 
citeren, permuteren en parodiëren. Wat dit betreft past 
Broodthaers wonderwel bij het Paleis voor Schone Kunsten 
en de aldaar residerende Vereniging voor Tentoonstellingen, 
die tegenwoordig melancholiek lijkt terug te blikken op 
vergane glorie. Maar terwijl Broodthaers op een intelligente 
wijze met de brokstukken van het verleden trachtte om te 
gaan, en zowel dat verleden bekritiseerde als het potentieel 
voor het heden ervan zichtbaar maakte, wil het PSK vooral 
de huidige stuurloosheid verdoezelen. Le corbeau sonne. Le 
catalogue est absent. Le renard sonne. Marcel Broodthaers 
est une absence. Le Palais des Beaux-Arts est a vendre à 
cause de faillite. O mélancholie, aigre château des aigles.
Marcel Broodthaers tôt 10 juni in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.84.80; 
www.expo-psk.be). (S.L.)

THE BIG SHOW. A Congo Chronicle - A Man of Mercy 
in het NICC in Antwerpen is de eerste van drie tentoonstel
lingen over globalisering, onder de gezamenlijke titel The 
Big Show. Deel twee en drie volgen respectievelijk in de 
zomer en de herfst. Het drieluik wil een kritisch kader bie
den om na te denken over “thema’s als exotisme, political 
correctness, collectief geheugen, alteriteit en utopia” bin
nen de hedendaagse kunst.
Sinds de veelbesproken tentoonstelling Magiciens de la 
Terre, die in 1989 plaatsvond in het Centre Pompidou in 
Parijs, en vooral na de aanstelling van Okwui Enwezor als 
artistiek directeur van Documenta 11, is de problematiek 
van de globalisering en de (re)presentatie van niet-westerse 
kunst niet meer weg te denken uit het hedendaagse kunst- 
discours. Waar Magiciens de la Terre nog een eenzijdig en 
te exotisch beeld gaf van niet-westerse kunst, benadert 
Enwezor de problematiek van de mondialisering op een 
‘meervoudige’ wijze. Met The Big Show neemt ook de 
Belgische kunstwereld, meer bepaald het NICC en curator 
Wim Peeters, deel aan het debat. Peeters stoort zich vooral 
aan de ‘politieke correctheid’ van de westerse kunstwereld. 
De titel The Big Show verwijst niet alleen naar het optreden 
van de kolonisator tijdens de dekolonisatie, maar ook naar 
recente megatentoonstellingen die niet-westerse kunst tel
kens weer in de exotische positie van de ‘ander’ duwen.
Aan de hand van twee beeldenreeksen uit de jaren vijftig en 
zestig betrekt A Congo Chronicle — A Man of Mercy de 
globalisering op de nog steeds problematische relatie tussen 
(voormalige) kolonie en kolonisator. In de entree van het 
NICC worden de twee verhalen ingeleid: twee foto’s van 
het lepradorp Lambarene, waar W. Eugene Smith zijn foto- 
essay over Albert Schweitzer maakte, hangen tegenover een 
schilderij van Tshibumba Kanda-Matulu uit een serie over 
de geschiedenis van Zaïre, het gedekoloniseerde Belgisch 
Congo. Dit deel, A Congo Chronicle, werd overgenomen 
van het Museum for African Art in New York en is nu voor 
het eerst te zien in Europa. Daartussen staan twee vitrines 
die door middel van documentatiemateriaal de hoofdperso
nen uit de twee verhalen introduceren: de nobelprijswinnaar 
voor de vrede van 1954 en ‘Man of Mercy’ Albert

Marcel Broodthaers met kameel, 
Paleis voor Schone Kunsten Brussel, 1974, 

© Foto: Yves Gevaert, © SABAM Belgium 2001

Schweitzer, en Patrice Lumumba, oprichter en voorman van 
het Mouvement National Congolais en de vermoorde eerste 
premier van de republiek Congo.
Smiths fotografisch essay toont het lepradorp en dus de let
terlijk lamgeslagen, hulpbehoevende Afrikaan. De 
(despotische) rol van Schweitzer tijdens zijn koloniale mis
sie in Frans Equatoriaal Afrika werd met opzet buiten beeld 
gelaten; de beelden van het dorp spreken voor zich. De kro
niek van Congo bestaat uit een kleurrijke serie schilderijen 
(toentertijd in Afrika het reproductiemedium bij uitstek) 
gemaakt door Afrikaanse schilders - het merendeel door 
Tshibumba Kanda-Matulu - tijdens de dekolonisatie en vlak 
daarna. Ze tonen belangrijke gebeurtenissen uit het politieke 
leven van Lumumba en meteen vernemen we van waar de 
wind waait - een paternalistische Belgische wind.
De twee verhalen worden zorgvuldig gescheiden en chrono
logisch gepresenteerd: eerst de implicaties van de kolonisa
tie, dan de dekolonisatie. Eerst zien we het door Life Maga
zine ingekorte beeldessay van Smith uit 1954, daarna de vol
ledige serie, onder begeleiding van Schweitzers nobelprijs- 
rede. De demy thologisering van Albert Schweitzer in de zwart- 
witfoto’s krijgt vervolgens haar tegenhanger in de mythologi- 
sering van de politieke figuur Lumumba. Peeters gebruikt de 
beeldenreeksen zonder gêne voor zijn contrastrijke boodschap, 
met als gevolg dat hij abstractie maakt van de uiteenlopende 
contexten waaraan ze hun functie ontleenden.
Na goed een halve eeuw dekolonisatie en na ruim tien jaar 
postkoloniale kritiek merkt men dat de positie van de voor
malige kolonisator meer en meer aan de kaak wordt gesteld. 
Ook in België is sinds de moord op president Desiree Kabila, 
de laatst overgebleven speler uit de tijd van de dekolonisa
tie, de tijd rijp voor een blik in eigen boezem, met de ge
paste (politiek correcte) afstand en onder de vorm van een 
keurige onderzoekscommissie. Voor de culturele sector geldt

hetzelfde) Nieuw is echter dat curator Peeters in het NICC 
vooral de confrontatie aangaat met de collectieve beeldvor
ming. Door bovendien de dubbelzijdigheid van de proble
matiek zo ‘hard’ mogelijk naar voor te schuiven, tracht de 
tentoonstelling te ontkomen aan exotisme en politiek cor
recte oppervlakkigheid.
Peeters herstart het postkoloniale debat bewust vanuit een 
westers standpunt, niet vanuit het vermeende standpunt van 
de voormalige kolonies. Hij keert het postkoloniale discours 
om. Zijn nogal krasse uitspraak datje niet in Afrika hoeft te 
zijn geweest om een opinie over Afrikaanse kunst en cul
tuur te hebben, moet worden gezien als een kritiek op het 
postkoloniale debat zoals dat tot nog toe werd gevoerd. 
Peeters ruilt de optiek van de voormalige kolonie niet alleen 
voor die van de voormalige kolonisator, maar suggereert ook 
dat diens ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ van grootheids
waanzin getuigt. De Belgische rol in de moord op Lumumba 
vindt hij overdreven en zou helemaal niet zo bepalend zijn 
geweest voor de verdere ontwikkeling van het land. De 
Belgische overheid eigent zich met andere woorden te veel 
verantwoordelijkheid toe - ze koloniseert de geschiedenis! 
Met haar rigide, dualistische en chronologische opzet slaagt 
A Congo Chronicle -A Man of Mercy er niet helemaal in 
om een kritische bijdrage te leveren aan het complexe debat 
van de globalisering. De tentoonstelling voelt onaf aan: twee 
verhalen zonder conclusie en een veelheid aan losse sug
gesties. Deel één van The Big Show vraagt nadrukkelijk om 
de twee volgende delen, die hopelijk daadwerkelijk stelling 
nemen in het debat over globalisering.
A Congo Chronicle -A Man of Mercy, nog tot 3 juni in het 
NICC, Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen (03/216.07.71). 
(A.W.)

PANAMARENKO. De climax van Panamarenko’s jongste 
tentoonstelling in het S.M.A.K. krijgen we in de Floraliënhal 
achter het museum. Daar staat de Scotch Gambit, een stalen
gevaarte van achttien meter lang dat een soort hovercraft 
voorstelt. Zijn romp, een tamelijk gladde carrosserie, is voor
zien van kleine raampjes en wordt door vlotters van de grond 
gehouden; aan de staart zitten schroeven. We kennen dit ding 
nog van De Opening van het nieuwe S.M. A.K., maar niet zó. 
Destijds werd het domweg door kunstwerken omringd, nu is 
er een loopbrug omheen gebouwd waardoor bezoekers in een 
grote boog rond het reusachtige toestel heen kunnen lopen, en 
er vanuit de hoogte op kunnen neerkijken, kuierend over rode 
lopers. Een stuk of vier trappen leiden naar boven. Beneden 
hangen plakkaten aan rails, een soort technische fiches die 
uitleg verschaffen over deze machine, een beetje zoals in de 
vliegtuigenhal van het Legermuseum in Brussel. Verder staan 
er in de hal nog een plompe duikboot, een vliegende schotel en 
een ouder vliegtuig met fietspedalen.
In het museum zelf, op het gelijkvloers, worden onder andere 
de Piewan getoond (het zilverkleurige, deltavormige elektri
sche vliegtuigje uit 1975), naast Umbilly I (1976), dat geba
seerd is op de vlucht van vogels, en een rugzakhelikopter. 
Het geheel wordt aangevuld met een serie objecten uit de 
jaren zestig - van vóór het vliegtuigentijdperk - en tekenin
gen en aquarellen. Een tiental werken komt uit de collectie 
van het museum, dat sinds 1976 verschillende tentoonstel
lingen met Panamarenko maakte.
Van de bekoorlijke knutselwerkjes uit de jaren zestig in het 
museum gaat het dus naar een welhaast mythisch schouw
spel achteraan, in de hal. De kracht van die opstelling in de 
hal zit in de relatie die Panamarenko legt met de negentiende- 
eeuwse voorkeur voor het ‘grootse’ en het ‘gewichtige’. Je 
denkt inderdaad aan oubollige museale presentaties à la 
Legermusem, aan panorama’s of wereldtentoonstellingen. 
De Scotch Gambit wordt niet zomaar in het zonnetje gezet, 
neen, Panamarenko koestert het ding in het aanschijn van de 
Wetenschap en de Geschiedenis. Het verschijnt hier als een 
geprivilegieerd object, en zijn verschijning wordt navenant 
georkestreerd: met een passerel, rode lopers en zware spots. 
Zo presenteert men een mijlpaal in de geschiedenis van de 
technologische vooruitgang. De Scotch Gambit wordt zelfs 
regelmatig natgesproeid, zodat het metaal het licht van de 
spots nog beter weerkaatst. Panamarenko maakt op een
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lucide manier gebuik van deze hal, die zelf nog een construc
tie was voor de wereldtentoonstelling van 1913 (eigenlijk 
moest dit bouwsel als stationshal gaan dienen in Kinshasa, 
maar de Eerste Wereldoorlog stak daar een stokje voor). 
Het probleem met Panamarenko in tentoonstellingen als De 
Opening, en in groepstentoonstellingen in het algemeen, is 
dat zijn werken het moeilijk verdragen om tussen kunst te 
worden opgesteld. Zijn hardnekkige pose als weirdo-kunste- 
naar-wetenschapper is daar allicht niet vreemd aan. De 
vroege werken herinneren nog aan de happenings die de 
context van hun ontstaan mee bepaalden; dat geldt zelfs nog 
voor de Aeromodeller (de grote Zeppelin uit de collectie van 
dit museum) die in 1971 vanop een Vlaamse weide naar 
Sonsbeek buiten de perken moest vliegen. Een werk van 
Panamarenko ‘doet het’ nog steeds het best in een passend 
sfeertje; en daartoe werd de Floraliënhal nu ook aangekleed. 
Het ‘boven de wereld’ aanschouwen van de wereld - de 
panoramische blik - is Panamarenko altijd eigen geweest. 
Door zijn technologische pretenties speelt hij het spel van de 
perfecte controle over het materiaal, maniakaal, alsof aan 
alles gedacht is. Ook dat is goed te zien in oudere werken uit 
de tentoonstelling, zoals bijvoorbeeld de levensgrote pop 
Feltra. Ze is, net als de zetel waarin ze zit, volledig met vilt 
bekleed; een professioneel staaltje van stoffeerderij. De 
Krokodillen zitten in hun bak (net als in de Antwerpse 
dierentuin, zo beweerde de kunstenaar al decennia geleden), 
planten vinden we terug in de Hofjes, en de Eenden hokken 
in een zelf gefabriceerde kooi zoals je die op een markt voor 
pluimvee aantreft. Die aandacht voor het presenteren van 
dingenineen ‘natuurlijke’ context (in hun ‘biotoop’), bereikt 
in de hal een grootsprakerig hoogtepunt vol manièra.
In het doen alsof (het doen zoals de grote jongens van de 
wetenschap bijvoorbeeld) vertolkt Panamarenko een helden
epos met als hoofdpersoon het type van ‘de kleine held’. Er 
is nauwelijks een waardiger tribune denkbaar dan het grote 
S.M.A.K. om dit epos op te voeren.
Panamarenko nog tot 20 mei in het S.M.A.K., Citadelpark, 
9000 Gent (09/221.17.03). (I.K.)

SNEL SCHILDEREN IN FRANKRIJK. In de Londense 
National Gallery heette de tentoonstelling Impression. 
Painting Quickly in France', het Van Gogh Museum herdoopte 
ze jammerlijk tot het zonnige en vertrouwd klinkende Im
pressionisme. De vrijheid van de losse toets. Te onschuldig 
voor de bedoelingen van Richard Brettell, de samensteller en 
auteur van de catalogustekst. Brettell wil ons opnieuw bewust
maken van het schilderkunstige waagstuk van de impressio
nisten, van de letterlijke en spreekwoordelijke ‘geste’ waar
voor het zonnige kijkgenot van zoveel tentoonstellingen ons 
immuun heeft gemaakt. Zijn Engelse titel verwees daarom 
niet naar het ‘isme’, maar naar een type schilderij : de impres
sie. En dan was er dat scherpe motto, Painting Quickly, dat 
brutaal alledaags en baldadig modem klinkt: als een kranten
kop over de toename van snelheidsovertredingen.
De recente kunstgeschiedschrijving heeft het impressionisme 
uit haar rol gehaald als premature prelude op het twintigste- 
eeuwse modernisme, om zich op de onderwerpen van deze 
‘schilders van het moderne leven’ toe te leggen. Painting 
Quickly wil de blik opnieuw scherpstellen op de act van het 
schilderen. Zonder evenwel het rebellenimago van de 
impressionisten herop te frissen; Brettell maakt in zijn tekst 
immers duidelijk dat het snelle schilderen een ‘traditie’ heeft 
die teruggaat tot in de zestiende eeuw. En de negentiende- 
eeuwse referentiepunten ervan treffen we niet enkel aan in 
de geëmancipeerde landschapschilderkunst, maar ook in de 
academische kunstpraktijk. Albert Boimes boek over de 
Franse academie uit 1971 leerde al dat zelfs in dit eerbied
waardige instituut snel geschilderd werd, al gebeurde dat 
enkel binnen bepaalde stadia in het productieproces van 
schilderijen, en was schetsmatig schilderen geen esthetisch 
einddoel. Je zou de démarche van de impressionisten der
halve als de esthetische emancipatie van het snelle schilde
ren kunnen omschrijven. Of correcter nog: bij hen heeft die 
emancipatie zich voltooid. Zij hebben snel geschilderde doe
ken gesigneerd, tentoongesteld, verkocht, en ze daarmee de 
status van volwaardige kunstwerken toebedeeld.

Brettell beklemtoont ook het talige en geconstrueerde ka
rakter van dit vlotte schilderwerk. Een impressie, zo verdui
delijkt hij, is een werk dat de indruk maakt in één spontane 
sessie, en face du motif, te zijn geschilderd - al gingen er in 
werkelijkheid vaak twee of drie sessies overheen. De im
pressie wil een “geschilderd equivalent voor directheid creë
ren.” Deze ‘snelle’ werken zijn dus niet zonder meer direct; 
directheid is hun taal. Men zou dat op de spits kunnen drij
ven en van een ‘retorica’ van het snelle gebaar kunnen spre
ken, of men zou kunnen stellen dat Brettell de schok van 
deze directe schilderkunst in zijn ‘conventionaliteit’ articu
leert. Zijn betoog is er alleszins op gericht om de illusie te 
ondergraven van een ongerepte indruk die in een vitale 
opstoot door de talige conventies heen zou breken. Of niet? 
Want vreemd genoeg zwelt dat betoog bij een aantal be
schrijvingen toch nog vervaarlijk. Naar aanleiding van en
kele werken van Manet en Monet, beschrijft Bretell het di
recte schilderen als een heuse existentiële worsteling. Is de 
auteur té gedreven om de historische démarche van de im
pressie weer voelbaar te maken? Het romantische, wilde jar
gon past de besproken werken slecht. Opvallend is immers 
juist hun ondramatische karakter, ondanks hun virulente tech
niek en ondanks het onderwerp dat soms tot dramatiek aan
leiding geeft - bijvoorbeeld in Manets De begrafenis (1870) 
of bij Monets hallucinant feeërieke Camille op haar sterf
bed (1876), dat spijtig genoeg niet in Amsterdam te zien is. 
‘Snel schilderen’, ook dat leren we in de catalogus, werd in 
de negentiende eeuw geassocieerd met het ‘persoonlijke’. 
Waar het schilderen belangrijker wordt dan de voorstelling, 
komt het persoonlijke handschrift van de schilder aan het 
oppervlak. Zo ook in de impressionistische ‘impressies’ : het 
gaat er niet om wat geschilderd wordt, maar hoe het werd 
geschilderd, en in de extreemste gevallen komen de verf- 
toetsen helemaal los van hun representerende functie. De 
verfstreken, zo zegt Brettell over Manet, representeren niets 
meer buiten het representeren zelf. Dat klinkt als een filoso
fische speculatie, maar het prikkelende is juist dat hier een 
kunsthistoricus aan het woord is die met de neus op het doek 
zit en - zoals traditionele kunsthistorici wel meer deden - 
zich vastbijt in het handschrift (traditioneler gesproken: de 
‘stijl’) van kunstenaars.
Wat gebeurt er echter als dit ‘persoonlijke’ handschrift zich 
doorzet, tot in het extreme, en bij wijze van spreken niets 
meer uitdrukt buiten ‘zichzelf’? Merkwaardig genoeg krijg 
je dan iets dat we absoluut niet meer ‘persoonlijk’ kunnen 
noemen. Brettells tekst doet ons zelf enkele ‘schilderkunstige 
momenten’ aan de hand die dat illustreren: de verfstrepen 
die penselen moeten voorstellen in Manets enige zelfpor
tret, of de ‘blinde’, gele kleurvlek tussen twee figuren in 
Monets Bazille en Camille (1865). Hier heeft de letterlijke 
‘impressie’ van.de schilderende hand niets subjectief meer. 
De ‘in-druk’ is nog slechts anonieme afdruk in de verf. 
Het persoonlijke wordt abstract, zoals kunst als koopwaar 
op de markt abstract wordt. Niet voor niets waren de 
impressionisten bij de eersten die een belangrijk deel van 
hun kunst publiek maakten buiten het salon, in de winkel- 
etalages en privé-galeries van de boulevardwinkels: moderne 
galeriekunstenaars op de moderne kunstmarkt. De kunst 
verbindt zich met de flanerende boulevardier en zijn ver
strooide, ‘abstracte’ blik. Je zou het in dat verband ook kun
nen hebben over de impressionistische tentoonstellingen en 
hun informele ateliersfeer, of over het feit dat Manet zijn 
atelier voor geïnteresseerden openstelde. Kunstenaars be
gonnen te beseffen dat het persoonlijke deel uitmaakte van 
hun publieke bestaan; met dat besef begon men te spelen. 
Maar je kunt dit in twee richtingen lezen: als een 
opwaardering van het persoonlijke of (op hetzelfde moment) 
als een ‘abstrahering’ ervan. Van zodra het persoonlijke pu
bliek wordt, verdwijnt het als teken van ‘het persoonlijke’ 
in de publieke sfeer: het verschijnt in zijn onpersoonlijkheid. 
Brettell nodigt tot zulke gedachtengangen uit, maar zet de 
stap zelf niet. Hij biedt wel een invalsweg om de omslag 
van dit persoonlijke te lezen, en dat niet (alleen meer) in de 
afwezige aanwezigheid van de figuren op Manets grote 
werken, zoals Le Balcon, maar in het loutere schilderen. 
Opnieuw wordt iets voelbaar van de angst en verontrusting 

die doorklinkt in kritieken uit de tijd, die de desintegratie 
van de figuur bij Berthe Morisot aankloegen. Dat de auteur 
de onpersoonlijkheid van het snelle schilderen niet in reke
ning brengt, leidt echter ook tot de compleet gechargeerde 
bewering dat Manet al bij al ‘toch een impressionist’ was 
- wat hij door Manets productie van snelle schilderijen ge
staafd wil zien. De aandacht voor de snel geschilderde wer
ken (de vakantieschilderijen en geschenkwerkjes) van Manet 
leidt tot een interessante verschuiving in onze kijk op dit 
oeuvre; maar dan nog lost Manet het schilderen veel minder 
op in een coherente, alles absorberende ‘visuele sensatie’. 
En vooral overziet Brettell dat Manet (vooral hij) de omslag 
van het persoonlijke schilderen ook in dat ‘schilderen zelf’ 
genadeloos geregistreerd heeft.
Dat de notie van het persoonlijke handschrift voor Brettell 
de leidraad blijft, is ook in de tentoonstelling te zien. De 
kunstenaars worden op grond van dit paradigma immers 
apart gepresenteerd: Manet, Monet, Degas, Pissarro, Sisley, 
Morisot en Renoir, worden gevolgd door de snel schilde
rende Van Gogh. Het nodigt ons uit terug te kijken naar hun 
karakteristieke schriftuur, naar de ‘grafische’, krasserige 
factuur van Sisley - of naar zijn nadrukkelijk ‘oninteres
sante’ composities - en naar de demonstratieve schilders- 
geste van Manet - de ‘bravoure’ die precies hem nog met de 
notie van ‘schilderkunstig meesterschap’ verbindt. De ge
scheiden presentatie vergemakkelijkt echter ook de consump
tie van deze tentoonstelling als een zoveelste impressionis
tische parade. De aankleding versterkt die indruk nog. Zo 
krijgt de kijker in het begin de thema’s ‘natuur’, ‘water’, 
‘lucht’ en ‘het moderne leven’ aangereikt door voorwerpen 
in stoffen kokers - een roeispaan, een sierplant, een schil
dersezel, een wijnfles en een krant. Kinderen toegelaten! 
Enkele werken van Barbizonkunstenaars stofferen de inlei
ding. Niets nieuws: hun naam als ‘de voorlopers’ van de 
impressionisten is al gevestigd. De bredere, historische 
inbedding van het vrije schilderen die Brettell in de catalo
gus aanbrengt - van Fragonard over Moreau tot academi
sche ébauches - werd in de tentoonstelling niet meegeno
men. Omdat catalogi voor specialisten zijn, en tentoonstel
lingen voor het publiek? Deze Painting Quickly had meer 
kunnen doen om het aanvaarde beeld van de impressionisten 
- en hun status van loutere publiekstrekker - tegen te spre
ken.
Impressionisme. De vrijheid van de losse toets loopt tot 20 
mei in het Van Gogh Museum, Amsterdam. De catalogus 
met een tekst van Richard R. Brettell werd in het Engels en 
in het Nederlands uitgegeven door Yale University Press in 
samenwerking met het Sterling en Francine Clark Institute 
(Paperback ISBN 0-300-08447-1 ; linnen band ISBN 0-300- 
08446-3). (D.P.)

FRED HOLLAND DAY. Ebbenhout heet een foto van de 
Amerikaanse fotograaf Fred Holland Day (1864-1933) 
waarin het licht oeverloos traag over de zwarte huid van een 
Afrikaans gezicht glijdt, contrasterend met de matte grijzen 
van de kledij die met zorg over het hoofd en langs de slapen 
is gedrapeerd. In een ander beeld, Ebony and Ivory, steekt 
een klein, antikiserend ivoren sculptuurtje op een luipaard- 
vel af tegen een Afrikaans mannelijk naakt, zittend en met 
het hoofd tussen de ingetrokken benen. Het witte ivoor is 
een lumineus repoussoir om het licht dat beheerst over de 
huid glijdt, als over zwarte zijde, beter te doen uitkomen. 
Exquise modulaties van zwart, opperste beheersing van de 
fotografische huid, precieuze symboliek en esthetisch raffi
nement. Fred Holland Day, fotograaf van het fin de siècle, 
doet ons beseffen wat het betekende om kunstfotograaf te 
zijn.
Nooit, lijkt het, wilde fotografie zo kunst zijn. En zo weinig 
fotografie: met licht vormen uitsnijden en polijsten, schil
deren met het grijs van de foto, regisseren als een sublieme 
schaker. Maar fotograferen? Geen enkel beeld wordt losge
laten waar nog de klik van de camera in naklinkt. Die ‘klik’ 
verdwijnt in een geraffineerd sfumato. Droge feitelijkheden 
worden gebannen in een scrupuleuze setting die ‘eeuwige 
schoonheid’ oproept. Elk ding is door symboliek omzwach- 
teld, verheven tot ideeënkunst.
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Fred Holland Day is een exacte generatiegenoot van de veel 
bekendere Alfred Stieglitz - beiden zijn geboren in 1864. 
Ze worden allebei wel met Amerikaans ‘picturalisme’ in 
verband gebracht, maar Day heeft bij uitstek de rol van de 
vergeten, minder moderne, oubollig geachte fotograaf. Hij 
is meer thuis in de artificiële paradijscultuur van het fin de 
siècle: een kunstfotograaf die zich in naam van de kunst 
afkeerde van de moderne wereld en zich nestelde in een es
thetisch paradijs. Hij beantwoordt, met andere woorden, aan 
het profiel van kunstenaars die moesten wachten op de revi
val van de vergeten negentiende eeuw, de eeuw die getoond 
wordt door het Parijse Musée d’Orsay, en waar nu ook het 
Amsterdamse Van Gogh Museum zich op toelegt. Het lijkt 
wel alsof zich rond Day alle clichés verzamelen die het fin 
de siècle tot fin de siècle maken - en niet tot voorspel van 
de twintigste eeuw: de dandy, de gecultiveerde en belezen 
estheet en, om het plaatje volledig te maken, het vermoeden 
van druggebruik en homoseksualiteit. Of het klopt, is min
der belangrijk. Maar het feit dat Fred Holland Day zo voor
beeldig in een fin de sièclekader past, ligt ook aan zijn me
dium: de fotografie. Het esthetische ideaal van het fin de 
siècle is zo tegenstrijdig met de fotografie als medium, dat 
de droom van die periode er kristalhelder én in zijn 
ongerijmdheid verschijnt. Ook Femand Khnopff gebruikte 
fotografie, en de momenten dat je dit fotografische middel 
door zijn esthetische hallucinaties heen voelt breken, wordt 
zijn sublieme vacuüm plots een zeepbel. Maar het werk van 
Day bestaat alleen maar uit die momenten. Het is fotogra
fie: ‘kunstfotografie’.
Toch bleef Holland Days oeuvre niet gespaard van ontwik
keling. Het jaar 1904 (toen zijn atelier in Boston uitbrandde, 
en een enorme hoeveelheid afdrukken en negatieven verlo
ren ging) wordt in de tentoonstelling terecht als een cesuur 
gelezen. In de beelden van voor 1904 die overbleven, wordt 
niets aan het toeval overgelaten. Ze ademen nauwelijks, 
menselijke figuur en sculptuur zijn als zetstukken gearran
geerd tot composities onder de esthetische stolp van de stu
dio. De beelden zijn luchtdicht. En plots, in de foto’s van 
schoolkinderen uit 1904, opent het beeld zich voor de tijd. 
Geen decor, alleen gezichten die het beeldkader binnen
glijden, vaak afgesneden door de rand. De asymetrische 
plaatsing brengt de kadrering in het spel; de camera wordt 
er zich van bewust dat hij aan de dingen voorbijglijdt, dat 
hij ‘afgaat’ op het moment dat de dingen al bijna wegglij
den. En het sfumato is nu minder het wazige parfum van 
Khnopff en konsoorten, maar een manier om het wegglij
den in de tijd te esthetiseren. Day heeft die gestileerde los
heid nooit meer zo benaderd, al speelde zijn artificiële para
dijs zich sinds dan wat vaker af in de buitenlucht. De 
kadrering wordt losser, het beeld vrijer.
Het verbaast niet dat Days fotografie voortdurend verwijst 
naar schilderkunst Net zoals de allervroegste fotografie, een 
halve eeuw daarvoor. Toen was fotografie echter nieuw; haar 
aanhankelijkheid aan de schilderkunst was een teken van 
prematuriteit. In de loop van de negentiende eeuw heeft de 
fotografie echter zichzelf, en met name haar klinische blik 
ontdekt. Ze werd zich bewust van de banale scherpte van 
het snapshot, de anonieme klik van het registratieapparaat. 
Wanneer Fred Holland Day de fotografie als kunst wil legi
timeren, is dat geen onvolwassenheid meer, maar een esthe
tische démarche. De esthetische emancipatie van de foto
grafie kan nu alleen plaatsvinden doordat ze de mechanis
tische kern waarop ze al gestoten is - haar willoze, geest
loze mechaniek -, bezweert. Daarom sluit ze terug, niet hul
peloos maar nadrukkelijk, aan bij de schilderkunst, de 
iconografie van de Grote Kunst en haar meesters waarnaar 
de verwijzingen bij Holland Day - van Guido Reni tot Dante 
Rossetti - legio zijn. Ze zet alles op de bezwering van haar 
eigen conditie, haar harteloze hart: op het stileren van haar 
apparatuur tot esthetische geest.
Ergens in de catalogus wordt Fred Holland Day geprezen 
voor zijn onbevooroordeelde blik op Afrikanen. En inder
daad, voor het exquise monochrome palet van de esthetische 
blik zijn alle mensen gelijk.
Fred Holland Day nog tot 24 juni in het Van Gogh Museum, 
Paulus Potterstraat 7, Amsterdam (020/570.52.91). (D.P.)

Fred Holland Day

Head of a girl (Hampton, Virginia), 1905

IN THE MEANTIME... is de titel van een tentoonstelling 
gemaakt door de zes curatoren die het afgelopen jaar deelna
men aan het curatorenprogramma van De Appel. De titel van 
hun tentoonstelling verwijst naar een situatie die ergens 
tussen ‘vertrek’ en ‘aankomst’ ligt; naar iets dat in beweging 
is, nog geen vaste vorm heeft gekregen. Dat een temporeel 
medium als video in deze tentoonstelling de boventoon 
voert, kan niet verwonderen.
De curatoren gaven de voorkeur aan werk waarin het per
soonlijke op ‘poëtische’ wijze verbeeld wordt. De simpele, 
didactisch-sociale boodschappen of de narcistische autobio
grafische anekdotiek waarin veel jonge kunst verzandt, heb
ben ze vermeden. Dat is een verdienste, maar dat garandeert 
niet noodzakelijk interessant werk. Veel werken gaan hier 
over de ervaring van de vreemdeling die tussen twee landen 
in leeft, weg van zijn thuisland en ook nooit thuis in het 
gastland. De nomadische staat die de multiculturele samen
leving propageert, waarin men even makkelijk van jas zou 
kunnen verwisselen als van identiteit, blijkt nog lang niet 
gerealiseerd. De in Amsterdam wonende Argentijnse film
maker Sebastian Diaz Morales verbeeldt dit mooi in The 
Story ofthe.Dutch Hole, or the Story of the Hole. De video- 
installatie toont drie buitenlanders die een gat in de bodem 
maken onder een Amsterdamse straattegel. Met op de achter
grond het geluid van heipalen, verbeeldt Morales de pogin
gen om te aarden in een vreemde bodem. Zijn video is 
gebaseerd op een script dat in de vorm van bladen uit een 
dagboek gestalte krijgt, met de kunstenaar zelf als verteller. 
Om het fictieve element te benadrukken, begint hij elke 
scène met “Once upon a time there was...” (...een Engels
man, een Turk, een Argentijn). De drie personages worden 
echter nooit acteurs, ook al maken ze deel uit van een script. 
Het zijn mensen die op een persoonlijke wijze lijken te 
reageren op het kader waarin de kunstenaar hen geplaatst 
heeft. De video staat op een rond tapijt dat bedekt is met 
dezelfde zonnepitten die de hoofdfiguren in het gat werpen. 
Het is alsof hij de ruimte van de toeschouwer in het verhaal 
wil trekken. Wanneer één van de buitenlanders aan de 
verteller vraagt wat het gat voorstelt, antwoordt deze: het is 

een ‘tijdshol’. Aan het einde van de film past een Nederlan
der, met de ordelijkheid die hem typeert, de stoeptegel weer 
keurig in het gat.
Jun Yang toont een ander ‘tijdshol’ : het Chinese restaurant van 
zijn ouders in Wenen dat te zien is op een video die wordt 
afgespeeld onder een westerse imitatie van een Chinees dak. 
De plek geeft aanleiding tot het vertellen van jeugdherinneringen 
die allemaal draaien rond de verschillen in eetcultuur. Door zijn 
verhaal met gevonden filmbeelden te ondersteunen, benadrukt 
Jun Yang de clichés die verschillende culturen voor elkaar 
verzinnen. De kunstenaar ziet er zichzelf als het hybride 
product van. Hij zoekt in zijn werk de link tussen een persoon
lijke herinnering en een brede sociale problematiek.
Dat geldt niet voor de foto’s die de in Nederland wonende 
Ksenia Galaeva’s maakte van haar geboorteland Rusland. 
De spanning tussen twee culturen is hier opgelost in nostal
gische en droomachtige beelden en teksten, die de herinne
ringen van de kunstenares aan haar thuisland moeten opfleu
ren. Nog vervelender is de video van Tracey Rose. We zien 
een naakte vrouw die gefilmd wordt met een camera die zich 
in de boksbal bevindt waarmee ze aan het ‘vechten’ is. De 
confrontatie tussen vrouwelijke kwetsbaarheid en mannelijk 
geweld wordt bedolven onder veel gekreun, en eindigt in 
orgastische kreten. De curatoren hebben het dan over de 
medeplichtigheid waarin de toeschouwer verwikkeld raakt, 
maar de snel bewegende, fragmentarische en overlappende 
beelden maken elke identificatie onmogelijk. Daar komt nog 
bij dat het geluid van deze video het gehele gebouw door
dringt, met zware gevolgen voor het nauwelijks hoorbare 
geluidswerk van Mark Bain, dat zich op verschillende plek
ken in de doorloopruimtes tussen de zalen bevindt.
Een sterk en enigmatisch contrapunt in de tentoonstelling is 
de videoprojectie van Bülent Sangar. Hij heeft zijn camera 
opgesteld in de kast van een slaapkamer, en maakt zo van 
zichzelf én van de toeschouwer een voyeur. Door de half 
openstaande deur zien we mensen en voorwerpen in een 
surreële parade aan ons voorbijtrekken. Sangar heeft zijn 
familieleden als acteurs geëngageerd. Door alledaagse han
delingen, rituelen en activiteiten te dramatiseren, tracht hij 
het familieleven van een gastarbeidersgezin in een vreemde 
cultuur te vatten in zijn tegenstrijdigheden. In het ‘verhaal’, 
dat is opgebouwd uit afzonderlijke scènes en getoond wordt 
in een dubbele projectie - we krijgen vaak verschillende 
gezichtshoeken van dezelfde scène te zien - vervaagt de 
grens tussen het reële en het fictieve. Net zoals Morales weet 
Sangar door de verbinding tussen autobiografie en fictie het 
strikt persoonlijke te overstijgen.
In the meantime... - een moment tussen twee punten - is een 
breed thema dat de keuzes van zes verschillende curatoren 
onder één noemer moet brengen. De titel karakteriseert 
minder de afzonderlijke werken dan de tentoonstelling. Als 
geheel zweeft die wat in het luchtledige, mist ze een sterk 
vertrekpunt, en ze komt ook niet helemaal aan, maar daartus
sen levert ze toch een paar mooie momenten op.
In the MeanTime... (met werk van Mark Bain, Yael Bartana, 
Sebastian Dias Morales, Ângela Ferreira, Tracey Rose, Bülent 
Sangar, Jun Yang) werd gecureerd door Hilde de Bruijn, 
Barbara Clausen, Dominique Fontaine, Ilina Koralova, Lvia 
Pâldi en Nuno Sacramento, en loopt nog tot 27 mei in De 
Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10,1017 DE Amsterdam (020/ 
625.56.51). (A.S.)

JITKA HANZLOVA. De eerste overzichtstentoonstelling 
van de Tsjechische fotografe Jitka Hanzlovâ in Nederland 
overloopt haar werk van de jaren negentig, toen ze zwart
wit- voor kleurenfotografie had verruild. Er zijn vier reek
sen te zien die inmiddels ook allemaal te boek zijn gesteld. 
Rokytnfk, de oudste, toont beelden uit het gelijknamige dorp 
in Oost-Bohemen dat de in Essen woonachtige fotografe in 
de jaren tachtig ontvluchtte, en in de jaren negentig weer 
opzocht. Zowel in Rokytnik als in Bewohner, dat in Essen 
werd gemaakt, domineert de menselijke aanwezigheid. Maar 
in de latere reeks hebben de beelden meer het karakter van 
portretten; de recentste reeks van Hanzlovâ, Female, bestaat 
exclusief uit portretten. Enkel in Vielsalm is geen mens te 
bespeuren. De foto’s van een hertenkop of van de donkerte
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onder het bladerdek treden in de voorlaatste zaal op als een 
adempauze tussen de zalen met foto’s van ‘bewoners’ en de 
vrouwen uit Female.
De beelden van Rokytnik zijn door mensen bevolkt, maar de 
mensen bewegen in de ruimte, ze staan er niet voor. De 
omgeving is hun biotoop, niet hun achtergrond of hun set
ting. Hanzlovâ omschrijft de serie als een pastorale; dat zou 
alleen al betrekking kunnen hebben op de manier waarop de 
mensen in hun omgeving bewegen: een beetje zoals figuren 
in een arcadisch landschap op oude schilderijen. Toch ko
men ze iets meer naar voor en, vooral, zijn ze zich bewust 
van de camera; ze kijken op waar de camera langskomt.
In Bewohner en Female zijn ze dichter bij de camera geko
men. De systematiek van het in beeld brengen wordt strak
ker, regelmatiger, verliest het epische van de losse wande
ling die de camera in Rokytnik lijkt te maken. Hanzlovâ be
gint consequent ‘medium shots’ te gebruiken, waarbij de 
persoon tot aan de knieën in beeld wordt gebracht. Alle 
mensen kijken in de camera. De beelden hebben niet de na
drukkelijke zakelijkheid van bijvoorbeeld Thomas Struth; 
anderzijds steken ze door hun gewoonheid af bij de vaak 
dramatische Rineke Dijkstra. Je beeldt je in dat Hanzlovâ 
haar modellen echt tegenkomt, en vanuit die ontmoeting 
vertrekt: de foto als resultante van een tijdelijk cont(r)act. 
Maar de foto’s spelen niet op de spontaniteit van die ont
moeting met de camera. Ze praten ons niet de illusie aan dat 
het model op volstrekt natuurlijke manier zichzelf is.
Foto’s uit Rokytnik legden al de hand op het moment waarop 
de persoon zich bewust wordt van het feit dat hij of zij gefo
tografeerd werd. Het kind op een matras kijkt naar de ca
mera, en zijn witrozige verschijning lijkt zich door een dis
crete overbelichting net even aan zijn ‘naturel’ te onttrek
ken. Schitterend hoe Hanzlovâ het moment vangt waarop 
dat kind ‘opstaat’ uit zijn alledaagsheid, en de wereld van 
de voorstelling binnenstapt. Nog even daarvoor groette het 
de dingen, nu groet het de camera. Een vrouw op een straat, 
blauw en purpere jas, zet zich schrap tegen de wind en met
een, zo lijkt het, tegen de blikrichting van de lens. Een meisje 
stapt zwierig uit de vijver, en even kromt haar lichaam zich 
tot een zwierig contraposto. Het gebeurt schijnbaar onwil
lekeurig, toevallig, maar het maakt ons net even bewust van 
het feit dat we (met de camera) een scène betreden. In de 
latere portretten valt enkele keren de formele lay-out op van 
de foto; de persoon lijkt met iets meer nadruk tegen een 
strakke achtergrond geplaatst. Roos geschilderde haren vor
men een akkoord met een groene beplanting; een jonge 
vrouw is zo scherp uitgesneden tegen een rivier dat ze tegen 
een filmdecor lijkt te staan. Niet dat Hanzlovâ het kunstma
tige van de voorstelling echt beklemtoont; de formele strak
heid is een manier om de distantie waarmee de camera het 
model tegemoet treedt, in de foto mee te nemen. Zo bekent 
de foto de abstractie van de fotografische blik.
De structuur van de fotoreeksen, en de uitgekiende presen
tatie in het Stedelijk onderstrepen dat. De reeks Female laat 
zich moeilijk psychologiseren. Waar is de fotografe naar op 
zoek? Net waar je even de indruk krijgt dat de camera toch 
wat extravagante types uitzoekt, staat weer een burgerdame 
in haar royale tuin. De mensen zijn van alle slag, en die 
uitgekiende variatie werkt abstraherend; In de zalen met de 
reeks Bewohner alterneert Hanzlovâ portretfoto’s met beel
den uit de woonomgeving: een pitbull vastgebonden aan een 
boom, een stadsbeeld, en - opvallend - enkele keren beel
den van zijgevels: de kant waar het huis ‘geen gezicht’ heeft. 
Mensen daarentegen hebben een gezicht, een blik en, zo 
zeggen we automatisch, een persoonlijkheid. Maar de 
fotografe weet wat ze nooit te weten komt. Dat weten neemt 
ze mee. Ze kiest niet voor niets passanten. De camera fixeert 
hen nadrukkelijk, maar fotografeert ook altijd de vreemd
heid in die ontmoeting. Er worden geen zielen blootgelegd. 
Niemand geeft zich aan de camera.
Bij de vrouwen valt op dat alleen de jongsten - nog kinde
ren - zich een beetje schrap zetten. Zoals die goddelijke meid 
die, Pruisisch trots met de handen in de zij, met knie- 
beschermers en fel roze jurk afsteekt tegen het groen van 
een grasperk in een Wohnsiedlung van de stad Essen. Dat 
lichtjes misnoegde ‘ik laat me niet doen’ van haar jonge blik 

Jitka Hanzlovâ

PetruSka, Rokytnik, 1998

Terwijl veel conceptuele kunstenaars van zijn generatie 
fotografie als een neutraal informatiemiddel beschouwden, 
onderzocht Dibbets vanaf zijn vroegste ‘perspectiefcorrecties’ 
de manier waarop de foto, net als de schilderkunst, de wereld 
niet weergeeft maar construeert. Een met potlood getekend 
vierkant op een schuin gefotografeerde muur toonde op een 
tegelijk eenvoudige en complexe wijze dat ruimte op het 
platte vlak een illusie is. Later fotografeerde hij fragmenten 
van ruimtes, om ze in cirkel vormige composities aan elkaar 
te plakken. Zo kwam een representatie van ruimte tot stand 
die nooit tot een ervaring van de echte ruimte kan worden 
herleid. In het motief van het raam wordt dit spel uitgespeeld. 
De idee van het raam heeft sinds de Renaissance als metafoor 
gediend voor een mimetische schilderkunst die, om de illusie 
te creëren van een doorkijk naar een andere wereld, zijn 
materiële drager moet verbergen. Maar Dibbets’ ramen 
bieden geen doorkijk naar een wereld daarbuiten. Ze ver
schijnen vanuit gezichtspunten waarmee het oog zich onmo
gelijk kan identificeren. Door de schuine invalshoek veran
dert het ronde raam in een ovale vorm die op het platte vlak 
een plastische zelfstandigheid krijgt. Daardoor wordt de 
aandacht getrokken naar het raam zelf, de ‘drager’ die hier 
verschijnt als een grafisch raster, dat een abstract kader 
oplegt aan de wereld. Behalve door het spel van vervreem
dende perspectieven waarvoor het elliptische raam zich zo 
uitstekend leent, bereikt hij deze abstractie ook door het 
gefotografeerde motief uit zijn architecturale omgeving weg 
te snijden en in een nieuwe, picturale omgeving te integreren. 
Zo wordt het nog moeilijker om de gezichtshoek van waaruit 
de foto gemaakt is te reconstrueren. Geplaatst tegen een 
monochroom geschilderde grond, fungeren de ramen als een 
abstracte vorm in een dialoog tussen licht en donker, tussen 
fotografie en schilderkunst. Keer op keer toont Dibbets dat 
fotografisch realisme en fotografische abstractie geen tegen- 
stellingen zijn, maar dat ze samenkomen in de transforme
rende eigenschappen van het fotografische medium.
Het oeuvre van Jan Dibbets is kenmerkend voor een genera
tie kunstenaars die begonnen te werken vanaf het midden van 
de jaren zestig, en die zich decennia lang bezighielden met 
het ontfutselen van geheimen aan een zeer beperkt vormen- 
arsenaal. Zo is voor Dibbets het raam een caleidoscoop 
waarin hij oneindig veel mogelijkheden ziet. Maar zijn 
strategie heeft de relevantie en scherpte van vroeger al lang 
verloren en is, voorbij haar historisch moment, tot een 
esthetisch trucje geworden.
Het inzicht dat de fotografie niet de objectieve werkelijkheid 
weergeeft, maar een zelfstandig beeld construeert, drong op 
grote schaal door in de kunst van de jaren tachtig die de macht 
van (media)representaties onderzoekt. Het is jammer dat de 
oudere generatie, hoewel ze met een analoge problematiek 
bezig was, de dialoog met de huidige generatie kunstenaars 
uit de weg gaat. Vandaag worden we geconfronteerd met de 
opname van oudere media zoals fotografie in het digitale 
medium. De spanning tussen werkelijkheid en abstractie 
wordt opgelost in een totaal manipuleerbaar beeld. Het 
onderzoek naar de waarneming van het fotografische beeld, 
waaraan Dibbets ooit nieuwe impulsen gaf, speelt zich al 
lang op een ander terrein af, en zoekt naar nieuwe formule
ringen.
Jan Dibbets, Werken uit de periode 1990-2000, loopt nog tot 
17 juli 2001 in De Pont, Wilhelminapark 1,5041EA Tilburg 
(013/536.74.75). (A.S.)

ROSEMARIE TROCKEL. Het oeuvre van Rosemarie 
Trockel wordt in solotentoontellingen voortdurend vanuit 
wisselende invalshoeken belicht. Soms wordt gekozen voor 
mediumspecifieke overzichten (videowerk, tekeningen) die 
van een simpel selectiecriterium uitgaan, zoals de retrospec
tieve van tekeningen die nu in De Pont loopt (en die is over
genomen van het Centre Pompidou). Tie bestaat voor het 
merendeel uit iconografisch homogene groepen tekeningen, 
die verdeeld zijn over de kleine hokken aan de rand van de 
centrale grote ruimte. Eén van de hokken is gewijd aan af
beeldingen van mannen en mannetjes met potsierlijke 
fallische neuzen; in een ander kabinet domineert een prach
tige reeks tekeningen van dieren die een soort handpoppen

vind je niet terug bij de volwassenen. Omdat zij, volleerde 
poseurs, het niet nodig hebben?
Het roosgroene kleurakkoord geeft ook hier het beeld een vi
suele distantie, die perfect rijmt met de houding van het zich 
schrap zettende meisje. Hanzlovâ lijkt gefascineerd door het 
punt waarop deze passanten zich niet geven. Een gespannen 
discretie houdt de bliklijn tussen camera en model strak.
Jitka Hanzlovâ nog tot 27 mei 2001 in het Stedelijk Mu
seum, Paulus Potterstraat 13, Amsterdam (020/573.29.11). 
De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de 
Deichtorhallen Hamburg. De publicatie Female werd uit
gegeven door Schirmer Mosel (München) en Deichtorhallen 
Hamburg. (D.P.)

JAN DIBBETS. Van een tentoonstelling van Jan Dibbets 
hoeven we geen grote verrassingen te verwachten. Nu kan 
een verrassing in een klein hoekje zitten, maar bij de serie 
foto’ s van ramen die nu in De Pont getoond wordt, overheerst 
het gevoel datje alle hoeken wel gezien hebt. Meer dan tien 
jaar heeft Dibbets zich met het motief van het raam bezigge
houden. Hij heeft niet alleen ramen gefotografeerd, maar ook 
in opdracht glas-in-loodramen ontworpen voor de kathe
draal van Blois in Frankrijk en de gerestaureerde Sint- 
Nicolaaskerk in Amsterdam. In De Pont zijn daar tevens 
enkele ontwerptekeningen van te zien.
Dibbets’ fascinatie voor het raam heeft alles te maken met 
zijn verhouding tot de schilderkunst. Na een begin als schil
der stapte hij tijdens de ‘antischilderkunst’ periode van de 
jaren zestig weliswaar naar de fotografie over, maar hij bleef 
zich altijd bezighouden met de schilderkunstige problema
tiek van de waarneming en de weergave van licht en ruimte. 
Hij situeert zich daarbij in een typisch Nederlandse kunst
historische traditie die via Mondriaan leidt naar Pieter 
Saenredam en Frans Hals.
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Something is rotten in 
the state of Europe

— 4

Thomas Bakker 
Justin Bennett 
Dirk Bogaert 
Rosan Bosch 
Peter Buggenhout 
Cel Crabeels 
Pieter Dobbelsteen 
Peter Fengler 
Sven 't Jolie 
Diederik Klomberg 
André Kok 
Emilio Kruithof

Klaar van der Lippe 
Jeroen Offerman 
Sef Peeters 
William Speakman 
Karin Trenkel 
Reinaart Vanhoe 
Geir Tore Holm 
Emma Rushton 
Derek Tyman 
Jeroslaw Koslowski 
Cai Ulrich von Platen 
Fritz Rapp

4 april t/m 2 juni 2001 
presentatie: vrijdag 4 april 20.00 uur 

(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur, dicht 24 t/m 27 mei)

MEEUW & KRIJS
Antonietta Peeters

Sarah Staton
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MASTERS DEGREE

PRIMEUR2001amumm " , ■ lo-i - f-
39 pas afgestudeerde kunstenaars 
uit 5 Europese landen
Nederland, Eshland, Lekland, 
Litouwen en Polen

f. " ■ ''-t

Opleiding op universitair niveau in de beeldende kunst en cultuur. De post-initiële studie is een 
samenwerkingsverband met de Montfort University in Leicester (Engeland) en de Fontys Academie voor 
Beeldende Vorming. De studie leidt op tot Master in Art, Architecture and Design in the European Context.

Aanvang Oktober 2001

TOelating De opleiding staat open voor eerste- en tweedegraads docenten in de beeldende vakken
en beeldende kunstenaars.
Het 2 jarige part-time programma heeft geconcentreerde interdisciplinaire studieblokken 
van I tot 2 weken rondom de vakantieperiodes, naast discipline-specifieke ondersteuning 
op de Academie. De student studeert in Engeland en Nederland.

Informatie Masters Degree: Johan Ligtvoet op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur
Academie voor Beeldende Vorming
Prof. Cobbenhagenlaan 205 - 5037 DB Tilburg
tel 08778 71583 - fax 08778 75522 - e-mail Arts.lnt.Tilburg@fontys.nl

HOOGHUIS vossenstr. 10, 6811 JL Arnhem T/f 026 4458775 www.hooghuis.nl OPEN: wo. > zo. 13 > 17 uur

19, 23 en 26. 5
NB 23. 5 Filmhuis Arnhem

’CITYJAM’ filmprogramma
(www.cityjam.nl)

Korte films, archieffilms en nieuwe mediaproduc- 
ties; verbeelding van het stedelijk leven o.a.
Karel Doing, Floris Paalman, Robin van 't Haar

20. 5 > 10. 6 ‘INCIDENT’ Hans Klaverdijk - installaties, Jacco Schouten - schilderijen 
Stephan Sliepenbeek - audio-installaties

CBK, Voorskraak 180
Pictura, Voorstraat 190
Schoolgebouw, Nieuwstraal

17. 6 >01. 7 ‘BIVAC’
een nachtinstallatie

HKA project, initiator Richard Menken
'kunst werkt slechts bevrijdend wanneer zij zich richting leven 
beweegt' met: Hilde Beukers, Claire Bolt, Jeroen Diepenmaat, 
Martine Horstman, Tanja Koning, Elza Kroonenberg, Susanne 
Leenders, Rik Marsman, Richard Menken, Hannes van Soest

ART PRIMEUR 024 5841340
17. 6 > 01. 7 | SCHIP' buiteninstallatie Johan Rumpt

CBK 078 5314589
www.arbprimeur.com 18. 7 > 12. 8 manifestatie ‘ CITYJAM ’ tentoonstelling

Tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte, 
zie voor meer informatie www.cityjam.nl

annedaems : : : 
davidclaerbout

sarahtripp.: ::: .doragarcia :::

artists in residence

marres

anti-prophet
deel 2 hortus-project

tentoonstelling 02/06 — 01/07 
open 02/06 17:00 uur

proxy

marres — postbus 275 6200 ag — capucijnenstraat 98 maastrichtl 
www.marres.org — 131 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08
e marres@cobweb.ml — geopend dl tm zo van 13 — 18 u

CROWN GALLERY BRUSSELS

LU AN L 17 mei - 30 juni
OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U

JULI & AUGUSTUS GESLOTEN

KANAL 20 BARTHELEMYLAAN 20 1 000 BRUSSEL TEL/FAX 02 / 5 1 4.0 1.23
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Ich weiss was du nicht weisst 

‘WHEN MEANING BECOMES AN OCCASION FOR CALCULATION’
by DIERK SCHMIDT

3 4
Coquilhatstraat 14 B-2000 Antwerpen 23 juni tot 3 september 2001 open: do-vrij-za, van 14 tot 18 uur Tel: 0475/563 368
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over hun poten hebben gestulpt - en die met hun menselijk 
speelgoed de gebruikelijke relatie tussen mens en dier lij
ken om te draaien. Gewoonlijk projecteert de mens zijn ei
genschappen op dieren, maar hier is het dier kennelijk de 
actieve partij. Het zou mooi zijn om deze tekeningen te com
bineren met Trockels Tïerfilme-video, die al veelvuldig in 
De Pont te zien is geweest. Trockel brengt daar het 
antropomorfisme in de menselijke weergave van dieren 
hilarisch in beeld. Ook de prachtige reeks tekeningen van 
apenkoppen (Hoffhung, 1984) had het goed gedaan in com
binatie met de Herfilme.
In plaats van de Tierfilme wordt in een ander kabinet een 
recente video getoond die niet onmiddellijk lijkt thuis te 
horen tussen al deze tekeningen. Manus Spleen 3 (2001) is 
misschien hooguit nog met de fallusneuzen verwant — het 
werk toont een zwangere buik die een ballon blijkt te zijn, 
en die op een feestje met veel jolijt wordt doorgeprikt. De 
aanwezigheid van deze video ondermijnt de idee van een 
‘zuivere’ tekeningententoonstelling, en ook daarbuiten blijkt 
het selectiecriterium ‘tekening’ hier niet zo eenduidig: in 
De Pont zijn ook foto’s, zeefdrukken en fotokopieën te zien. 
Die laatste zijn soms bewerkingen van bekende kunstwer
ken, waarbij Trockel het geslacht van de afgebeelde figuur 
heeft getransformeerd. Warhols Mao, die er toch al als een 
drag queen uitzag, is nu daadwerkelijk in een opgetutte 
vrouw veranderd. ‘Tekenen’ betekent hier voor Trockel het 
ver-tekenen van bestaande beelden. Maar de tekening kan 
ook als ‘voor-beeld’ dienen, zoals in de installatie 
Kinderspielplatz (1999), een werk uit de collectie van De 
Pont dat officieel geen deel uitmaakt van de tentoonstelling. 
Aan de muur hangen schetsen voor de fantasievolle autoo
tjes die ernaast zijn opgesteld: Wollauto, Schrottkiste enzo
voort. Hier wordt duidelijk dat men Trockels tekeningen ook 
op een andere manier had kunnen presenteren. Men had ze 
met name nadrukkelijk - en niet zomaar halfslachtig - in 
verband kunnen brengen met verwante werken in andere 
media. Dat had de tentoonstelling van een (schijnbaar) ge
makkelijk selectieprincipe beroofd, maar het zou de dwars
verbanden in haar werk meer recht hebben gedaan.
De tekening wordt traditioneel verheerlijkt als het medium 
waarin de oorspronkelijke inspiratie van de kunstenaar en 
diens unieke handschrift direct ervaarbaar zijn. Daardoor is 
de tekening in de afgelopen decennia ook in toenemende 
mate een vluchtheuvel geworden voor estheten die moeite 
hebben met veel vormen van hedendaagse kunst. De vaak 
gehoorde opmerking dat Beuys een ‘fenomenale tekenaar’ 
was, verbergt meestal de opvatting dat men met de rest van 
diens werk niets kan beginnen. Verheerlijking van Beuys- 
als-tekenaar is dan een excuus om de netelige confrontatie 
met de rest van zijn werk uit de weg te gaan. Beuys defini
eerde de tekening echter als een plan, een blauwdruk, en hij 
zag ook schrijven als een vorm van tekenen; zijn grootste 
bijdragen aan de ‘tekenkunst’ zijn niet de veelgeprezen wer
ken op papier, maar de schoolborden die hij bekrabbelde 
tijdens discussies en lezingen. De tekeningen voor 
Kinderspielplatz maken duidelijk dat ook Trockel belang 
hecht aan de tekening-als-plan. Niet al haar tekeningen zijn 
natuurlijk de aanzet voor iets anders; soms geldt zelfs het 
omgekeerde, en is de tekening een om- of uitwerking van 
iets dat er aan voorafging. Dat is niet alleen zo bij de gemani
puleerde fotokopieën, maar ook bij een recente reeks eroti
sche tekeningen van slapende jongelingen, die overduidelijk 
op foto’s zijn gebaseerd. Behalve door hun uiterst onpersoon
lijke uitvoering vallen deze werken op door hun erg groot 
formaat. Men kan hierin simpelweg de gigantomanie herken
nen van de succesvolle kunstenaar. Anderzijds heeft Trockel 
in de afgelopen jaren (met name in de projecten met Carsten 
Holler) haar werk ook steeds een publieke status willen ge
ven en het sociale karakter ervan benadrukt. Het lijkt erop dat 
zij in dit licht ook tegen het intieme karakter van veel van 
haar eerdere tekeningen rebelleert. Het connaisseurschap van 
het prentenkabinet lijkt haar stilaan tegen te staan.
In Parijs onderstreepte ze dat door een al wat oudere instal
latie, A Lady at Her Toilet (1991), een prominente rol toe te 
bedelen. Dit werk bestaat uit een eenvoudige tent waarin 
dia’s worden geprojecteerd van intieme ‘toiletscènes’ uit de 
westerse kunst van de Renaissance tot de negentiende eeuw. 
Naast de diaprojector staat een map met bewerkte 
reproducties van erotische tekeningen uit de achttiende eeuw, 
de periode waar ook de — aan Watteau ontleende — titel van 
het werk naar verwijst. Trockel alludeert ironisch op de his
torische connectie tussen tekenkunst en erotische voorstel
ling. Omdat de tekenkunst thuishoorde in de sfeer van privé- 
verzamelingen en connaisseurschap, kon de erotiek veel 
explicieter zijn dan bij de doorgaans meer publieke schil-
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Rosemarie Trockel

Young Man dozing, 2000

Het eigenlijke onderwerp van Les années pop valt dus buiten 
het tijdsbestek van de tentoonstelling. De invloed van de pop 
art op de mode, de muziek en de zogenaamde alternatieve 
jeugdcultuur, begint immers pas eind jaren zestig en loopt 
gemakkelijk door tot de opkomst van de punk in de tweede 
helft van de jaren zeventig. Men kan zelfs zonder overdrijven 
stellen dat de invloed van de popcultuur tot vandaag is 
blijven doorwerken.
Les années pop pretendeert ook iets te zeggen over de relatie 
van de pop art met het Nouveau Réalisme. Dat is altijd een 
heikele kwestie geweest. Maar het is pertinent onwaar dat 
deze tentoonstelling, zoals de persteksten beweren, de eerste 
zou zijn die de beide richtingen confronteert. Dat gebeurde 
reeds in de tentoonstelling pop art, in 1991 in de Londense 
Royal Academy (een boeiende manifestatie overigens, waarin 
ook werk van Gerhard Richter, Sigmar Polke en Pistoletto te 
zien was, en die uitging van de kunst en niet van de cultuur). 
Het verschil tussen beide richtingen wordt al samengevat in 
de gang die naar de tentoonstelling leidt. Er hangt een 
enorme décollage van Villeglé, Carrefour Sèvres- 
Montpamasse (1961) naast Still Life # 35 (1963), een vers 
geschilderd reclamepaneel voor Libby’s en Royal Crown 
Cola van Tom Wesselmann.
In de verweerde, verscheurde affiches van Villeglé gaat het 
om de esthetiek van het vergankelijke. Hun poëtische kracht 
schuilt in hun nostalgische kwaliteiten. Het Nouveau Réa
lisme is een romantische beweging die bestaat bij gratie van 
recuperatie en recyclage, terwijl de pop art uit is op een 
onmiddellijke beleving van de werkelijkheid. Het meest 
revolutionaire van de pop art is namelijk dat deze kunst 
- voor het eerst in de geschiedenis - enkel wilde bestaan in 
het hier en nu. We vinden die idee in de films van Andy 
Warhol, die voor het grootste deel in real time werden 
gedraaid, en in de muziek uit die periode; maar verder ook in 
de happening en de performance. De belangrijkste werken in 
deze tentoonstelling zijn daarom diegene die vandaag nog 
altijd die momentane frisheid hebben van veertig jaar gele
den.
Deze kunst inspireerde op haar beurt architecten, designers 
en modeontwerpers, die niet alleen naar meer comfort, maar 
ook naar meer vrijheid zochten, en dat vooral uitdrukten door 
hun materiaalgebruik en hun felle kleuren. De intens be
leefde vrijheid van het individu spreekt vooral uit de archi
tectuur. Non-conformisme rijmt er wonderwel met materieel 
comfort. Veel constructies hebben een tijdelijk karakter, en 
soms zijn ze mobiel. Ze verwijzen afwisselend naar het 
nomadisme van de on the road-cultuur en naar het 
sciencefictionrijk van de ruimtevaart.
De enige originele bijdrage van Les années pop is tevens de 
meest betwistbare. Het laatste hoofdstak, Rêve et contestation, 
suggereert namelijk dat de popcultuur verantwoordelijk zou 
zijn voorde contestatiegolf van ’68. De elektrische stoel van 
Andy Warhol en politiek geïnspireerd werk van Pistoletto 
hangen er naast goedkope affiches van Che Guevara, mei ’ 68 
en the Gratefull Dead.
Pop art was één van de eerste kunststromingen die zich 
rechtstreeks inspireerde op de populaire cultuur, meer be
paald de stripverhalen en de publiciteit. Maar dat ze nadien 
ook door de populaire cultuur gerecycleerd werd, is geen 
reden om ze daarmee gelijk te stellen. Het is niet omdat pop 
art een oppervlakkige en tijdsgebonden indruk maakt, dat ze 
niet gebaseerd is op een artistieke reflectie over de kunst en 
de maatschappij, over de mens en de condition humaine. Het 
is niet omdat pop art verondersteld wordt populair te zijn dat 
ze dat ook is. En het is niet omdat een kunstenaar populair is, 
dat zijn werk ook op zijn juiste waarde geschat wordt. Borges 
beweerde trouwens dat de populariteit van een kunstenaar 
het grootste bewijs is van het feit dat zijn werk niet of 
verkeerd begrepen wordt.
Het grootste probleem van Les années pop is dat er geen 
enkel onderscheid gemaakt wordt tussen de kunst en de 
culturele of maatschappelijke fenomenen die er al dan niet 
uit zijn voortgekomen. Door de aandacht van kunst naar 
media, en van creatie naar lifestyle te laten verschuiven, 
herleidt deze tentoonstelling de kunst tot dure opsmuk van 
een modieuze levensstijl. Kunst wordt hier gepropageerd 
door dezelfde consumptiemaatschappij, die door veel pop- 
kunstenaars gecontesteerd werd. Toch eindigt de tentoon
stelling nog met een - weliswaar onbedoelde - ironische 
vingerwijzing. De Beach Scene (1968) van Malcolm Morley 
toont tegen een helblauwe lucht een gelukkig gezin op het 
strand met twee kinderen. Deze kinderen behoren tot de 
generatie die hier vandaag in de rij komt staan op zoek naar 
herinneringen aan een tijdperk dat ze zelf niet bewust heeft 
meegemaakt. Jammer genoeg beantwoordt de tentoonstel-

derkunst. Met haar slapende jongelingen lijkt Trockel ech
ter, gebruik makend van erotische voorstellingen, juist teken
kunst te willen maken die zich niet laat opsluiten in de fijn
zinnige bedomptheid van een cabinet d’amateur of in de 
daarnaar gemodelleerde prentenkabinetten van musea. Om
dat A Lady at Her Toilet in Tilburg afwezig is (vreemd, want 
het werk speelt een belangrijke rol in de Franse catalogus, 
die door De Pont is overgenomen) komt deze tendens in 
Trockels werk echter niet goed uit de verf. De op de muur 
tegenover de tentoonstellingskabinetten aangebrachte ‘wand
schildering’ (met een breimotief en twee afbeeldingen van 
soezende jongens) kan A Lady at Her Toilet niet vervangen. 
Het is prijzenswaardig dat De Pont als enige Nederlandse 
instelling al jarenlang het werk van Trockel verzamelt en 
tentoonstelt, maar dit is een tentoonstelling waar op vak
kundige wijze de angel uit is gehaald.
Rosemarie Trockel tot 26 augustus in De Pont, Wilhelmina- 
park 1, 5041 EA Tilburg (013/543.83.00). (S.L.)

LES ANNÉES POP. Met Les années pop tracht het Musée 
national d’ art moderne aan te sluiten bij de grote tentoonstel
lingen uit de begindagen van het Centre Pompidou, waarbij 
een periode uit de moderne of de hedendaagse kunst in al 
haar facetten getoond en bestudeerd werd. Bij Les années 
pop ligt de nadruk vooral op het tonen en minder op het 
bestuderen. Meer dan vierhonderdvijftig objecten, van platen
hoezen en stripverhalen tot radio’s en mini-jurken, van 
schilderijen en foto’s tot maquettes en designmeubelair, 
staan er zonder onderscheid naast elkaar. Typerend is de 
manier waarop het manifest van de Internationale 
Situationniste uit 1958, een mooi ingelijste poster, achter de 
fameuze Marshmallow zetel (1956) van George Nelson 
hangt. Ze stammen inderdaad uit dezelfde periode en worden 
allebei gekenmerkt door... dezelfde oranje kleur.
Les années pop is geen tentoonstelling over de pop art. 
Daarvoor is ze te uitgebreid. Maar ook geen tentoonstelling 
over de kunst van de jaren zestig. Daarvoor is ze dan weer te 
beperkt en houdt ze geen rekening met de conceptuele en de 
minimale kunst, die ondanks hun verschijningsvorm veel 
meer met de pop art gemeen hebben dan algemeen wordt 
aangenomen. Ook de periode die in de ondertitel vermeld 
wordt, van 1956 tot 1968, geeft geen uitsluitsel over de inzet 
van de tentoonstelling. De eerste datum slaat op de tentoon
stelling This is Tomorrow, die dat jaar door de Independent 
Group in de Londense Whitechapel Gallery werd georgani
seerd. Voor de affiche maakte Richard Hamilton zijn be
roemde collage, Just what is it that makes today’s homes so 
different, so appealing, die algemeen beschouwd wordt als 
de eerste popicoon. Richard Hamilton definieerde pop art 
toen als: “Popular (designed for a mass audience), Transient 
(short-term solution), Expendable (easily forgotten), Low 
cost. Mass produced, Young (aimed at youth), Witty, Sexy, 
Gimmicky, Glamorous, Big business”. Een definitie die in 
1956 visionair was, maar vandaag eerder clichématig klinkt. 
1968 is in Frankrijk - om andere redénen - nog steeds een 
mythische datum. De moordaanslag op Andy Warhol in dat 
jaar markeert echter ook het symbolische einde van de pop 
art als revolutionaire kunstvorm, en het begin van de com
merciële recuperatie ervan, zowel binnen de kunstwereld als 
in de consumptiemaatschappij.

DEWEER presenteert de one-man show

GALLERY
Koen Vanmechelen
“The Cosmopolitan Chicken - tussen natuurlijk 
broeden en genetisch manipuleren”
en
de permanentie-tentoonstelling
“Een wereld van dieren” oI
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5.5-17.6.01

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / woe-zon., 14-18 u. en op afspraak 
Tel.: +32.(0)56.644893 / Fax.: +32.(0)56.647685 / Email: deweer@artsite.be

mailto:deweer@artsite.be


ling aan hun nostalgische verwachtingen: een plaatjesboek 
van een ver verleden, waarbij men zich afvraagt of deze 
‘popjaren’ ooit hebben plaatsgevonden.
Les années pop loopt nog tot 18 juni in het Centre Pompidou, 
Rue Beaubourg, 75191 Parijs (01.44.78.12.33). (L.V.D.A.)

NIELE TORONI. In de jaren zestig bepaalde de Zwitserse 
schilder Niele Toroni (Locarno, 1937) het veld waarin hij als 
kunstenaar wou bestaan. Zijn schilderijen, die hij systema
tisch betitelt als Empreintes de pinceau no 50 répétées à 
intervalles de 30 cm, bestaan steeds uit een reeks afdrukken 
van een penseel van 50 millimeter breed, die zowel op doek, 
op papier als op de muur zijn aangebracht. Het gebruikte 
patroon is dat van de quincunx, een toets in elke hoek van het 
vierkant en één in het midden. De verftoetsen liggen steeds 
30 centimeter uit elkaar. De enige variabele parameters zijn 
de drager en de kleur.
In 1967 maakte Toroni samen met Daniel Buren, Olivier 
Mosset en Michel Parmentier deel uit van de groep B .M.P.T. 
In tentoonstellingen en manifesten propageerden ze een 
onpersoonlijke kunst, die geen interne, noch een externe 
werkelijkheid weergeeft. Buren schilderde verticale strepen, 
Parmentier horizontale, Mosset cirkels en Toroni zijn typi
sche penseelafdrukken. Voor hun laatste tentoonstelling 
schilderden ze eikaars motieven die ze met hun eigen naam 
signeerden.
Natuurlijk kan men, zoals Heraclitus al wist, geen twee keer 
in dezelfde rivier stappen. Zo is elke geste voor de kunstenaar 
opnieuw anders. Maar wat in het begin als een radicaal 
manifest kon worden beschouwd, begint op lange termijn 
toch knap te vervelen. Van overpeinzingen die in de jaren 
zestig relevant waren, binnen de toen actuele reflectie over 
de kunst als kunst, blijven alleen nog formele procedures 
over. De reflectie stompt af, de geste wordt decoratief.
De retrospectieve tentoonstelling in het Musée d’art mo
derne de la Ville de Paris met de pretentieuze titel Histoires 
de peinture, toont geen radicale kunstenaar, maar eerder een 
maniërist. Geen enkele drager is nog veilig voor zijn mini
male esthetiek: papier, doek, hout, emailplaten, toiles cirées, 
kranten, dagboeken en een metroplan of de affiches van zijn 
eigen tentoonstellingen.
Zijn ingrepen beperken zich niet tot de tentoonstellings
ruimte. Zijn merktekens zijn zowat overal in het museum 
aanwezig, van de inkomsthal tot de collectie, van het Aqua
rium tot zijn Cabinet de peinture, dat hij in 1989 realiseerde 
voor de tentoonstelling Histoires de musée.
Maar in tegenstelling tot Buren, die met gelijkaardige ingre
pen de ruimte waarin hij werkt volledig naar zijn hand weet 
te zetten, heeft Toroni niet de bedoeling de ruimte te veran
deren. Hij gebruikt ze zoals ze is, zonder rekening te houden 
met haar architecturale, sociale of politieke connotaties. Zijn 
werk impliceert geen discours, enkel een werkmethode met 
als enige functie de illustratie van zijn minimale definitie van 
het schilderen: op een gegeven oppervlak met een penseel 
kleur aanbrengen.
Niele Toroni, Histoires de peinture, nog tot 16 september in 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
PrésidentWilsonll,75116Paris(01.53.67.40.00).(L.V.D.A.)

BEFORE IC: 
A SLEEPING 
TOWN

HIGHEST 
INTENSITY

NETWORK
TAKES OVER

Peter Cook

Instant City Airships: sequence of effect on a typical English town, 1970, 
(drie fasen uit een reeks van zes)

Architectuur

ARCHIGRAM. De tentoonstelling van de Engelse 
Archigramgroep, die momenteel te gast is in de Fondation 
pour l’Architecture, kijkt terug op de architectuurproductie 
uit de periode 1961-1974 van dit alternatieve bureau. 
Archigram heeft wortels in de pop art en bij kunstenaars
architecten als Bruno Taut, Friedrich Kiesler en R. 
Buckminster Fuller - ontwerpers van flexibele, organische 
en nomadische structuren. Maar de radicale creaties van de 
groep (capsules, ‘walking cities’, ‘instant cities’, ‘plug-in 
cities’) vertonen Ook nauwe banden met het werk van de 
Japanse metabolisten, en ook de Situationisten en het New 
Babylon-project van Constant zijn nooit ver weg.
Een terugblik op een visionaire groep als Archigram is altijd 
ook een vooruitblik. De groep geniet in architectuurmiddens

allang ruime bekendheid en hoewel de tentoonstelling volle
dig monografisch is opgebouwd, wordt nog maar eens dui
delijk dat Archigram nog steeds een voelbare impact heeft op 
de hedendaagse architectuur en de huidige vormen van 
representatie.
De geschiedenis van het bureau begint in 1961, wanneer de 
Brit Peter Cook een nieuwe publicatie uitbrengt met als titel 
Archigram, een samenvoeging van Architectural telegram. 
Karakteristiek aan dit tijdschrift was de manier waarop 
analyse en fantasie met elkaar verzoend werden. Het maga
zine heeft meer weg van een stripverhaal of een verzameling 
cartoons, dan van een serieuze publicatie over architectuur. 
De stijl is exuberant, direct en toegankelijk, en dus mijlen 
verwijderd van het puriteinse, modernistische idioom. Uit 
dit tijdschrift, waarvan zo’ n tien nummers verschenen, groeide 
een samenwerkingsverband tussen zes hippe Engelse archi
tecten: Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, Ron

Herron, David Greene en Mike Webb. In het tijdschrift en in 
hun wedstrijdprojecten riepen deze ‘zes beatles van de 
architecturale wereld’ een wereld op van flitsende technolo
gie, bewegende gebouwen en organische steden. Opvallend 
was het grenzeloze vertrouwen in de nieuwe technologie en 
de vooruitgang, en tegelijk zocht de groep aansluiting bij de 
populaire, commerciële cultuur. Hun ontelbare maquettes, 
tekeningen, collages en environments etaleren de verleide
lijke beeldwereld van de publiciteit en van de eerste ruimte
reizen, van de netwerktechnologie en van de ontluikende 
massacultuur. Alles is doordrongen van de roes en de ver
beelding van de swingendejaren ’60. Ook de tentoonstelling 
in de Fondation baadt nog in die atmosfeer. De drukke 
opstelling en het spervuur van beelden laten de gekende, 
sobere tentoonstellingsesthetiek ver achter zich. Of de hele 
enscenering ook bijdraagt tot een beter inzicht in de belang
wekkende ideeën en ontwerpen van Archigram, is een an
dere vraag.
De visie die Archigram uitdroeg was democratisch: ze pro
pageerden de vrije keuze van het individu. Archigram stelde 
een ‘wegwerparchitectuur’ voor die aangepast was aan de 
persoonlijke vrijheid van de moderne nomade. Ook hun 
visionaire voorstellen voor alternatieve steden moesten aan 
die nomadische levensstijl tegemoet komen. Projecten zoals 
Peter Cooks Plug-In City (1964) voorzagen immens uitge
strekte, skeletvormige megastructuren met verwijderbare 
wooneenheden (gemodelleerd volgens de NASA ruimte
capsules), die met op het ‘dak’ geplaatste kranen in de juiste 
positie konden worden geschoven. Ron Herron dreef de idee 
van mobiliteit ten top in zijn voorstel voor een Walking City 
(1964). Hij ontwierp veertig verdiepingen hoge, antropomorfe 
gebouwen die zich, met behulp van telescopische benen, 
letterlijk door het stedelijk landschap van New York konden 
bewegen. Andere gekende voorstellen van Archigram, zoals 
The Cushicle van Mike Webb (1966-67) en het Inflatable 
Suit-Home van David Greene (1968) zijn veel bescheidener 
en ook ‘onzichtbaarder’. Ze suggereren een ‘gewichtloos’ 
nomadendom in de vorm van een draagbare capsule of een 
kostuum-als-huis. In deze projecten valt het onderscheid 
tussen lichaam, kledij en beschutting volledig weg en wordt 
komaf gemaakt met de materiële restricties van de traditio
nele architectuur. In de ‘Instant City’-projecten van 1969-70 
verschuift de aandacht van gebouwen naar ‘gebeurtenissen’. 
Archigram brengt er low- en hightechcomponenten 
- heliumballonnen en holografische projectieschermen, ruim
teschepen en audiovisuele systemen - samen in een 
geënsceneerde ‘metropool’ die zich zoals een circus of een 
kermis tijdelijk op een lokaal centrum kan enten. De latere 
projecten van Archigram zijn steeds immateriëler. Om hun 
droom van een spontane en steeds wisselende architectuur te 
creëren, doen ze dan ook steeds minder beroep op de tradi
tionele tektoniek.
Eén van de verdiensten van deze tentoonstelling is dat zij een 
vrij volledig beeld ophangt van de architecturale praktijk van 
Archigram. Zelden krijgt men de kans om zoveel materiaal, 
afkomstig uit verschillende archieven, tegelijk te zien. Wat 
echter ontbreekt is een goed gestoffeerde catalogus over 
deze belangwekkende architectengroep, of een lijvig stan
daardwerk met omkaderende teksten. Die leemte is opmer
kelijk, zeker als men weet dat deze tentoonstelling al sinds 
1994 door Europa én Amerika toert. Bovendien staat 
Archigram sinds het begin van de jaren ’90 opnieuw in het 
centrum van het debat over hedendaagse architectuur en 
stedelijkheid. De erfenis van Archigram, in het bijzonder 
hun denken over infrastructuur, is nog steeds relevant. De 
hightechstructuren van Norman Foster, Renzo Piano en 
Richard Rogers, maar ook meer recente ontwerpen van 
MVRDV, Rem Koolhaas en Jean Nouvel, sluiten naadloos 
aan bij de verbeelding van deze groep. Natuurlijk zijn hun 
visionaire voorstellen vol tegenspraken en komt hun opti
mistische omarming van het kapitalisme en de consumptie
cultuur vandaag redelijk naïef over. Maar veel van hun 
fantasieën zijn ook waarheid geworden. We hoeven maar te 
denken aan de nieuwe netwerken waarop we moeiteloos 
inpluggen, aan onze steeds meer ‘gecapsuleerde’ samenle
ving of aan de gesimuleerde omgevingen in stedelijke thema-

GALERIE MEERT RIHOUX
tot en met 26 mei LOUISE LAWLER

31 mei tot en met 7 juli SOL LEWIT1
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HEDENDAAGSE KUNST OENS
open van di t/m zo 12.00 -17.00 uur 

informatie (31 ) 036-5450400/5378282 

website www.achk-depavitjoens.nt

7 april - 17 juni 2001

Love and Happiness
Liesbeth Bik en Jos van der Pol

Natuurlijke verwantschappen I
Birdscape - Jeroen van Westen en Michael Pestel

7 april - 31 december 2001

In Verzekerde Bewaring:
Openbaar depot De Collectie Almere
Naar ontwerp van Heleen Dijkman en Francy van den Heuvel

23 juni -11 november 2001

(On)voltooide beelden:
25 jaar kunst in de openbare ruimte

Natuurlijke verwantschappen II:
Uitzicht - Pjotr Müller (23 juni - 2 september 2001 )

3 6

http://www.achk-depavitjoens.nt


parken. Ondertussen is echter ook de nachtzijde van die 
verbeelding steeds duidelijker geworden.
De tentoonstelling Archigram loopt tot 17 juni in de Fondation 
pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/ 
642.24.80). (D.D.C.)

MVRDV. KM/PIG CITY. In Stroom in Den Haag zijn tot 
en met 16 juni een aantal installaties te zien van het Neder
landse architectenbureau MVRDV. Het hoofdkantoor voor 
de VPRO in Hilversum en het Nederlandse paviljoen op de 
Expo 2000 in Hannover, een stapeling van verschillende 
landschappen, zijn de bekendste'gebouwen van het bureau. 
Met de installaties in Stroom wil het bureau zich echter 
vooral van zijn reflectieve kant laten zien, en het denkwerk 
tonen dat niet wordt beknot door opdrachtgevers, financiële 
tekorten en public relations (zo werd een landschap met 
mestvarkens uit het ontwerp voor Hannover verwijderd, 
omdat het niet paste in het imago waarmee Nederland zich 
daar wilde presenteren).
MVRDV lijkt soms wel de wederopstanding van het negen- 
tiende-eeuwse architecten- en ingenieursbureau. In de voor
laatste eeuw waren hun vakgenoten ook geobsedeerde feiten
verzamelaars. De militaire ingenieurs berekenden tot op de 
centimeter nauwkeurig de oppervlakte die een soldaat in 
slagorde innam en de precieze tussenruimte die er nodig was 
tussen de manschappen in ‘looppas’, ‘gezwinde pas’ en 
‘stormpas’. Met de gegeven snelheid en grootte van de 
verschillende passen, gecombineerd met het gemiddelde 
gewicht van een soldaat, kon het vermogen van de soldaten 
worden berekend. Inmiddels wordt de mens niet meer geme
ten in termen van krachtsuitoefening en vermogen, maar in 
termen van zijn consumptie en verbruik. Eén van de instal
laties die in Stroom te zien is, KM3/3D City, is een theoreti
sche stad van een miljoen inwoners waarvoor MVRDV het 
aantal kubieke meters heeft berekend, die de verschillende 
sectoren van het leven aldaar letterlijk in beslag nemen. Het 
bureau heeft zich daarvoor gebaseerd op de Nederlandse 
gegevens over verschillende sectoren, zoals afval, recreatie, 
lucht, bos, water... Hoeveel verbruikt een mens van deze 
sectoren, en hoeveel kubieke meter nemen de betreffende 
sectoren aldus in beslag bij een stad van een miljoen inwo
ners?
Een zelfde consequente berekening is gemaakt voor var
kens, in Pig City. Nederland produceert 16,5 miljoen ton 
varkensvlees per j aar. Van een idyllische landelijke omge
ving is dan ook allang geen sprake meer. De varkenshouderij 
heeft Noord-Brabant getransformeerd in een modem 
industrielandschap. Door alle facetten van de varkens- 
consumptie te kwantificeren, maakt MVRDV deze industrie
tak in zijn meest compacte vorm zichtbaar: de input van 
krachtvoer, leefruimte, stro, frisse lucht en de output van 
biogas en slachterijen zijn gestapeld in 622 meter hoge 
torens. 44 van dergelijke torens zouden voldoende zijn 
voor de huidige binnenlandse varkensvleesconsumptie en 
de export naar het buitenland. Dit aantal lijkt bescheiden, 
maar wie de varken-wolkenkrabbers aanschouwt, kan niet 
anders dan gruwen bij het idee een dergelijk gevaarte aan de 
dorpsrand te zien staan; Anderzijds roept de prachtig vorm
gegeven installatie de vraag op of een dergelijke toren niet 
te verkiezen is boven de huidige grondverslindende 
productiemethodes, wat automatisch weer tot de vraag leidt 
wat ons überhaupt bezielt een dergelijk consumptiepatroon 
in stand te houden.
De installaties van MVRDV zijn allemaal gebaseerd op 
dezelfde consequente redeneer- en rekenmethodes. Wan
neer je die methodiek eenmaal onder de knie hebt, gaat het 
verrassingseffect ervan verloren en verliest het werk aan 
zeggingskracht. De huidige tentoonstelling in Stroom biedt 
ten opzichte van de vorige, in december 1998, inhoudelijk 
dan ook geen verrassingen. Toch is MVRDV een van de 
weinige bureaus in Nederland dat complexe processen durft 
te vertalen in beelden, waarvan de helderheid en esthetiek 
bezoekers tot stellingname dwingen.
MVRDV, KM3/Pig City is te zien tot en met 16 juni in Stroom, 
Haags centrum voor beeldende kunst, Spui 193-195, 2511 
BN Den Haag (070/365.89.85.). (P.B.)

Publicaties

KUNST IN OPDRACHT. Tot voor kort had Vlaanderen 
geen serieus beleid op het vlak van integratie van kunst in 
openbare gebouwen. Hoewel het decreet met betrekking tot 
overheidsopdrachten al dateert van 1986 (de decreten van 
23/11/86 en 13/2/87), duurde het tot in 1997 vooraleer 
toenmalig Vlaams minister van Financiën, Begroting en 
Gezondheidsbeleid Wivina Demeester het stof eraf blies. De 
toen vastgelegde ’procentregeling’ voorziet voor gebouwen 
die opgetrokken zijn door of voor de Vlaamse Gemeenschap 
of het Vlaamse Gewest, of die gebouwd zijn met minstens 
dertig procent subsidie, een budget voor kunst. Dit gebeurt 
volgens een glijdende schaal, gaande van 2% procent voor 
projecten tussen vijf en tien miljoen tot 0,5 % voor projecten 
boven de honderd miljoen. De regeling werd in 1997 ‘uitge
test’ op twee nieuwe kantoorgebouwen voor de administra
tie van de Vlaamse Gemeenschap aan de Brusselse 
Jacqmainlaan: ‘Graaf de Ferraris’, bestemd voor het depar
tement Leefmilieu en Infrastructuur, en ‘Hendrik 
Conscience’,bestemd voor hetdepartement Onderwijs,beide 
ontworpen door architect Michel Jaspers. Met een royaal 
budget van veertig miljoen mochten vijfendertig kunste
naars projecten realiseren op, in, rond en in de buurt van deze 
gebouwen. Het verregaande ad hockarakter van hun projec
ten inspireerde de administratie om een kleine ondersteu
nende cel op te richten, die voortaan kunstintegratieprojecten 
zou coördineren en begeleiden. Aanvankelijk functioneerde 
deze ‘cel kunstintegratie’ vrij autonoom, maar sinds juni 
2000 werkt ze ‘in de schoot’ van het team van de Vlaams 
bouwmeester. Dit team timmert gestaag aan een beleidsvisie 
voor kunst in opdracht.
Het boek Kunst in opdracht. 1999-2000, dat recent door het 
team van de Vlaams bouwmeester werd uitgegeven, doet het 
relaas van deze ontwikkeling en overschouwt het sindsdien 
afgelegde traject. Dit omvat onder meer bijkomende projec
ten in het De Ferrarisgebouw, en nieuwe projecten in de 
gebouwen Boudewijn (Brussel) en Copernicus (Antwer
pen). Terwijl de publicatie en evaluatie van de eerste projec
ten nog aan externen werd uitbesteed - zie het boek De 
Ferraris & Conscience. STILLS uit 1999 - zijn de huidige 
publicaties door het team van de bouwmeester zelf uitgege
ven. Kunst in opdracht. 1999-2000 wil zélf een staat opma
ken van het geleverde werk, en verantwoording afleggen 
voor het gevoerde beleid. Dat blijkt al uit de driedelige 
structuur van het boek. Het eerste deel brengt verslag uit van 
anderhalf jaar werking en schetst de visies van het team. Het 
tweede deel brengt aan de hand van korte werkbesprekingen 
door externe auteurs een overzicht van de kunstopdrachten 
die de kunstcel sinds 1999 begeleidde of in gang stak. Het 
laatste deel bevat een checklist of verklarende woordenlijst 
ten behoeve van toekomstige opdrachtgevers, geïnteres
seerde kunstenaars of architecten.
Het eerste deel wil ons meteen bewust maken van de ver
schuiving die de overheveling van de ‘cel kunstintegratie’ 
naar het kabinet van de bouwmeester met zich meebracht. 
Immers, de cel heet voortaan ‘kunstcel Vlaamse overheids
gebouwen en infrastructuur’, en haar taak is verschoven van 
‘kunstintegratie’ naar ‘kunst in opdracht’. Deze kunstcel zal 
niet zomaar gebouwen met kunst opsmukken, nee, ze zal 
uitgaan van concrete, specifieke situaties en voor elk gebouw 
apart de concrete meerwaarde van kunstintegratie onderzoe
ken. Daaruit resulteert telkens een ‘projectdefinitie’, en op 
basis daarvan kunnen één of meerdere kunstenaars worden 
uitgenodigd om zich voor, tijdens of na het bouwproces in 
dat proces in te schrijven. Het is duidelijk dat men met dit 
procesmatige programma de klassieke integratie van vaak 
banale kunst in al even banale gebouwen hoopt te vermijden. 
Wat wordt met deze koerswijziging - die concreet neerkomt 
op de eliminatie van het begrip ‘integratie’ uit de beleids
verklaring - nu echter vermeden? Bij nader toezien bevatten 
de plannen van het team van de Vlaams bouwmeester niet 
zoveel nieuws. Ook in de jaren zeventig pleitte men voor 
interdisciplinaire ontwerpteams om de kwaliteit van het 
ontwerpproces te verhogen. En dat voedt onvermijdelijk 

weer de romantische en humanistische droom van de kunste
naar als magicus en meesterbetekenaar van de maatschappij. 
Deze laatste wordt met muffe retoriek als de ziener omschre
ven die ‘hét’ opmerkt - datgene wat op een bepaalde plek of 
site nog net ontbrak, nog net moest gebeuren - en die daarom 
een cruciale plaats bekleedt in het bouwproces. Hij moet niet 
zomaar een werk afleveren, maar het bouwproces zegenen 
met zijn artistieke gevoeligheid. Toch wordt hij, gek genoeg, 
ook wel gevraagd om te antwoorden op een ‘kunstopdracht’ 
die al voor zijn komst vormkreeg, op basis van de ambities 
en de visie van de bouwheer. Voor ‘het juiste gebouw’ op de 
juiste plaats is al gezorgd, er is ook al besloten waar of hoe 
in het project kunst ‘nodig’ is (dat er kunst nodig is, staat 
natuurlijk als een paal boven water), en nu wordt ook nog de 
juiste kunstenaar voor het juiste gebouw uitgekozen. Aan de 
ene kant zijn kunstenaars nog steeds verlichte geesten, die 
dingen opmerken waar de architect en bouwheer geen benul 
van hadden, en die het telkens weer presteren om dat onbe
taalbare semantische surplus, die creatieve verbijzondering 
voor een bouwproject te realiseren. Terwijl de parameters 
van de artistieke vraagstelling al vastliggen, zodat er zeker 
geen ongelukken gebeuren. De onderneming ‘kunst in op
dracht’ dreigtzoop een beschermde werkplaats voor ‘context
gevoelige’ kunst uit te draaien.
En net zoals in de jaren zeventig leiden de goede bedoelingen 
van vandaag tot overwegend slappe resultaten. Men hoeft de 
publicaties er maar op na te slaan. Buiten het ironische 
Speelhuisje van John Körmeling in het domeinbos van Soest, 
of het eerder klassieke werk dat Anne-Mie Van Kerckhoven 
installeerde in het huis van de Vlaamse Vertegenwoordiging 
in Den Haag, zijn er weinig of geen interessante projecten. 
Enkele werken—zoals de Zoutrietboot met Citroengeur van 
Peter de Cupere, of het Sprookje van Hugo De Leener - 
onttrekken zich alleen aan de verveling door de ergernis die 
ze opwekken. Ze verschillen maar weinig van gelijkaardige 
exemplaren die ten tijde van De Ferraris & Conscience in het 
blikveld van de Vlaamse ambtenaar werden gedropt.
Architectuur kan in principe gebaat zijn bij een artistieke 
inbreng, en kunst kan in de architectuur een onderwerp 
vinden. Maar is het nodig om dit keer op keer - en op zo’n 
formele, beleidsmatig geconsacreerde manier - te bewij
zen? De kunst resideert vandaag op tal van andere plekken, 
die niet altijd van reële of concreet ruimtelijke aard zijn. Men 
kan zich de vraag stellen of ze dan niet meer gebaat is bij 
andere vormen van bemiddeling dan die van de architectuur. 
De vaak astronomische bedragen die met dit soort onderne
mingen gepaard gaan, kunnen wellicht op die andere plaat
sen worden geïnvesteerd.
Katrien Laenen (ed.), Kunst in Opdracht. 1999-2000, werd 
in 2000 uitgegeven door het team van de Vlaams Bouwmees
ter, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert 
II-laan 20, bus 9, 1000 Brussel (02/553.74.00). ISBN 90- 
403-0124-7.
In het kader van de werkzaamheden van de kunstcel Vlaamse 
overheidsgebouwen en infrastructuur verscheen ook: Katrien 
Laenen (ed.), Kunstopdrachten voor de Vlaamse vertegen
woordiging in Den Haag. ISBN 90-403-0116-6. (W.D.)

READING THE CONTEMPORARY. De keuze voor de 
foto Diary of a Victorian Dandy: 14.00 hours van Yinka 
Shonibare als cover voor het boekReading the Contemporary. 
African Art from Theory to the Marketplace, weerspiegelt met 
zelfspot het overwegend Engelstalige academische netwerk 
van Okwui Enwezor en Olu Oguibe. Sinds de Johannesburg 
Biënnale in 1997 behoeven beiden nauwelijks nog verdere 
introductie, gezien de hoeveelheid publicaties en tentoonstel- 
lingen waar zij sindsdien aan hebben meegewerkt. Behalve 
Colin Richards van de Witwatersrand Universiteit in 
Johannesburg en Margo Timm van de Universiteit van Nami
bië in Windhoek, zijn aile auteurs die aan deze belangwek
kende bundel hebben bijgedragen werkzaam op Amerikaanse 
of Engelse universiteiten en culturele instituten.
Enwezor en Oguibe verzamelden 22 eerder gepubliceerde 
essays waarin de internationale context van Afrikaanse beel
dende kunst, film en fotografie wordt toegelicht. De drie 
oudste teksten dateren uit 1991: Négritude; Between Mask
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Dominium
Schoolstraat 71 

1650 Beersel 
(Kerkeveld) 

El9 > uitrit 19 > Beersel centrum > Kerkeveld 
02-378 17 60 - bob.vandamme@pandora.be 

http://users.pandora.be/Dominium-Art
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Marc Angeli
schilderijen
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foto’s
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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

opening Saturday 19.05.2001 — 16 h.- 20 h.

nocturne Thursday 31.05.2001 — 18 h.- 21 h.

with the kind support of Stad Antwerpen, Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap - Administratie Kunst, the British Council 

& The Henry Moore Foundation

Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen

Open Friday & Saturday 14 h. -18 h. 

tel. +32 (0)3 232 73 95

Kunst

Evelyne
Kesel

Sterke beelden van 
verstilde karakters

De galerie is open :
Vrij 14-22 Zat 10-18 Zon 14-18 

Dominium is de galerie van schilder Bob van Damme, 
en organiseert in 5 lokalen (150 m2) 

jaarlijks 7 HEDENDAAGSE tentoonstellingen, 
en in Jan/Feb CLASSICA.

In Juni/juli : thematische expo.
22 juni-21 juli : Archeologia 

installaties, schilderijen, keramiek, beelden 
geïnspireerd door verdwenen beschavingen
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TENTOONSTELLING 
18-5 > 7-7 2001

Open Woensdag > Zaterdag 
14u - 18u en op apspraak

Gesloten 24-5 > 27-5 2001

ARCH ETYPE

Barthélemylaan 11
1000 Brussel 

+ 32 2 514 21 01 
+ 32 2 514 26 82 
archetype.bxl@skynet.be 

.archetype.be

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.

KUNSTInHUS
Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info: 021247 97 10. U vraagt naar Inge.
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van 3 tot en met 23 mei 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 abk@kdg.be

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
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and Flag - Senegalese Cultural Ideology and the Ecole de 
Dakar van Ima Ebong en Reprendre: Enunciations and 
Strategies in Contemporary African Arts van V. Y. Mudimbe 
werden allebei voor het eerst gepubliceerd in de catalogus 
Africa Explores, die werd uitgegeven naar aanleiding van de 
gelijknamige, door Susan Vogel gecureerde tentoonstelling 
in The Center for African Art (New York, 1991). Het andere 
artikel, The Carapace That Failed: Ousmane Sembene’s 
Xala, 1974 van Laura Mulvey, verscheen in 1991 in het 
najaarsnummer van Third Text. Lezers van dit kritische 
tijdschrift en van het Nka. Journal of Contemporary Art 
zullen vermoedelijk niet verrast worden door de onderwer
pen en de auteurs die in Reading the Contemporary aan bod 
komen. De twee genoemde tijdschriften waren altijd een 
belangrijk platform voor geëngageerde interdisciplinaire 
discussies over globalisering en over de Afrikaanse diaspora 
van critici en kunstenaars zoals John Picton, Salah Hassan, 
Colin Richards en Evelyn Nicodemus.
Het recentste artikel, dat van Manthia Diaware over de 
fotograaf Seydou Keïta, werd in 1998 gepubliceerd in Art 
Forum. Zo wordt in een notedop zichtbaar hoe op tien jaar 
tijd de discussie over Afrikaanse kunst verschoven is van de 
periferie van de kunstkritiek naar het kosmopolitische New 
York.
In de catalogus van het omstreden Africa Explores stond het 
hoofdstuk ‘International Art; The Official Story’ (met daarin 
het stuk van Ebong) nog broederlijk naast hoofdstukken 
getiteld ‘Traditional Art: Elastic Continuum’, ‘Urban Art: 
Art of the Here and Now’ en ‘Extinct Art; Inspiration and 
Burden’ (waarin Mudimbe’s artikel was ondergebracht). In 
de tentoonstelling had V ogel verschillende soorten Afrikaanse 
objecten uit de periode 1900-1990 bij die vier thema’s 
ondergebracht, dit alles onder de algemene noemer 
‘Afrikaanse kunst’. Haar indeling onderbouwde ze met an
tropologische, sociale, kunsthistorische en filosofische cri
teria. Vogel probeerde om alle creatieve uitingen - van 
zowel autodidacten als academisch geschoolde kunstenaars, 
van zowel traditioneel landelijke als stedelijke samenlevin
gen - dezelfde waardering toe te kennen. In de praktijk bleek 
dat ze de complexe en diverse situatie van de kunst en cultuur 
op het Afrikaanse continent veel te simpel voorstelde.
De essays in Reading the Contemporary zijn verdeeld onder 
vier kopjes, respectievelijk ‘Theory and Cultural Transaction’, 
‘History’, ‘Location and Practice’, and ‘Negotiated Identities’. 
Het zijn sleutelbegrippen voor wie de stand van zaken in een 
theoretisch kader wil plaatsen. Wie een overzicht wil krijgen 
van de ontwikkelingen op het vlak van de beeldende kunst 
sinds de jaren zestig in Afrika, doet er echter verstandig aan 
om behalve het artikel ‘African Art and Authenticity: A text 
with a shadow’ van Sidney Littlefield Kasfir in Reading the 
Contemporary ook haar boek Contemporary African Art uit 
1999 te lezen. Ze geeft daar een breed en rijk geïllustreerd 
overzicht, dat nergens vervalt in exotische clichés over de 
‘naïeve’ kunst van autodidactische Afrikaanse kunstenaars 
- de enige ‘echten’, volgens verzamelaar Pigozzi, die wordt 
geciteerd in John Pictons bijdrage aan Reading the 
Contemporary . Littlefield Kasfir heeft zich uitvoerig ver
diept in de lokale context van de beeldende kunst op het 
Afrikaanse continent en niet alleen gekeken naar hoe expo
nenten van de stedelijke beeldcultuur in landen als Mali, 
Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika zich verhouden tot de 
internationale discussie. Die problematiek behandeltEnwezor 
in één van zijn twee artikelen voor Reading the Contemporary. 
Hij gebruikt daarvoor begrippen als authenticiteit en identi
teit, en verbindt ze met het werk van Afrikaanse kunstenaars 
als Bili Bidjocka, Ólu Oguibe, Quattara en Iké Udé, die hun 
kunst hebben ontwikkeld in westerse metropolen als New 
York en Londen.
Tijdens de presentatie van Reading the Contemporary door 
Enwezor en Oguibe in Witte de With (mei 2000) merkte een 
Belgische journalist op dat het boek in geen velden of wegen 
te bekennen was tijdens de Dakar Biënnale in Senegal, 
enkele weken daarvoor. Was dat niet de ideale plek geweest 
om deze bundel te presenteren op het continent zelf? Een 
gemiste kans, zo vond ook het publiek in Rotterdam. Geluk
kig draagt Enwezor, als artistiek directeur van Documenta

Reading the Contemporary
African Art from Theory to the Marketplace

1 1, dat de door hem aangezwengelde discussies 
ook naar Afrika zullen overwaaien. Hoewel het schema voor 
de tournee van zijn laatste tentoonstelling The Short Century 
na München alleen nog steden als Berlijn, Chicago en New 
York aandoet, zal het vierde ‘Documenta Platform’ vlak 
voor de finale in Kassei, toch plaatsvinden in Lagos. Daar wil 
Enwezor in het gezelschap van antropologen, filosofen, 
stedebou wkundigen en architecten debatteren over de “social 
conditions in which cities under enormous social stress 
reconstitute themselves.”
Het is belangrijk dat publicaties als Reading the Contemporary 
en tentoonstellingen als The Short Century toegankelijk 
worden voor de Afrikanen op het continent zelf. Anders 
worden critici en curatoren die zich inspannen vooreen 
verruimde en genuanceerde kijk op de Afrikaanse 
(künst)geschiedenis de artistieke verwanten van wat de 
salonsocialisten waren in de linkse politiek. Hun engage
ment is zichtbaar in de theorievorming en wordt in de 
kunstpolitiek met veel retoriek naar buiten gebracht, maar er 
is voorlopig geen sprake van betrokkenheid en solidariteit ter 
plekke. Rasheed Araeen, de oprichter van Third Text, stelde 
deze houding al vast na de Biënnale van Johannesburg, en 
beschreef zijn ongenoegen hierover uitvoerig in het 
novembernummer van het Zuid-Afrikaanse on-linekunst- 
t ij dschrift A rtthrob.
Als ér in deze houding geen verandering komt, dan heeft 
Shonibare gelijk en zal blijken dat er sinds het Victoriaanse 
tijdperk nog niet zo gek veel veranderd is. ‘Marketplace’ 
betekent dan tot nader order nog steeds Europa en Noord- 
Amerika.
Olu Oguibe en Okwui Enwezor (eds.), Reading the 
contemporary: African Art from Theory to the Marketplace, 
werd in 1999 uitgegeven door inIV A (Institute of Internatio
nal Visual Arts), Kirkman House, 6-8 Standart Place, 
Rivington Street, EC2A 3BE London (020/77.29.96.16). 
ISBN 1899846212. (M.R.)

SCREEN BASED ART. Naar aanleiding van het twee
daagse internationale symposium That Media Thing bun
delde de redactie van Lier en Boog in haar vijftiende volume 
een aantal teksten van mediakunstenaars en kunsttheoretici 
die zich bezighouden met kunst die een scherm als drager 
heeft—Screen Based Art dus. De artikelen zijn heterogeen, 

maar reiken wel een aantal relevante begrippen en strate
gieën aan voor de omgang met ‘videokunst’. Een aantal 
bijdragen behandelt de specifieke problemen van artistieke 
communicatie in dit medium, waarbij vooral de passieve, 
receptieve kant van het communicatieproces en de “onder
dompeling van het subject in de elektronische ruimte” 
(Annette Balkema) aandacht krijgt. Andere auteurs gaan in 
op de betekenis en het effect van de tentoonstellingscontext, 
en bespreken het probleem van de conservatie van media
kunst. Die maakt evengoed deel uit van de moderne kunst, en 
eindigt dus in musea. Maar het probleem is, aldus Heiner 
Holtappels, dat wij bijna alleen over negentiende-eeuwse 
‘daglichtmusea’ beschikken. Ursula Frohne gaat - op een 
nog fundamenteler niveau - in op de inherente tegenspraak 
tussen het “op tij d gebaseerde karakter van de nieuwe media” 
en de missie van het museum om kunst te conserveren.
De overige bijdragen gaan over de specifieke kenmerken van 
mediakunst. Zo benadrukt Noëll Carroll de noodzaak van 
“een onderzoek naar het bewegend beeld” en klaagt hij de 
dominerende esthetica aan die nog steeds gelooft in een 
systeem van classificatie volgens verschillende media. Vol
gens hem is het medium niet strikt gebonden aan bepaalde 
stijlparameters, maar kunnen stilistische ambities daarente
gen wel een medium produceren of heruitvinden. Enkele 
auteurs vestigen de aandacht op de lange traditie van het 
(cinematografische) bewegende beeld. Steeds meer video- 
installaties maken gebruik van bestaande filmfragmenten of 
soundtracks, waarbij de beelden desgevallend opgeblazen, 
vertraagd, verdubbeld en soms voor een deel vervangen 
worden.
Voor Patricia Pisters zijn cinematografische beelden en 
visuele kunst wezenlijk met elkaar verbonden door wordings
processen. In Psycho van Douglas Gordon, de over 24 uur 
uitgesponnen projectie van Hitchcocks film, ontdekken we 
bijvoorbeeld de moleculaire bewegingen van spieren en de 
'microbewegingen' van het cinematografische beeld - die 
ervoor zorgen dat we ons, hoe kortstondig ook, totaal met het 
cinematografische beeld identificeren. Anne-Marie Duquet 
ontdekt nieuwe theoretische mogelijkheden in het concept 
'tijd-beeld' van Gilles Deleuze, een concept dat zowel de 
filosofie als de cinema doorkruist. Begrippen als het ‘frag
ment’ en het ‘tussen’ zijn voor haar de toekomstige parame
ters in het discours over mediakunst. Raymond Bellour wijst 
met zijn begrip ‘l’entre-images’ op de nieuwe verbindingen 
die tussen beelden kunnen ontstaan. Het begrippenapparaat 
van Deleuze lijkt de huidige generatie visuele kunstenaars 
bijzonder te inspireren. Het cartesiaanse optische regime, dat 
steeds uitgaat van een geprivilegieerd, vaststaand punt in de 
ruimte, vervangen zij door een regime dat bij uitstek wordt 
vertegenwoordigd door de film. De film staat voor een 
nieuwe representatievorm, voor een ruimte die zich onmid
dellijk opent naar de tijd en de ervaring. Volgens Chris 
Dercon worden we ons stilaan bewust van het feit dat “grote 
verlichte fotoboxen, in- en uitzoomende slide-projecties, 
beam-projecties en videobeelden op monitors of vlakke 
muren bezig zijn onze tentoonstellingsruimten van de illusie 
van de statische wereld te bevrijden.” De donkere 
tentoonstellingszalen helpen op hun beurt de cinema om zich 
van de conventionele ruimte te ontdoen waarin zij al die tijd 
gevangen zat. Ook de fotografie maakt volgens Dercon een 
belangrijke evolutie door. Ze wordt meer en meer afgebeeld 
in series, sequenties, installaties, projecties en op internet. 
Volgens Sean Cubitt begon halverwege de jaren negentig 
door te dringen dat cyberspace slechts de helft van het 
verhaal was, en dat ‘cybertime’ even radicale consequenties 
had. De mythe van de onmiddellijkheid werd door cybertime 
immers ondergraven. Cubitt zelf onderscheidt niet minder 
dan achttien verschillende soorten tijd. Naast een reële tijd 
(de tijd waarop men een video bekijkt) is er onder meer een 
weergavetijd (die afhangt van de projectiemachine), een 
documentaire tijd (die het verschil tussen opnametijd en 
weergavetijd belichaamt), een gemonteerde tijd, een 
downloadtijd, enzovoort. Een ‘onschuldige’ tijd bestaat er 
voor hem alleszins niet; alle tijd is temporele constructie. Het 
belang van kunst ligt volgens Cubitt in de mogelijkheid om 
tijd, als ruw materiaal uit de werkelijkheid, op een vrije
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manier vorm te geven. Terwijl in de infotainmentsector (die 
het multimediale veld domineert) de winst en de strijd om het 
marktaandeel regeren, zijn in de kunst mislukking en expe
riment beschikbare opties.
Ook Siegfried Zielinski vestigt onze aandacht op een “radi
caal nieuwe economie van tijd.” Holtappels van zijn kant 
beschouwt de omgang met de tijd van de toeschouwer als een 
nieuwe opdracht voor de kunsttentoonstelling, en is van 
mening dat dit aspect het medium ingrijpend zal veranderen. 
Volgens Peter Sloterdijk tenslotte gaan het hele veld van de 
multimedia in hoge mate aan de meeste mensen voorbij. Ze 
schenken er weinig aandacht aan. Sloterdijk acht de media
kunst nog niet rijp; ze vergt volgens hem ook een nieuw soort 
kunstenaar. Hij merkt op dat de meeste mediakunstenaars 
een andere hoofdbezigheid hebben. De posthistorische mens 
lijkt volgens hem gedoemd tot het bricoleren, prutsen en 
tijdverbeuzelen. De taak van de cultuurtheorie bestaat er naar 
zijn mening in de intellectuele objecten te leveren waarmee 
mediakunst kan worden geconstrueerd als ‘intellectueel de
sign’ , in dienst van een vooralsnog onbestaande intellectuele 
soevereiniteit.
Screen based Art is het volume 15 van Lier en Boog, Series 
of Philosophy of Art and A rt Theory, en werd uitgegeven naar 
aanleiding van het tweedaagse internationaal symposium 
That Media Thing, georganiseerd door het Nederlandse 
instituut voor mediakunst Montevideo/TBA, in samenwer
king met de Amsterdamse School voor Culturele Analyse 
(ASCA) en de Lieren Boogseries (P.O. Box 1718,1000 BS 
Amsterdam. E-mail lierboog@dds.nl) (Sa. L.)

LOUISE BOURGEOIS. The Insomnia Drawings van 
Louise Bourgeois vormen een geheel van 220 tekeningen die 
gemaakt zijn tussen november 1994 en juni 1995. Ze bevin
den zich in The Daros Collection te Zürich, en die instelling 
heeft er zopas een lijvige, tweedelige publicatie aan gewijd. 
Het eerste deel presenteert alle tekeningen in chronologische 
volgorde en op 95 procent van de originele grootte. Deel 
twee bevat teksten van Marie-Laure Bemadac en Elisabeth 
Bronfen, en verder een checklist met transcripties van de vele 
teksten en krabbels die op de tekeningen voorkomen. Er zijn 
ook biografische nota’s in opgenomen. De publicatie viel 
samen met de integrale tentoonstelling van de Insomnia 
Drawings in de Londense Tate Modem eind vorig jaar.
De tekeningen worden op een luxueuze manier gepresen
teerd, maar ook heel consciëntieus. Het dunne papier waarop 
Bourgeois tekende en schreef, is recto verso afgedrukt, en het 
doorschemeren van de achterzijde (in de originele bladen) 
wordt door de afdruk perfect weergegeven. De bladzijden 
zijn in hun geheel afgebeeld, mét gescheurde hoeken of 
rafelige boord, daar waar het blad uit een schrift met ringen 
werd gescheurd. Soms werkte ze op muziekpartituren. Elk 
vlekje of kreukje is nauwgezet gedocumenteerd, alsof er 
zonder deze bewijzen van authenticiteit onschatbare infor
matie verloren zou gaan. Dat maakt het boek op zijn minst 
bijzonder. Met wat fantasie ben je in een map met losse 
papieren aan het bladeren.
Bourgeois koppelt beelden op een associatieve manier aan 
elkaar. Ze begint bijvoorbeeld lieflijk, met bloemen in de 
grond, dan tekent ze ontwortelde stengels, en enkele bladzij
den verder worden dezelfde bloemen ‘geplaagd’ door vlie
gen. Ze tekende een lange serie berglandschappen waarbij de 
bergketens overgaan in golven, en de golven uitmonden in 
overstroomde vlaktes. Meestal evolueert het motief naar een 
bedreigende, of minstens oncomfortabele situatie. Of beel
den ondergaan nog ingrijpender metamorfoses: uit slinge
rende bewegingen met een rode stift op papier ontwikkelt 
zich eerst een pluizenbol, die verandert in gesnoeide boom
pjes, en nog later in breiwerk, fallussen, harige achterhoof
den en een boeket. Tussendoor duiken gruwelscènes op, 
zoals een vrouw die verdrinkt, figuren met kanonskogels aan 
de enkels, gehangenen en verminkten...
Uit de teksten word je niet veel wijzer. Het is een strategische 
keuze van Bourgeois om haar werken te documenteren 
vanuit haar autobiografie. Ook nu weer zet ze het ‘private’
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karakter van haar werk in de verf, bijvoorbeeld door het 
opnemen van uitgebreide biografische notities. Familiale 
anekdotes worden op hetzelfde niveau getild als gegevens 
over werken of tentoonstellingen. Dan zijn er nog de half 
uitgesproken gedachten, de losse slierten tekst en het 
elliptische gebabbel achterop de tekeningen, midden over 
het beeld of ergens in een hoek. De écriture automatique lijkt 
niet ver weg.
Volgens de begeleidende teksten is hier dan ook de 
‘quintessential’ Louise Bourgeois aan het werk, koortsach
tig krabbelend om haar eigen angsten te bezweren. Het kader 
dat ze hier voor haar werken schept - tekenen en schrij ven in 
het holst van de nacht - werkt dit soort interpretaties uiter
aard in de hand. Bemadac aarzelt niet om te beweren dat we 
door middel van deze tekeningen onmiddellijk ‘ingeplugd’ 
worden in ’s kunstenaars creatieve gedachtegang. Bronfen 
schrijft aan de slapelozen onder ons zelfs een staat toe van 
“zuiver tegenwoordig zijn, zichzelf en de wereld ervarend 
zonder er acht op te slaan”.
Dat is het naïeve plaatje dat al te vaak van Bourgeois wordt 
opgehangen, en dat voorbijgaat aan de soevereine manier 
waarop ze haar levensgeschiedenis in de hand neemt. Mis
schien zijn The Insomnia Drawings wel degelijk getuigenis
sen van angst, maar dat maakt ze niet minder sensueel, 
verleidelijk, weelderig en geheimzinnig. De tekeningen in 
dit boek zijn als een kist vol heimelijk plezier en pittige 
details, waaronder het volgende welkomstwoordje, op blauw 
briefpapier gericht aan haar nieuwe buren: “Please be timid, 
be careful about banging, the walls are paper thin”.
Louise Bourgeois, The Insomnia Drawings, DAROS, Zürich, 
2000, met medewerking van Peter Blum Edition, New York 
en Scalo Verlag, Zürich/Berlijn/New York (Weinbergstrasse 
22A, 8001 Zürich (01/261.09.10)). Er zijn ook luxe-edities 
verkrijgbaar, genummerd, gesigneerd en met een originele 
ets. (ISBN 3-908247-38-1 en ISBN 3-908247-39-X). (I.K.)

Coördinatie: Dirk Pültau

Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Dieter De 
Clercq, Fredie Floré, Ilse Kuijken, Sarah Leisdovich, Sven 
Lütticken, Macha Roesink, Alice Smits, Lieven Van Den 
Abeele, Andrea Wiarda, Etienne Wynants

Nieuwe Publicaties

■ Geoffrey Batchen, Each Wild Idea. Writing Photography 
History, MÎT Press, Cambridge (Mass.), 2001.
■ Manon de Boer, Oscillations, La Lettre Volée, Brussel, 
2001. ISBN 2-87317-129-4
■ Christine Borland, The Dead Teachening the Living. 
Selected Works 1990-1999, De Appel - Migros Museum 
Fundaçao de Serraives, Amsterdam - Zürich - Porto, 2000. 
ISBN 3-907064-11-9
■ The Short Century. Independence and Liberation 
Movements in Africa 1945-1994, red. Okwui Enwezor, 
Prestel Verlag, München, 2001. ISBN 3-7913-2390-3 
■ Cities in Transition, red. Arie Graafland en Deborah 
Hauptmann, 010 Uitgevers, Rotterdam, 2001.
ISBN 90-6450-415-6
■ XaveerDe Geyter Architecten 1989-2001, Ludion, Gent, 
2001. ISBN 90-5544-330-1
■ Olafur Eliasson, My Now is Your Surroundings, Verlag 
der Buchhandlung Walther König, Köln, 2001.
ISBN 3-88375-464-1
■ Meschac Gaba, Library of the Museum of Contemporary 
Art vol. 1, Artimo, Amsterdam, 2001. ISBN 90-75380-20-8 
■ Arie Graafland, The Socius of Architecture. Amsterdam. 
Tokyo. New York, 010 Publishers, Rotteram, 2000.
ISBN 90-6450-389-3
■ Eileen Hooper-Greenhill, Museums and the Interpreta
tion of Visual Culture, Routledge, London, 2001.
ISBN 0-415-08633-7
■ Richard Huelsenbeck, En avant Dada. De geschiedenis 
van het Dadaïsme, vertaald en met nawoord door Jan 
H. Mysjkin, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2001.
ISBN 90-75697-38-4
■ Joris-Karl Huysmans, Voorkeuren, vertaald door Piet 
Meeuse, Uitgeverij Voetnoot, Antwerpen, 2001.
ISBN 90-71877-20-5
■ Christian Jankowski, Play, tent.cat., De Appel, Amster
dam, 2001. ISBN 90-73501-52-0
■ Nick Kaye, Site-Specific Art. Performance, Place and 
Documentation, Routledge, London, 2000.
ISBN 0-415-18559-9
■ Mike Kelley en Paul McCarthy, Collaborative Works, 
The Power Plant, Toronto, 2000. ISBN 0-921047-45-2
■ George Marcus, Le Corbusier. Im Inneren der Wohnmaschine, 
Schirmer-Mosel, München, 2000. ISBN 3-88814-957-6
■ James Meyer, Minimalism. Art and Polemics in the 
Sixties, Yale University Press, New Haven - London, 2001. 
ISBN 0-300-08155-3
■ The Museum as Arena. Artists on Institutional Critique, 
Verlag der Buchhandlung Walther König-Kunsthaus 
Bregenz, Köln-Bregenz, z.d. ISBN 3-88375-478-1
■ Edgar Allan Poe, The Unparalleled Adventure of one 
Hans Phaall, ingeleid door Ben Schot, Sea Urchin Editions, 
Rotterdam, 2001. ISBN 90-75342-10-1
■ Reality Soap! Big Brother en de opkomst van het multime
diaconcept, redactie Irene Cos tera Meijer en Maarten Reesink, 
Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2000.ISBN 90-5352-609-9 
■ Nigel Spivey, Enduring Creation. Art, Pain and Fortitude, 
Thames & Hudson, London, 2001. ISBN 0-500-23783-2 
■ Anri Sala, tent.cat.. De Appel, Amsterdam, 2001.
ISBN 90-73501-51-2
■ Joëlle Tuerlinckx, Autour de film.cinéma.expbsi- 
tions.projections, Argos Editions - Luc Derycke, Brussel - 
Gent, 2001. ISBN 90-76855-04-8
■ Jan van Adrichem, De ontvangst van de moderne kunst 
in Nederland 1910-2000. Picasso als pars pro toto, Promet
heus, Amsterdam, 2001. ISBN 90-5333-739-3
■ Gé-Karel van der Sterren, Liquid City, met een tekst van 
Paul Groot, Galerie Fons Welters, Amsterdam, 2001.
ISBN 90-804300-3-x
■ Jeanne van Heeswijk, Hotel New York PSI, Artimo, 
Amsterdam, 2001. ISBN 90-75380-30-5

KORAALBERG
RT GALLER

HOFSTRAAT 2, 2000 ANTWERPEN 
PHONE / FAX 03.226.06.30 
contact.us@kag.be 
www.kag.be

KRIS PIETER
FIERENS VERMEERSCH

till 26 MAY 2001 31 MAY ■ 30 JUNE 2001

OPENING HOURS 
Friday till Sunday 2-6 PM
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Galerie de Expeditie
Peter Struycken
Structured Colours 
tm 19 mei 2001

Galerie de Expeditie
Zsa-Zsa Eyck

Leliegracht 47

6

Harmen Brethouwer

T 020-620 47 58
1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20

wo tm vr 10.30 - 18.00 uur 
za 14.00 - 18.00 uur

galerie@de-expeditie.com
augustus - open op afspraak - geen tentoonstelling

zaterdag 16 & zondag 17 juni open van 11 tm 18 uur ivm deelname aan het project ‘Embodiment’ van De Brakke Grónd, Amsterdam
4 0
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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.

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke <Z>056/40.18.92 - ma-vr9-12u 13u30-16u
Jerry Koninckx - fotografie [tot 7/6]

Aalst 

■ Netwerk2
Houtkaai - 9300Aalst <1)053/70.97.73 - wo-za 14-18u
“VLAM” - Ellen Augustijnen, Karei Breugelmans, Goeie De Bruyn, Koen De
Decker, Francis Denys, Sagi Groner, Mirjam Somers... [tot 10/6]

Antwerpen 

■ Eicker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-32 - 2000Antwerpen ^03/237.11.06 - ma-do 19u30-24u
Els Fieuw - fotografie [tot 31/5]
■ Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen <D03/206.03.50 - di-zo 10-I7u
"Kaukasische volkeren” [tot 24/6]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u
Ralph Groenen [17/5 tot 30/6]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 003/226.06.30 - vr-w 14-18u
Kris Fierens [tot 26/5]
Pieter Vermeersch - installatie [31/5 tot 30/6]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 003/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
Ysbrant 17, Anna Cappeler [tot 17/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09- di-zo 10-17u
“Venus. Van Cranach tot Cézanne” [20/5 tot 19/8]
•MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 003/23859.60 - di-zo 10-17u
Willy De Sauter [tot 27/5]
Lieven Nollet [27/5 tot 26/8]
Angel Vergara [17/6 tot 7/10]
“Mutilate?” [27/5 tot 7/10]
•N.IC.C.
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen 003/216.08.71 - wo-za 14-18u
“The Big Show 1. A Man of Mercy. A Congo Chronicle” [tot 3/6]
“The Big Show 2. Healing” - Joseph Beuys, Guillaume Bijl, Isaac Carlos, Stan 
Douglas, Fischli & Weiss, Karin Hanssen, Boris Mikhailov... [24/6 tot 2/9] 
•Elzenveld

St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30 
Huguette Janssens [tot 2/6]
Guy Van den Brande, Jas, Salasar [tot 17/6]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19-2000Antwerpen 003/232.08.82 -di-zo 10-16u45
“De Boeddha in de Drakenpoort” [tot 27/6]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
“Art 32 Basel” - kunstbeurs [13/6 tot 18/6]
Allen Ruppersberg [17/5 tot 30/6]

■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17 - di-zo 14-18u
Johan Deschuymer [tot 26/5]
Ronny Delrue [31/5 tot 7/7]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
“April is flie cruellest Month” - John Bock, Bjame Melgaard, Job Koelewijn, Sven
‘t Jolie, Angel Vergara, Erik van Lieshout [tot 26/5]
“Multiples” [31/5 tot 30/6]
■ Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 76 B- 2000Antwerpen 003/237.83.05 - Vr-za 14-18u
"Fotothek. Usefill Photography #2" - Hans Aarsman, Claudie de Cleen, Julian
Germain, Hans van der Meer... [tot -/6]
■ Roger Vandaele
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - vr-za 13-18u
“Accrochage” [tot 26/5]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 003/289.84.58 - di-zo ll-18u
“Dream America” - Katy Grannan [tot 16/6]
■ HAI Antwerpen
Bleekhofstraat 22 - 2018Antwerpen 003/232.73.95 - vr-za 14-18u
“The House of Fun” - Jacqueline Donachie [25/5 tot 30/6]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24 - 2018Antwerpen 003/226.79.53 - zo 14-18u
“Love Unlimited” - Robert Cash & Riends [tot 10/6]
■ La Situation
Boomgaardstraat 243-245 - 2018Antwerpen 003/449.24.55 -
Luc Etondeyne - schilderijen [tot 20/5]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34 - ma-vr ll-I3u 14-18u
Jef Seynaeve - schilderijen [tot 24/5]
Hans Beers - gouaches, pastels, wandkleden [8 tot 28/6]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17u
“Something is rotten in the State of Europe” [tot 19/5]
“Afrit9”[-/6tot-/7]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 - 2018Antwerpen 003/223.69.70 - ma-vr 10-16u
GAL - tekeningen [tot 23/5]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10-20u
“Works on Land” - Cari Andre [20/5 tot 29/7]
Timm Ulrichs [16/6 tot 19/8]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 003/542.49.40 - ma-za 10-17u
Krist Demasure [tot 5/6]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat88-2060Antwerpen 003/226.26.20- do-zo 14-18u
John Eatwell, Chris Heywood - schilderijen, tekeningen [23/6 tot 8/7]

Beersei 

■ Dominium
Schoolstraat 71 -1650Beersei 002/378.17.60-vrl4-22uza 10-18uzo 14-18u
Carolina Coronado, Stef Vanbellinghen, Evelyne Kesel - schilderijen, beelden [tot 9/6] 
“Arcbeologia. Geïnspireerd doorverdwenen beschavingen”-schilderijen,keramiek, 
installaties [22/6 tot 21/7]

Bomem 

■ M&M Gallery
SintAmandsesteenweg 181 - 2880 Bomem 003/889.61.95 - do-zo 14-19u 
“Painting Show” - Vaast Colson, Gery De Smet, Joris Ghekiere, Frans Labath, Heter
Vermeersch [tot 10/6]

Brugge 

■ De Bond
Buiten de Smedenpoort 1 - 8000 Brugge 0 050/44.30.48 - wo-ma 10-12u30 
13u30-17u
“1,2,3... buitengewone voorwerpen. Project rond vormgeving voor de jeugd” [tot 31/5] 
“Kiezen voor Kunst Laureatencircuit 2000” [23/6 tot 9/9]
■ Galerij ‘t Leerhuys
Groeninge 35 - 8000 Brugge 0050/33.03.02 - wo-za 14u30-18u (uitsluitend op 
afspraak)
Marin Kasimir [tot 15/6]
■ Hallen, Garemijnzaal
Markt 7 -8000Brugge 0050/44.30.40 -vr-zo 10-12u 14-17u
Gregory Green [18/5 tot 17/6]

Brussel 

■ Galerie Jan Mot
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30 
“L’école des pickpockets” - Sven Augustijnen [tot 23/6]

■ Eye See Gallery
Aalststraat 7 -1000 Brussel 0075/33.75.66 - wo-za 13-17u
Jordi Canudas, Ricardo Jimenez [tot 19/5]
■ Etablissement d’en face
Artesiëstraat52 -1000Brussel 002/512.85.42 - do-za 14-19u
Lara Almarcegui [tot 19/5]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u
LuanL [17/5 tot 30/6]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 002/503.17.65 - wo-za 14-18u
Mauro Stacciolo [17/5 tot 7/7]
•KBC-Galerij

Grote Markt 19 -1000Brussel 002/517.56.71 -di-zoll-18u
“Enkel op afspraak. Vraagt het publiek om beelden?” - Afdeling Fotografie Sint- 
Lucas Hogeschool Brussel [23/6 tot 8/7]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 002/644.30.63 - wo-za 12-18u
“Mooncatch” - Carlo Mistiaen [tot 9/6]
■ BBL
Koningsplein 6 -1000Brussel 002/547.22.92 - ma-di do-za I0-18u wo 10-21u
"Masterhands. Afrikaanse beeldhouwers in de kijker” [tot 24/6]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - dagelijks 10-18u 
“Marcel Broodthaers” [tot 10/6]
“The Blob” - Gert Verhoeven [tot 24/6] Li Yuan-Chia [6/7 tot 9/9]
“Abstractie en precolumbiaanse kunst’/Marthe Wéty [29/6 tot 16/9]
■Dexia Galerie, Passage 44
Kruidtuinlaan 44 -1000Brussel 002/222.45.05 - di-za ll-18u
“Belgisch Atelier. Dertien kunstenaars over hun identiteit’ [tot 10/6]
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 002/542.11.12 - di-za 12-19u
Elore-Aël Surun [tot 30/6]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat9 -1000Brussel @02/511.35.80 - wo-za 12-18u
“Serial Visitors" - Catherine Gfeller [tot 14/7]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
“More Pictures and Other Pictures" - Louise Lawler [tot 26/5]
■ Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 -1000 Brussel 002/512.77.09 - ma-di do-vr 10-12u3013u30-17u 
za-za 14-16u30
“De dolle jaren 1920-’30. Damesmode tussen droom en werkelijkheid” [tot 31/12]
■ Librairie Quartiers Latins
Waterloolaan 100 -1000Brussel 002/542.85.20 - ma-za 10-18u
“Emotions et lumières” - Stéphane G. Schollaert [tot 24/6]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 002/513.56.62 - ma-za 9u30-19u
“Un site archivé pour alpha, bêta, gamma” - Cécile Massart [tot 30/6]
“Avoir Lieu” - Johan Muyle [8 tôt 30/6]
■ La Verrière, Hermès
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 002/511.20.62 - ma-za ll-18u
‘Lofrede op de luiheid nr. ft” - Philippe Ramette [tot 23/6]
■ Argos
Wetstraat 13 -1000Brussel 002/229.00.03 - wo-za 14-19u
“Migrants & Variants” - Eran Schaerf [tot 23/6]
■ Galerie Drantmann
Werfstraat 13 -1000Brussel 002/223.57.07- wo-za 14-19u
“On Being an Angel” - Francesca Woodman [tot 19/5]
■ Chinees paviljoen
Van Praetlaan44 -1020Brussel 002/268.16.08-
"Yixing. De kunst van de purperen theepot” [tot 2/10]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 -1030Brussel 002/250.1166 - ma-vr 10-17u za 13-I7u
“United Aliens” [tot -/6]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u
Willie Bester [tot 9/6]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
"Taghelmoust” - Umberto Mariani [tot 29/6]
E Galerie Dorothée De Pauw
Charles Decosterstraat8 -1050Brussel 002/649.43.80 - <ü-za 13-18u
“Meet Celebrities like Yourself’ - Nick Waplington - fotografie [17/5 tot 13/7]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat71 -1050Brussel 002/511.90.84-di-vr 13-18u30za-zo 10-17u
“Het Museum van Elsene zonder reserve. Recente legaten, schenkingen, aankopen 
en zelden tentoongestelde werken" [tot 1/7]
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 002/642.24.80-di-zo I0u30-18u30
"Archigram. Experimental Architecture 1961-1974” [tot 17/6]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18 - di-za 14-19u
Balthasar Burkhard [tot 7/7]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel 002/639.67.30 - di-za 12-18u
Richard Artschwager, Louise Bourgeois, Roni Hom, Allan McCollum [tot 26/5]
“Art Basel” - kunstbeurs [13 tot 18/6]
“Tableaux 2001” - Yves Oppenheim [31/5 tot 28/7]

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

12 april-26 mei 2001 JOHAN DESCHUYMER
31 mei-7juli 2001 RONNY DELRUE

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

PROGRAMMA

2001
Jean-Michel Othoniel 08.04 - 03.06

Zeldzame Weelde Kunst van Latem en Leiestreek 1900-1930 17.06 - 23.09

Aubette, het verlangen naar een andere plaats 07.10 - 09.12
David Claerbout - Tacita Dean - Olafur Eliasson - Roni Hom - Hans Op de Beeck

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten / tijdens de zomertentoonstelling uitzonderlijk open van 10-18u 
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

museum Dhondt-Dhaenens

MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 

tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be — http://www.museumdd.be
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■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan I -1060Brussel <£>02/538.42.20 - di-w 13-18u
“Borderline” - Thomas Chable [tot 20/5]
"Ardenne restante” - Daniel Michiels [31/5 tot 15/7 en 21/8 tot 2/9]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 - 1060 Brussel © 02/538.90.20 - di-vr 14-17u30 w-w 
10-17u30
"Loeuvrettes" - Laurent d'Ursel [tôt 31/5]
■ St Michel
Picardstraat 14 -1080Brussel <£>02/644.95.51 - dagelijks 13-18u
“Project Isles” - eindejaarstentoonstelling St.-Lukas Brussel [16/6 tot 1/7]
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendneef340 -1090Brussel <£>02/424.24.12 - di-w 14-19u
“Fabrique d’anges 1. Installation en mouvement" - Eva Visnyei [tôt 27/5]
■ Kunstcentrum van het Rood Klooster
Rood Kloosterstraat 4 -1160 Brussel <£>02/660.55.97- di-w 14-17u
“Omer Coppens ( 1864-1926) en de Belgische realistische landschapsschilders” 
[tot-/7]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel <£>02/762.21.05 - do-vr 9u30-12u3013u30- 
17u30w9u30-17u
“Autour de l’estampe” [tot 16/6]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel <£>02/226.12.11 - di-w ll-18u vr ll-21u 
“Année Zéro. Entre autoroutes et murs” - Olivier Vanderaa - fotografie [tot 20/5] 
“Exodes et les enfants d’exode” - Sabastiano Salgado - fotografie [ 1/6 tot 29/7]

Charleroi

Hoeselt 

■ Cultuur- en Sportcentrum Ter Kommen
Eurppalaan 2 - 3730Hoeselt <£>089/41.63.58 - ma-vr 9-12u 13-16u
Manou Broben - fotografie [tot 6/6]

Hoogstraten 

■ Stedelijk Museum
Begijhhof9-ll - 2320Hoogstraten ©03/314.65.88 - wo-w 14-17u
Miryan Klein [tot 10/6]
Cécile Cauterman [17/6 tot 2/9]

leper 

■ Flanders Fields Museum
Lakenhallen - 8900leper <£>057/22.85.82 - dagelijks 13-17u
“De herinnering van de vergetelheid” - Lieve Van Stappen [tot 27/5]

Knokke-Heist

■ Galerie André Simoens
Kustlaan 130 - 8300Knokke-Heist <£>050/61.00.87- di-w 10u30-13u 15-19u
“Objects of Desire” - Andres Serrano [tot 21/5]

Namur 

■ Maison de la Culture de la Province de Namur
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur ©081/22.90.14 - dagelijks 12-18u
Aurelie Nemours, Jean-Luc Herman [tot 2/6]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <1)058/51.47.57- vr-w 14-18u
Pierre Debatty, Henk Van Putten [tot 27/5] Marlis Thetard, Nucha [3/6 tot 29/7]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400Oostende ©059/50.81.18 - di-w 10-18u
“Between Earth and Heaven. New Classical Movements in the Art of Toda/’ [tot 2/9]

Otegem

E Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 0056/64.48.93 - wo-w 14-18u
“The Cosmopolitan Chicken. Tussen natuurlijk broeden en genetisch manipuleren” 
- Koen Vanmechelen/' "Een wereld van dieren” - Stephan Balkenhol, Jan Fabre, Hya 
Kabakov, Johannes Brus... [tot 17/6]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne <£>071/43.58.10 - 
di-w 10-18u
“Photographie et surréalisme"/Georges Thiry/” Abandoned, Namid Desert” Elaine 
Ling [tot 3/6]

Kortrijk
Roeselare

De Haan

■ Galerie Luc Hinnekens
Handboogstraat20 - 8500Kortrijk <£>056/21.16.81 - vr-w 14-18u
Barthold, E Mirdain [tot 24/6]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk <£>056/21.78.63 - di-w 14-18u
Robert Vollekindt - fotografie [tot 7/6]

■ Museum A. Blomme
Ooststraat 84 - 8800 Roeselare © - di-vr 14-19u za-W 10-12u
Mare Santens [2 tot 14/6]

Schellebelle

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan <£>058/51.47.57
Leopold Plomteux [tot 28/5]
Claudy Gielczynski, Erwin Peeters [2/6 tot 30/7]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800Deinze <£>09/381.96.70 - di-vr 14-17u30w-w 10- 
12ul4-17u
“Het Archief’ - Jean-Marie Bijtebier - schilderijen, tekeningen, documenten 
[tot 27/5]

Demie 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Demie <£)09/282.51.23 - di-vr 13-17u w-W ll-17u
“Colliers” - Jean-Michel Othoniel [tot 3/6]
“Zeldzame weelde, curator Piet Boyens" [17/6 tot 23/9]

Deurne

■ Cultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86 - 2100Deurne <£>03/325.66.00 - ma-vr 14-17u w-W 14-18u
“De collectomaan" - Peter Vermandere [tot 27/5]

Eupen 

■ Internationalen Kunstzentrums Ostbelgien
In den Loten 3 - 4700Eupen ©087/56.01.10- do-zo 14-18u 
“La collection d’art de la Province de Hainauf ’ [tôt 20/5]

Evergem

Leuven 

■ De Kunstbank, EVE-N & YET Gallery
Vaartstraat30-3000Leuven <£>016/23.99.86-wo-w 13u30-17u
“Biënnale Leuven 2001” - Malou Swinnen, Peter Rogiers, Francis Denys, 
Panamarenko, Art & Language, Guy Rombouts... (op diverse locaties in de stad) 
[tot 24/6]

Lokeren

■ Centrum voor Ruimtelijke Kunst Park ter Beuken 
GroendreefS - 9160Lokeren @09/340.50.51 - dagelijks 9-20u 
“Octopus Receiver'’ - Johan Tahon [23/6 tot 7/10]
■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren ®09/340.50.50 - ma-vr 10-12u 14-17u
Herwig Candries - fotografie [tot 7/6]

Loppem-Zedelgem 

■ Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52A - 8210 Loppem-Zedelgem <£>050/20.95.18 - do-w 14-20u 
w ll-13u
Yves Netzhammer [tot 2/6]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve <£>010/47.48.41 - ma-vr 10-18u w 
14-18u
“Collections africaines” [tot 3/6]
“Leuven - Louvain-la-Neuve. Aller retour” [ 15/6 tot 22/9]

Marke

•ArteLibro
Hekkergemstraat 79 - 9260Schellebelle <£>09/369.90.41 - wo+vr-w 14-18u
Roel Goussey - zeefdruk [3/6 tot 8/7]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal & Annex, Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100Sint-Niklaas <£>03/780.36.77- ma-wo 19-21uw-W 10- 
12ul4-17u
“20 ex-leerlingen (1980-2000) van de Stedelijke Academie” - Jao Smet, Sofie De 
Smedt, Pilip Elinck, Jan Van Gassen.. ƒ "Monte Nuovo” - Robert Clicque [tot 20/5]

Sint-Truiden

■ Provinciaal Museum Begijnhofkerk
Sint-Truiden <£>011/29.59.60 - di-vr 10-12u3013u30-17u w-w 13u30-17u
“Integratie” - Patrick Merckaert [tot 3/6]
■ Cultured Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat29-3800Sint-Truiden <£>011/6879.59-zP-vr 14-17u
Karei Cuyvers - fotografie [tot 6/6]

Stavelot 

■ Galerie Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot <£>080/86.42.94 - vr-w 14-19u
Tony Cragg, Eugène Dodeigne, Johan Parmentier - tekeningen, aquarellen [tot 1/7]

Strombeek-Bever

■ Cultured Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <£>02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 
“Kunst uit Grimbergen” [8/6 tot 17/6] Boris Saverys - fotografie [29/6 tot 9/9]

■ Cultureel Centrum De Stroming
Weststraat31 -9940Evergem <£)09/35&51.00-ma-w8u45-ll-4514-16u
Roger Van Namen - fotografie [tot 7/6]

Gent

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke <£>056/22.69.42 - ma-vr 9-12u3013u30-16u
Joke Leuridan - fotografie [tot 7/6]

Mechelen

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <£>02/769.52.11 - di-vr 10-17u w-W 10-18u 
“ExitCongoMuseum. Een eeuw kunst met/zonder papieren” [tot 24/6]

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark-9000 Gent <£>09/222.17.03- di-w 9u30-17u
“250jaar Academie voor Schone Kunsten te Gen"' - Jean Delvin, Théodore Canned
[tot 30/5]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1-9000Gent <£>09/221.17.03-di-w 10-18u
“Panamarenko. Van Lanschotprijs voor Beeldhouwkunst’ [tot 20/5]
Walter Leblanc/”De ateliers van Luc Peire” [tot 27/5]
Royden Rabinowitch [tot 3/6]
“Cold Fusion” - Rob Birza/”a-h” - Johannes Kahrs [2/6 tot 5/8]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent <£>09/267.99.99 - di-w 9u30-17u
"Konstantin S. Mel’Nikov en de bouw van Moskou”/”250 jaar Academie Gent
Architecten 1751-1950” [tot 17/6]
• Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent <£>09/269.29.10 - di-w 10-17u
“250jaar Academie Gent Architecten 1951-2000” [tot 17/6]
“Afstudeerprojecten Grafische Vormgeving Hogeschool Gort’ [22 tot 27/6]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivelmarkt33 -3500Hasselt <£>011/29.59.70- di-w 10-17u w 14-17u
‘Toegepast 6” - Jimmy Budenaers, Ivo Nysten, Peter Finnan, lek Reuvis, Inne
Houtmeyers, Hanne Rekkers... [tot 3/6]
“Integratie” - Patrick Merckaert [tot 3/6]

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800Mechelen <£>015/29.40.00 - di-w 10-I8u
‘Tekens van de verbeelding” - Dominique Ampe [tot 17/6]
‘Tiara del Fuego” - Patrick Bollen - fotografie [tot 17/6]
Gust Dierickx, Willy Meysmans [23/6 tot 19/8]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder £ Toren -2800Mechelen <£>015/29.40.14 - wo-w 10-18u
“Horta and After. 25 Masters ofModem Architecture in Belgium”/”Vlees en Beton’
[tot 17/6]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen <£>015/33.63.36 - w ll-18u
Herman Van Ingelgem [tot 1/7]

Menen 

■ Ontmoetingscentrum ‘ t Ghelandt - Menen
Waalvest-8930Menen D056/51.58.91 - ma-w 10-12u 14-18u
Lou M.C. Mulder - fotografie [tot 7/6]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <B014/31.74.35 - di-w 14-18u
“Het Moise landschap" [30/6 tot 12/8]

Tielt 

■ Cultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt <£>051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u
Rio Staelens - fotografie [tot 7/6]

Tienen

B Het Toreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen <£>016/80.56.66 - di-w 10-17u
“Jan Mensaert (1937-1990). Life, p. one” [tot 10/6]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300Turnhout <£>014/41.94.94- di-w 14-18u w 10-12u 14-18u
“Mbutu muande/Visionaire natie” - Fernando Alvim [tot 20/5]
Patrick Van Puymbroeck - fotografie [tot 4/6]

Waregem

■ Cultuurcentrum De Schakel
Schakelstraat8 - 8790 Waregem <£>056/62.13.40 - ma-w 10-12u 14-17u
“Op weg”-Use Roman, Steven Vetmeyen,Wim De Gtaeve, Ward Denys,... [tot 1/6]

Heusden-Zolder

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder <£>011/53.33.15 - di do-vr 14-20u w-w 
14-18u
Guido Van Onderbergen - fotografie [tot 6/6]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140Morlanwelz <£>064/21.21.93 - di-w 10-18u 
“1751-2001. L’Odyssée de l’encyclopédie dictionnaire du siècle des Lumières’ 
[tôt 30/6]

Wevelgem 

■ Ontmoetingscentrum Wevelgem
Vanackerestraat 20-8560 Wevelgem <£>056/40.12.40-ma-vr 8-12u 14-20uw9-12u
Jaymes Van Luppen - fotografie [tot 7/6]
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Wortegem Kleve Dunkerque

■ Galerie Gabriel Van de Weghe
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 0056/6886.91 - za-zo ll-19u
Alberto Giacometti, Johan Tahon [9/6 tot 8/7]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum fiir Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo-Vvr 
10-20u za-zo ll-17u
“Retrospectieve Joachim Bandau” [tot 4/6] 
“Unterstellungen” - Michael Schulze [ 18/5 tot 15/7]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
UchtentalerAllee 8a - 76530Baden-Baden 007221/232.50 - di-zo ll-I8u
“ Ausder Feme so nah. Vier Kiinstlerineen ausder Türkei”-FüsunNour, Seida Asai, 
Elif Cebel, Giines Savas [tot 3/6]
“Ich bin mein Auto.DerTraumvomrasendenKörperinderzeitgenössischenKunsf’ 
- Thomas Demand, Rita McBride, Arman, Jason Rhoades, Christian Mobius, Hanna 
Höch... [30/6 tot 29/8]

Berlin 

■ KunstWerke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 0030/284.450.44
"2nd Berlin Biennale for Contemporary Art’ [tot 20/6]
■ Bauhaus-Archiv Museum fiir Gestaltung
Klingelhöferstrafie 13 -10785Berlin 0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
"FarbLichtspiele. Der Bauhausler Ludwig Hirschfeld-Mack( 1893-1965)” [tot 2/7]
■ Akademie der Künste
Hanseatenweg 10-10557Berlin-liergarten 0 030/39.07.6-0 - ma 13-19u di-zo 
10-19u
"Viertakter" - Micha Ullman [tot 17/6]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-AUee 4 - 53113 Bonn 00228/91.71.202 - di-wo 10-21u do-zo 10- 
19u
“Absolute Stillness” - Jurgen Klauke - fotografie [tot 8/7] 
“Exciting Times are Ahead” - David Hockney [1/6 tot 23/9]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 00228/77.62.12 - di-zo 10-18u
Robert Ryman [tot 27Z5]
"Zeichnung Heute Ifl” [23/5 tot 12/8]
LeeUfan[15/6tot2/9]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 00228/69.39.36 - di-zo ll-17u do ll-19u
“Architektursalon V” [tot 10/6]
“Bonn Direct VIr [tot 7/7]

Dortmund 

■ hARTware Projekte
Giintherstrasse 65 - 44143Dortmund 00231/882.02.40
“New Ideas, Old Tricks” - Peter Brosens, Daniel G. Andujar, Catherine Chalmers, 
Harun Farocki, Bettina Lockemann... [tot 1/7]

Düsseldorf

■ Kunstverein fiir die Rheinlande und Westfalen
Grabbeplalz4 -40213 Diisseldorf 00211/32.70.23 -di-zo 14-21u
“Zero Gravity”-Heike Beyer, Martin Boyce,Claus Föttinger,Erik van Lieshout, Pae
White, Heimo Zobernig, Elke Krystufek... [tot 17/6]
■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213Düsseldorf00211/83.810 - di-zp 10-18u vr 10-20u
“Sean Scully. Gemalde, Pastelie, Aquarelle, Fotografien" [tot 4/6]

Essen 

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
GoethestraPe41 - 45128Essen 00201/88.45.314 - di-w 10-18u vr 10-24u
“Still Lifes" - Irving Penn [tot 15/7]
“Wenn Berlin Biarritz ware” - fotografie [27/5 tot 29/7]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg-60311 Frankfurt 0069/29.9882.20-wo-za ll-22udi+zo ll-19u
"Das Versprechen der Fotografie. Sammlung der DG-Bank” [tôt 3/6]
■ Museum fiir Angewandte Kunst
Schaumainkai 17-S1594Franljurtl 0069/21.23.40.37-di-zo 10-17uwo 10-20u
“Ingold Airlines. More than Miles” [tot 4/6]
“Siegel des Sultans. Osmanische Kalligraphie aus der Sammlung Sakip Sabanci,
Istanbul” [17/5 tot 15/7]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main 0069/212.304.47 - di-zo 10-17u wo
10-20u
“Szenenwechsel”-JohnBaldessari,CecilyBrown,Franz ErhaldWalther,Rosemarie 
Trockel, Andreas Gurksy... [tot 2/9]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 00511/32.45.94 - di-zo ll-17u wo ll-21u
Stephan Huber [tot 3/6]

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 002821/75.010- di-zo 10-18u
“En niemand hinkt 22 wegen weg van Schwegler" - Thomas Demand, Martin
Honert, Thomas Huber, Christian-Philipp Müller... [tot 10/6]
Richard Long [24/6 tot -/8 ]

Köln 

■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln 00221/221.23860 - di-zo ll-17u wo ll-20u
"Wertwechsel. Zum Wert des Kunstwerks” [tot 1/7]
■ Museum Ludwig
Bischcfsgartenstrq/le 1 - 50667Köln 00221/221223.79 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Horizontality/Verticality” - On Kawara [tot 4/6] Hans Peter Feldmann [-15 tot -/7] 
“Kiosk. A History erf Photographie Reporting 1843-1973” [29/6 tot 16/9]
■ Kölnischer Kunstverein
Câcilienstrasse 33 - 50667Köln 00221/21.70.21 - di-zo ll-17u
"Paintant Stories” - Fabian Marcaccio [tot 24/6]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse39-50667Köln 00221/221.221.19- di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 
ll-18u
‘Genius without a Name. The Master of St Bartholomew Altarpiece” [20/5 tot 19/8]
■ SK Stiftung Kultur
lm Mediapark 7- 50670 Köln 00221/226.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u
“Sacred Legacy. Edward S. Curtis and the North American Indian” [tot 31/5]
"Tanz und Bewegung” - Wilhelm Gorré [8/6 tot 31/7]
“FüBe” - Lisa Rastl [tot 14/8]
“Zwei Freundinnen der Kunst. AnneliseLöffler(1914-2000)und Anneliese Planken
(1912-1994)” [21/6 tot 19/8]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle

Josef-Haubrich-Hof1 -50676Köln 00221/221.223.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Masterpieces from the Gustav Rau Collection” [tot -/8]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35 -47798Knfeld 002151/77.00.44 - di-zo Il-17u
"Mudderverk" - Truls Melin [tot 4/6]

Leverkusen 

■ Stadtisches Museum Leverkusen Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 Leverkusen 0 0214/855.56-0 - di Il-21u 
wo-zo ll-17u
“Andy Warhol. Handzeichnung und Factorybild” [tot 17/6]

München 

■ Alte Pinakothek
Barer Strasse27- 80799München 0089/23.80.52.16 - di-zo 10-17u do 10-20u
“Murillo (1618-1682). Kinderleben in Sevilla” [30/5 tot 26/8]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799München 0089/23.80.50- di 10-20u wo-zo 10-17u
“Marino Marini. Die Spur der Farbe" [tot 22/7]
“Edouard Vuillard. Les Tasses noires. Arbeiten auf Papier 1903-1928” [30/5 tot 12/8]

Münster 

■ Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143Miinster 00251/59.07.01 - di-zo 10-18u
“From Edgar Degas to Gerhard Richter. Works on Paper from the Winterthur 
Kunstmuseum” [3/6 tot 29/7]
“Plug-In. Unity and Mobility” - Absalon, Ashley Bickerton, Roland Boden, Carsten 
Holler, Olaf Metzel, Atelier van Lieshout, Costa Vece... [2/6 tot 29/7] 
“JudocusVredis. Kunst ausder Stille. EineKlosterwerkstattderDiirerzeit” [27/5 tot 5/8]

Stuttgart 

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 00711/22.33.70 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Klassische und digitale Fotografie"-Jean-Louis Gamell/’Kabinett der Zeichnung” 
[tot 17/6]

Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstra^e 1 - 79576Weil am Rhein 007621/70.22.00- di-vr 14-18uza- 
zoll-17u
“Bezeten! Een blik op de verzameling” [tot 17/6]

Weimar 

■ Kunstsammlungen zu Weimar
Burgplatz 4 - 99423 Weimar 003643/546.130- di-w 10-18u
"GüntherUecker. Bühnenskulpturen und optische Partituren” [tot 8/7]

Wolfsburg 

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 -38440 Wolfsburg 005361/266.90 - wo-za ll-18u di+zp ll-20u 
“Let’s entertain. Life’s Guilty Pleasures” - Stan Douglas, Rineke Dijkstra, Maurizio 
Cattelan, Jeff Koons, PeterFriedl.. ./"Lounge Wolfsburg”-Zaha Hadid-architectuur 
[tot 15/6]
“Update #3” - Tobias Rehberger, Michel Majerus, Neo Rauch,... [2/6 tot 19/8]

Frankrijk

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240Dunkerque 003.2863.63.13 - di-za 10-18u 
"Stop & Go. Acquisitions 1999-2000” - Andre Cadere, Martin Creed, Jeroen de 
Rijcke/Willem de Rooij, Hans-Peter Feldmann, Liam Gillick, Heimo Zobernig...

“Accumuler, amasser, réunir. Le design se collectionne aussi” - A. Castiglioni, K 
Grcic, J. Morrison [23/6 tot 20/10]

Grenoble 

■ Le Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Monica Bonvicini [3/6 tot 2/9]

Metz

■ Frac Lorraine
Place de la Cathédrale 7- 57000Metz 003.87.74.20.02
"Production d’oeuvre en situ. Hôtel St Livier" - Krijn de Koning [10/6 tot 30/9]

Montpellier 

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 004.67.22.94.04 - ma-nà 14u30-18u 
“Background Foreground” - Philippe Cazal [tot 26/5]

Mouans-Sartoux 

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370Mouans-Sartoux 004.93.75.71.50- wo-ma 
ll-18u
“Virtuel - Réel” - Balthasar Burkhard, Rineke Dijkstra, Marica Hafif, Man Ray, 
Thomas Ruff... - fotografie [tot 17/6]

Nantes
■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 -44000Nantes 002.40.41.65.65- wo-ma 10-18u 
“Saint Jean-Baptiste dans le desert. Autour du chef d’oeuvre de Georges de La Tour 
récemment découvert” [tot 27/5]
“Nouveau regard sur la collection d’art contemporain” [tot 27/5]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20 - 06105Nice cedex2 004.92.07.73.80- di-zo 13-18u 
“Endtroducing”-Stan Douglas, Douglas Gordon, Mark Lewis, RonaTan, Christoph
Draeger... [tot 10/6]

Paris 

■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 001.44.78.12.33 - dagelijks 11-2lu
“Carrefour de la création. Céramiques” [tot 11/6]
“Les années pop 1956-1968” [tot 18/6]
“Pour une architecture-action. Paysages et dispositifs” [46 tot -/9]
■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006 Paris 001.47.03.50.00 - di-zo 13-19u
“Diplômes 2000” [tôt 24/6]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3- 75008Paris 001.44.13.17.17- wo 10-22udo- 
ma 10-20u
“Rétrospective Paul Signac (1863-1935)” [tot 28/5]
■Musée Cernuschi
Avenue Vélasquez 7- 75008 Paris 001.45.63.50.75- di-zo 10-17u40
“L’Or des Amazones. Peuples nomades entre Asie et Europe” [tôt 15/7]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer11 - 75008Paris 001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Sam Taylor-Wood - fotografie, video [30/5 tôt 27/8]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009Paris 001.48.74.95.38
“Dessins romantiques français provenant de collections privées parisiennes” [tôt 15/7]
■ Maison de Balzac
Rue Raynouard47- 75016Paris 001.55.74.41.80 - di-zo 10u-17u40
“Balzac dans ses murs” [tôt 27/5]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris 001.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
Niele Toroni [tôt 16/9]
Dan Graham [21/6 tot 14/10]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 001.40.20.50.50 - do-zo 9-18u ma+wo 9- 
21u45
“Unsiècle de dessinàBologne(1490-1580),de la renaissanceàla réforme tridentine” 
[tôt 2/7]
“L’étrange et le merveilleux en terre d’Islam”/”Les gemmes de Louis XIV” [tôt 23/7] 
“Le trésor de la Sainte-Chapelle” [1/6 tôt 27/8]
“Le quartier du Louvre au XVII siècle” [tôt 31/12]
■Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 Paris 001.40.49.4884 - di-zo 10-18u 
“L’artitalienàl’épreuve de la modernité, 188()-1910"/”GabrieleD’Annunzio(1863- 
1938)”/”Cario Bugatti (1856-1940)” [tot 15/7]

Saint-Etienne

• Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Raoul Hausmann, photographe” [tot 28/5]
“Rétrospective Julius Bissier (1893-1965)” [tot 16/7]
“Les réalismes et l’art militant 1930-1990" [14/6 tot 3/9]

Karlsruhe Carquefou
Thiers ___________ .___________

■ Zentrum fiir Kunst und Medientechnologie
Lorenzitrasse 19- 76135 Karlsruhe 00721/81.00.0 - wo ll-20u do-zo ll-18u
“Individuelle SozialisationundNetzwerkarbeit in der zeitgenössischen Kunst ’[tot -/6]

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 002.28.01.50.00- wo-vr 12-18u za-zo 15-19u 
Johannes Kahrs [tot 3/6]

•LeCreuxdel’Enfer
Vallée des Usines -63300Thiers 004.73.80.26.56- ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 
14-19u
“Centres fluides” - Ragna St Ingadottir [tot 10/6]
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Tourcoing Amsterdam

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing <&03.20.2&91.60 - wo-ma 13u30-J8u 
“Livres d’artistes” [tot 4/6] Gérard Garouste [23/6 tot 15/10]

■ Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 5020/672.25.25- dagelijks van zonsonder
gang tot zonsopgang
Hewald Jongenelis, Sylvie Zijlmans [tot 20/5]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraai2-1092 CKAmsterdam <5020/568.82.00-ma-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Van godin tot pin-up. Beelden van vrouwen op Indiase prenten” [24/5 tot 26/8] 
“Batik, met was getekend. 200jaar textielkunst uit Indonesië” [tot 14/10]

Valenciennes

■ L’Aquarium
Rue Ferrand8- 59300 Valenciennes <D03.2722.57.59 - di-ia 15-19u 
"Sculpture(s) génétique(s), etc et d’autres oeuvres” - Jacques Lizène [tôt 26/5]

Villeneuve d'Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d'Ascq <D03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“La planète exilée. Art brut et visions du monde” [1/6 tôt 7/10]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr.Dolardll -69100 Villeurbanne <D04.7803.47.00 - wo-ma 13-19u 
“Architecture radicale” [tôt 27/5]

Groot Hertogdom Luxemburg
■ Casino Luxembourg
Rue Notre-Dame 41 -2240Luxembourg<D0352/22.50.45-wo-mal0-18u 
“Confidences. Parce que c’était lui, parce que c’était moi” - Charlotte Aberg, Didier 
Bay, Elina Brotherus, Wim Delvoye, Pipilotti Rist, Gillian Wearing... [tot 15/7]

Groot-Brittannië

London

■ Saatchi Gallery
Boundary Road 98A - NW8 ORH London ©0171/624.82.99 - do-zo 12-18u 
“New Labour” - Enrica David, Diane Lang, Gryson Perry, DJ. Simpson, David
Thorpe, Rebecca Warren [tot -/8]
■ Design Museum
Shad Thames - SE12YD London ®0171/37860.55- ma-vr llu30-18u za-W 12-18u
“Luis Barragan (1902-1988). The Quiet Revolution” [tot -17]
■ Hayward Gallery South Bank Centre
Belvedere Road - SEI 8XXLondon <50171/960.42.42 - dagelijks 10-18u di-wo
10-20u
Malcolm Morley - schilderijen [15/6 tot 27/8]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London <7)020/78.87.86.87-vr-za 10-22uzo-do 10-18u
“Giorgio Morandi (1890-1964)” [22/5 tot 12/8]
“Zero to Infinity. ArtePovera 1962-1972” [31/5 tot 19/8]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London <502077887.80.08- dagelijks 10-17u50
Stanley Spencer [tot 24/6]
“James Gillray (1756-1815). The Art of Caricature” [6/6 tot 2/9]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington -SW72RL London <50171/938.83.61 - ma 12-17u50 di-zo 10- 
17u50
“The Victorians. Makers of the Modem World” [tot 6/1 ]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly -W1V0DS London <50171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
“Summer Exhibition” [4/6 tot 12/8]
“Ingres to Matisse. Masterpieces of French Painting” [30/6 tot 23/9]

Nederland

Almelo

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo <50546/84.33.88 - di-zo 13u30-17u
“Nieuwlichters. Studenten AKI Enschede” [19/5 tot 24/6]

Almere

■ Casla
Stadhuis Almere, B-passage -Almere <5036/538.68.42 
"Cultuuroevers" - architectuur [tot 7/6]
■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 -1325ALAlmere <5036/537.82.82 - di-zo 12-17u 
“Love and Happiness” - Liesbeth Bik & Jos van der Pol/’Natuurlijke 
Verwantschappen I. Birdscape’’ - Jeroen van Westen, Michael Pestel [tot 17/6] 
“(On)voltooide Beelden. Almere 2001:25 jaar kunst in de openbare ruimte” 
[23/6 tot 2/9]
“Natuurlijke Verwantschappen D” - Pjotr Müller [23/6 tot 2/9]

Amersfoort

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort <5033/461.87.46- di-vrl0-17u za-zo 13-17u
“Zonder springtouw” - Tine van de Weyer - beelden [tot 1/7]
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegrucht36- 3811 Amersfoort <5033/461.40.88- di-vr 11-17u zo-zo 12-17u
“Bosrand, boom en bloem in het werk van Armando” [tot 30/9]
■ Museum Flehilte
Westsingel50 - 3811BL Amersfoort <5033/461.99.87- di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“Jakob Nieweg” [tot 24/6]
•Motiv

Abraham Blankaartsingel37-3813 PA Amersfoort <5033/480.75.14- vr-zo 13-17u 
“Body-Planet-Universe” - Margreet Bouman - werken op papier [tot 10/6] 
“Major Art Fair” - kunstbeurs [27/6 tot 1/7]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen <5020/547.50.50 -di-zo ll-17u
Eugène Brands - schilderijen [tot 3/6]
“Karei Appel. Beelden 1936-2000” [tot 12/8]
“Tajiri and family” [8/6 tot 26/8]

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 5020/620.48.78 - di-za 13-17u 
‘Uitnodigend interieur” [tot 23/6] 
“Parkeren in Amsterdam” [1/7 tot 26/8]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 5020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“Stadsgezichten uit de 20ste eeuw” - Jan Sierhuis, George Breitner, Jan Sluyters, 
Herman Gordijn... [1/6 tot 2/9]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 5020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u 
“Le secours de la méthode” [tot 22/5] 
“Embodiment’ - Merlin Spie, Bettina Bach, Lieve Van Stappen, Alet Pilon, Anton 
Cotteleer, Toon van Ishoven... [15/6 tot 19/8]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - d’Eendt
Spuistraat270-272 -1012 VW Amsterdam 5020/626.57.77-do-za ll-18u 
"KunstRAI 2001. Lust for Life. The Abstract View” - Roos Campman, Iris Kensmil 
- kunstbeurs [5 tot 10/6]
Beth Namenwirth, Charles Worthen [18/5 tot 3/6 en 14 tot 24/6]
■ Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amsterdam 5020/627.74.19 - di-za 13-17u30 
“Geklets” - Lily van der Stokker [tot 3/6] 
■ Galerie Maria Chailloux 
Prinseneiland439-1013LP Amsterdam 5020/638.82.11 -do-za 13-I8u 
Isabelle Simons - schilderijen, tekeningen [tot 26/5] 
“KunstRAI 2001” - kunstbeurs - Gijs Frieling [5 tot 10/6] 
M.D. Macek - schilderijen [31/5 tot 30/6] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 5 020/623.62.37 - di-vr ll-18u za 
14-18u 
“De Spaanse lente en De Spaanse schreeuw” - Johan van der Keuken [tot 16/5] 
“Paper en zou" - Marlene Dumas, Suzan Frecon, Britta Huttenlocher, Henri Jacobs, 
Antonietta Peeters [26/5 tot 30/6] 
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015Amsterdam 5020/420.57.71 - wO-za 13-18u 
Leo Vroegindeweij [tot 2/6] 
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 5020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
Esther Levigne [tot 2/6] 
“KunstRAT’ - kunstbeurs - Jean Bilquin [5 tot 10/6] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 UAmsterdam 5020/423.30.46 - di-za 13-17u30 
Gé-Karel van der Sterren - schilderijen/’Kijk hier es naar” - 75B [tot 16/6] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016GA Amsterdam 5020/622.17.32 - wo-za 13-17u30 
“Centered”-HansvanBentem,HarmaHeikens,GijsFrieling,KoenEbelingKoning, 
C.A. Wertheim... [tot 26/5 (juni of afspraak)] 
“KunstRAI” - kunstbeurs - Kars Persoon, Rinke Nijburg [5 tot 10/6] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam 5020/531.89.89 - di-za ll-17u 
“Nachtstukken (As dark as Light)” - Axel Hütte/’Dr. Erich Salomon (1886-1944) in 
Hotel Kaiserhof, Berlijn, 1931” [tot 26/8] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 5020/422.17.27- wo-za 13-18u 
“By the Rivers of Babylon” - Natasja Kensmil/’Bonsaï (Coming to the Point)” - 
Ronald Zuurmond - tekeningen, schilderijen [tot 30/5] 
“KunstRAI 2001” - kunstbeurs - Martin van Vreden, Thom Puckey [5 tot 10/6] 
"Tilburgs Special. De Bedenkelijk Kijkende Grondeekhoorn”-Gummbah,S. Lloyd 
Trumpstein, Jeroen de Leijer, Ivo van Leeuwen [2/6 tot 1/7] 
■ Galerie De Expeditie 
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 5020/620.47.58 - wo-vr 10u30-18u za 
14-18u 
“Structured Colours” - Peter Struycken [tot 19/5] 
“Liste 01 Basel” - kunstbeurs - Harmen Brethouwer [12 tot 17/6] 
Anne van de Pais [26/5 tot 14/7] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 5020/422.04.71 - di-za ll-17u 
‘The leeman Cometh” - Folkert de Jong [tot 24/6] 
“Air de P-P-Paradis" - Mascha de vries, Bertrand Burgalat, Nathalie Bruijs... [30/6 
tot 19/8] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam 5020/624.17.77-wo-za 14-20u 
“Asian Party & Een wondetbaarlijk weerzien” - Yee Ling Tang, Evelyn Raat 
[17/5 tot24/6] ,
“Stone Immaculate. The Grave of Jim Morrison”- Michelle Campbell [27/6 tot 8/7] 
• De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 5020/625.56.51 - di-za 12-17u 
“Curatorial Training Program. In the meantime...” - Mark Bain, Yael Bartana, Jun 
Yang, Bülent Sangar, Tracey Rose... [tot 27/5] 
■ Maison Descartes
Vijzelgracht 2A-1017 HR Amsterdam 5020/622.49.36 - ma-vr 10-18u za-zo 
13-17u
Tes Français 1947-1993” - Janine Niepce [tot 20/6] 
■ Stichting Wally 
“Oehoe, nachtelijke projecties in het Vondelpark’ - Han Hoogerbrugge [tot 3/6] 
• Galerie Jos Art
KNSM Laan 291, Loods 6 -1019 LE Amsterdam 5020/418.70.03 - wo-za 11- 
17u30 
‘Transitional Blue” - Konstanze Sailer - schilderijen [tot 23/5] 
Minne Vijver, Maria Hobbing - schilderijen [27/5 tot 27/6] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C-1053 KPAmsterdam 5020/412.17.72 - do-zo 13-17u 
“Regarding Kippenberger. Dialog mit der Jugend” [20/5 tot 16/6] 
■ Stedelijk Museum 
Paulus Potterstraat 13-1071 CX Amsterdam 5020/573.29.11 - di-zo ll-17u 
Jitka Hanslova - fotografie [tot 27/5] 
“Pastorale chiaroscuro” - Karel Appel - schilderijen [tot 24/6] 
“Ambtsketens” [19/5 tot 15/7] 
“Brushwood” - Robert Zandvliet - schilderijen [tot 15/7] 
Jean Dubuffet - tekeningen, aquarellen, gouaches [30/6 tot 26/8] 
■ Van Gogh Museum 
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 5020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
“Impressionisme. De vrijheid van de losse toets. Van Monet tot Van Gogh” [tot 
20/5] 
“Red Holland Day (1864-1933). Fotograaf van het symbolisme” [tot 24/6] 
“De noodzaak tot schrijven. De brieven van Vincent van Gogh” [6/7 tot 9/9] 
“Paul Signac (1863-1935). Meester van het pointillisme” [15/6 tot 9/9] 
■ De Gang 
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam 5020/664.56.88 - za-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak 
“100 hondjes” - Wasco [tot 25/5] 
“Eten” - Ebelina Brethouwer [9/6 tot 20/7] 
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42-1071 ZD Amsterdam 5020/674.70.00-ma-zol0-17u ■ MU Art Foundation 2,22 ,n ,o 1, 17
‘Foto’s uit de Manfred Heiting Collectie” [tot 24/6] Emmasingel20- 5611AZEmdhoven 5040/296.16.63 - ma-vr 10-18u za H-17u
“Zimmer Frei. Nederland-Duitslandna 1945” [26/5 tot 16/9] zol3-17u . c. « r.one
"TweeGouden Eeuwen. Schilderkunst uit Nederlanden Denemarken” [16/6 tot 16/9] "Fly with Me on my Carpef - Grti Entezami - fotogratie [tot 20/

Apeldoorn

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom <5055/578.55.55 - do-zo 13-17u 
“Route sédentaire. 106 scènes van slijtage” - Lonnie van Brummelen [tot 20/5] 
“Another Myth exploded” - Esther Tielemans, Pieter Dobbelsteen [26/5 tot 24/6]
■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <5055/521.91.55 - di-zo 10-17u zo 13-I7u 
"Half-om-half. Kunst-vee-geschiedenis” - Marleen Felius, Carolein Smit, Atelier 
van Lieshout, Marc Mulders... [tot 2/9]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat21 - 6811 CVArnhem <5026/442.69.00 - di-za 10-17uzo ll-17u 
“Jan Mankes (1889-1920)” [1/6 tot 9/9]
■ Stichting Sonsbeek 2001
Klingelbeekseweg 19 -6812 DE Arnhem <5026/354.03.54
“Sonsbeek9:Locus/Focus”-MarioAiro,AteliervanLieshout,JeroenEisinga, Alicia
Framis, Michel François, Kendell Geers, Suchan Kinoshita... [3/6 tot 23/9]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hqflaan26-1861 CRBergen <5072/589.89.27-di-zo 13-17u
“Holland gekte” [26/5 tot 21/9]
■ Kunstenaars Centrum Bergen
Plein 7 -1861JXBergen 5072/589.41.95 - wo-vr 13-17u za ll-17u zo 13-17u 
“Dortmund in Bergen” - Roland Altmann, Martin Becker, Marlies Blauth, Emesta 
Friedzon, Gudrun Kattke... [tot 20/5]

Breda

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811EE Breda <5076/514.19.28 - do-zo 13-17u
“Meeuw & Krijs” - Antonietta Peeters, Sarah Staton, Sossa Jorgensen [tot 2/6]
Francel van Drunen [16/6 tot 19/6]
■ Faculteit voor Beeldende Kunst Academie Sint-Joost
Beukenlaan 1 - 4834 CR Breda <5076/525.05.00 - za-di 10-17u 
"Eindexamenexpositie Academie Sint Joost Fotografie” [16 tot 19/6]

Delft

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkt67 - 2611 EC Delft 5015/212.42.06 - di-zo 13-17u
“De restauratie van een penschilderij van de 17de eeuwse schilder Heerman
Witmonf ’ [tot 28/10]

Den Haag

■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag 5070/365.89.85 - ma-za 12-17u 
“Km3/PigCity” - MVRDV - architectuur [tot 16/6] 
•Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag 5070/302.34.56 - di-za 10-17u zoll-17u 
"Te mooi voor de handel. Uit de privécollectie van Edward at Sally Speelman” [tot 22/7] 
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514EH Den Haag 5070/338.11.11 - di-zo ll-17u 
“Muziek in Het Paleis!” [tot 4/6]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag5070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u
“Karei Appel. Werk op papier 1940-2000” [tot 2/9]
“Pracht & praal. Chinese theaterkostuums 1920-1960” [tot 9/9] 
“Art nouveau & art deco. Zilver uit 1880-1940” [ 16/6 tot 16/9] 
“De vrije natuur. De Haagse School” [tot 23/9]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein I - Deventer <50572/39.14.34 - di-zo ll-17u 
"Verborgen beelden” - Urs Pfannenmüller [tot 27/5]

Domburg

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a-4357BE Domburg <50118/62.66.55 - di-zo 13-17u
Bob Pestman [tot 29/6]

Dordrecht

■ Pictura
Voorstraat 190-192-3311 ES Dordrecht <5078/614.98.22 - di-zo 14-17u
“Art Primeur 2001” [tot 20/5]
■ Centrum Beeldende Kunst
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht <5078/631.46.89 - wo-za 12-17u do 12-21u 
“Art Primeur 2001” [tot 20/5]

Egmond aan Zee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931 EV Egmond aanZee <5072/506.71.51 - do-zo 15-19u
Roel Teeuwen, Inge Besgen - sculpturen, schilderijen [8/6 tot 22/7]
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■ De Overslag
Hofstraat 89 -5641 TC Eindhoven 0040/281.55.03 - do-zo 13-17u 
"Fi Fi Vo-Vos” - Sandra Rechico - installatie [20/5 tot 10/6] 
“Black Dahlia” [12/6 tot 1/7]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda 00182/52.07.46 - za 14-17uw 15-17u
“De verborgen schilderijen van Jolanda Schouten”/”Hidden Times nr. 14 en 
catalogus Verhandelingen van de AcademiederOnsterfelijken’ƒ’Hetkinderkabinet” 
[tot 27/5]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gmningen 0050/366.65.55 - di-zo I0-17u
“Hel en hemel. De middeleeuwen in het Noorden” [tot 2/9]
“Maria Roosen in Himmelb(l)au" [tot 11/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Gmningen 0050/363.57.91 - di-vr 10- 
16uwzo 13-17u
“De wereld van het boeddhisme” [ 19/5 tot 20/8]

Haarlem

Ea Vleeshal
Gmte Markt - Haarlem 0023/511.57.75 - ma-za ll-17u zo 13-17u
“De Verleiding” - Henk Fakkeldij - tekeningen, schilderijen [16/6 tot 12/8]
“De bloei van Haarlem. Het Haarlemse kunstleven in 1900-1930” [19/5 tot 12/8]
■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2OI1 EP Haarlem 0023/534.05.84 - di-zn 12-17u zo 13-17u
“De wijk Welgelegen” [tot 17/6]
“Hollandse Nachtzon” - Meinbert Gozewijn - fotografie [tot 24/6]
■ Ripperdapark 12
Ripperdapark 12 - 2011KE Haarlem 0023/531.40.25 - wo-zo 13-18u
"Trieb - Water” - Toshikatsu Endo [16/6 tot 29/7]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 0023/531.90.10- di-za 10-17u zo 12-17u 
“Kunstenaars in de dierentuin: tekeningen, schilderijen en sculpturen van beesten in
Artis” [tot 8/7]
■ Galerie Tanya Rumpfï'
Spaamwouderstraat 74 - 2011AE Haarlem 0023/535.95.65 - do-zo 13-17u
Rachid Ben Ali [14/6 tot 8/7]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen 0045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-ZO 14-17u
“Laurens Bisscheroux (1934-1997). Architectuur” [tot 10/6]
Ron Bernstein, Roger Cremers, Raymond Cuypers, Aline Thomassen [ 16/6 tot 
26/8] 

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u za-
ZO 12-17u
“Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens” [tot 10/6] 
“Aanwinsten hedendaagse kunst” [23/6 tot 26/8]
“Met meesterhand getekend, Europese tekeningen uit de verzameling Uffenbach" 
[23/6 tot 26/8]

Hilversum

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum 0035/62^^22-62 - wp^-yr+zo l2H6u30.
"TV-landschap. Omroepkwartier Hilversum 1960-1985” [tot 24/6]
■ Goors Museum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum 0035/629.28.26
“Een greep uit de gemeentelijke kunstcollectie” [tot 27/5]
“Een prominente keuze” [16/6 tot 26/8]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 00229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-I7u 
“De absurde realiteit van Jean Thomassen” [tot 4/6]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 0035/539.39.39 - di-za ll-17u zo 12-17u
Frank van den Ham - glaswerk [20/5 tot 24/6]
“Herbert Fiedler (1891-1962). Berlijn - Brussel - Amsterdam” - schilderijen [tot 29/7]

Leeuwarden

■ Princessehof Leeuwarden
Gmte Kerkstraat 11 - 8911DZ Leeuwarden 0058/21Z7438- ma-za 10-17uzo 14-17u
“Skin Things” - Simone van Bakel - keramiek, installaties [tot 24/6]
“Ceramic Hotheads” - Karei Appel, Alphons Freymuth, Lucebert... - keramiek [tot 
26/8]
■ Fries Museum
Turjmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/255.55.00 - di-zo ll-17u
“Trivialities” - Marike Schuurman [tot 27/5]
“Pijlers. Presentaties van hedendaagse Friese kunstenaars” - Henk Bleeker, Machiel
Braaksma, Zoltin Peeter, Marten Winters... [tot 10/6]
“Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten” 
[tot 24/6]
“Uit de doeken. Een selectie van schilderijen en de daarop afgebeelde kleding” 
[tot 26/8]
Stephan Balkenhol [17/6 tot 2/9]

Leiden 

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden 0071/516.53.60- di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Retrospectieve Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985)” [tot 3/6]

Maastricht 

■ Bennefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 0043/329.01.90 - di-zo ll-17u 
“Huisraad onraad. Oder die Dinge in der Umwelt der Fliege" [24/5 tot 2/9] 
“Imperial Paintings from Prague. Schilderijen van de burcht in Praag” [tot 16/9] 
■ Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht 0043/351.01.75 - do-zo 13-17u
“Always looking up” - Tommy Perman [tot 27/5]

Middelburg

• Vleeshal
Markt - Middelburg 00118/65.22.00- di-zo 13-17u
“Flex” - Chris Cunningham [tot 27/5]
■ SB K Middelburg De Kabinetten
Zusterstraat 7 - 4331 KG Middelburg 00118/65.22.00 - di-zo 13-17u
“Featuring: -0,0030, endorphins, eog, eaven, phako, speedy j” [tot 20/5]

Nijmegen 

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 0024/360.88.05 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Gevonden: Allosaums, Neandertaler, Romeinse weg... OpgravingeninNoordrijn- 
Westfalen 1995-2000” [1/6 tot 19/8]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss 00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
“Uit de verf komen (at ease)” - Nan Groot Antink, Albert van Westing [tot 3/6]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
"Tkiro, Be Alive. Contemporary Art from Japan 1980 to the Present” - Ufan Lee,
Isamu Wakabayashi, Fujio Akai, Tabaimo, Mariko Mori... [tot 8/7]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond00475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
‘1 paint, I write, I paint” - Jan Cremer [tot 4/6]
Jeroen Henneman, Jan van Munster [tot 17/6]

Rotterdam

■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark - Rotterdam 0010/436.42.22 - di-za 10-17uzo ll-17u 
“Verwonderingen” - Bep Scheeren - schilderijen [tot 8/7]
■ RAM Foundation
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 0010/476.76.44 - do-zo 13-18u
“Art on Stream” - Atelier van Lieshout, Paul Cox, Willem Buffing, Tacita Dean/Joe 
Cillen, Tjibbe Hooghiemstra [tot 21/6] ;
Franck Brarigand [20/5 tot 30/6]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam0OlO/414.51.51 -wo-zo 13-17u
Henri Roquas, Karin van Dam, E. Jan Grolleman, Esther B ruggink, Frederic Geurts 
[20/5 tot 30/6]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Breeze of AIR. Hortus Conclusus" - George Hargreaves, Dennis Adams, Maura 
Biava, Cristina Iglesias, Cildo Meireles, Zeger Reyers... [tot 1/7] 
“Squatters” [tot 25/11]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BM Rotterdam 0010/213.09.91 -wo-zo 13-18u
Wim Bosch, Andrea Stieltjens [19/5 tot 10/6]
Susanne Weirich, Jason Cobum [16/6 tot 15/7]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63-3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 -di-zo ll-17u
‘East Wind West Wind” - Bertien van Manen [tot 24/6]
“Hortus Conclusus” - Helena van der Kraan, José Rodrigues [tot 6/71 
“Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een verdwenen stad” [1/7 tot 2/9] 
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 0010/209.20.90 - ma-do l0-19u vr I0rl7u 
“Europa im Fluss" [tot 27/5]
“Vlucht 50 miljoen mensen zonder thuis” - Groep Signum Fotografie [tot 6/7] 
“Conspiracy Spray” - Ine Lamers [11/6 tot 13/7]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 0010/436.37.13 - di-vr ll-16u30za ll-17u 
zo 12-17u
"I.m.v.dr." - Thomas Ruff [tot 10/7]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 1820 - 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u 
“Designprijs Rotterdam 2001” [tot 20/5]
“Pieter Brueghel de Oude (1525-1569). Meestertekenaarenhumanist”/”Rubens, 
Jordaens, Van Dyck. 17de eeuwse Vlaamse tekeningen uit de collectie” [26/5 tot 
5/8]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“J.J.P. Oud - Philip Johnson. Een dialoog” [19/5 tot 9/9]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat81A- 3015 EERotterdam 0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Albert Verkade [tot 3/6]
Manu Baeyens [8/6 tot 15/7]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 -di-za 10-17uza ll-17u 
“Nederlandse realisten na 1950” [19/5 tot 26/8]
■ Wereldmuseum
WOlemskade 25 - 3016DM Rotterdam 0010/270.71.72 - di-zo 10-17u
Rachid Ben Ali [tot 1/7]
■ Atelier van Lieshout
Keilestraat43E-3029BPRottenlam 0010/244.09.71
“AVL-Ville” [28/4 tot-/7]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 0010/412.40.48- do-vr 14-20u za 13-18u 
zo 14-17u
Nora Tholhuijsen, Erik Vos [tot 10/6]
Herman Bosboom [ 18/6 tot 1/7] 
“60 jaar keramiek” [8/7 tot 26/8]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 -2586ELScheveningen 0070/358.58.57-di-zo ll-17u 
“Beelden van liefde en leed” - Fritz Koenig [tot 8/7]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 -3111 HL Schiedam 0010/246.36.66 - di-za ll-17uzo 12u30-17u 
“Denkbeelden waarneming” - Jaap van den Ende - schilderijen/JaspervanderGraaf 
[tot 20/5]
tDeghterkant van Appel. Op zoek naar een experimentele praktijk” [2/6 

“De lineaal als toverstaf’ - Jaap van den Ende, Henri Jacobs, Nic Bezemer, Ad 
Dekkers, Sonia Rijnhout... [2/6 tot 9/9]
■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 0010/426.15.57-do-zo 13-18u
Diet Wiegman [tot 3/6]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zo ll-17u
“He(ll)aven” - Christine Clinckx - video-installatie [tot 4/6]
“Situation Comedy” - Ed Templeton/’We Are Not Sleeping, We Are Thinking” - 
Nobert Fiddelers, Sue Jae [17/6 tot 19/8]

Tilburg

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1-5017 KC Tilburg 0013/584.10.10- di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 
10-21u
“Off the Record” - LJ.A.D. Creyghton - fotografie [tot 27/5]
“Click op oneindig. Reizen in de kunst’ [tot 17/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00- di-zo ll-17u
“Jan Dibbets, werken uit de periode 1990-2000” [tot 17/6]
Rosemarie Trockel - tekeningen [tot 26/8]
“Groene kamer" - Marien Schouten [tot 28/8]
“Calendarium” - Rudy J. Luijters [tot 21/3]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Living tradition, historische Amerikaanse quilts” [tot 10/6] 
“Eigenheimers? Zelfproducerende ontwerpers 1980-2000” [tot 2/9]
■ Van de Nieuwe Dingen
Leo XIII straat 90 H - 5046 KK Tilburg 0013/535.02.95 - do-zo I3-I7u
“Stuck” - Esther Krop - installatie [25 tot 31/5]

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 - 5401 AZ Uden 00413/26.34.31 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
"Pietà" - Marc Mulders, Gijs Frieling, Guido Geelen, Albert van Westing... 
[tot 27/5]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Retrospectieve Dick Bruna" [tot -/6] 
“Made in Japan” - mode [tot 17/6] 
“Markten in Utrecht" [tot 1/7] 
Willem Wagenaar [tot 29/7]
"I Really Love This Place” - Luuk Wilmering [tot 29/7]
■ Festival a/d Werf
Van Asch van Wijckskade 20 - Utrecht - 0030/231.53.55- dagelijks 16-20u 
“House of Games. Performatieve genres in de beeldende kuns’ - Carlos Amorales, 
Cel Crabeels, Dora Garcia, David Hernandez, Saskia Janssen, Oscar van den 
Boogaard, Harald Thys & Jos de Gruyter [17 tot 26/5]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 0077/351.34.57- di-vr 10-16u30 za-zo

“Fricties” - Antoine Berghs, Oscar Creemers, Paul Devens, Danio Man, Karin
Peulen... [tot 10/6]
“Midsummer Night’s Dream” - Bram Bogart, Monique Camps, Jan Dibbets, Ton
Slits... [21/6tot9/9]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4- Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
“Arboretum. La Promessa del Vino” - Ronald MulIié/”Vers” - Marisca Voskamp 
[tot 24/6]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlissingen 00118/41.55.05- do-zo 12-17u
“Oplossend vermogen” - Anet van de Elzen, Maarten Greve, Johan Kuipers, Theo
Schepens [tot 17/6]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap natuur
De Verbeelding 25 - 3892 HZZeewolde 0036/522.70.37 - di-vr ll-17u za-zo 
12-17u
Ulf Rollof, David Kremers [tot 20/5]
“Kunstmatige natuurlijke netwerken” [26/5 tot 30/9]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 0061/206.62.62 - di-zo 10-17u
“Arnold Böcklin. Eine Retrospektive”/”Meisterwerke alter Druckgraphik aus dem
Basler Kupferstichkabinetf’ [19/5 tot 26/8]

CULTURELE NIEUWSBRIEF

www.artksp.be
Tentoonstellingen, kunstlinks (binnen- en buitenland), 

info voor kunstenaars, wedstrijden, 
workshops, ateliers, studiebeurzen.....

Kunststichting Perspektief vzw 
Tel. 016.603335 Fax 016.603034

•"5 ROEL GOUSSEY
3 juni t/m 8 juli 2001

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt bij A.rte Ldbro 

‘ballade”, een bundel met typografische tekeningen van Roel Goussey en 

teksten van jan Noris^pone

HEKKERGEMSTRAAT 79 9260 SCHELLEBELLE TEL: 09.369.90.41 FAX: 09.366.50.44
OPEN WOENS-, '/RU-, ZATER- ZONDAG VAN 14-18 UUR
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■ Museum für Gegeniwartkunst
St Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel <£>061/272.81.83 - di-w 10-17u
Toba Khedoori, Vija Celmins [19/5 tot 29/7]
■ Basel Art Fair
Messeplatz 1-4021 Basel <0061/686.20.20 - wo-za ll-19u ma ll-18u
“Art Basel” - kunstbeurs [13 tot 18/6]
■ Wartek Brewery
Buigweg 15 - 4058Basel <0061/692.20.21 - wo-zo 13-21u30
“Liste 01. The Young Art Fair” -kunstbeurs [12 tot 17/6]

Bem

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Euivpaplatz 1 - 6002 Luzem <0041/226.78.00 - wo 10-20udi-zo 10-18u
Magnus von Plessen [tot 3/6]
“Charon (MIT Project)” - James Coleman/”Body as Byte. Der Körper als 
Informationsstrom" - Basicray, Ursula Biemann, Vue Cosic, Lee Bul, Inez van 
Lamsweerde... - nieuwe media [tot 3/6]

St Gallen

Zurich -

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafie 270 - 8005Zurich <001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-w ll-17u
Darren Almond [tot 27/5]
Neo Rauch [9/6 tot 5/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zürich <001/251.67.65-di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“Sigmar Polke. Die gesamten Editionen (1963-2000)” [tot 1/7]
“Alberto Giacometti (1901-1966)” [18/5 tot 2/9]

•Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem <0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo 10-17u
"Reflected Images” [9/6 tot 29/7]
Gregor Zivic, Richard Wright [28/5 tot 14/10]

■ Sammlung Hauser und Wirth
Griinbergstrasse 7-9000St. Gallen <0071/22855.55-wo-zall-18u 
"Alterating Curren" - Larry Clark, Martin Kippenberger, Tony Oursler, Franz 
West, Dan Graham... [tot 14/10]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15juli2001.Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 juni 2001 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue qfDe Witte Raaf will be released on 15 July2001, Please send your 
information before 15 June 2001 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

KOEN VAN DEN BROEK
schilderijen / paintings

Provinciaal Centrum voor
Beeldende Kunsten - Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
Tel. (011)29 59 60 Fax (011)29 59 61

provinciaal centrum voor

beeldende kunsten

02 juni - 22 juli 2001
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 10 -17u., 
zon- en feestdagen van 14 - 17u.

provincie Mk.
Limburg S

ontvang 6 x De Witte Raaf thuis onmiddellijk bij verschijning

geniet als abonnee korting op een reeks boeken

onderscheid u met uw steun van duizenden gratis lezers!
voor slechts
750 BEF
40 NFL

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

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

z Moderne Camiel van Winkel
0 leegte Over kunst en oponbaerheid

Dirk Lauwaert, Artikels, reeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1996, 220 p. 

745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling, Essays over kunst, reeks De Gelaarsde Kat, 

Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1997, 220 p., ills.
745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Linda Warmoes, Kunst, een feuilleton in afleveringen, uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997,150 p. 

399 BEF i.p.v. 499 BEF/ 21,5 NFL i.p.v. 27,5 NFL

Carl Einstein, Bebuquin of de dilettanten van het wonder, vertaald door Jacq Vogelaar, reeks De Gelaarsde Kat, 

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

Koen Brains
ENCYCLOPEDIE

VAN FICTIEVE
KUNSTENAARS

; Van 1605 tot heden

mailto:etienne.wynants@euronet.be
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 84 - MAART-APRIL 2000 VOORAF UITGEVERIJ

■ Eerste paneldiscussie 28 januari 2000 - Koen Brams, Bart Cassiman, 
Jef Cornells, Wouter Davidts, Willem Oorebeek, Lexter Braak, Richard 
Venlet, Bart Verschaffel ■ Tweede paneldiscussie 29 januari 2000- 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 Cultuur2000-2004 ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen Rudi ’s redding

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

MET DE STEUN VAN

Uitgever
DWR/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

NUMMER 85 - MEI-JUNI 2000

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting REDACTIE

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

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NUMMER 87 - SEPTEMBER-OKTOBER 2000

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

■ 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

PRAKTISCHE GEGEVENS

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

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme
Tweemaandelijks
Planning verschijnt deadline
nummer 92 15 juli 2001 15 juni 2001
nummer 93 15 september 2001 15 augustus 2001
Oplage 
15.000 ex.
Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst

ABONNEMENT
AUTEURS

NUMMER 89 - JANVARI-FEBRUAR12001 

■ Camiel van Winkel Koning Midas in Wonderland ■ Jouke 
Kleerebezem Vormgeving ontwerpen ■ Fredie Floré Sociaal 
Modernisme. De designkritiek van K.-N. Elno (1920-1993) ■ Sven 
Lütticken Het schilderij en de afvalbak ■ Camiel van Winkel Een 
pop die tot iets menselijks is gekneed Honderd jaar hedendaagse 
kunst volgens Thierry de Duve ■ Bart Verschaffel De aansprake
lijkheid van de beschouwer Een gesprek met Thierry de Duve ■ 
Marie José Mondzain Het natuurlijke beeld ■ Ondertussen in de 
vlaamsche pot...

NUMMER 90 - MAART-APRIL 2001 

■ Mare De Kesel Dilettantisme als symptoom ■ Bart Meuleman 
Het poederloze tijdperk ■ Dirk Pültau De kunst van het dilettantisme 
■ Johann Wolfgang Goethe en Friedrich Schiller Schema’s 
over het dilettantisme (1799) ■ Guy Mees Kunstenaarsbijdrage 
(1969/71-2001) ■ Bart Verschaffel ‘Kwaliteitsbeheer’: het 
fantasma van de professionele samenleving ■ Rosalind Krauss 
De dood van de vakkennis en de kunstvaardigheden ■ Steven 
Jacobs Primitieve kunstgeschiedenis Verhalen van waanzin, 
zelfmoord, magie en misdaad

■ Thierry de Duve Historicus en theoreticus moderne en 
hedendaagse kunst. Een aantal van zijn belangrijke publicaties zijn 
Nominalisme pictural (1984), Au nom de l’Art (1989), Résonances du 
readymade (1989), Faire école (1992), Clement Greenberg entre les 
lignes (1996) en Kant after Duchamp (1996).
■ Dirk De Schutter Doctor in de wijsbegeerte en hoogleraar aan de 
EHSAL te Brussel. Publiceerde in 1994 De plek van afscheid 
Opstellen over kunst en in 1998 Opgave van het proza: over Hegel, 
Heidegger en de ethiek van het lezen. Hij vertaalde Jacques Derrida, 
Geweld en metafysica, en Hannah Arendt, Politiek in donkere tijden: 
essays over vrijheid en vriendschap.
■ 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. Redactielid van 
De Witte Raaf.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. In 1999verscheen bij Uitgeverij 
SUN zijn boek Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Gert Verschraegen Als postdoctoraal wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie van 
de Katholieke UniversiteitLeuven. Hij publiceert vooral overcultuur- 
en mediatheoretische onderwerpen.
■ Jeff Wall Beeldend kunstenaar en criticus gevestigd te Vancouver 
(Canada). Binnenkort wordt in Rotterdam zijn Monument voor de 
Kop van Zuid onthuld.

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte 
Raaf kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op 
andere rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer (KBC Brussel) 422-2181611-46
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee u uw 
abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 750 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 200 BEF
Rekeningnummer en tarieven Nederland
Rekeningnummer (KBC Breda) 63 3138 452
Gelieve in de mededeling uw adres en het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 40 NFL
Steunabonnement 110 NFL
Losse nummers 12 NFL
Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland
Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 250 BEF

Dorothée De Pauw Gallery

Rue Charles Decoster 8 Bruxelles 1050 / Charles Decosterstraat 8 Brussel 1050

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

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

NICK WAPLINGTON 
'Meet Celebrities Like Yourself 

17/05 - 13/07

De galerie is open van dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 18 u. en op afspraak
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Nice - POURBUSSTRAAT 5 - 2000 ANTWERPEN / TEL +32 3 216 07 71 FAX +32 3 216 07 80 www.nicc.be/thebigshow

THE BIG SHOW
"A CONGO CHRONICLE" "A MAN OF MERCY"

15 APRIL-3 JUNI 2001
- - - - - - - “HEALING”- - - - - - - - -
24 JUNI-2 SEPTEMBER 2001

“DEMONSTRATION ROOM: IDEAL HOUSE”
23 SEPTEMBER-25 NOVEMBER 2001
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woensdag t/m zondag van 14.00 tot 18.OOuur - NICC vzw, Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen
THE BIG SHOW WERD SAMENGESTELD DOOR WIM PEETERS, EN WORDT GEORGANISEERD DOOR HET NICC IN SAMENWERKING MET HET MUSEUM FOR AFRICAN ART, NEW YORK (A CONGO CHRONICLE); JESUS FUENMAYOR EN JULIETA GONZALEZ, CARACAS (DEMONSTRATION ROOM: IDEAL HOUSE) 

THE BIG SHOW GENIET DE STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, COUTTS BANK SWITZERLAND LTD., FLICK COLLECTION — FOTO 1 (BOVEN) © THE MUSEUM FOR AFRICAN ART, NEW YORK (ONDER) © THE HEIRS OFW. EUGENE SMITH / FOTO 2 © ASHIYA CITY MUSEUM OF ART ANO HISTORY / FOTO 3 © MUSEO ALEJANDRO OTERO, CARACAS
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